
^êâÉçäçÖá á pîÉêáÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å 

NVVNJOMMR 

páÇ~ N çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
POTM NVVMI NVVN 

k~ãåLéä~íë 
fååÉêëí~ÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ á~âííçÖë ÖêìåÇãìê~êå~ íáää Éå ÄóÖÖå~Ç ks çã pWí 
i~êëâóêâ~å ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê á ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êÇÉë 
ÉåÇ~ëí Éíí Çàìé ~î ã~ñ MIR ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ O çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUUM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
üÄó î®ëíê~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êáâëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå éä∏àÇ ™âÉê ëíê~ñ åçêê çã ÄóíçãíÉå ëçã ÇÉå ®ê 
ã~êâÉê~Ç é™ ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêá~âíÉêK aÉå ®äÇëí~ â~êí~å ®ê Ñê™å NSPVJQN 
ìê ÖÉçãÉíêáëâ~ àçêÇÉÄçâÉåK f ™âÉêå âçã Å~ SM Åã ÄêÉÇ ëíÉåé~ÅâåáåÖ Å~ 
MIV ã Çàìéí ìåÇÉê Éíí ã∏êâÖê™íí ãçáÖí ãóää~ÖÉê ëçã ã~êâÉê~ÇÉ å®êã~ëí 
é~ÅâåáåÖÉåK f Éå~ â~åíÉå é™ é~ÅâåáåÖÉå çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éíí Öê™~âíáÖí 
ë~åÇä~ÖÉê ãÉÇ ëâ®êîëíÉåëáåÄä~åÇåáåÖK lî~åé™ é~ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë 
íÉÖÉäÑäáë á ëã™ ã®åÖÇÉêK h~ÄÉäå ®ê ä~ÖÇ çî~åé™ é~ÅâåáåÖÉåK 
píÉåé~ÅâåáåÖÉå ®ê íêçäáÖÉå Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê ®äÇêÉK 

páÇ~ P çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ Q çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUTM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîáI k~îÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

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

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ëé™êî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖ ÖàçêÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖK qçí~ä ÇêçÖë NT ëí ëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå ÄêÉÇ é™ NIRã çÅÜ ãÉÇ Éå ë~ãã~åí~ÖÉå ä®åÖÇ ~î OSRãK 
pé™êî®ÖëÇê~ÖåáåÖÉå éä~åÉê~ë Ää~ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~ä 
çÅÜ ÄêÉÇîáÇ Éå ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíK lãê™ÇÉí îáÇ p~åâí gçÜ~ååÉë NQWN 
ìíÖàçêÇÉ Éíí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉ ãÉÇ Éå Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉí é™ ãÉää~å OR ã íáää 
PM ãK £ëíÉê çã ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåI p~åâí gçÜ~ååÉë PMWN Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ 
Éíí Äçéä~íëä®ÖÉI îáäâÉí äáâå~ÇÉ ÇÉí çãê™ÇÉ á k~îÉëí~Ç ãÉÇ 
Äêçåë™äÇÉêëä®ãåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVVMK 
sáÇ Ñçêåä®ãåáåÖ PMWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ëé™êî®Öëçãê™ÇÉí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
sáÇ Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉåI Å~ RMã åçêÇ∏ëí Ç®êçãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉI áåçã Éíí Å~ QMMM âî~Çê~íãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉK c∏ê 
å®êî~ê~åÇÉ ÄÉä®ÖÉí á Éíí Ö~ãã~äí âçäçåáäçííëçãê™ÇÉíK _çéä~íëêÉëíÉêå~ 
ÄÉëíçÇ ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí ÑóåÇ ~î 
Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 

páÇ~ R çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ S çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUMO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí eçäãÉåI jà∏äÄóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hêáíéáé~I âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê â~ÄÉäJqs ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
f âî eçäãÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ NM Åã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêI TM Åã ìåÇÉê 
ã~êâ é™ Éå OM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K i~ÖêÉí âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää NTMMJNUMMJí~äK 
hî ®ê ~ääíë™ ÄÉä®ÖÉí ìí~åÑ∏ê pâ®ååáåÖÉë ãÉÇÉäíáÇ~ ìíÄêÉÇåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ T çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUMN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hêçâÖ~í~åI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ëî~êíÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qêçíë ~íí Ö~í~å î~êáí ìééÖê®îÇ îáÇ Éíí ÑäÉêí~ä íáääÑ®ääÉå íáÇáÖ~êÉI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK m™ Éå ëíê®Åâ~ ~î R ã á l â~åíÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí ãÉää~å ä ã J NIOM ã Çàìéí âìäíìêä~ÖÉêK f ä~ÖêÉí 
âìåÇÉ ãáåëí Éå Öçäîåáî™ çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™ä áÇÉåíáÑáÉê~ëK 
f s â~åíÉå ìééã®ííÉë Éíí Å~ N ã íàçÅâí hJä~ÖÉê é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î P ãK 

páÇ~ U çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ V çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUMM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
üÖ~í~åI s~ÇëíÉå~Ö~í~åI üíÉêî®åÇëÖê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
éçêëäáåI ã®ååáëâçÄÉåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Äêçåëëí∏éåáåÖë~îÑ~ää 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
üÖ~í~åLs~ÇëíÉå~Ö~í~åK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ ìíâ~åíÉå ~î pâ®ååáåÖÉë 
ìíÄêÉÇåáåÖ é™ NTMMJí~äÉíK pÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ÖÉåçã üÖ~í~å ÄÉê∏êÇÉ 
ÉåÇ~ëí ëÉå~Líìåå~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ~å ëíê®ÅâåáåÖÉå ÖÉåçã 
s~ÇëíÉå~Ö~í~å ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ ìíëÅÜ~âí~í çãê™ÇÉK 
üíÉêî®åÇëÖê®åÇ SK f Ö~í~å ìí~åÑ∏ê åê S ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë O âçêí~êÉ 
ëíê®Åâçê ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK 
üíÉêî®åÇëÖê®åÇ NLg®êåíçêÖÉíK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ NIR ã Çàìé~ çê∏êÇ~ hJ 
ä~ÖÉêK £îÉêëí Ñ~ååë Éíí ëî~êí ëçíáÖí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ 
ÄêçåëÖàìíåáåÖëêÉëíÉêK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë ê~ëä~ÖÉê Ñê™å Éå ãìê~Ç 
ëíÉåÄóÖÖå~ÇI íêçäáÖÉå ÇÉåë~ãã~ ëçã é™íê®ÑÑ~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ÇáêÉâí pl çã åìî~ê~åÇÉ ëÅÜ~âíI é™ g®êåíçêÖëÖ~í~åK 
råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí ëâÉäÉííI ëâ~Ç~í ~î íáÇáÖ~êÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êK 

páÇ~ NM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTVV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
iáåÇÄä~Çëëâçä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ëé™åëìÖ á ~åëäìíåáåÖ íáää ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ ãK sáÇ ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí ãçÇÉêå~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTVU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí s®éå~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ä®ÇÉêëâç 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î óíäáÖ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åóÄóÖÖå~íáçå ~î ìíÜìë ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

båÇ~ëí óííÉêâ~åíÉêå~ Öê®îÇÉë åÉê íáää Éíí Çàìé ~î MIOJMIQ ãK m™ éä~íëÉå 
Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ëí™íí Éå ®äÇêÉ íê®ÄóÖÖå~Ç ~î î~êë ëóääëíÉå~ê Üáíí~ÇÉëK 
c∏êìíçã êÉÅÉåí ëâê®é Üáíí~ÇÉë çî~åä®ÇêÉí íáää Éå ëâçI ëçã îÉêâ~ÇÉ î~ê~ 
~î ®äÇêÉ Ç~íìãK 
hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã çÅÜ ëíê~ñí ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë 
ìíëíê®ÅâåáåÖK hçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ãÉÇ í~åâÉ é™ ~íí ÇÉå ë∏Çê~ 
ÄÉÖê®åëåáåÖÉå ~î âìäíìêä~ÖÉê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ®ê çâä~êK 

páÇ~ NP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PTVT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î óíäáÖ~ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÄìëëâìêÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
c∏ê ÇÉå ∏ëíê~ ÄìëëâìêÉå åÉÇëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí RñO ã ëíçêí çãê™ÇÉI Å~ MIO 
ã ÇàK c∏ê î~êÇÉê~ ÄìëëâìêÉå Öê®îÇÉë R Ü™ä EMIOJMIP ã M çÅÜ MIT ã Çà 
ìåÇÉê ã~êâåáî™FK aÉå ∏ëíê~ ÄìëëâìêÉåë Ü™ä í~åÖÉê~ÇÉ Éíí âìäíìêä~ÖÉêI 
îáäâÉí Ö~î ÑóåÇ ~î Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ âêáíéáéëâ~ÑíK aÉå åçêê~ âìêÉåë Ü™ä 
ÖáÅâ á ë~åÇáÖ ÑóääåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTVS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäîáë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éå Çê®åÉêáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå íê®ëíçÅâK píê~ñ ∏îÉê ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åLãà®ä~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
êáëÄ®ÇÇK j~âêçÑçëëáäéêçîÉê íçÖë é™ ÄçííÉåä~ÖêÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTVR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
mìâÉÄ~ÅâëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëáÖáääëí~ãé EãÉÇ Äçâëí®îÉêå~ fepF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ëíê~ñ s çã ÇÉå NRRO êáîå~ ^ääÜÉäÖçå~âóêâ~åK f 
ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ ëé™ê ~î Öê~î~ê ëÉë äáâëçã êÉëíÉêå~ ~î Éå 
âìääÉêëíÉåëÄÉä~ÖÇ Ö~íìåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ NT çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PMSU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí d~ãä~ eçäã~êå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI píÉåÖçÇëI c~à~åëFI hêáíéáéçêI fëä®ÖÖI 
dä~ëÄ®Ö~êÑê~ÖãÉåíI hçéé~êíê™ÇI `ìJäÉÖ Ñ∏êÉã™äI g®êåÑ∏êÉã™äI 
aÉÖÉäÑê~ÖãÉåíI pä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ÄóÖÖå~íáçå ãÉää~å eçäãÉåíçêåÉí çÅÜ a~äëÖ~í~å 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ë~ãí ëÅÜ~âíåáåÖëâçåíêçääK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã kçêêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉ ãÉå å™Öçå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ~âíáîáíÉí ®ê áåíÉ â®åÇ é™ eçäãÉåK råÇÉê ëÉåí NRMMJí~ä 
~åî®åÇÉë eçäãÉå ëçã âî~êåÜçäãÉ çÅÜ R âî~êå~ê ®ê â®åÇ~K fåÇìëíêáå 
Éí~ÄäÉê~ë Ü®ê ìåÇÉê NSOMJí~äÉí á Ñçêã ~î Ää ~ Éíí î~éÉåÑ~âíçêáK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë Ñê~ã™í á íáÇÉå ~î eçäãÉåíçêåÉí ëçã 
ìééÑ∏êÇÉë NTRN ãÉå ëçã Ü~ê Ü~Ñí Éå ®äÇêÉ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë âìäíìêä~ÖÉê ~î NSMMJí~äëâ~ê~âí®ê ãÉÇ 
Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ ä ãI ÇÉäë ÇáîÉêëÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ü~ê ãÉÇ éä~íëÉåë 
ÄÉä®ÖÉåÜÉí çÅÜ Ñìåâíáçå ~íí Ö∏ê~K _ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å å®ãå~ë Éå 
â~ääãìê~Ç â~àLëíê~åÇâ~åíI Éå ëíê~åÇëâçåáåÖ ~î Ñ®äíëíÉåI Éíí íáãê~í 
ÄêçÑ®ëíÉ ÇÉåÇêçÇ~íÉê~í íáää NSVT çÅÜ Éå íê®âä®ÇÇ åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ 
~îÑ~ää Ñê™å ÇÉå íáÇáÖ~ NSMMJí~äëáåÇìëíêáåK bíí ãóÅâÉí êáâäáÖí 
âÉê~ãáâã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJí~äÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë äáâëçã áãéçêíÉê~ÇÉ 
Ñ~à~åëÉê çÅÜ ëíÉåÖçÇëK f ÇÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå ìééíê®ÇÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ 
âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí ~î NSMMJNTMMJí~äëâ~ê~âí®êK bå âìäîÉêí ÄóÖÖÇ ~î 
Üçää®åÇëâí íÉÖÉä äÉÇÇÉ áå ìåÇÉê eçäãÉåíçêåÉí çÅÜ Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ é™ 

páÇ~ NU çÑ OUVS 



ãáåëí T ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMTM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâçåÄÉêÖ~I hìääÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí çéíçâ~ÄÉä ÇêçÖë ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ pâ®ååáåÖÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
h~ÄäÉå é~ëëÉê~ÇÉë Éå ã~êâÜ∏àÇ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå pâçåÄÉêÖ~ ääWO á 
kçêãä∏ë~ ëçÅâÉåI ëíê~ñ åçêê çã íçêéÉå j~ííçêå~K 
f ëÅÜ~âíÉí âçã Éå P ã ÄêÉÇ ëíê®åÖ ~î ëâ®êîëíÉåëÄä~åÇ~í ëçí çÅÜ á Éíí 
ëÅÜ~âí ëóåíÉë Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ëçã â~å î~ê~ Éíí ëíçäéÜ™äK f ™âÉêóí~åI é™ 
ÇÉå Ñä~Åâ~ Ü∏àÇÉå ëçã ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö é™I âçã ëâ®êîëíÉå ã∏àäáÖÉå 
â~å ÇÉí äáÖÖ~ Éå Äçéä~íë é™ Ü∏àÇÉå ëçã ÇçÅâ Éà Ö™ê ~íí Ç~íÉê~K 
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ñäóíí~ÇÉë Rã ™í ë∏ÇÉê Ñ∏êÄá ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K 

páÇ~ OM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

páÇ~ ON çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RMTM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eÉêëí~ÇÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ?bìêçëíçé?J~åä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Ç®êîáÇ çêë~â~Ç 
®åÇêáåÖ ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ çãê™ÇÉí Ñ∏ê ?bìêçëíçé?J~åä®ÖÖåáåÖ ÄÉê∏ê ÇÉäîáë Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ Éå â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖI Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~äK bå 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉ éÉâ~ÇÉ çÅâë™ é™ Éíí ÑäÉêí~ä 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI ÇÉäë é™ Éå éä~í™ á åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí 
çÅÜ ÇÉäë é™ Éå Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ á ∏ëíê~ ÇÉäÉåK `~ NMM ã ∏ëíÉê çã ÇÉí çî~å 
å®ãåÇ~ çãê™ÇÉí Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí çãê™ÇÉ ëçã îáÇ áåîÉåíÉêáåÖ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ á ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖK fåçã 
çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÖêìåÇÉå íáää Éíí ëçäÇ~ííçêé îáäâÉå Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ 
ä~Ö~ëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å NUROK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê íçí~äí Å~ VM MMM ãO î~ê~î Éå óí~ é™ Å~ 
NQMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉëK PN ëÅÜ~âí é™ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ QTM ã 
ìééíçÖë á çãê™ÇÉí î~ê~î Ñóê~ ëÅÜ~âí EëÅÜ~âí OQJOTF ìééíçÖë áåçã ÇÉí 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉíK p∏ÇÉê çã ëçäÇ~ííçêéëÖêìåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
éêçîëÅÜ~âíÉå Ñóê~ ëíóÅâÉå ëçíÑä®Åâ~ê îáäâ~ ÄÉÇ∏ãÇÉë íáääÜ∏ê~ 
íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ OO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ OP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PMTP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
a~äëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_fWNI _ffWQI `JíóéFI h~âÉäI pä~ÖÖI jÉí~ääÑê~ÖãÉåíI dä~ëI 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäóííåáåÖÉå ~î Éå s^JâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖëâçåíêçää ë~ãí Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
m™ ëíê®Åâ~å oÉéëä~Ö~êÉÖ~í~å J hî~êåÖ~í~å âìåÇÉ ã~å á ëíçê 
ìíëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏äà~ Éå ëíê~åÇëâçåáåÖ ìééÄóÖÖÇ ~î âê~ÑíáÖ~ Ñ®äíëíÉå~ê é™ 
Éå íáããÉêâçåëíêìâíáçå EÇÉåÇêçéêçî Ü~ê í~ÖáíëFK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ 
ëíê~åÇëâçåáåÖ ä™Ö é™ ÇÉëë £ ëáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ~î NRJNTMMJí~äëJâ~ê~âí®êK 
s çã ÇÉåë~ãã~ Ñ~ååë î~ííÉå~îë~íí ã~íÉêá~ä á ëà∏ÖêìëK fåÖ~ ∏îêáÖ~ ë®âê~ 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉåå~ ëíê®Åâ~K f é~êíáÉí hî~êåÖ~í~å J pWí 
mÉêëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë âìäíìêä~ÖÉê ~î ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ NRMMJ 
í~äëâ~ê~âí®ê ëâáäÇ~ ™í ~î î~ííÉå~îë~íí~ ë~åÇäáåëÉêI ÇÉäë Éå Äê®åÇ ÄóÖÖå~Ç 
ãÉÇ êÉëíÉê ~î íìååçê çÅÜ â~ÖÖ~ê ë~ãí Ñê~ÖãÉåí ~î Éå Äê®åÇ â~âÉäìÖå 
é™ Éå íìåå äÉêÜçêáëçåí ÇáêÉâí ∏îÉê ëíÉêáäÖêìëK ^åä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ 
Ç~íÉê~ë ÖÉåçã ãóåíÑóåÇ ìåÇÉê Éå ~î íìååÄçííå~êå~ íáää ãáííÉå ~î NSMMJ 
í~äÉíK sáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÄóÖÖå~ÇÉå é™ NSMMJí~äÉí íóÅâë ã~å Ü~ 
ëÅÜ~âí~í Äçêí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê åÉê íáää ÇÉí ëíÉêáä~ ÖêìëÉíK aÉåÇêçJ çÅÜ 
ã~âêçÑçëëáäJéêçî Ü~ê í~Öáíë á çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóÖÖå~ÇÉåK 

páÇ~ OQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PUVU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åëâáäÇ~ âçêëåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
a™ ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí îáÇ pà∏ÖÉëí~Ç ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí Ü~ê 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êíëK aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ Éå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ÇÉí 
®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉíI Äóê™áåîÉåíÉêáåÖI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ EÇÉ ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉå~ Ñ®äíáåîÉåíÉê~ÇÉëF ë~ãí éêçîëÅÜ~âí áåçã ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉåK 
aÉëë~ Ü~ê ÉêÜ™ääáí ÄÉíÉÅâåáåÖ~êå~ fsJs EëÉ â~êí~F fåçã çãê™ÇÉå~ fI ff 
çÅÜ fff é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK lãê™ÇÉå~ ìíÖàçêÇÉë 
~î ëíóî~ äÉêàçêÇ~êK 
fåçã çãê™ÇÉ fs é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK rééëâ~ííåáåÖëîáë Ü~ê Äçéä~íëçãê™ÇÉí Éå óí~ ~î Å~ 
PMMMãO çÅÜ ëíê®ÅâÉê ëáÖ áå á Éå Ü~Öã~êâ ÄÉä®ÖÉå ë∏ÇÉê çã ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ëí™ê ë~ååçäáâí á 
Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ ãÉÇ ÇÉí Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ î~ííÉåÜ™ä ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉí á 
Ü~Öã~êâÉåK gçêÇã™åÉå áåçã Äçéä~íëóí~å ìíÖ∏êë íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ë~åÇ 
çÅÜ ãà®ä~K 
fåçã çãê™ÇÉ s é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖK aá~ãÉíÉêå ìééÖ™ê íáää 
Å~ SãK f ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëí∏êêÉ ÄäçÅâ ëçã 
çãÖ~îë ~î Éíí ê∏ëÉ ãÉÇ ãáåÇêÉ ëíÉå~êK gçêÇÉå á ëíÉåë®ííåáåÖÉå î~ê 

páÇ~ OS çÑ OUVS 



 
 

âê~ÑíáÖí ëçíÄä~åÇ~ÇK f ks ÇÉäÉå ~î Öê~îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí 
îáÇÄê®åí â®êäK 
lãê™ÇÉí î~ê Ñ∏ê ∏îêáÖí ãóÅâÉí âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~í ~î 
áÖÉåÑóääåáåÖë~êÄÉíÉåK _ÉíóÇ~åÇÉ ã®åÖÇÉê êÉÅÉåí ã~íÉêá~ä ëçã í Éñ íÉÖÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíK qî™ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pà∏ÖÉëí~Ç TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç NQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

páÇ~ OT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PMTQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kçêãä∏ë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó êáâëâ~ÄÉä ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ pâ®ååáåÖÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

h~ÄÉäå ä~ÇÉë åÉÇ á Éå åçêÇëäìíí~åÇÉ ™âÉê ëíê~ñ åçêê çã ÄóíçãíÉå çÅÜ 
é~ëëÉê~ÇÉ éê®ëíÖ™êÇÉå ∏ëíÉêìíK f åìî~ê~åÇÉ âóêâÄóå î~ê ã~êâÉå 
ìêëÅÜ~âí~Ç ÉääÉê ìíÑóääÇK f ™âÉêå åçêê çã ÄÉÄóÖÖÉäëÉå íáää íçãíÉå 
é™íê®ÑÑÇÉë Éíí ìéé íáää NIPM ã íà éä∏àëâáâí ~î Öê™ëî~êí ë~åÇ çÅÜ ëçã 
ÄáäÇ~íë ÖÉåçã éä∏àåáåÖ åÉÇ~åÑ∏ê ÄóíçãíëÜ∏àÇÉåK aÉí íàçÅâ~ ëâáâíÉí 
íìåå~ÇÉë ìí ãçí ëáÇçêå~K f éä∏àëâáâíÉí âçã Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I 
çÄê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí ëâ®êîëíÉå ëçã íçêÇÉ î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÉääÉê â~åëâÉ 
îáâáåÖ~íáÇ~ ãÉÇ ÇÉ ∏îÉêëí~ ä~ÖêÉå Ñê™å ëÉå íáÇK qÉäÉâ~ÄÉäå ä~ÇÉë åÉÇ á 
éä∏àëâáâíÉíK 

páÇ~ OU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

páÇ~ OV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTSQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eÉêêÄÉí~ p∏ÇÉêÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉáÑ wÉêéÉ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê\ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ü~êíëI ÇÉÖÉä\ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ NNMM ãO ëíçê óí~ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î 
Éå ìíêÉÇåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë NVVN î~êîáÇ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áååÉÜ∏ää Éíí íáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇÄçííå~êI ëíçäéÜ™äI ëâ®êîëíÉåë~åÜçéåáåÖ~êJELÑä~âF çÅÜ êÉëíÉêå~ ~î Éå 
ã∏àäáÖ Ü®êÇK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí íáçí~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ âçäÑä®Åâ~ê Ü~ÇÉ 
çÄÉëí®ãÇ â~ê~âí®êK sáÇ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë íî™ ®äîâî~êå~êI Éå á Ñ~ëí ÄÉêÖ 
çÅÜ Éå á Éíí ÑäóííÄäçÅâK 
cóåÇ ÖàçêÇÉë ~î Ää ~ âÉê~ãáâI âî~êíëI Ü~êíë ë~ãí Éå ÇÉÖÉä\ ~î äÉê~K 
hçäéêçîÉê íçÖë Ñ∏ê `NQJ~å~äóëK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉêå~ ~î Éå ìíâ~åíëÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå Äçéä~íë çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí Eq∏êåÉî~ää~ NONWNJOF ëçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí bJQ~å ÄóÖÖÇÉëK 

páÇ~ PM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ OOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ PN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTSP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
rää®äî~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãêÉåë~ÇÉë ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå çÅÜ ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ Ç™ ~íí ÇÉå ëKâK ?âóÅâäáåÖÉå? ÉåÇ~ëí 
ìíÖàçêÇÉ Éå ÇÉä ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉåK dê~îÉå Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ Å~ U 
ãKbíí çë®âÉêí ãáííê∏ëÉ ãÉÇ Éíí ÅÉåíê~äí ÄäçÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK k™Öê~ ÑóåÇ 
ÖàçêÇÉë áåíÉK 
aÉå îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå î®ëíÉê çã 
ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ îáë~ÇÉ ëáÖ ÄÉëí™ ~î MIPJMIQR ã ëíçê~ ëíÉå~ê ëçã ÉåÇ~ëí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ã~íàçêÇëëâáâíÉí çÅÜ ëíê~ñ Ç®êìåÇÉêK píÉåë~ãäáåÖÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã å~íìêäáÖK 
c∏êìíçã ÇÉå çî~å å®ãåÇ~ ìåÇÉêë∏âí~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü®êÇIMIP ã á Çá~ãÉíÉêI ÄÉä®ÖÉå Å~ O ã ë∏ÇÉê çã Öê~îÉåK fåÖ~ ÑóåÇ 
ÖàçêÇÉëK 

páÇ~ PO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ NQQWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NQQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NQQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ PP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTSO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
rää®äî~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí ëÉ ÜìêìîáÇ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê Ñ~ååë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÉåK 
oÉëìäí~íW 
£ëíÉê çã q∏êåÉî~ää~ NQQWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
póÇ∏ëí çã q∏êåÉî~ää~ NQQWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ãáåÇêÉ êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖI Éå 
ëâK ?âóÅâäáåÖ?K 
s®ëíÉê çã q∏êåÉî~ää~ NQQWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ 
Öê™I ëî~Öí ëçíáÖ ë~åÇK píÉåë®ííåáåÖÉå î~ê ëî~Öí êìåÇ~Ç íáää ÑçêãÉå çÅÜ 
Ü~ÇÉ Éå ÑóääåáåÖ ~î çëçêíÉê~Ç ëíÉå Å~ lIMOJMIMQ ã á Çá~ãÉíÉêK 
aá~ãÉíÉêå ìééÖ™ê íáää Å~ PãK k™Öê~ Äê®åÇ~ ÄÉå á~âííçÖë áåíÉK 
i®åÖêÉ î®ëíÉêìí ä®åÖë î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÇêçÖë Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉK qçéçÖê~Ñáëâí ìíÖ∏ê ÇÉíí~ 
çãê™ÇÉ Éå ëî~Åâ~ ãÉÇ äÉêàçêÇ~êK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää q∏êåÉî~ää~ NTQWN EëíÉåëíê®åÖF Ñáååë Éíí ìééä~Ö åÉÇ 
ëéê®åÖÇ ëíÉåK k™Öê~ ëé™ê ~î ëíÉåëíê®åÖÉå âìåÇÉ áåíÉ á~âíí~Ö~ë áåçã 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK 

páÇ~ PQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ NQQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NQQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ PR çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTSN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
dåÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
mêçîëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ âê∏åÉí ~î Éå ™ëêóÖÖ Ç®ê ÇÉí ä™Ö íî™ ê∏ëÉäáâå~åÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^îëáâíÉå ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÇÉ 
ê∏ëÉäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âìåÇÉ î~ê~ Öê~î~ê çÅÜ çã ÇÉí á ë™ Ñ~ää 
âìåÇÉ Ñáåå~ë ã~êâÉê~ÇÉ ÄÉåÖ∏ããçê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~K aÉ 
ê∏ëÉäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~I R êÉëé T ã á Çá~ãI îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ëçã ä~Öíë ∏ëíÉê çã Éå ™ëëäìííåáåÖ Ç®ê ÇÉí î~ê ëíÉåÑêáíí çÅÜ 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëéçê~Çáëâí ìééçÇä~íK f ÄçííÉå é™ ÇÉí Éå~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë óåÖêÉ Öä~ëÉê~í 
ê∏ÇÖçÇëK o∏ëÉå~ íçêÇÉ Ü®êê∏ê~ Ñê™å ëÉå íáÇK 

páÇ~ PS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

q™Äó NOQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ PT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTSM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí Ñ~ååë áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí ÇÉí é™ éä~íëÉå Ñìååáíë Éíí Ñ∏êÜáëíçêáëâí 
Öê~îÑ®äí E` c kçêÇÉåëâà∏äÇK _ÉëâêáÑåáåÖ~ê ∏ÑîÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ÑçêåãáååÉå NUTMJTNFK båÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ PU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMTR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâçäÖ~í~åI d~ãä~ o™ÇëíìÖ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ñê~ÖãÉåí ~î `ìJäÉÖÉêáåÖI à®êå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâéä~åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå ãìê êÉîë åÉêI Éå åó ã~êâÄ®ÇÇ ~åä~ÇÉë çÅÜ ãìêÉå ™íÉêìééÄóÖÖÇÉëK 
sáÇ ÇÉëë~ ~êÄÉíÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÇÉäë ÇÉ ã~ëëçê ëçã Ü∏ää ãìêÉå é™ 
éä~íëI ÇÉäë Éíí PQ ã ä™åÖí çÅÜ MIR ã Çàìéí ëÅÜ~âí Ñ∏ê ÇÉå åó~ 
ã~êâÄ®ÇÇÉåK f ÇÉå s ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâI Äê®åÇ íê®âçåëíêìâíáçå EíêçäáÖÉå Éíí íê®ÖçäîF ãÉÇ ëé™ê ~î 
ãÉí~ääÉêK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ëÅÜ~âíÉíë l ÇÉä á~âííçÖë Éíí 
âìäíìêàçêÇëÄä~åÇ~íI ÑÉíí çÅÜ ëçíáÖí Ñóääã~ëëÉä~ÖÉê ë~ãí Éå ëíçäéÉK píÉêáä 
ã~êâ ìééíê®ÇÇÉ Å~ MIQJMIS ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ íêçííç~êK 

páÇ~ PV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMTS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
a~äëÖ~í~åI hî~êåÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQI c~à~åëI píÉåÖçÇë NRJNSMMJí~äëíóéFI m~ëëÖä~ëI hêáíéáéçêI 
g®êåI pä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î Ä™ÇÉ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®êK f a~äëÖ~í~å ëíê~ñ k çã hî~êåÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå å®îÉêâä®ÇÇ åÉÇÖê®îåáåÖI ä~íêáåÖêçé\ bå âê~ÑíáÖí Äê®åÇ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á hî~êåÖ~íÉëÅÜ~âíÉíë s ÇÉäK 
hìäíìêä~ÖêÉå ìééíê®ÇÉê Å~ MISJNIM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~í~K píÉêáä ã~êâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éà ãÉå ëÅÜ~âíÉåë ÄçííÉåä~ÖÉê îáë~ê íÉÅâÉå é™ ~íí î~ê~ ~îë~íí~ 
á î~ííÉåK 

páÇ~ QN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PMTT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~ ëíê∏ã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íçêêä®ÖÖåáåÖ ~î jçí~ä~ píê∏ã Ñ∏ê Éíí Ç~ããÄóÖÖÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î ÇÉå íçêêä~ÖÇ~ ëíê∏ãÑ™ê~åK 
eÉä~ î~ííÉåÑ™ê~å ÄÉëí™ê ~î êÉåëéçä~Ç ëíÉåK _ä~åÇ ëíÉå~êå~ ä™Ö ëÉåíáÇ~ 
ëçéçê ëçã Åóâä~êI âìåÇî~Öå~êI Ñä~ëâçêI Äê®Çä~éé~ê ããK bíí âåçÖà®êå 
íáääî~ê~íçÖëK 
cóåÇÉå Ü®êê∏ê Ñê™å ëÉå íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POUQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
j∏êíä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
káäëJdìëí~î kóÇçäÑI iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
êáåÖëé®ååÉI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ à®êå™äÇÉêF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë OM ëÅÜ~âíI íçí~äí ROR ä∏éãÉíÉêI ìéé ãÉÇ 
ã~ëâáåK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå é™ P ã ìí∏â~ÇÉë ÉääÉê ãáåëâ~ÇÉë Ç®ê ÇÉí 
ÄÉÜ∏îÇÉëI ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å P çÅÜ RQ ã çÅÜ ëÅÜ~âíÇàìéÉí 
ãÉää~å MIO çÅÜ NIT ãK 
f çãê™ÇÉí ëóÇî®ëí çã j∏êíä∏ë~ Äóíçãí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå 
Äçë®ííåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖ™íí ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóåI ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI 
ìÖå~ê çÅÜ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK 

páÇ~ QQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
POUR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ _∏âÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éå Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK qçí~äí ÇêçÖë Éíí ë∏âëÅÜ~âí é™ 
NRM ã çÅÜ N ã ÄêÉÇÇ ìíÉÑíÉê â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää çãê™ÇÉí Ñ∏ê â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí 
iáåâ∏éáåÖ NNPWN çÅÜ NNQWNI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTOP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí oóÖÖ™ëëíìÖçêå~I aêçíÜÉãëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Ü®ëíëâçêI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
båäáÖí çÄÉâê®Ñí~ÇÉ ãìåíäáÖ~ ìééÖáÑíÉê ëâìääÉ ÇÉä~ê ~î 
Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíÉíë ÄçÖ™êÇëãìê íáÇáÖ~êÉ Ü~ é™íê®ÑÑ~íë ìåÇÉê 
aêçíÜÉãëÖ~í~å R á Ö~íìäáåàÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ääçíí~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå ëí~êâí Ñ∏êîáííê~Ç çÅÜ ëâ~Ç~Ç 
íÉÖÉäâçåëíêìâíáçåK ^ääí Ñ∏ê äáíÉ î~ê ÄÉî~ê~í Ñ∏ê ~íí å™Öçå íçäâåáåÖ ëâìääÉ 
âìåå~ Ö∏ê~ëK 
pÅÜ~âíÉí á Ö~í~å ÄÉê∏êÇÉ ÇÉäîáë çê∏êÇ~ ä~ÖÉêK m™ Éíí Çàìé ~î SRJTM Åã 
ìåÇÉê Ö~íìåáî™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëóääëíÉåëê~Ç Ç~íÉêÄ~ê íáää NSJNTMMJí~ä 
îáäâÉå îáë~ÇÉ ~íí íçãíÉå íáÇáÖ~êÉ å™íí N ã ä®åÖêÉ ìí á Ö~í~åK 
m™ Éíí Çàìé ~î UMJNMM Åã çÅÜ NNMJNOM Åã ìåÇÉê Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êìëíÄ®ÇÇ~ê ~î Öê~åêáëI ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ~î ÖêìëK 
m™ Éíí Çàìé ~î NPM Åã ìåÇÉê Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇÉäîáë î®äÄÉî~ê~Ç 
â~îÉäÄêç EOñO ã ÄÉî~ê~Ç á ëÅÜ~âíÉíFK _êçå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ëÅÜ~âíÉí 
ä~ÇÉë áÖÉåK 

páÇ~ QT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTOO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí d~êî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âêáíéáé~I âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå çÅÜ î®êãÉâìäîÉêíëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®êãÉâìäîÉêíÉå ìééíçÖë Éíí QQ ã ä™åÖí çÅÜ Å~ MITM 
ã Äê ëÅÜ~âí íî®êë ∏îÉê íçãíÉåK cê™å üéêçãÉå~ÇÉå á kks çÅÜ ãçí dWä~ 
pâçäÖ~í~å á pp£K 
NN ã áå é™ íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ é™ TM Åã ÇàìéK 
aÉåå~ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ óííÉêäáÖ~êÉ R ã ë∏ÇÉêìíK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå âçããÉê ~íí 
ìíÖ∏ê~ ÇÉå Ñê~ãíáÇ~ î®êãÉâìäîÉêíÉåë ÄçííÉåK 

páÇ~ QV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMTO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
a~äëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäóííåáåÖ ~î âìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qêÉ éêçîëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉëK sáÇ ÇÉåå~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëíê~åÇëâçåáåÖ Å~ NIR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~í~ ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê ~î Ä™ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®êK i®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå Äê®åÇ 
NSMMJí~äëÄóÖÖå~Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå p éêçîÖêçéÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RN çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PVSO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
qóëâÉêóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
ãÉíâêçâ á ÄÉåI çÄê®åí ã®ååáëâçÄÉåI Äê®åí ÄÉåI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç âäçëíÉê~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏êÉë ~î Ñóê~ ÜÉâí~ê ™âÉêã~êâI ÄÉä®ÖÉå é™ Éå éä~í™I é™ 
lãÄÉêÖë ∏ëíê~ ëäìííåáåÖ~êI ãÉÇ îáÇëíê®Åâí ìíëáâí ∏îÉê q™âÉêåK fåçã Éíí 
SM ã ëíçêí ë~åÇçãê™ÇÉI ÇáêÉâí ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉí âçã íêÉ çã~êâÉê~ÇÉ 
ëâÉäÉííÖê~î~êK f Éå ~î Öê~î~êå~ ä™Ö íêÉ ëâÉäÉíí ëâ~îÑ∏ííÉêë á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖI á ìíëíê®Åâí ä®ÖÉI î~ê~î Éå ~î ÇÉã Ü~ÇÉ Éå ãÉíâêçâ ~î ÄÉå áåíáää 
ëáÇ~åK 
s®ëíÉê çã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ äáÖÖÉê Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå 
çî~åé™I íáääë~ãã~åë ãÉÇ Éíí âî~êíë~îëä~ÖK aÉíí~ íçêÇÉ î~ê~ é~ÅâåáåÖÉå 
é™ Éå ∏îÉêéä∏àÇ Öê~îK f ∏îêáÖí âçã Éå ëíÉåê~ÇI íî™ ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ Éå 
Ü®êÇÄçííÉåK 
pâÉäÉííÖê~î~êå~ íçêÇÉ Ü®êëí~ãã~ Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉê çÅÜ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå íáÇáÖ~ëí Ñê™å Äêçåë™äÇÉêåK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®ê ìåÇÉêë∏âí~K pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë áÖÉå ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖÉåK 

páÇ~ RO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®îÉêëìåÇ~ NUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

páÇ~ RP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
RMSV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êåîáâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíá~å oìåÉÄó 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
e®ëíëâç 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ~îÑ~êí Ñê™å bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ™âÉêã~êâI ÄÉä®ÖÉí åçêê çã e∏Ö~êå~ë Ö~ãä~ íçãí 
çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äíK båäáÖí Éå â~êí~ Ñê™å NSVT ∏îÉê ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Ñ~ååë Éå 
®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖ ã~êâÉê~ÇK m™ éä~íë ÖáÅâ ÇÉí ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ ÇÉå 
ÉîÉåíìÉää~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã Éíí ëíÉåáÖí ëíê™â á ™âÉêåK 
c∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ÇÉíí~ î~ê ÇÉå Ö~ãä~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖK sáÇ ÇÉëë~ 
éêçîëÅÜ~âíåáåÖ~ê âìåÇÉ ÜÉä~ ÇÉå Ö~ãä~ î®Öëíê®Åâ~å ÖÉåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñêáä®ÖÖ~ëK s®ÖÉåI ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê éäçÖÖ™åÖI 
ÄÉëíçÇ ~î Éå OJQ ã ÄêÉÇ ëíÉåé~ÅâåáåÖ äáÖÖ~åÇÉë á äÉê~K píÉå~êå~ î~ê 
çêÉÖÉäÄìåÇÉí ìíä~ÖÇ~I áåçã îáëë~ é~êíáÉê á ÑäÉê~ ëâáâíI çÅÜ áåçã îáëë~ 
çãê™ÇÉå ãóÅâÉí âçåÅÉåíêÉê~í çÅÜ é™ ~åÇê~ î®äÇáÖí ÖäÉëíK sáÇ 
Ñê~ãêÉåëåáåÖÉå ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ ~î Ää~åÇ ~åå~í Éíí 
~åí~ä Ü®ëíëâçêK e®ëíëâçêå~ î~ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ?qçÑÑÉäëâç?JíóéI 
ãÉå ®îÉå Éå ÇÉä ~î Éå ëâ ?pÅÜïÉÇÉåÉáëÉå? é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê âìåå~í îáë~ ~íí ÇÉí îÉêâäáÖÉå ê∏ê ëáÖ 
çã Éå Ö~ãã~ä î®Öëíê®ÅâåáåÖ ëçã äáÖÖÉê á ™âÉêã~êâÉå îáÇ _à∏êåîáâÉå 

páÇ~ RQ çÑ OUVS 



 
OWNK cóåÇ îáÇ Ñê~ãêÉåëåáåÖÉå ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ~åíóÇÉê ~íí î®ÖÉå 
ìíåóííà~íë ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Ñê~ã íáää NSMMJí~äÉíK ^íí î®ÖÉå áåíÉ 
ìíåóííà~íë ëÉå~êÉ ®å NSMMJí~äÉíI ÄÉâê®Ñí~ë çÅâë™ ~î ~íí é™ â~êí~å Ñê™å 
NSVTI çãå®ãåë î®ÖÉå ëçã Éå Ö~ãã~ä î®Öëíê®ÅâåáåÖK s®ÖÉå Ä∏ê îáÇ 
ÇÉåå~ íáÇéìåâí Ü~ î~êáí í~ÖÉå ìê ÄêìâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ RR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTOR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kçêëÜçäãë Ö™êÇëçãê™ÇÉ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éíí Ä~êêëâçÖëâä®ííI âìéÉê~í ëâçÖëé~êíá á 
~åëäìíåáåÖ íáää jçí~ä~ ëíê∏ãK 
qçéçÖê~Ñáå á çãê™ÇÉí çÅÜ å®êÜÉíÉå íáää êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äí çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ãçíáîÉê~ÇÉ Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ RS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTOS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
s®ê∏I píçê~ pâçåÄÉêÖ~I päóÅâÉ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI j~íë i~êëëçåI oáÅâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíä®ÖÖåáåÖ ~î êáâëâ~ÄÉä ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ 
pâ®ååáåÖÉ ìíÑ∏êÇÉë ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê çÅÜ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖ~ê îáÇ NV ~åíáâî~êáëâí â®åëäáÖ~ çãê™ÇÉåK 
pÉñ ~î ÇÉëë~ ®ê êÉÇçîáë~ÇÉ é™ ëÉé~ê~í~ Ää~åâÉííÉê Ç™ ÇÉ îáë~ÇÉ ëáÖ 
áååÉÜ™ää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
qêÉ éä~íëÉê ìíÖàçêÇÉë ~î ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ãÉÇÑ∏êÇÉ 
áåÖÉå ™íÖ®êÇK 
qáç éä~íëÉê áååÉÜ∏ää áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê çÅâë™ ìåÇîÉâë ÇÉëë~ 
ÖÉåçã ®åÇêáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK 
aÉ íáç éä~íëÉêå~ ®ê Ñ∏äà~åÇÉW 
s®ê∏ OWN h®êå~ ëåK p~åÇçãê™ÇÉ Å~ RR ã∏Ü çÅÜ ÑäÉê~ ä∏ëÑóåÇ Ñê™å 
∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê 
ÑóåÇ âìåÇÉ é™îáë~ëK açÅâ Ä∏ê ÇÉí Ñáåå~ë ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê áåçã 
çãê™ÇÉíK 
s®ëíÉêÄó NWUI s®ëíÉêä∏ë~ ëåK cä~Åâ Ü∏àÇ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã íêçäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
s®ëíÉêä∏ë~ pâ~ííÉÖ™êÇ NWOOI s®ëíÉêä∏ë~ ëåK póÇëäìíí~åÇÉ ™âÉê ãÉÇ 
ëâ®êîáÖ ëíÉå á óí~åK _ÉÇ∏ãÇÉë ëçã íêçäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 

páÇ~ RT çÑ OUVS 



 

 

 

píçê~ pâçåÄÉêÖ~ jÉää~åÖ™êÇÉå OWOI kçêãä∏ë~ ëåK £îÉê Éå Ä®Åâ îáÇ 
Ö~ãã~ä ÄêçK hìåÇÉ î~ê~ Éíí î~ÇK 
píçê~ pâçåÄÉêÖ~ Ö~ãä~ Äóíçãí jÉää~åÖ®êÇÉå OWOI píçêÖ™êÇÉå UWV 
kçêãä∏ë~ ëåK pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ ÖÉåçã ÄóíçãíÉåK aÉí Ñ~ååë ã∏êâÑ®êÖ~ÇÉ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê åÉÇ~åÑ∏ê Ü∏àÇÉå Ç®ê íçãíÉå ä™ÖK h~ÄÉäå Ñ∏äàÇÉ Éå î®Ö 
ëçã ëâ~ê åÉê á ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâÉåI Ç®ê áåÖÉí âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ëK 
_óíçãíÉåë ä~ÖëâóÇÇ âî~êëí™ê ÇçÅâK 
pí~ÖÉäëíçêé NNWONI g®êëí~Ç ëåK _ê~ Ü~ãåä®ÖÉ á Éå äáíÉå Äìâí Ç®ê pâÉå~™å 
çÅÜ pî~êí™å ÑäóíÉê ë~ãã~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉ âçã Ç®êK 
£ëí~åÄ®Åâ NWOI s~ääÉêëí~Ç ëåK póÇëäìíí~åÇÉ ë~åÇçãê™ÇÉ îáÇ pâÉå~™å 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã Äê~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëä®ÖÉK fåÖÉí ~î áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíÉ ä™åÖí Ñê™å ëíÉå™äÇÉêÄçéä~íëÉå îáÇ hä~ÅâÉÄçêÖK 
pâ®ååáåÖÉ ëí~Ç áåíáää Ñçêåä RK fåÖ~ ä~ÖÉê ~î áåíêÉëëÉ Ñê™å ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ääÜÉäÖçå~ RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTOT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pí i∏îáåÖëÄçêÖI _çêåÉÜçäãI eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå åó íÉäÉâ~ÄÉä ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄó 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää çÅÜ Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ìíÑ∏êÇÉë îáÇ eìäàÉ Ö~ãä~ ÄóíçãíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âçã á ëÅÜ~âíÉå åçêê çã íçãíÉåK i~ÖëâóÇÇ 
âî~êëí™ê é™ ÄóíçãíÉå ë∏ÇÉê Ç®êçãK 
sáÇ~êÉ ìíÑ∏êÇÉë íî™ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê é™ íî™ íçéçÖê~Ñáëâí 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå é™ Ü∏àÇÉê ãÉÇ ë~åÇàçêÇ~êK fåÖÉí âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë á ÇÉí ìééí~Öå~ ëÅÜ~âíÉíK 

páÇ~ RV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ SM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTOU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉI _à®äÄçI ^ééìå~I s®ÇÉêëí~Ç ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä ÇêçÖë ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ £ÇÉëÜ∏Ö 
ìíÑ∏êÇÉë ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê çÅÜ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~êK 
p~ãã~åä~Öí NV éä~íëÉê î~ê ã~êâÉê~ÇÉI î~ê~î íî™ êÉÇçîáë~ë é™ ëÉé~ê~í~ 
Ää~Ç çÅÜ é™ ÇÉ ∏îêáÖ~ NT éä~íëÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ íêÉ ëí®ääÉåI Ñ∏êìíçã ÇÉ 
êÉÇ~å êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~I áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK cóê~ 
ä®ÖÉå ìåÇîÉâë ÖÉåçã ®åÇê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖ~ê çÅÜ íáç çãê™ÇÉå Öê®îÇÉë 
ìí~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë îÉíëâ~éK 
_ä ~ é~ëëÉê~ÇÉë _à®äÄçëI £ëí~Çë çÅÜ e®àä~ë ÄóíçãíÉê çÅÜ íî®êëáÖÉåçã Éå 
çêÉÖáëíêÉê~Ç Äêçåë™äÇÉêëÄçéä~íë îáÇ s~ääíçêé á ^ééìå~ ëåK _çéä~íëÉê 
ãáëëí®åâíÉë Ñáåå~ë îáÇ óííÉêäáÖ~êÉ ÑÉã ~î ÇÉ çî~å NT å®ãåÇ~ äçâ~äÉêå~K 
ûîÉå Éíí î~Çëí®ääÉ îáÇ üÄóâî~êå Ç®ê Éå Äêçåëóñ~ Üáíí~íëK oÉëíÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î êÉÇ~å êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê é™ ÄÉêÖÜ®ää~ê á 
å®êÜÉíÉå ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK 

páÇ~ SN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

o∏â NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â RTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

pî~åëÜ~äë UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pî~åëÜ~äë 

pî~åëÜ~äë UUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pî~åëÜ~äë 

s®ÇÉêëí~Ç NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç VVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

^ééìå~ QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ééìå~ 

^ééìå~ QWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ééìå~ 

páÇ~ SO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NTOV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖI £ëíê~ båÉÄóI hîáääáåÖÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Öê~îI Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î bQW~å Ñ∏êÄáÑ~êí 
kçêêâ∏éáåÖI ë~ãí ~åëäìíåáåÖëî®Ö~ê çÅÜ íê~Ñáâéä~íëÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÇÉåå~I ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

sáÇ ~êÄÉíÉí ìééíçÖë éêçîëÅÜ~âí áåçã ÇÉ ~âíìÉää~ çãê™ÇÉå~K qêÉ ~î ÇÉ 
ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉå~ Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ENVVMF î~êáí ÄÉê∏êÇ~ ~î ìíêÉÇåáåÖ~êK aÉí 
åì ìíÑ∏êÇ~ ~êÄÉíÉí ®ê ÇÉäîáë Éå âçãéäÉííÉêáåÖ ~î ÇÉíí~K kìãêÉêáåÖÉå ~î 
çãê™ÇÉå~ Ñ∏äàÉê ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ~åî®åÇ~K 
fåçã çãê™ÇÉ R áåíáää _çêÖë ë®íÉêá é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê Éå 
âçêë~åÇÉ î®ÖI Ñçêíë®ííåáåÖÉå é™ Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ãçíçêî®Öëëíê®ÅâåáåÖÉå NVVMK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉ U áåíáää £KbåÉÄó éê®ëíÖ™êÇI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉå ëKâK 
hóêâî®ÖÉåK 
f çãê™ÇÉ NQ J hîáääáåÖÉ SWNJS J îáÇ oáåÖÉÄó é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Öê~îÑ®äí ~î 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê îáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ NVVMK aÉå 

páÇ~ SP çÑ OUVS 



 

 

âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉíçÖë ÉÑíÉêëçã îáëë~ Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê 
~î ãçíçêî®ÖÉåë éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖ ëâÉííK dê~î∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äI é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ áåçã 
ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê íêçäáÖÉå Ñê™å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉê J ®äÇëí~ à®êå™äÇÉêK dê~î~êå~ ®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ã∏àäáÖÉå 
ãÉÇ Éå Ä∏êà~å á Äêçåë™äÇÉêK 
fåçã çãê™ÇÉ NT å®ê~ pâ®äëí~Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
á éêçîëÅÜ~âíÉåK m™ Éå ÄÉêÖÜ®ää ëçã âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå åó~ 
ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î î®Ö RNI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ NT ëíK ëâ™äÖêçé~êK 
lãê™ÇÉ NV äáÖÖÉê áåíáää Öê~îÑ®äíÉí hîáääáåÖÉ NPWNI å®ê~ oáåÖÉÄó Ö™êÇK sáÇ 
éêçîëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ áåÑ∏ê Éå åó äçâ~äî®Ö íáää Ö™êÇÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

hîáääáåÖÉ NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ SWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ SQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTPM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóI e∏ÖÄóI eìäàÉI píçê~ pâçÖëà∏ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qêÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ íî™ Ü®êÇÄçííå~ê ìåÇÉêë∏âíÉë ìåÇÉê Éíí MIPM ã Çàìéí 
éä∏àëâáâí á ™âÉêåK f ™âÉêóí~å Ñ~ååë ëâ®êîëíÉåK píçäéÜ™äÉå ëíçÇ é™ ê~Ç ãÉÇ 
à®ãå~ ãÉää~åêìã çÅÜ â~å î~ê~ ÉÑíÉê Éíí ëí®åÖëÉä ÉääÉê Éå ÄóÖÖå~ÇK aÉíí~ 
Ö™ê Éà ~íí ~îÖ∏ê~ éÖ~ ÇÉëë Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ëâáÅâK e®êÇÄçííå~êå~ î~ê NIRJ 
OIM ã ëíçê~ çÅÜ áååÉÜ∏ää ëâ®êîëíÉåI âçä çÅÜ ëçí çÅÜ â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ 
™âÉêÜ®êÇ~ê ÉääÉê êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Äçêíéä∏àÇ Äçéä~íëK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ö™ê 
Éà ~íí Ç~íÉê~K 

páÇ~ SR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ SS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTPV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó ëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö~ëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
råÇÉê Éíí íìåí ëâáâí ~î ëâçÖëÑ∏êå~ âçã Öìä ë~åÇK fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ 
~íí ëÅÜ~âíÉí ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ é™îáë~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó TTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ ST çÑ OUVS 



  

 

 
 

^fp kê üê 
NTQM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíë~îëä~ÖI ëäáéëíÉå~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
píê~ñ áåíáää ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~ äáÖÖÉê Éå Ü™äî®Ö Ejà∏äÄó 
OPPWNF ëçã ÇÉäîáë ÄÉê∏êë ~î î®ÖÄóÖÖÉíK 
ä Éíí î®ëíëäìíí~åÇÉ ë~åÇçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®åÖëí á ë∏ÇÉê å®êã~ëí eìäàÉ 
Öêìëí~Ö Éíí ã~êâ~îëåáíí ãÉÇ Éåëí~â~ âêìâëâ®êîçê ëçã ä™Ö ÇáêÉâí á ÇÉå 
Öìä~ ë~åÇÉåI ìí~å ëóåäáÖí âìäíìêä~ÖÉêK aÉí Ñ~ååë çÅâë™ ëé~êë~ãí ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉå áåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
kçêê çã âêìâëâ®êîëçãê™ÇÉí Ñçêíë~ííÉ ëâ®êîëíÉåÉå á ™âÉêóí~å ∏îÉê Éå 
ëíçê Ñä~Åâ ë~åÇÜ∏àÇ Ç®ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ ëçíÑä®Åâ~ê ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉíK båëí~â~ ÑóåÇ ëçã íî™ 
ëäáéëíÉå~ê çÅÜ Éåëí~â~ âî~êíë~îëä~Ö î~ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ëäìííåáåÖÉåK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~íë Éå íêáåÇóñ~I Éå ëâáîóñ~ çÅÜ Éå íàçÅâå~ÅâáÖ 
Ñäáåíóñ~K 
lãê™ÇÉí íçêÇÉ áååÉÜ™ää~ Éå Äçéä~íë Ñê™å ∏îÉêÖ™åÖëíáÇÉå ãÉää~å ®äÇêÉ 
çÅÜ óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK 

páÇ~ SU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ SV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTQN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄóI eìäàÉI _çêåÉÜçäã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®ÖI Äçéä~íëI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå âçã ~íí ÄÉê∏ê~ ëÉñ éä~íëÉê ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK k™Öê~ î~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ çÅÜ å™Öê~ áåíÉK 
jà∏äÄó QOWNJOI Éå ëíÉåëíê®åÖI ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~ Üáíí~ÇÉë Éå Äçéä~íë á Éå 
ëóÇëäìíí~åÇÉ ™âÉê ãÉÇ ëâ®êîëíÉå á óí~åK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçíÑä®Åâ~êI 
å™Öê~ Ü®êÇÄçííå~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå ëíÉåë~ãäáåÖI ™êÇÉêëé™ê çÅÜ 
Éåëí~â~ ä∏ëÑóåÇ ëçã P âêìâëâ®êîçêI Éå Äáí Äê®åÇ äÉê~I çÅÜ Éíí 
âî~êíë~îëä~ÖK _çéä~íëÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
jà∏äÄó OOUWNI ëíÉåë®ííåáåÖ~êK c∏êìíçã ÇÉ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ âçã á 
ëóÇ∏ëíê~ â~åíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Éå ëíÉåâêÉíë ~î ÖäÉëí ä~ÖÇ~ 
ëíÉå~êI Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ çÅÜ å™Öê~ íêçäáÖ~ âìääÑ~ääå~ êÉëí~ ëíÉå~ê ë~ãí Éíí 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉK c∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
jà∏äÄó OPPWNI Ü™äî®ÖK m™ î®ëíê~ ëáÇ~å ~î Ü™äî®ÖÉå âçã Éíí ë~åÇçãê™ÇÉ 
ãÉÇ Äêìå~âíáÖ ãáëëÑ®êÖåáåÖ çÅÜ á ÇÉíí~ ä™Ö âêìâëâ®êîçê EÇÉíí~ çãê™ÇÉ 
Ü~ê ëÉå~êÉ Ñ™íí Ñçêåä åê OQOWN á jà∏äÄó ëåK lãê™ÇÉí Ö™ê Éà ~íí Ç~íÉê~ é™ 
ÇÉíí~ ëí~ÇáìãK 
f ™âÉêå åçêê çã âêìâëâ®êîëçãê™ÇÉí çÅÜ s çã Ü™äî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éåëí~â~ Ü®êÇÄçííå~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK ^î ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ â~íÉÖçêáå 

páÇ~ TM çÑ OUVS 



 

 

 

®ê ÇÉ ÑäÉëí~ íêçäáÖíîáë å~íìêäáÖ~K f ™âÉêóí~å çî~åé™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê 
ÇÉí Üáíí~íë Éå ëâáîóñ~ ~î Öê∏åëíÉåI Éå íêáåÇóñ~I Éå íàçÅâå~ÅâáÖ Ñäáåíóñ~I 
å™Öê~ ëäáéëíÉå~ê çÅÜ ëâ®êîáÖ ëíÉåK aÉíí~ çãê™ÇÉ Ü~ê ëÉå~êÉ Ñ™íí o^ûJ 
åìããÉê jà∏äÄó OQOWNK c∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ëíÉå™äÇÉêK 
e∏ÖÄó NQWNI îáë~ÇÉ ëáÖ áååÉÜ™ää~ çã~êâÉê~ÇÉ ÄÉåÖ∏ããçê áåíáää ÇÉ íêÉ 
å®ãåÇ~ êÉëí~ ëíÉå~êå~K dê~îÑ®äíÉí ®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
m™ e∏ÖÄó ìééí®ÅâíÉë Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç êÉëí ëíÉå áåíáää ÇÉåå~ Ü~ê 
ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ é~ÅâåáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ áååÉÜ™ää~ ëâÉäÉííK f Éå ëçíÑä®Åâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á óí~å Éå Öä~ëé®êä~K aÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ Ü~ê Ñ™íí o^ûJ 
åìããÉê e∏ÖÄó UTWN á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK dê~îÑ®äíÉí ®ê Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK kçêê çã Öê~îÑ®äíÉí Ñ∏êãçÇ~ÇÉë ~íí ÇÉí âìåÇÉ Ñáåå~ë Éå 
Äçéä~íëK fåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê Éå ë™Ç~å âìåÇÉ ëé™ê~ë Ç®êK aÉ çî~å å®ãåÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ âçããÉê ~íí Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ ìåÇÉêë∏â~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

e∏ÖÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

jà∏äÄó QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ TN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTQO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí iÉàçåÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖK qçí~äí ÇêçÖë Q ëí 
ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ QM ãK 
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ âê∏åÉí ~î Éå ëí∏êêÉ ë~åÇáÖ ™ëêóÖÖI ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã 
Éíí Öê~îÑ®äíI jà∏äÄó SMWNI Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë 
Äçêí NVPVK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ TO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTQP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\ cçäâî~åÇêáåÖëíáÇ\ våÖêÉ à®êå™äÇÉê\ jÉÇÉäíáÇ\ kó~êÉ 
íáÇ 

cóåÇ 
à®êåÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
e™äî®ÖÉå ä∏éÉê é~ê~ääÉääí ∏ëíÉê çã ÇÉå åó~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ á ë∏ÇÉê 
îáâÉê ÇÉå ~î ãçí ëóÇî®ëí Ç®ê ÇÉå ëâìêáíë ~î îáÇ Éå Öêìëí~Öëâ~åíK e®ê 
ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Å~ OR ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î Ü™äî®ÖÉå ëçã ëâìêáí åÉê á ™ëÉåK f 
ÄçííÉå é™ î®ÖÉå î~ê ™ëÖêìëÉí å™Öçí Ü™êÇé~Åâ~í çÅÜ á â~åíÉêå~ ëóåíÉë 
Ñä~Åâ~ ìééâ~ëí~ÇÉ î~ää~êK e™äî®ÖÉå Ü~ÇÉ ë~ãã~ ìééÄóÖÖå~Ç á ÇÉå 
åçêê~ ìåÇÉêë∏âí~ ®åÇÉå ãÉå Ü®ê Ñ~ååë çÅâë™ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê é™ 
î®Öóí~åK k™Öê~ à®êåÑê~ÖãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ü™äî®ÖÉåK 

bå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Öê~î Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê EëÉ jà∏äÄó OQOWNF ä™Ö å™Öê~ 
ã s çã Ü™äî®ÖÉå äáâëçã Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ âêìâëâ®êîçê ëçã â~å íóÇ~ é™ 
~íí Ü™äî®ÖÉå á ëáíí ®äÇëí~ ëâÉÇÉ â~å î~ê~ Ñê™å êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK p~ãã~ 
î®Ö Ñáååë çÅâë™ ã~êâÉê~Ç é™ NSMMJí~äë â~êíçê ∏îÉê eìäàÉ ÄóK 

páÇ~ TP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ TQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUUV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e¨ä≠åÉ _çêå~ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ãáäà∏I ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ó Äê™Jó 
à®™I çãÑ~íí~åÇÉ Ää ~ ëíÉåëíê®åÖëâçãéäÉñI ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éíí Öê~îÑ®äí 
ë~ãí Éå êìåëíÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éå éä~í™ ë~ãí Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖI 
Å~ PR ã î®ëíÉê çã ëíÉåëíê®åÖÉå Epâ®êâáåÇ SVWPFK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇÉêI ë~ãí Éå Å~ PM ã 
ä™åÖ íÉêê~ëëäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå ëíÉåê~ÇK båä ãìåíäáÖ 
ìééÖáÑí ëâìääÉ ÇÉí é™ éä~íëÉå äÉÖ~í Éå âî~êå ë~ãí ä®åÖêÉ åÉê á ëäìííåáåÖÉå 
Éå âî~êÇ~ããK sáÇ ÖÉåçãÖ™åÖ ~î â~êíã~íÉêá~äÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí 
éä~íëÉå Äóíí å~ãå ìåÇÉê NUMMJí~äÉí Ñê™å häçÅâ~êÄ~ÅâÉå íáää 
hî~êåÄ~ÅâÉåK a®êÉãçí Ñáååë áåÖÉå âî~êå ìíã~êâÉê~ÇK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ TR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ TS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê 
PVTR 

üê 
NVVN 

k~ãåLéä~íë 
s®êå~ âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñìâíëâ~Ççê é™ s®êå~ âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê 
Çê®åÉêáåÖ êìåí âóêâ~åK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åíóÇåáåÖ~ê çã ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê á 
ÖêìåÇãìê~êå~K j∏àäáÖÉå Ü~ê ëé™ê ~î ÇÉå ®äÇëí~ âóêâ~å Ñê™å NPMMJí~äÉí 
é™íê®ÑÑ~íëK aÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å ®ê Ç~íÉê~Ç íáää Å~ NRMM çÅÜ ®ê 
çãÄóÖÖÇ é™ NTMMJí~äÉíK pâÉäÉííÖê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë l çã âóêâ~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®êå~ NRSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®êå~ 

páÇ~ TT çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PUVQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
q~ååÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI oáÅâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÄ~ê â~êíëíìÇáÉê ë~ãí éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK 
oÉëìäí~íÉí ~î â~êíëíìÇáÉêå~ îáë~ÇÉ ~íí âî~êåÄóå ë~ååçäáâí Éà ëâìääÉ 
ÄÉê∏ê~ë ~î åóÄóÖÖå~íáçåÉåK sáÇ Ñ®äí~êÄÉíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉåÖêìåÇÉê 
îáäâ~ çÅâë™ ™íÉêÑ~ååë á â~êíã~íÉêá~äÉí Ñê™å íáÇáÖí NUMMJí~äK _óÖÖå~ÇÉêå~ 
Ü~ê áåÖ™íí á Éíí é~ééÉêëÄêìâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ TU çÑ OUVS 



 
 
 

 

 

^fp kê üê 
PVRP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
oáåÖÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~ÇI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI à®êåâåáîI Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâë ~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á åçîÉãÄÉê NVVMI 
î~êîáÇ ã~å é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK f 
Éå Ü®êÇ Ñ~ååëI Éå âÉê~ãáâÜ~åâ íáää Éíí â®êäíóé ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêL®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ åáç ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK f ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î Ää ~ âÉê~ãáâI Éå 
à®êåâåáî C Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç äÉê~K lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê íêçäáÖíîáë Éå ìíâ~åí ~î Éå 
ëí∏êêÉ Äçéä~íëK 

páÇ~ TV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ UM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUMS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
^ëÄó âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI íê® 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âíåáåÖ~ê é™ ^ëÄó âóêâçÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å ìíÖ∏êë ÇÉäîáë ~î Éå êçã~åëâ ëíÉåâóêâ~ Ñê™å 
çãâêáåÖ ™ê NOMMK p~ååçäáâí Ü~ê Éå âóêâ~I ÉääÉê ™íãáåëíçåÉ Éå âóêâçÖ™êÇ 
Ñìååáíë Ü®ê ìåÇÉê ãáëëáçåëíáÇÉå ãÉÇ í~åâÉ é™ ÇÉ Ñê~ÖãÉåí ~î êáâí 
çêåÉê~ÇÉ Öê~îâáëíçê Ñê™å NMMMJí~äÉíë ëÉå~êÉ ÇÉä ëçã é™íê®ÑÑ~íë é™ 
éä~íëÉåK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Öê~î~ê ä~ÖÇ~ á £s êáâíåáåÖ 
ãÉÇ ÜìîìÇ®åÇ~å á sK pé™ê ~î íê®âáëíçê âìåÇÉ á îáëë~ Ñ~ää á~âíí~ëK 
dê~î~êå~ ÖáÅâ Éà ~íí Ç~íÉê~K hóêâçÖ™êÇÉå ®ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ á ÄêìâK 

páÇ~ UN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëÄó 

páÇ~ UO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUMT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
^ééìå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI Öä~ëI éçêëäáåI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó çéí~â~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáÇ 
^ééìå~ âóêâÄóK 
_óå Ñáååë íáÇáÖ~êÉ â~êíÉê~Ç NSPUJPV á ÖÉçãÉíêáëâ~ àçêÇÉÄçâÉåK båäáÖí 
â~êíçêå~ Ö™ê íÉäÉâ~ÄÉäå Ñ∏êÄá ÄóíçãíÉåë ë∏Çê~ Öê®åëK f ëÅÜ~âíÉí ëóåíÉë 
Éíí à®ãåíàçÅâí Å~ MIP ã Çàìéí ä~ÖÉê ~î ãóää~ ëçã áååÉÜ∏ää íÉÖÉäÑäáëI Öä~ëI 
éçêëäáåI ê∏ÇÖçÇë ããK pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ çÅâë™ íî®êëáÖÉåçã Éå ëíÉåê~Ç ëçã 
â~å î~ê~ Éå íçãíã~êâÉêáåÖK cóåÇÉå Ü®êê∏ê Ñê™å ëÉå íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ééìå~ 

páÇ~ UP çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NUMU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÜ~ÖÉåçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçåI hàÉää gçÜ~åëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ëçã 
Éíí äÉÇ á Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã çÅÜ Öê~î~ê áåçã 
çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâ ãÉÇ ëã®êêÉ áåëä~Ö ~î ëâçÖëJ çÅÜ 
Ü~Öã~êâK lãê™ÇÉí ®ê Ñä~Åâí ãÉÇ ÉåÇ~ëí ëã®êêÉ Ü∏àÇëâáääå~ÇÉêK 
cçëÑ~íâ~êíÉêáåÖÉå Ö~î íáää êÉëìäí~í ~íí íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ 
ÑçëÑ~íî®êÇÉå âìåÇÉ ÄÉÖê®åë~ëK aÉí Ñ∏êëí~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á åçêÇî®ëí á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå àçêÇÄêìâëÑ~ëíáÖÜÉíK aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê 
çÅÜ ëóÇ∏ëí çã ä~åÇëî®ÖÉå iáåâ∏éáåÖJ^ëâÉÄóK kçêê Ç®êçã ®ê ^ëâÉÄó 
âóêâ~ EâäçëíÉêF ÄÉä®ÖÉíK aÉíí~ çãê™ÇÉ ~åëäìíÉê íáää êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK 
aÉí íêÉÇàÉ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê çÅÜ ëóÇî®ëí çã çãê™ÇÉ NK aÉíí~ 
çãê™ÇÉ ìíÖ∏êë ~î Éå ëî~Öí ã~êâÉê~Ç Ü∏àÇêóÖÖK 
fåçã ë~ãíäáÖ~ íêÉ çãê™ÇÉå â~å Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê ÄÉÑ~ê~ëK 

páÇ~ UQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

páÇ~ UR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUMV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
sáëíÉå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÄÉå EÇàìêFI Äê®åí ÄÉå EÇàìêF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êLåÉÇÖê®îåáåÖ~êK 
bå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí ÄÉÖê®åë~ Äçéä~íëÉåë 
ìíëíê®ÅâåáåÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK f ë~ãÄ~åÇ Ü®êãÉÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëàì 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí íî™ ãáåÇêÉ óíçê ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë á 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêå~K f Éå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå ~î 
å∏íâêÉ~íìêK k™Öê~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK 

páÇ~ US çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ääÜÉäÖçå~ RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

páÇ~ UT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUNM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÜ~ÖÉåçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ Éíí Å~ OMMMMMãO ëíçêí çãê™ÇÉI áåçã Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

páÇ~ UU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUNT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eÉäÖÉ~åÇëÖ~í~åI pà∏Ö~í~åI _~âÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hìäíìêä~ÖÉê êáâäáÖí ÄÉã®åÖÇ~ ãÉÇ íê®Ñäáë âìåÇÉ ëÉëK aÉëë~ ä~ÖÉê ™íëâáäÇÉë 
~î Éíí âê~ÑíáÖí ë®ííë~åÇä~ÖÉêK aÉíí~ ë~åÇä~ÖÉê Ö™ê ~íí Ñ∏äà~ ä®åÖë ÜÉä~ ÇÉå 
~âíìÉää~ ëíê®Åâ~åK i~ÖêÉå ìåÇÉê ë®ííë~åÇÉå ®ê éçê∏ë~êÉ çÅÜ Ü~ê Éå 
ìíÑóääå~Çëâ~ê~âí®êK f ÄçííÉå Ñáååë Éíí ä~ÖÉê áåÑáäíêÉê~Ç ë~åÇLëáäíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ UV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUNU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~åI píçêÖ~í~åI cóää~Ö~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_fI _ffWQI `ffWOFI m~ëëÖä~ëI pâçI m®êäÉãçêáåä®ÖÖåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î ®äÇêÉ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ çäáâ~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê ìåÇÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
Ö~í~åK aÉå ∏îÉêëí~ ~î ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ MITJMIU ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~í~K jÉää~å ÇÉ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éêå~ Ñ~ååë ~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉêK f ÄçííÉå 
Ñ~ååë Äáíîáë î~ííÉå~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉêK qî™ âê~ÑíáÖ~ Äê~åÇÜçêáëçåíÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á éêçÑáäÉå î~ê~î ÇÉå Éå~ EÇÉå ∏îêÉF ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ ÇÉå 
ãÉääÉêëí~ Ö~íìåáî™K hìäíìêä~ÖêÉåI áåâäìëáîÉ Ö~íìåáî™Éêå~I Ü~ê Éå 
ã®âíáÖÜÉí ~î MISJMIV ãK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ë é™ Å~ HOIM ã äçâ~ä Ü∏àÇK 

páÇ~ VM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUNV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
sáÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~ÇI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÇÉí~äàéä~åÉêáåÖ Ñ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
f çãê™ÇÉí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåëíê®åÖI sáÄóKQQWN ë~ãí Éå åì êáîÉå 
®äÇêÉ ÄóÖÖå~Ç sáÄó OSWNK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖI ëçã ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã éêçîëÅÜ~âíåáåÖI é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK a®êÉãçí âìåÇÉ óííÉêäáÖ~êÉ P ëíóÅâÉå 
ëíÉåëíê®åÖ~ê á~âíí~ë áåçã çãê™ÇÉíK aÉëë~ ä∏éíÉ é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÇÉå 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ ìíÖ∏ê íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉåå~ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
Ö~ãä~ ™âÉêã~êâÉêáåÖ~êK 

páÇ~ VO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáÄó OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

páÇ~ VP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NUOM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí pà∏Ö™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~ÇëãáååÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäîêÉåçîÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

píÉåâ®ää~êÄóÖÖå~ÇÉå áååÉ é™ Ö™êÇÉå ®ê ãìê~Ç ~î ëíçê~ Ñ®äíëíÉå~êI Ü~ê 
Éíí áåêÉ íìååî~äî á íÉÖÉä çÅÜ ãÉÇ Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ Ç∏êê∏ééåáåÖ~ê á íÉÖÉäK aÉí 
ëí∏êêÉI ∏ëíê~ êìããÉí ìåÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå êÉåçîÉêáåÖ ~î 
ÖçäîÉíI î~êîáÇ ~ää~ ä∏ë~ àçêÇä~ÖÉê íçÖë Äçêí åÉê íáää Éíí ìêëéêìåÖäáÖí 
ëíÉåÖçäîK bíí íáçí~ä ÖçäîàçêÇä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë çÅÜ ë™ää~ëK 
oìãëáåÇÉäåáåÖÉå çÅÜ ÇÉå ∏ëíê~ áåÖ™åÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë î~ê~ 
ëÉâìåÇ®êI çÅÜ âìåÇÉ ®îÉå âåóí~ë íáää Éå ëéÉÅáÉää Öçäîåáî™K píÉåÖçäîÉí î~ê 
Ñ∏êëÉíí ãÉÇ ê®ååçê á åçêê çÅÜ ë∏ÇÉêI ÇÉå åçêê~ Ñ∏êãçÇäáÖÉå ìíãóåå~åÇÉ 
á Éå ãáåÇêÉI åì Ñ∏êãìäíå~Ç íìåå~K 
k®ëí~ ™ê âçããÉê ëã®êêÉ áåÖêÉééI ë™ëçã ìééí~Ö~åÇÉ ~î áÖÉåë~íí Ñ∏åëíÉê 
çÅÜ íê~éé~ ãÉää~å êìããÉå ~íí Ö∏ê~ëK 

páÇ~ VQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUON NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eçîëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
âìäíìêä~ÖÉêÇçâìãÉåí~íáçåK 
_çííåÉå ÄÉëí™ê á ÇÉåå~ ÇÉä ~î s~ÇëíÉå~ ~î Ää™äÉê~I é™ îáäâÉí Éå MINJMIO 
ã íàçÅâ êáëÑä®íåáåÖ Ü~ê ä~Öíë á Éíí ®äÇëí~ ëâÉÇÉK vííÉêäáÖ~êÉ êÉëíÉê ~î Éå 
Ö~í~ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖ Üáíí~ÇÉë MIQ ã çî~å ÇÉå ®äÇëí~K 
p™î®ä êáëä®ÖÖåáåÖÉå ëçã â~îÉäÄêçå î~ê êÉä~íáîí î®äÄÉî~ê~ÇI í~Åâ î~êÉ 
äÉêÄçííåÉåK f ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉí ÅÉåíê~ä~ ëí~Çëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê 
âìäíìêä~ÖêÉå é™ ëà∏ë~åÇI î~êÑ∏ê ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ Ñ∏ê çêÖ~åáëâí 
ã~íÉêá~ä ~ê ÄÉíóÇäáÖí ë®ãêÉK oáëä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçããÉê ë®ää~å á ÇÉëë~ 
ÇÉä~ê ~î s~ÇëíÉå~ çÅÜ Éî íê®ÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê ®ê ëóååÉêäáÖÉå Ç™äáÖí ÄÉî~ê~ÇÉK 
qìåå~ íê®ä®ÖÖåáåÖ~ê á ÅÉåíê~ä~ s~ÇëíÉå~ â~å ÇçÅâ íçäâ~ë ëçã ìííçêâ~ÇÉ 
çÅÜ âê~ÑíáÖí ë~ãã~åéêÉëë~ÇÉ â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖ~êI ëéÉÅáÉääí á äàìëÉí ~î 
ÑóåÇ ~î î®äÄÉî~ê~ÇÉ ë™Ç~å~ á s~ÇëíÉå~ë ìíâ~åíI ëçã í Éñ ÇÉíí~ ÑóåÇ é™ 
eçîëÖ~í~åK 

páÇ~ VS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUOP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí päçííëî~âíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëÑä~ëâçêI âÉê~ãáâI éçêëäáå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
dê®îåáåÖëÇàìéÉí î~ê ëçã ãÉëí Éå ãÉíÉê î~êÑ∏ê ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉê 
ÄÉê∏êÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ëâáâí~ÇÉ ~î î~ííÉå~îë~íí~ ë~åÇä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTNU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
fååÉêëí~ÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê â~ÄÉäJqs ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 

pÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê Å~ MIPJMIR ã çÅÜ ã~å ÖáÅâ ~äÇêáÖ åÉê á âìäíìêä~ÖÉêK 
açÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óí~å ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™ Å~ MIP ã Çàìé á s ÇÉäÉå ~î 
âî dáääÉíK píÉå~ê ëçã â~å íçäâ~ë ëçã ëóääëíÉå~ê ëâóãí~ÇÉ á 
aêçíÜÉãëÖ~í~å ãáíí Ñ∏ê aêçíÜÉãëâóêâ~å çÅÜ á âçêëåáåÖÉå 
aêçíÜÉãëÖ~í~å J iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëÉåíáÇ~ âçäLëçíä~ÖÉê 
ãÉÇ íÉÖÉäK 

páÇ~ VV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NMM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTQQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖ bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã\ ûäÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI óñÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå Å~ NOMM ãO ëíçê óí~ é™ ëí~Çë®Ö~ NQMPK f Éå 
ë~åÇáÖ î®ëíëäìííåáåÖ âçã Éíí Öìä~âíáÖí ä~ÖÉê Å~ MIOM ã ìåÇÉê Éíí Öê™íí 
ë~åÇëâáâí ìåÇÉê íçêîÉåK f ÇÉí Öìä~âíáÖ~ ä~ÖêÉí ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áåçã Éíí 
SMñPM ã ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê áI âçã Éåëí~â~ 
âêìâëâ®êîçê ÖäÉëí ëéêáÇÇ~ á éêçîÖêçé~êå~ ëçã íçÖë ìééK f Éå ~î ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí íêáåÇóñÉÑê~ÖãÉåíK qî™ ÑçëÑ~íäáåàÉê ìééíçÖë î®ëíÉêìí 
ëçã îáë~ÇÉ é™ å™Öê~ Ñ∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉå ëçã â~å íóÇ~ é™ ~íí ÇÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ®ê î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ ÉääÉê Éå 
íáääÑ®ääáÖ îáëíÉäëÉéä~íë ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉê ÉääÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ 
Öê~î ëçã áååÉÜ∏ää êÉå~ Äê®åÇ~ ÄÉå á Éå ~åë~ãäáåÖ ìåÇÉê Éå ìééâ~ëí~Ç 
Å~ Qã ëíçê ë~åÇÜ∏ÖK dê~îÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ â~å 
ã∏àäáÖÉå Ü~ Éíí ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ü™äî®ÖÉå Ejà∏äÄó OPPWF ëçã ä∏éÉê Ñ∏êÄá 
ÇÉëë ∏ëíê~ ëáÇ~K 

páÇ~ NMN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ NMO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POTO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
q~ååÉÑçêëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
a™ ëÅÜ~âíÇàìéÉí ÉåÇ~ëí î~ê Å~ MIQ ã ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ãçÇÉêå~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NMP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNVQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®ÖÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
mêçîëÅÜ~âí ÇêçÖë á Éå î®ëíëäìíí~åÇÉ ë~åÇã~êâ Ç®ê ÇÉí ãáëëí®åâíÉë Éíí 
Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉ ëíê~ñ åçêê çã Éíí åóìééí®Åâí Öê~îÑ®äíK 
fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê âçã á ëÅÜ~âíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NMQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNVR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó éê®ëíÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Öä~ëé®êä~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ ìééí®ÅâíÉë Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç êÉëí ëíÉå é™ Éå ë~åÇJ çÅÜ 
ÖêìëÜ∏àÇ é™ e∏ÖÄóãçåK 
f ÇÉ Çê~Öå~ éêçîëÅÜ~âíÉå âçã NP ~îä™åÖ~ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ 
ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã ÜìîìÇë~âäáÖ~ëí î~ê çêáÉåíÉê~ÇÉ á klJpsK aÉëë~ íçêÇÉ 
î~ê~ ëâÉäÉííÖê~î~êK fåíÉ ä™åÖí Ñê™å ÇÉå êÉëí~ ëíÉåÉå ä™Ö Éå ëçíÑä®Åâ Ç®ê Éå 
Öä~ëé®êä~ ìééÜáíí~ÇÉë á óí~åK aÉí åóìééí®Åâí~ Öê~îÑ®äíÉí ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ NMR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NMS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNVS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ pâçÖëà∏I iáää~ pâçÖëà∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëíÉåóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
f Éå î®ëíëäìíí~åÇÉ ã~êâë®åâ~ ~î ë~åÇ çÅÜ Öêìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
çêÉÖáëíêÉê~Ç Äçéä~íë ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉí á Éå ™âÉêK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê çÅâë™ 
âî~ê á ëâçÖÉå ∏ëíÉê çã ™âÉêåK 
sáÇ ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖÉå âçã ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉí Ñóê~ Ü®êÇÄçííå~êI ãáåëí íêÉ 
ëíçäéÜ™äI å™Öê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå ëçíÑä®Åâ çÅÜ å™Öê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê 
ÉÑíÉê ê∏ííÉêK aÉëëìíçã Üáíí~ÇÉë Éå âêìâëâ®êî~ ë~ãí Éå íêáåÇóñ~K 
_çéä~íëÉå íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
∏îÉêÖ™åÖëíáÇÉå ãÉää~å ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK 

páÇ~ NMT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NMU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNVT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
bå Ü™äî®Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉëK e™äî®ÖÉå Ñçêíë®ííÉê ê~âí ∏ëíÉêìí ìí~åÑ∏ê 
êáâëî®ÖÉåK e®äî®ÖÉåë î®ëíê~ ÇÉä âçããÉê ~íí ìåÇÉêë∏â~ë ëÉå~êÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó SQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NMV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNVU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ jÉää~åÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
píê~ñ ∏ëíÉê çã Éå ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖ é™ Éå Ñä~Åâ ãçê®åÜ∏àÇ âçã á Éå 
ëî~Ö ∏ëíëäìííåáåÖ Éå ÖäÉë ëíÉåâêÉíëI å™Öê~ çë®âê~ êÉëí~ ëíÉå~ê çÅÜ íî™ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ëçã â~å î~ê~ Öê~î~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK £ëíÉê çã 
ÇÉëë~ ®ê çãê™ÇÉí ëâ~Ç~í ~î í®âíÉê çÅÜ ìíÑóääå~ÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ NNM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNVV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó éä~åÉê~Ç î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
qáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë ÇÉí íêÉ êÉëí~ ëíÉå~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK f éêçîëÅÜ~âíÉå ëçã 
ÇêçÖë ∏îÉê Éå Å~ TMã ëíçê Ñä~Åâ ã~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖ ~î ÖêìëI âçã Éå 
çã~êâÉê~Ç ÄÉåÖ∏ãã~ çÅÜ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí å™Öê~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f Éíí ëÅÜ~âí åçêê çã ÇÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~ Ñ~ååë ®îÉå ÖäÉë~ 
~åë~ãäáåÖ~ê ~î ãáåÇêÉ ëíÉå~ê ëçã ã∏àäáÖÉå â~å î~ê~ Öê~î~êK sáÇ~êÉ 
åçíÉê~ÇÉë Éå ëçíÑä®Åâ çÅÜ Éíí íêçäáÖí ëíçäéÜ™äK 
bå âêìâëâ®êî~ ä™Ö á Éíí ëÅÜ~âíK c∏êãçÇäáÖÉå Ñáååë Éíí çã~êâÉê~í Öê~îÑ®äí 
á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~K 
dê~îÑ®äíÉí ®ê íêçäáÖíîáë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ NNN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NNO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
POPS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI à®êå EÄÉíëÉäF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇ ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíK i®ÖÉí é™ Éå ìÇÇÉ Ç®ê 
pâÉå~™å êáååÉê ìí á pî~êí™å çÅÜ ÇÉí Ñ~âíìã ~íí ÇÉåå~ ìÇÇÉ ®ê ~îëâìêÉå 
~î Éå Öê®îÇ î~ääÖê~î Ü~ê íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ~î Éå ëâ~åëK jÉÇ 
Éâçåçãáëâí ÄáÇê~Ö Ñê™å jà∏äÄó âçããìå ÇêáîÉê ä®åëãìëÉÉí íáääë~ãã~åë 
ãÉÇ Éå ëíìÇáÉÖêìéé ÖÉåçã jÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄó Éíí íêÉ™êëéêçàÉâí 
ëçã ëóÑí~ê íáää ~íí ìíêÉÇ~ Ö™êÇÉåë ãÉÇÉäíáÇ~ Üáëíçêá~ çÅÜ ÖÉåçã 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê âä~êä®ÖÖ~ ëâ~åëÉåë Ñìåâíáçå çÅÜ Ç~íÉêáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ âçããÉê ~íí ëâÉ Éå îÉÅâ~ î~êàÉ ™ê ìåÇÉê íáÇÉå NVVNJ 
VPK 

üêÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ áååÉÄ~ê ~íí Å~ OVM ã ë∏âëÅÜ~âí Öê®îÇÉëK píçê~ ÇÉä~ê 
~î çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK f ãáííÉå ~î 
çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ Éíí íìåí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí á Éíí 
çãê™ÇÉ Å~ OM ã ps Ç®êçãK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë U ~îÑ~ääëÖêçé~êI ä Ü®êÇI O 
ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ R ëí ëíçäéÜ™äK Q ~î ëíçäéÜ™äÉå Üáíí~ÇÉë á ê~Ç áåå~åÑ∏ê çÅÜ 
ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå kJp î~ääÖê~îÉå çÅÜ â~å éêÉäáãáå®êí ëÉë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê 
é~äáëë~Ç Éä ÇóäK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉëí™ê ~î âÉê~ãáâI éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää íáÇáÖ 

páÇ~ NNP çÑ OUVS 



 

ãÉÇÉäíáÇ ë~ãí å™Öê~ ëâ®êîçê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë EëÉåãÉÇÉäíáÇJåó~êÉ íáÇFK ^î 
à®êå Üáíí~ÇÉë ®îÉå Ü®ëíÇÉí~äàÉêI Ää ~ Éíí ÄÉíëÉäK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

páÇ~ NNQ çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
POQP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j~ëâêçëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éå êìåÇ ÑóääÇ ëíÉåë®ííåáåÖI SIR 
ã Çá~ãK fåîáÇ ÇÉåå~ ®ê Éå çêÉÖÉäÄìåÇÉåI å®êã~ëí êìåÇ ÑóääÇ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ÄÉä®ÖÉåI NMJNN ã Çá~ãI ëçã îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã çë®âÉêI ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ®ê ÄÉä®Öå~ é™ âê∏åÉí ~î Éíí ãçê®åí®Åâí 
ÄÉêÖK aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå î®ëíëäìííåáåÖ åÉÇ~åÑ∏ê ÄÉêÖÉíK 
f çãÖáîåáåÖ~êå~ Ü~ê ®îÉå ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~íëI îáäâÉí áåÇáâÉê~ê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉíK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ Éî 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éíí SNMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK qçãíÉå î~ê ëí∏êÇI Ç™ 
íî™ Üìë êáîáíë çÅÜ ÇÉå çãÖáî~åÇÉ ã~êâÉå åÉÇëÅÜ~âí~íë í®ãäáÖÉå ÇàìéíK 
bå ~ëÑ~äíÉê~Ç î®Ö âçêë~ÇÉ íçãíÉåI çÅÜ Éå ÇÉä ~î çãê™ÇÉíI Å~ PRM ãOI 
î~ê îáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ®ääÉí êÉÇ~å ã~ëâáåÖê®îÇ åÉÇ á ÇÉå äÉêÄä~åÇ~ÇÉ 
ãçê®åÉåK 
fåçã çãê™ÇÉí ÇêçÖë NM ëÅÜ~âíI ÜìîìÇë~âäáÖÉå á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉåI ãçí 
ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~K i®åÖÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉå î~ê ãÉää~å Q çÅÜ 
PR ãÉíÉê çÅÜ ÄêÉÇÇÉå ãÉää~å NIR çÅÜ Q ãK 

páÇ~ NNR çÑ OUVS 



 

 

 

 

f çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëÉå Ü®êÇÄçííÉå ãÉÇ Éåëí~â~ ëíÉå~êK f 
ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ç®êI ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âí~íëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé ãÉÇ 
ëçíáÖ ÑóääåáåÖI Ñ∏ê ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëàì ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë 
î~ê~ êÉÅÉåí~K 
e®êÇÉå çÅÜ ëçíÑä®ÅâÉå ëçã Ü~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê îáë~ê ~íí ÇÉí áåçã 
çãê™ÇÉí Ñìååáíë Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉíK lãê™ÇÉí ®ê ÇçÅâ ë™ é~ëë ëí∏êí ~î 
ëÉåíáÇ~ ÜìëÄóÖÖå~íáçåI çÅÜ ëâ~Ç~í îáÇ íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖI ~íí ∏îêáÖ~ 
ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë~ååçäáâí ®ê Ñ∏êëí∏êÇ~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háë~ OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

páÇ~ NNS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POQQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
o™Ç~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e¨äÉåÉ _çêå~ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖI á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ 
íê~âíI ãÉää~å íî™ Öê~îÑ®äíI ë~ãí Éíí Öê~îÑ®äí ëíê~ñ ëóÇ∏ëí çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉëëìíçã Ñáååë íî™ ëíÉåëíê®åÖëâçãéäÉñI ëíê~ñ 
áåíáää ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉíK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí Öê~îÑ®äíÉíI 
hçåìåÖëìåÇ PRWNI ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ÄÉíóÇäáÖí ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí ®å î~Ç ëçã ®ê 
ã~êâÉê~í é™ ÉâK â~êí~åK 
fåçã åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä Ñä~Åâ~ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ë~ãí íî™ ∏îÉêíçêî~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ â~åíâÉÇà~I çã Å~ 
SJU ã á Çá~ãÉíÉêK 
f ÇÉ ∏îêáÖ~ ÇÉä~êå~ ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ NNT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hçåìåÖëìåÇ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

páÇ~ NNU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POQR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kçêëÜçäã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âí çÅÜ éêçîêìíçêK 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã éä~åÉê~íë ä™Ö á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå î®ëíê~ 
ëáÇ~å ~î Ñçêåä®ãåáåÖ NMTI Éíí êÉÖáëíêÉê~í Öê~îÑ®äí ãÉÇ NR ëí êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK qçéçÖê~Ñáå ìíÖàçêÇÉë ~î áãéÉÇáãÉåí çÅÜ ™âÉêã~êâK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë O ëí êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ÄÉä®Öå~ 
é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë âê∏åI á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK 
dê~î~êå~ ëçã Ñê~ãëíçÇ ëçã Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ã~êâóí~å î~ê Å~ RJS ã 
á Çá~ãÉíÉê çÅÜ ÑóääÇ~ ãÉÇ ëíÉåK bå ~î Öê~î~êå~ ëçã ÇáêÉâí ÄÉê∏êÇÉë ~î 
î®ÖÉå ä™Ö áåîáÇ Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâK 

páÇ~ NNV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ NOM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POQS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kçêëÜçäã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜçíÉääÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã ÄÉëíçÇ ~î ™âÉêã~êâ ä™Ö á ~åëäìíåáåÖ íáää d∏í~ 
h~å~ä ãÉÇ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉå çÅÜ ÑóåÇ ~î ëâ®êîáÖ ëíÉå á ™âÉêåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ NON çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POQT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
c∏ääáåÖë∏I hî~êåíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®Öå~Çëî~ääI Ñçëëáä ™âÉêI ëãÉÇà~I ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
bíí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê åóìééí®ÅâíÉë îáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉåK vííÉêäáÖ~êÉ Éå Öê~î ëçã ä™Ö á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ 
íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êå~I háë~ åê SWN çÅÜ TWNI âìåÇÉ á~âíí~ëK aÉëë~ 
ä™Ö á Éíí çÇäáåÖëê∏ëçãê™ÇÉ ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ T ÜÉâí~ê ã~êâ âêáåÖ 
c∏ääáåÖë∏K 
f ∏îêáÖí âçã Ñçëëáä~ ™âê~êK _™ÇÉ âìéáÖ~JI íÉêê~ëëÉê~ÇÉJI éä~å~ ãÉÇ ÇáâÉåJ 
I çêÉÖÉäÄìåÇå~J çÅÜ â~åíî~äfëÑ∏êëÉÇÇ~ ™âê~ê Ñ∏êÉâçããÉêK k™Öê~ 
î®ÖÄ~åâ~êI Éå íêçäáÖ Ü™äî®ÖI ÜìëÖêìåÇÉê ~î Ä™ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ëÉåíáÇ~ 
â~ê~âí®êI ë~ãí Éå âî~êåÖêìåÇI Éå íçêéä®ãåáåÖ ë~ãí å™Öê~ â®ää~êÖêìåÇÉê 
äáâëçã Éå Öê®åëëíÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK 
aÉ áåîÉåíÉê~ÇÉ çÄàÉâíÉå çãëé®ååÉê íáÇÉå ãÉää~å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê J åó~êÉ 
íáÇK 

páÇ~ NOO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å 

háë~ VQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

háë~ VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

páÇ~ NOP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTON NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí eçëéáí~äëëíìÖçêå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ãóåíI çêåÉê~ÇÉ Öê~îÜ®ää~êI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóìééÑ∏ê~åÇÉ ~î O íáÇáÖ~êÉ êáîå~ Üìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå çãÑ~íí~ÇÉ O Üìë Å~ NOñQ ã ë~ãí Éå î®êãÉâìäîÉêí ãÉää~å ÇÉëë~K 
sáÇ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á âî eçëéáí~äëíìÖçêå~I häçëíêÉí çÅÜ 
jìåâÉå Ü~ê ä®ãåáåÖ~ê ~î p∏ÇÉêâ∏éáåÖë Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåí é™íê®ÑÑ~íëK 
sáÇ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉí åçêê~ ÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Å~ NISM ã ÄêÉÇ ÖêìåÇãìê é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î NO ã íî®êë ∏îÉê ëÅÜ~âíÉí á 
ê~âí £Js êáâíåáåÖK jìêÉå ìíÖ∏ê ëóÇî®ÖÖÉå ~î âçåîÉåíÉíë âóêâ~I î~êë 
âçê íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë á âî jìåâÉåK k çã ãìêÉå Ñêáä~ÇÉë çÅâë™ å™Öê~ 
ÖçäîÜ®ää~êI î~ê~î Éå î~ê çêåÉê~Ç ãÉÇ Éíí ëí~îâçêë ~î NOMMJí~äëíóéK m™ 
ÖçäîÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãóåí çÅÜ Éå Äê~âíÉ~í ~î ãÉÇÉäíáÇ~ íóéK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI Ñ∏ê ÇÉí p ÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Öçäî ä~Öí ~î Ü®ää~ê 
Ç~íÉêÄ~êí íáää NTMMJNVMMJí~äK råÇÉê ÖçäîÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå PñP ã 
ëíçê íìååî®äîÇ â®ää~êÉI ÄóÖÖÇ ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ íÉÖÉä çÅÜ Öê™ëíÉåK fåëáÇ~å 
~î â®ää~êî®ÖÖÉå î~ê ÅÉãÉåíëíêìâÉå çÅÜ ÑóääåáåÖÉå ~î NVMMJí~äëíóéK 

páÇ~ NOQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NOR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POTN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
qçêÖÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ îáë~ÇÉ ~íí ÉåÇ~ëí ãçÇÉêå~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉå~K 
pÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê Å~ MIQ ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NOS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNVN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó mê®ëíÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
£ÇÉâóêâçÖ™êÇI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää áåîáÇ e∏ÖÄó Ö~ãä~ âóêâéä~íëK 
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ö™ê á Éå ™âÉê ãÉää~å âóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ ÇÉå Ö~ãä~ 
éê®ëíÖ™êÇÉåK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ™âÉêå ìíÖàçêíë ~î Éå î™íã~êâ Ç®ê Éå 
êìëíÄ®ÇÇ Ääáîáí ìíä~ÖÇ ãÉää~å âóêâ~å çÅÜ éê®ëíÖ™êÇÉåK s™íã~êâÉå Ü~ê 
çÅâë™ ÑìåÖÉê~í ëçã ~îÑ~ääëéä~íë ãÉÇ ÉÑíÉêä®ãå~ÇÉ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK 
£ëíÉê çã â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ñáååë Éå Ñä~Åâ ä~åÇÑ∏êÜ∏àåáåÖ ëçã Ö™íí ìí á 
î™íã~êâÉåK m™ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ÇêçÖë 
î®ëíÉê çã ÇÉíí~ å®êã~êÉ âóêâçÖ™êÇÉå áëí®ääÉíK i®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉåK 

páÇ~ NOT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NOU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POTP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ _∏âÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

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

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

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí îáÇ p^^_J 
p`^kf^I cäóÖÇáîáëáçåÉå á iáåâ∏éáåÖI ìíÑ∏êÇÉë Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí ëçã íáÇáÖ~êÉ â∏êíë ë∏åÇÉê ~î íìåÖ~ ã~ëâáåÉê äáÖÖÉê ëóÇçëí çã 
çÅÜ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää iáåâ∏éáåÖ NNTWNI Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ Éíí UMJí~ä 
Öê~î~ê çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK cçêåä®ãåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë NVVMK 
m™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åI ëçã íáÇáÖ~êÉ Ääáîáí ~îëÅÜ~âí~ÇI íêçäáÖÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î s®ëíê~ _∏âÉëí~Ç Ö™êÇI é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Öêçé~êI êÉëíÉê ~î Éå Öê~î çÅÜ Éå Ü®êÇ ãÉÇ ÑóåÇ ~î 
Éåëí~â~ âÉê~ãáâÄáí~ê çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK 

páÇ~ NOV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NPM çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
POTQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí dä~ëâìä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉåI e¨ä¨åÉ _çêå~ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íëI ëãáÇÉëä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âí ãÉÇ 
çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëâçãéäÉñ ãÉÇ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å åÉçäáíáâìã íáää óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI Éíí ~åí~ä Öê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê ë~ãí êÉëíÉêå~ ~î 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK qçéçÖê~Ñáå ìíÖ∏êë ~î Ñä~Åâ äÉêáÖ ™âÉêã~êâ ãÉÇ 
ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ íÉêê®åÖÉå ëäìíí~ê ëî~Öí åÉê ãçí ëíê~åÇâ~åíÉå ~î 
oçñÉåK eÉä~ çãê™ÇÉí Éñéäç~íÉê~ë ãóÅâÉí âê~ÑíáÖí ãÉÇ î®ÖÄóÖÖÉå çÅÜ 
áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ NVVM âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë Éå ãóÅâÉí ëíçê Äçéä~íë ãÉÇ çäáâ~ íáÇëÜçêáëçåíÉêK 
_çéä~íëóí~å ìééÖ™ê ™íãáåëíçåÉ íáää Å~ QMMMM ãOI ãÉÇ ëíçê~ 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêçãê™ÇÉåI Ü®êÇçãê™ÇÉå ë~ãí 
âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ëíçäéÜ™äK qáää ëçãã~êÉåë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ëé~ê~ÇÉë 
íî™ ãáåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêóíçêI íçí~äí çãÑ~íí~åÇÉ Å~ NRMM ãOK 
aÉí ë∏Çê~ âìäíìêä~ÖÉêçãê™ÇÉí î~ê Å~ UMM ãO çÅÜ ä™Ö ìééÉ é™ Éå íÉêê~ëë 
ãÉÇ Éå ëíÉåëíê®åÖ á ÇÉëë ∏ëíê~ â~åíK i~ÖêÉí î~ê Å~ MIP ã íàçÅâí çÅÜ Ü~ÇÉ 
Éíí é~ê ëâáâí ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK m™ éä~íëÉå Ü~ê ëí™íí Éíí é~ê ÜìëI ÇÉäîáë 
∏îÉêä~éé~åÇÉ î~ê~åÇê~I éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää íáÇáÖ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

páÇ~ NPN çÑ OUVS 



 

 

 

êÉëéÉâíáîÉ ëÉå êçãÉêëâLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK f çãê™ÇÉí Ü~ê ÄÉÇêáîáíë 
ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉíK aÉí åçêê~ âìäíìêä~ÖÉêçãê™ÇÉíI ìééÉ é™ 
áãéÉÇáãÉåíÉíI î~ê Å~ TMM ãO ëí∏êí çÅÜ ä™Ö á Éå ëî~Ö ë®åâ~ éêÉÅáë áåíáää 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêå~K aÉíí~ ä~ÖÉê î~ê MIPJNIM ã íàçÅâí çÅÜ î~ê 
ÑäÉêëâáâí~í ãÉÇ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ ÑäÉê~ çäáâ~ 
åáî™ÉêK f çãê™ÇÉí Ü~ê ëí™íí Éíí é~ê ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ ÇÉí Ü~ê 
ÄÉÇêáîáíë Éå çãÑ~íí~åÇÉ ëãáÇÉëJ çÅÜ ÖàìíÉêáîÉêâë~ãÜÉíK qóåÖÇéìåâíÉå á 
ã~êâìíåóííà~åÇÉí îÉêâ~ê Ü~ äÉÖ~í êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñê™å îáäâÉå 
ãÉêé~êíÉå ~î âçåëíêìâíáçåÉêå~ Ü∏ê ÜÉãã~K sáëëí áåëä~Ö Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á óí~å ~î ä~ÖêÉí ÇçÅâ ~î ãÉê~ ÇáÑÑìëí ëä~ÖK f ÄçííÉå 
~î ä~ÖêÉíI Ñ~ååë Éíí ®äÇêÉ ëâÉÇÉ íêçäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI ã∏àäáÖÉå 
Ñê™å ëÉååÉçäáíáâìãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NPO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
POTR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
h~ääÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
káäëJdìëí~î kóÇçäÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®Åâ~å ä∏éÉê á ™âÉêã~êâI î~êîáÇ ÇÉå é~ëëÉê~ê ÑäÉê~ 
áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ çÅÜ çêÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK jÉÇ 
Ü®åëóå íáää å®êÜÉíÉå íáää ÇÉëë~I íçéçÖê~Ñáëâí ÖçÇ~ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê Ñ∏ê 
Äçë®ííåáåÖI Ü∏Ö~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåI óíÑóåÇ ~î ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåI Éåëí~â~ 
âêìâëâ®êîçê çÅÜ âî~êíë~îëä~Ö Ü~ê ~îÄ~åáåÖ ãÉÇ ã~ëâáå ëâÉíí áåçã íêÉ 
çãê™ÇÉå ä®åÖë ëíê®Åâ~åK 
Jf ~åëäìíåáåÖ íáää iáåâ∏éáåÖ NQMWNI Éíí à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíI ìééíçÖë 
ë∏âëÅÜ~âí é™ ëäìííåáåÖÉå ë∏ÇÉê Ç®êçãK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê 
~î ã®åëâäáÖ ~âíáîáíÉíK 
Jbå êçåÇÉää éä~åÉê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêåK 
fãéÉÇáãÉåíÉí ìíÖ∏ê âê∏åÉí ~î Éå ä™åÖëíê®Åâí âìääÉK m™ Éå Ñ~ëí Ü®ää Ç®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çêÉÖáëíêÉê~Ç ëâ™äÖçéëÑ∏êÉâçãëíK 
oçåÇÉääÉå âçããÉê ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë åçêÇçëí çã áãéÉÇáãÉåíÉíK sáÇ 
~îÄ~åáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéëâçåáåÖ~êI 
Ü®êÇ~êI ãáåÇêÉ ëíÉåâçåÅÉåíê~íáçåÉê çÅÜ Éåëí~â~ ã∏êâ~ Ñä®Åâ~ê ãÉÇ 
ëçíáåÄä~åÇåáåÖK píçäéÜ™äÉå î~ê ÇÉäîáë çêÇå~ÇÉ á ê~ÇK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ é™ íî™ óíçê áåçã êçåÇÉääçãê™ÇÉíK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ 

páÇ~ NPP çÑ OUVS 



 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
JlãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÄäK~ Éå ÜìëÖêìåÇI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ™âÉêóíçê ããI Ö™ê ÇÉå 
ÜóéçíÉíáëâ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ î®ÖI á ∏ëíÉê ã~åáÑÉëíÉê~Ç 
ÖÉåçã Ü™äî®ÖëÑ∏êÉâçãëí Eiáåâ∏éáåÖ NTVWNF é™ j∏êíä∏ë~ p∏ÇÉêÖ™êÇ çÅÜ 
á î®ëíÉê ~î êìåëíÉåëÑóåÇ îáÇ kóâî~êåK 
sáÇ ~îÄ~åáåÖ á ëâ®êåáåÖÉå ãÉää~å ÇÉå ÜóéçíÉíáëâ~ ÑçêåíáÇ~ î®ÖÉå çÅÜ 
ÇÉå éä~åä~ÖÇ~ Ñê~ãíáÇ~ î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™êI ëçã â~å Ü®åÑ∏ê~ë 
íáää Éå î®ÖÇê~ÖåáåÖK bà ÜÉääÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åÇê~ ëé™ê 
~î ã®åëâäáÖ îÉêâë~ãÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ POSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NPQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POTS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
píçêÖ~í~åI _çêÖÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄóÖÖå~ÇëãáååÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI jÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå çÑÑÉåíäáÖ íç~äÉíí ë~ãí ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 
Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ MINJMIO ã íàçÅâí ÖêìëáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
_ffWQ âÉê~ãáâK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Ñä®Åâ~ê ãÉÇ Äê~åÇêÉëíÉê çÅÜ ãçí 
ëíÉêáäÉå ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ T ëíçäéÜ™äK Q ~î ÇÉëë~ Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê ~î Å~ MIOJ 
MIP ã çÅÜ ÇÉ ä™Ö é™ ê~Ç ãÉÇ Å~ NIT ã ãÉää~åêìãK k çã ÇÉëë~ Ñ~ååë P 
ãáåÇêÉ Ü™ä ãÉÇ Å~ MIN ã Çá~ãÉíÉêK aÉëë~ Ü~ÇÉ Éíí áåÄ∏êÇÉë ~îëí™åÇ ~î 
Å~ MIT ã çÅÜ ä™Ö Å~ MIR Ñê™å ÇÉå âê~ÑíáÖ~êÉ ëíçäéê~ÇÉåK 

páÇ~ NPR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NPS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POTT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pí™åÖÉÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Öê~î 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EîáâáåÖ~íáÇ~I êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI ããFI é®êäçêI âåáîI 
Ñäáåí~îëä~ÖI Ñäáåíëâê~é~I äÉêâäáåáåÖI Äê®åí ÄÉåI ëáäâ®êäI ÄêóåÉåI äÉêÑáÖìê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉ ÇÉå ëáëí~ Éí~ééÉå ~î íêÉ ë®ëçåÖÉêë Ñ®äí~êÄÉíÉ 
áåçã Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉ áåîáÇ pí™åÖ™åë ëíê~åÇK píê~ñ ks çã 
ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí Ñáååë iáåâ∏éáåÖ NQOWNI Éå Öê~îÜ∏ÖI ëçã íêçäáÖÉå 
ìíÖ∏ê êÉëíÉê ~î Éíí Öê~îÑ®äíK fåîáÇ Öê~îÜ∏ÖÉå ®ê éä~íëÉå Ñ∏ê d~ãä~ 
pí™åÖÉÄêç ÄÉä®ÖÉåI ëçã ÑìåÖÉê~ÇÉ ëçã îáâíáÖ~ëíÉ Äêç∏îÉêÖ™åÖÉå Ñê~ã 
íáää NRMMJí~äÉíK bêáâëÖ~í~å Ä∏ê Ü~ é~ëëÉê~í Ü®ê çÅÜ êìåëíÉå~ê Ü~ê 
é™íê®ÑÑ~íë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK iáåâ∏éáåÖ NQPWNI 
dìãéÉâìää~ëíÉåÉåI ®ê ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ î®ëíÉê çã NVVN ™êë 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëÖê®åëK píê~ñ ë∏ÇÉê çã Öê®åëÉå Ü~ê dìãéÉâìää~ Äóíçãí 
äÉÖ~íK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äçéä~íë ãÉÇ ÑäÉêëâáâí~í âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí Ñçêíë®ííÉê î®ëíÉêìíI Ñ∏êÄá Éñéäç~íÉêáåÖëÖê®åëÉåI ìéé é™ 
Ü∏àÇÉå Ç®ê dìãéÉâìää~ëíÉåÉå ®ê ÄÉä®ÖÉåI çÅÜ Äáíîáë ë∏ÇÉêìí ãçí 
ÄóíçãíÉåK i~ÖêÉíë ÄÉÖê®åëåáåÖ ™í ∏ëíÉê çÅÜ åçêê ®ê âä~êK 
lãê™ÇÉíë óåÖëí~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉåI 
Ç®ê âìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î íî™ ëóåäáÖ~ ëâáâíK aÉí ∏îêÉ ëâáâíÉíI áååÉÜ∏ää 

páÇ~ NPT çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ÑóåÇ ~î Ää ~ îáâáåÖ~íáÇ~ âÉê~ãáâI é®êäçê çÅÜ Éå 
îÉåÇÉäíáÇ~ âåáîK aÉíí~ ä~ÖÉê î~ê ÄÉÖê®åë~í íáää Éå ãáåÇêÉ óí~I ãÉÇ íêçäáÖ 
Ñçêíë®ííåáåÖ ë∏ÇÉêìíI ãçí dìãéÉâìää~ ÄóíçãíK 
råÇÉê ÇÉí óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëä~ÖêÉí ìíÄêÉÇÇÉ ëáÖ Éíí ®äÇêÉ ä~ÖÉêI ëçã 
î~êáÉê~ÇÉ á íàçÅâäÉâ ãÉää~å MIä çÅÜ MIQ ãK f óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíçê 
ã®åÖÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI ëâ®êîëíÉåëÑä~âI 
âçâÖêçé~ê ããK f âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâI 
Ñäáåí~îëä~ÖI Ñäáåíëâê~é~I äÉêâäáåáåÖ ÉíÅK hÉê~ãáâÉå á óí~å î~ê ~î êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK bíí âçäéêçî Ü®êáÑê™å îáë~ê é™ ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å 
Ñ∏êêçãÉêëâJêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
bíí Üìë ãÉÇ íî™ í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäéê~ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ 
â~å ëíê~íáÖê~Ñáëâí Ç~íÉê~ë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK s®ÖÖäáåàÉå â~å 
ëâ∏åà~ë ÉåÇ~ëí é™ Éíí Ñ™í~ä éä~íëÉêK eìëÉí î~ê Å~ PM ã ä™åÖí çÅÜ RIRJS ã 
ÄêÉííK jÉää~å ÇÉ í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~êå~ î~ê ~îëí™åÇÉí Å~ PIR ãK 
bå Öê~î é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ìíâ~åíÉå ~î Äçéä~íëÉåI Å~ MIN ã ìåÇÉê 
âìäíìêä~ÖêÉíë óí~K dê~îÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå Ñä~í äáÖÖ~åÇÉ ëíÉåI OIS ñ NIP ã 
ëíçêK råÇÉê ÇÉåå~ Éå ã~åëä™åÖ åÉÇÖê®îåáåÖ áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå 
çÅÜ âÉê~ãáâK 
råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ Ç~íìã çÅÜ 
~åå~å â~ê~âí®êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë Ü®ê Ñê®ãëí ~î ëíÉåÑêá~ 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK bíí âçäéêçî Ç~íÉê~ê ÇÉå ®äÇëí~ Ñ~ëÉå íáää 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK 
bíí ÉñíÉåëáîí ÄäçÅâêáâí çãê™ÇÉ ëâáäàÉê Äçéä~íëÉå Ñê™å Éå ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ 
™âÉêÇÉäI ãÉÇ í®ãäáÖÉå êáâäáÖí ãÉÇ ÑóåÇI ë™ëçã ëáäâ®êäI âÉê~ãáâI ÄêóåÉå 
ããK 
s®ëíÉê çã ÇÉíí~ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ãáåÇêÉ óí~I 
î~êîáÇ Éíí Ñ™í~ä êÉëíÉê ~î Ñ∏êëí∏êÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå ~î ÇÉëë~ 
â~å íçäâ~ë ëçã Éå ìêåÉÖê~îI é™ ÖêìåÇ ~î ä®ÖÉí çÅÜ ÑóåÇÉå J íî™ ëçêíÉêë 
âÉê~ãáâ çÅÜ Éî Éå äÉêÑáÖìêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NPU çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
POTU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pWí mÉêëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç íê®Çéä~åíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f Öêçé ä ps çã Ççãâóêâ~å çÅÜ p£ çã ëäçííÉí Üáíí~ÇÉë Éå ãáåÇêÉ 
ëíÉåâ®ää~êÉI ãÉÇ ÉåâÉä ëíÉåãìê çÅÜ âìääÉêëíÉåëä~Öí ÖçäîI åÉÇÖê®îÇ çÅÜ 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ü∏ê~åÇÉ íáää Éå íê®ÄóÖÖå~ÇI ~î îáäâÉå ÇçÅâ Éà âìåÇÉ Üáíí~ë 
å™Öê~ ëé™êK 
dêçé PJS ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê Ççãâóêâ~åë î®ëíáåÖ™åÖ ÄÉê∏êÇÉ ÇÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ 
~î ÇÉå ÇêóÖí PM ã ä™åÖ~ ëíÉåÜìëÄóÖÖå~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíë NVUUJ 
VMI çÅÜ ëçã Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NQVMJí~äK aÉä~ê ~î ÄóÖÖå~ÇÉåë ∏ëíê~ ãìê 
âìåÇÉ äçâ~äáëÉê~ëI äáâëçã Éíí ëí∏êêÉ ÑìåÇ~ãÉåíI Ñ∏êãçÇäáÖÉå íáää Éíí 
íê~ééíçêå ìí~åÑ∏ê ÄóÖÖå~ÇÉåK 

páÇ~ NPV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POTV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖã®ëíÉêÖ~í~åI häçëíÉêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âíåáåÖ á Ö~ãä~ ëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
âìäíìêä~ÖÉêìééã®íåáåÖK 
bíí ÜçãçÖÉåí âìäíìêä~ÖÉêI Å~ MIOJMIQ ã ÇàI ä™Ö Å~ MIOJMIR ã ìåÇÉê ã~êâK 
_™Ç~ Ö~íçêå~ ®ê ìíä~ÖÇ~ Ñ∏êëí ÉÑíÉê NTMM ™êë Äê~åÇK mêçÑáäÉå îáë~ê ~íí ÇÉ 
ä~Öíë ìí é™ íìåå~ âìäíìêä~ÖÉê ìí~å ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQN çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
POUM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
aáêÉâí∏êëîáää~åI qçêåÄó Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e¨ä¨åÉ _çêå~ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíáää ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä 
Eiáåâ∏éáåÖ NRVWNFI Å~ UM ã ™í ëóÇçëí ìåÇÉêë∏âíÉë NVVM Éíí ëí∏êêÉ 
Äçéä~íëâçãéäÉñ Ñê™å çäáâ~ éÉêáçÇÉê ~î à®êå™äÇÉêå çÅÜ Å~ RM ã åçêêìí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ NVUUK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ á ™âÉêã~êâK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
POUN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
j∏êíä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
káäëJdìëí~î kóÇçäÑI iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI e¨ä¨åÉ _çêå~J^Üäâîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI î®ÖI Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé ä çÅÜ O çÅÜ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí â®ååÉíÉÅâå~ë ~î Éíí ìééçÇä~í Ñä~Åâí ä~åÇëâ~é ãÉÇ íìåÖ~ 
äÉêàçêÇ~ê çÅÜ ãÉÇ Éåëí~â~ áãéÉÇáãÉåíK qÉêê®åÖÉå ëäìíí~ê ëî~Öí ãçí ëà∏å 
oçñÉå á åçêêK iáåâ∏éáåÖëÄóÖÇÉå ìíÖ∏ê Éíí ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ëíÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãÉëçäáíáâìã Ñê~ã íáää 
ãÉÇÉäíáÇK 
bí~éé ä ~î ìíêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå óí~ é™ Å~ OMMM ãOI åçêê êÉëé 
åçêÇî®ëí çã j∏êíä∏ë~ ÄóíçãíK f ÇÉëë~ çãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää Éí~éé ä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã Éíí ÄÉÖê®åë~í 
çãê™ÇÉ î®ëíÉê çÅÜ ëóÇî®ëí çã j∏êíä∏ë~ ÄóíçãíI î~êîáÇ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ Éå ëíÉåë~íí î®Ö ãÉÇ íêçäáÖ 
ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bí~éé O çãÑ~íí~ÇÉ Éå óí~ é™ Å~ ä âãO çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å bQW~å á åçêêI 
^ëéÉÖ™êÇÉå á î®ëíÉê çÅÜ ÇÉí ëíçê~ áãéÉÇáãÉåíÉí á ë∏ÇÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
âìåÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äI 

páÇ~ NQP çÑ OUVS 



 

âçåëí~íÉê~ë áåçã ëÉñ ÇÉäçãê™ÇÉåK i®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë á ~åëäìíåáåÖ íáää 
áãéÉÇáãÉåíÉå çÅÜ á çãê™ÇÉå ãÉÇ âê~ÑíáÖí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåK bíí 
é~ê Éî Öê~î~ê Ñ~ååë á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éíí é~ê ëíÉåë~íí~ î®Ö~ê á ™âÉêã~êâÉå ëóÇçëí çÅÜ 
î®ëíÉê çã j∏êíä∏ë~ ÄóíçãíK üäÇÉêå é™ ÇÉëë~ î®Ö~ê Ü~ê áåíÉ âìåå~í 
Ñ~ëíëí®ää~ëK 
_çéä~íëÉêå~ Ü~ê éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää Ñ∏êêçãÉêëâJêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ POPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POUO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
h~ääÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
káäëJdìëí~î kóÇçäÑI dìåáää~ táÅâã~åJkóÇçäÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âå~ÅâëíÉåI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI ã~äëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉ ~î åó î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää çÅÜ åçêÇçëí çã Éíí 
ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí á âê∏åä®ÖÉ á ™âÉêã~êâK i~åÇëâ~éÉí ®ê ∏ééÉíI ãÉÇ 
ä™åÖëíê®Åâí~ âìää~ê çÅÜ áãéÉÇáãÉåíçãê™ÇÉåK j~íàçêÇë~îÄ~åáåÖ 
Ñ∏êÉíçÖë ÉåÇ~ëí é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK p~ãíäáÖ~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëíçäéÜ™ä î~ê ëíÉåëâçÇÇ~K fåÖ~ êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉê ™íÉêëíçÇ 
é™ ÇÉå äÉêáÖ~ ÄçííÉåK aÉí ëé~êë~ãã~ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉëíçÇ ~î å™Öê~ Ñ™ 
Ñê~ÖãÉåí âÉê~ãáâI âå~ÅâëíÉå~êI Eà®êåJFëä~ÖÖ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K f å™Öê~ 
ëíçäéÜ™ä áåÖáÅâ Ñê~ÖãÉåí ~î ã~äëíÉå~êK 
cóê~ ë®âê~ çÅÜ Éå çë®âÉê Üìëâçåëíêìâíáçå âìåÇÉ êÉâçåëíêìÉê~ëK aÉí ê∏ê 
ëáÖ á ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää çã íêÉëâÉééáÖ~ ä™åÖÜìë ãÉÇ íî™ í~âÄ®ê~åÇÉ 
ëíçäéê~ÇÉêK aÉ í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~êå~ Ü~ÇÉ Éíí ÅÉåíêìã~îëí™åÇ ãÉää~å 
PIR çÅÜ Q ãK qçí~ä ÜìëÄêÉÇÇ Å~ T ãI ä®åÖÇ ãÉää~å NQ çÅÜ ∏îÉê OT ãK 
eìëÉå ä™Ö é~ê~ääÉää~I çêáÉåíÉê~ÇÉ á spsJlklK jÉää~åêìããÉå ãÉää~å 
ÜìëÉå î~ê ãÉää~å T çÅÜ OP ãK f çÅÜ á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää ÜìëÉå 
Ñ~ååë Ü®êÇ~êI ãÉÇ~å ãÉää~åêìããÉå ãÉää~å ÜìëÉå î~ê á ÜìîìÇë~â 

páÇ~ NQR çÑ OUVS 



 

 

íçãã~K 
píçäéÜ™ä á ÜìëÉå çÅÜ Ü®êÇ~ê ®ê `NQJÇ~íÉê~ÇÉ íáää ãÉää~å ORTM HLJNSM _m 
çÅÜ NSRM HLJUM _m Eçâ~äáÄêÉê~ÇÉ î®êÇÉåFK 
_çéä~íëçãê™ÇÉíë óííêÉ ÄÉÖê®åëåáåÖ ëóåÉë Ü~ ÉêÜ™ääáíë é™ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ çÅÜ ∏ëíê~ ëáÇ~I Ç®ê Éå ã~êâÉê~Ç ëâáääå~Ç á 
ã~êâëíêìâíìêÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã Ö~ãã~ä ™âÉêã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
POUP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^éçëíÉäå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ÄáÇê~Ö Ñê™å i~ÖÉêÑÉäíëâ~ ëíáÑíÉäëÉåK póÑíÉí 
î~ê ~íí âçãéäÉííÉê~ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î iáåâ∏éáåÖë 
Ñê~åÅáëâ~åâäçëíÉê NVSMJSO ë~ãí NVUSI îáäâ~ ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êí ÇÉ åçêê~ 
ÇÉä~êå~ ~î âäçëíÉêçãê™ÇÉíK aÉí ÅÉåíê~ä~ çãê™ÇÉí áåîáÇ üÖ~í~å Eãçí 
açãâóêâççãê™ÇÉíF Ü~ê áåíÉ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíëK häçëíêÉíë ∏ëíê~ ä®åÖ~ 
®ê áÇ~Ö Éå PR ã ä™åÖ íî™î™åáåÖëÄóÖÖå~ÇK m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åçêê~ 
ä®åÖ~å Ñáååë Éå ÄÉî~ê~Ç íî™êìããáÖ â®ää~êÉK f ë∏ÇÉê ®ê áÇ~Ö 
_áëâçéëÖ™êÇÉå çÅÜ ÇÉå Ä∏ê äáÖÖ~ é™ éä~íëÉå Ñ∏ê âäçëíÉêâóêâ~åK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î íî™ ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âí £ çÅÜ s çã 
_áëâçéëÜìëÉíI Ñ∏ê ~íí ÇÉäë ë∏â~ ÉÑíÉê êÉëíÉê ~î âäçëíÉêâóêâ~åI ÇÉäë ëíìÇÉê~ 
ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå çÅÜ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
oÉëìäí~íÉí ÄäÉî ÇÉäîáë åÉÖ~íáîíK fåÖ~ ëé™ê ~î âäçëíÉêâóêâ~å âìåÇÉ Üáíí~ëK 
f ÇÉí £ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ëä~êîáÖ ÖêìåÇãìêI ã∏àäáÖÉå 
ÉÑíÉê Éå íáÇáÖ~êÉ ãìê ìí ãçí üÖ~í~åK f ÇÉí s ëÅÜ~âíÉí Üáíí~ÇÉë Éå Öêçé 
ãÉÇ ëé™ê ~î âê~ÑíáÖ ÉäÇK _™Ç~ ëÅÜ~âíÉå î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ~ ~î ëÉå~êÉ 
áåÖêÉééK 

páÇ~ NQT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NQU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNVP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
oáåÖÉÄóI içÇÇÄóI gìêëä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçãI ^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ 
â~êíëíìÇáÉêK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë Ñóê~ çãê™ÇÉå î~ê~ ~î áåíêÉëëÉ Ñ∏ê Ñçêíë~íí 
ìíêÉÇåáåÖK aÉëë~ ÄÉå®ãåë ëçã çãê™ÇÉ NRJNUK 
lãê NRK j∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ é™ éä~í™ á ëóÇëäìííåáåÖI ëçã ÄÉê∏êë ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ íê~Ñáâéä~íë oáåÖÉÄóK 
lãê NSK bå äçâ~äî®Ö ®ê éä~åÉê~Ç áåíáää Ñçêåä®ãåáåÖ~êK dê~î~ê â~å 
Ñáåå~ë á çãê™ÇÉíK 
lãê NTK j∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI Äê®åÇ äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇI ëçã ÄÉê∏êë ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î î®Ö RNK 
lãê NUK píÉåÄÉã®åÖí ëíê™â á ™âÉêã~êâ ëçã ìíÖ∏ê êÉëíÉê ~î Éå ®äÇêÉ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖI îáäâÉå ®ê ã~êâÉê~Ç é™ Éå ä~åíã®íÉêáâ~êí~ Ñê™å NSVTK 
_Éê∏êë ~î ~îÑ~êí Ñê™å bQW~åK a~íÉêáåÖW jÉÇÉäíáÇJåó~êÉ íáÇK 

páÇ~ NQV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ NQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ NRM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POQU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
i∏Ñëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~ÇI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
hçåíêçääÉå çãÑ~íí~ÇÉ íçí~äí NQR ãI ÇÉäë ps çã ä~ÇìÖ™êÇÉå Eéä~íëÉå Ñ∏ê 
ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ i∏Ñëí~ÇF ë~ãí p çã ë∏Çê~ ÑäóÖÉäåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ NRN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSQO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
sáÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î Öêìëí®âí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ Äóê™áåîÉåíÉêáåÖK 
fåîÉåíÉêáåÖÉå Ü~ÇÉ íáää ëóÑíÉ ~íí ìíê∏å~ ÜìêìîáÇ~ ÑäÉê Öê~î~ê âìåÇÉ 
á~âíí~Ö~ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ NVSU ìåÇÉêë∏âí~ ë~ãí ~íí Ñáåå~ ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉåK 
bíí ~åí~ä çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå ™ëëíê®ÅâåáåÖ Ç®ê ÇÉ 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê ÄÉä®Öå~K eÉäí âä~êí ®ê ~íí ÇÉí 
ê∏ê ëáÖ çã Éíí ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öê~îçãê™ÇÉK 
i®ãéäáÖ~I ìê íçéçÖê~Ñáëâ ëóåéìåâíI Äçéä~íëçãê™ÇÉå âìåÇÉ ÄÉä®ÖÖ~ë á 
çãê™ÇÉí åçêÇ∏ëí çã Öê~îÑ®äíÉí ë~ãí á ™âÉêå ë∏ÇÉê çã Öê~î~êå~K 
f ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ oóÇ NNWNI Éíí Ü∏ÖÖê~îÑ®äíI áåîÉåíÉê~ÇÉë 
çãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí Ñáåå~ ÑäÉê Öê~î~ê çÅÜLÉääÉê Äçéä~íëçãê™ÇÉåK 
cäÉê Öê~î~ê âìåÇÉ áåíÉ ÄÉä®ÖÖ~ëK qçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉå â~å ÇçÅâ ÄÉä®ÖÖ~ë á çãê™ÇÉí î®ëíÉê çÅÜ åçêÇî®ëí çã 
Öê~îÑ®äíÉíK j~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI ë~åÇI çÅÜ íçéçÖê~Ñáå ë~ãîÉêâ~ê Ü®ê Ñ∏ê 
~íí ëâ~é~ ÖçÇ~ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê Ñ∏ê Äçéä~íëÉêK 
bå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ®äÇêÉ Öê®îåáåÖëê~ééçêíÉê çÅÜ ä~åíã®íÉêáîÉêâÉíë ~êâáî 
Ö~î áåÖÉå óííÉêäáÖ~êÉ áåÑçêã~íáçå âêáåÖ Öê~î~ê ÉääÉê ~åÇê~ 

páÇ~ NRO çÑ OUVS 



 

Ñçêåä®ãåáåÖ~êK k™Öçå óííÉêäáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~î Äóâ~ê~âí®ê âìåÇÉ áåíÉ 
ÄÉä®ÖÖ~ë âêáåÖ cóêÄó ë®íÉêáK aÉí ëçã áÇ~Ö ®ê çÇä~Ç ã~êâ î~ê ÇÉí êÉÇ~å 
ìåÇÉê ëÉåí NSMM í~äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ oóÇ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíê~ oóÇ PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíê~ oóÇ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

páÇ~ NRP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMSV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâçåÄÉêÖ~I hìääÉåI s®ëíÉêÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíä®ÖÖåáåÖ ~î åó êáâëâ~ÄÉä EçéíçF ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ 
çÅÜ pâ®ååáåÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ñ∏êÄá iáää~ pâçåÄÉêÖ~ 
Ö~ãä~ ÄóíçãíK 
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí íçÖë ìéé ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÄóíçãíÉå ëçã ÇÉå ã~êâÉê~íë é™ 
NSMM í~äë â~êíçêå~K aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ëóÇëäìííåáåÖ ãÉÇ 
ãçê®åàçêÇ~ê çî~åé™ äÉê~ á åìî~ê~åÇÉ ™âÉêåK 
f ëÅÜ~âíÉí âçã Éíí MIOR ã íà ëî~êí~âíáÖí ä~ÖÉê çî~åé™ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ 
ëçã âçã á ÄçííÉå Å~ MIS ã ìåÇÉê ™âÉêåK f ÇÉí ëî~êí~ ä~ÖêÉí ä™Ö 
ëâ®êîëíÉåI ëã™ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~I çÄê®åÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå ããK 
pçíä~ÖêÉí çÅÜ ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå Ü®êê∏ê Ñê™å íáÇÉå ãÉää~å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK h~ÄÉäå ä~ÇÉë çî~åé™ ä~ÖêÉåK 

páÇ~ NRQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

páÇ~ NRR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTNT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí aêçííÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQ ãÉÇ çÅÜ ìí~å îáíäÉêÇÉâçêFI 
âêáíéáéëëâ~ÑíI éçêëäáåI Öä~ëÑä~ëâçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ã~ëâáåÖê®îÇÉë Ñê™å hî~êåÖ~í~å PM ã áå é™ íçãíÉå á 
ëóÇçëíäáÖ êáâíåáåÖ Ñê~ã íáää Éå åóÄóÖÖÇ ÜìëÖêìåÇ é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí 
Ö~ãä~ Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉíK aÉ ÄçêíÖê®îÇ~ àçêÇã~ëëçêå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí 
ãóää~ä~ÖÉê ë~ãí Éíí äÉêáÖí âìäíìêä~ÖÉê MIOJMIP ãK íàçÅâíK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ NRS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NRT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTNS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jìåâÉÄêçÖ~í~åI qê™åÖëìåÇëÖê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê íÉäÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
jìåâÉÄêçÖ~í~å Ü~ê Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖK kìî~ê~åÇÉ J 
qê™åÖëìåÇëÖê®åÇ ®ê ìíä~ÖÇ ∏îÉê p∏ÇÉêâ∏éáåÖë êáîå~ 
Ñê~åÅáëâ~åÉêâäçëíÉêâóêâ~ë âçêK m™ ÖêìåÇ ~î ~êÄÉíÉíë êáåÖ~ ëÅÜ~âíÇàìé 
ÄÉëä∏íë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí ëíóê~I çÅÜ Ç®ê ÇÉí î~ê 
å∏Çî®åÇáÖí Ü∏à~I ëÅÜ~âíÉå ë™ ~íí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
âçåëíêìâíáçåÉê áåíÉ ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉíK 
qçí~äí ã~ëâáåJ çÅÜ Ü~åÇÖê®îÇÉë NOM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê MIQ ãK aÉí éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÇàìéÉí é™ MIR 
ã ®åÇê~ÇÉë Ç®ê ë™ î~ê é™ÑçêÇê~í íáää MIQ ÉääÉê MIP ãK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ ™íÉêÑóääå~Çëã~ëëçê á jìåâÉÄêçÖ~í~åI 
ëÉåíáÇ~ ê~ëÉêáåÖëJ çÅÜ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê é™ íçãíã~êâ á âî 
eçëéáí~äëëíìÖçêå~I çãÖê®îÇ~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ ëíçêëíÉåëíÉÖÉä çÅÜ 
â~äâÄêìâ á qê™åÖëìåÇëÖê®åÇ çÅÜ ™íÉêÑóääå~Çëã~ëëçê é™ íçãíã~êâ á âî 
häçëíêÉíK m™ Éíí é~ê éìåâíÉê á jìåâÉÄêçÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇÉäíáÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉê MIP ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K jÉÇÉäíáÇëä~ÖêÉå Ñêáä~ÇÉë 
áåíÉ ÉÑíÉêëçã ÇÉí î~ê ã∏àäáÖí ~íí ãáåëâ~ ëÅÜ~âíÇàìéÉí 

páÇ~ NRU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NRV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTNR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí îçå mä~íÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ E`fWPI `ffWOF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âí Ñ∏ê âóäãÉÇÉäëâóä~êÉ ìíÑ∏êÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉêìééã®íåáåÖ~êK 
f p ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ä~ÖÉêÖê®îÇÉë Éíí ãáåÇêÉI Å~ O ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK a®ê Üáíí~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖ á ksJp£ 
êáâíåáåÖI Çîë Éå ë~ååçäáâ Öê®åÇ ãçí píçê™åK h~îÉäÄêçå âìåÇÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ë á íî™ åáî™ÉêI ãÉå Öê®îÇÉë Éà á ÄçííÉåK aÉå ∏îêÉ åáî™å â~å 
ÖÉåçã ÑóåÇ ~î Éå ëâ®êî~ `fWP çÅÜ `ffWO Ñ∏êëáâíáÖíîáë Ç~íÉê~ë íáää NPJ 
NQMMJí~äK sáÇ ëáÇ~å ~î â~îÉäÄêçå Üáíí~ÇÉë Éíí Äê®åí íê®Öçäî ë~ãí Éíí 
ä~ÖÉê ãÉÇ âê~ÑíáÖí ÉäÇé™îÉêâ~Ç ë~åÇI ëä~ÖÖ çÅÜ íÉÖÉäK 

páÇ~ NSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NSN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PTNQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí båÖÉäÄêÉâí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ëî~êíÖçÇëI ®äÇêÉJ çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI ÄÉåI 
à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hî~êíÉêÉí båÖÉäÄêÉâí äáÖÖÉê á ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ë∏Çê~ ìíâ~åíI á 
Éíí çãê™ÇÉ ëçã Ä∏êà~ÇÉ ÄÉÄóÖÖ~ë îáÇ NOMMJí~äÉíë ëäìíK qáÇáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á âî~êíÉêÉí Ü~ê îáë~í ~íí çãê™ÇÉí ìíåóííà~íë 
Ñ∏ê ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉí çÅÜ ~íí Öê®åëÉå Ñ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉíë 
ìíÄêÉÇåáåÖ ëâ®ê ÖÉåçã âî~êíÉêÉí á î®ëíJ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ éêçîÖêçé~êK bå ä™Ö á Éå ëÉåíáÇ~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã í∏ãÇÉë ãÉÇ ã~ëâáåI ë™ ~íí ÇÉå ççãÖê®îÇ~ 
ä~ÖÉêëíê~íáÖê~Ñáå âìåÇÉ ëíìÇÉê~ë á ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K qî™ 
ã~ëâáåëÅÜ~âí~ÇÉë åÉê íáää Ñ~ëí~ âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ü~åÇÖê®îÇÉëK 
aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å á çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î äÉê~ ëçã ëäìíí~ÇÉ ëî~Öí 
ãçí åçêêK iÉê~å ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î áåÑáäíêÉê~Ç äÉê~ ãÉÇ Éåëí~â~ âçä çÅÜ 
ÄÉåK hìäíìêä~ÖêÉå ∏îÉê ÇÉå áåÑáäíêÉê~ÇÉ äÉê~å Ü~ÇÉ çäáâ~ â~ê~âí®ê á ÇÉå 
åçêê~ êÉëéÉâíáîÉ ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK f åçêê î~ê ÇÉí 
ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉí MIS ãI ÄÉÄóÖÖÉäëÉáåíÉåëáîí ãÉÇ íçêê~I íìåå~ çÅÜ 
ë~ãã~åéêÉëë~ÇÉ ä~ÖÉêK f ë∏ÇÉê íìåå~ÇÉ ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉí ìí íáää 
MIQ ã çÅÜ áååÉÜ∏ää Éíí ëíçêí çÅÜ ÉåÜÉíäáÖí ãÉÇÉäíáÇ~ âÉê~ãáâã~íÉêá~ä 

páÇ~ NSO çÑ OUVS 



 

 

ãÉÇ Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëâ®êîçê ~î `fJÖçÇëK 
aÉí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉíë Öê®åë ãçí ë∏ÇÉê ëçã ~åí~ë ëâ®ê~ Ñê™å ∏ëí íáää 
î®ëí ÖÉåçã âî~êíÉêÉí båÖÉäÄêÉâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ê âÉê~ãáâëâ®êîçê ~î óåÖêÉ 
ëî~êíÖçÇëI ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Éà ÖÉåçãëáåíê~í çÅÜ ÖÉåçãëáåíê~í 
ëíÉåÖçÇë ë~ãí ÄÉåÑ∏êÉã™äI à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ ëä~ÖÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NSP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PTNP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí eçëéáí~äëëíìÖçêå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó ê∏êÖê~î ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
qçí~äí ã~ëâáåÖê®îÇÉë NS ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å MISJNIM ã çÅÜ ëÅÜ~âíÇàìéÉí ãÉää~å MIRJMIU ãK jÉÇÉäíáÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î ~êÄÉíÉíK 
bå NQ ã ä™åÖ çÅÜ MIT ã ÄêÉÇ ê∏êÖê~îI ~îëÉÇÇ Ñ∏ê ~åëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖ~êI 
Öê®îÇÉë Ñê™å Éå ÄÉÑáåíäáÖ ê∏êÖê~î íáää Éå êÉåçîÉêáåÖëÄóÖÖå~ÇK aÉå ®äÇêÉ 
ê∏êÖê~îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÇ~å MIR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K aÉí åó~ 
ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë åÉê íáää ë~ãã~ ÇàìéK m™ ÖêìåÇ ~î ÇÉí êÉä~íáîí êáåÖ~ 
ëÅÜ~âíÇàìéÉí ÖÉåçãÖê®îÇÉë ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇáÖ 
ÜìãìëI ëíÉå çÅÜ íÉÖÉäK kìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~å ä™Ö é™ HRIQP ã∏ÜK f 
ëÅÜ~âíÄçííÉåI é™ HQIVT ã∏ÜI NIM ã Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉåë Ü∏êå ä™Ö íî™ ëí∏êêÉ 
Öê™ëíÉå~ê ãÉÇ MIT ã Çá~ãÉíÉê çÅÜ Ñä~í çî~åëáÇ~K aÉëë~ ÄçêííçÖë ÉàK 
bå O ã ä™åÖ çÅÜ NIM ã ÄêÉÇ ê∏êÖê~îI ãÉää~å êÉåçîÉêáåÖëÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ 
Éíí ìíÜìëI Öê®îÇÉë åÉê íáää HRIMR ã∏ÜI MIU ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâ 
j~êâóí~å é® HRIUU ã∏Ü î~ê Ñ∏êÜ∏àÇ ìåÇÉê ëÉå íáÇ çÅÜ ÉåÇ~ëí Üìã∏ë~ 
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ ëíÉå çÅÜ íÉÖÉä ÖÉåçãÖê®îÇÉëK 

páÇ~ NSQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NSR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTNO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçêëÉã~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI âêáíéá~I Äê®åÇ Ñäáåí~I âÉê~ãáâ E`fI `ffFI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñêçëíëâ~Ççê ä~ÇÉë Éíí íÉÖÉäÖçäî çã é™ Éå åó 
Çê®åÉêáåÖëÄ®ÇÇ á Éå â®ää~êÉ ëçã ÄÉÇ∏ãíë ëçã ëÉåãÉÇÉäíáÇ~K 

h®ää~êÉå îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ÄóÖÖÇ á ãáåëí íî™ Éí~ééÉê çÅÜ îáë~ÇÉ ìéé êÉëíÉê 
~î Éíí ®äÇêÉ âìääÉêëíÉåëÖçäî ë~ãí ëé™êÉå ~î Éå î®ÖÖK bå ëíçäéÉ ìê ÇÉå 
é™äê~Ç ëçã ÇÉå ®äÇêÉ î®ÖÖÉå îáä~ÇÉ é™ ÇÉåÇêçÇ~íÉê~ÇÉë íáää ~íí î~ê~ Ñ®ääÇ 
îáåíÉêÜ~äî™êÉí NRPPJPQK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NSS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POUS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
píçêÖ~í~åI _çêÖÖ™êÇëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
R çäáâ~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI ë~ãíäáÖ~ ìí~å ~íí ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë 
f Éíí ëà®ííÉI ä®åÖë é~êâÉå áåíáää açãéêçëíÖ™êÇÉåI âìåÇÉ âìäíìêä~ÖÉê 
ìééã®í~ë é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î T ãK i~ÖêÉí î~ê ÉåÇ~ëí NMJNR Åã íàçÅâí çÅÜ 
ä™Ö é™ Éíí Çàìé ~î QM Åã ìåÇÉê ã~êâóí~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NST çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POUT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _~åâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
d~í~å Ü~ÇÉ íáÇáÖ~êÉ î~êáí ìééÖê®îÇ Éíí ÑäÉêí~ä Ö™åÖÉê á çäáâ~ ëóÑíÉåK 
qêçíë ÇÉíí~ âìåÇÉ Éíí PM Åã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê é™ Éíí Çàìé ~î TM Åã 
ìåÇÉê Ö~í~å ìééã®í~ë é™ Éå NIUM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
hìäíìêä~ÖêÉí î~ê äÉêáÖí çÅÜ ëçíÑ®êÖ~íI Ää~åÇ ÑóåÇÉå áåÖáÅâ ÇàìêÄÉå çÅÜ 
ëä~ÖÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ NSU çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PTMQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pó~ âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pó~ âóêâ~ äáÖÖÉê é™ Éå å~íìêäáÖ Ü∏àÇI Ç®ê eóÇáåÖÉÄ®ÅâÉå êáååÉê ìí á 
pî~êí™åK hçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ãÉÇ í~åâÉ é™ ä®ÖÉí çÅÜ íçéçÖê~Ñáå á 
ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
bíí QR ã ä™åÖí s^JëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉää~å Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉí çÅÜ Éíí 
ìíÜìëK j~íàçêÇëí®ÅâÉí î~ê MIOJMIOR ã íàçÅâíK i®åÖëí á åçêê Ñ~ååë Éíí MIN 
ã íàçÅâí âìäíìêàçêÇëäáâå~åÇÉ ä~ÖÉêI äáÖÖ~åÇÉ ìåÇÉê Öêìëä~ÖÉê Ñ∏ê â∏êî®ÖK 
hJàçêÇëä~ÖêÉí î~ê ã∏êâ~êÉ ®å ã~íàçêÇëä~ÖêÉíK fåÖ~ ÑóåÇ Üáíí~ÇÉëK 

páÇ~ NSV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

páÇ~ NTM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTMP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pó~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éíí Ñä~Åâí é~êíá íê®ÇÖ™êÇëã~êâ ëçã íáÇáÖ~êÉ î~êáí 
™âÉêã~êâ çÅÜ íê®ÇÖ™êÇ íáää Éíí ëçäÇ~ííçêéK 
kçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ëíê®ÅâÉê Éíí Ü™äî®ÖëëóëíÉãI á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖK e™äî®ÖÉå Ä∏ê Ç®êÑ∏ê á ®äÇêÉ íáÇ Ü~ ëâìêáí áÖÉåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK f ë∏âëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK bå ÜÉä ÇÉä êÉÅÉåí ã~íÉêá~ä J Ää ~ íÉÖÉä J é™íê®ÑÑ~ÇÉëI îáäâÉí íóÇÉê 
é™ ~íí ã~êâÉå Ääáîáí çãê∏êÇ á êÉä~íáîí ëÉå íáÇK 

páÇ~ NTN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

páÇ~ NTO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSSO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pî®êíáåÖÉ ìÇÇÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ëíê~ñ áåíáää Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë 
Éå Å~ QMã ä™åÖ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK båäáÖí â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJí~äÉí ä™Ö 
pî®êíáåÖÉ Ö™êÇ é™ ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ íçãíÉå ë~ãí é™ Öê~ååíçãíÉå ESWPOFK 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Éå ÇÉä ~î Éå ëíÉåë~íí Ö™êÇëéä~åK 
sáÇ ÇÉå åì ÖàçêÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ÉåÇ~ëí çê∏êÇ~ ä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NTP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PNVP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäëêìã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íê®I Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑêáíáÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê îáÇ üëìåÇÉåë ë∏Çê~ ëíê~åÇI Å~ NPM ã pps çã eçêå 
TTWN J Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖK pí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î óí~å áååÉÜ™ääÉê áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK f ∏ëíê~ ÇÉäÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ Éíí Å~ PMñPM ã ëíçêí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉ äáÖÖ~åÇÉ é™ Éå Ü∏àÇéä~í™ ëíê~ñ åÉÇ~åÑ∏ê Éíí áãéÉÇáãÉåí 
ãÉÇ ÄäçÅâãçê®å çÅÜ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK qçí~äí Üáíí~ÇÉë Å~ NR ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ãÉää~å MIRJO ã á Çá~ãÉíÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåI ëçíI íê®âçäI 
çÄê®åí íê® çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë ÉàK 

páÇ~ NTQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçêå VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçêå 

páÇ~ NTR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSQP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
sáÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âí NVSQ çÅÜ NVSU Ç™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ £ëíê~ oóÇ 
OSWNI OTWNI PMWNI PNWN çÅÜ POWN ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ íî™ çãê™ÇÉåX 
ÇÉí Ñ∏êëí~ î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå ã~êâ~åí Öêìë™ëK aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí î~ê 
ÄÉä®ÖÉí îáÇ cóêÄó Ö™êÇK póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåîáÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ OVWNJPOWN î~ê ~íí âçåíêçääÉê~ ÉîÉåíìÉää Ñ∏êÉâçãëí ~î 
Ñä~Åâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉää~å ÇÉ Äçêíí~Öå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K f Éíí íáÇáÖ~êÉ 
ìíêÉÇåáåÖëëâÉÇÉI áåîÉåíÉêáåÖI Ü~ÇÉ å™Öê~ çë®âê~ Öê~î~ê á~âíí~Öáíë ãÉää~å 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ OVWN çÅÜ PMWNK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÉåíóÇáÖí ~íí 
ÇÉí ®ê Ñê™Ö~å çã Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öê~îÑ®äíK f çãê™ÇÉí ëóÇî®ëí çã 
Ñçêåä®ãåáåÖ PM é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Öê~î~ê á ÇÉ ìééí~Öå~ ëÅÜ~âíÉåK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí çãê™ÇÉ åçêÇî®ëí çã Ñçêåä®ãåáåÖ NNWN 
EÖê~îÑ®äíFK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ÇÉä ~î ìíêÉÇåáåÖÉå ãáëëí®åâíÉë çãê™ÇÉí î~ê~ 
Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëçãê™ÇÉI Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇêóÖÖ ãÉÇ Éå àçêÇã™å 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ë~åÇK dê~îÑ®äíÉí ®ê Éíí Ü∏ÖÖê~îÑ®äí îáäâÉí ëâìääÉ áåÇáâÉê~ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK k™Öê~ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ 

páÇ~ NTS çÑ OUVS 



 

 

Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë â~å ë®Ö~ë ~íí ãÉää~å Ñçêåä®ãåáåÖ OVWN çÅÜ PMWN 
Ñáååë Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ãáåëí NMJNR ãáåÇêÉI 
Ñä~Åâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK lãê™ÇÉí ãÉää~å åìî~ê~åÇÉ í®âíÖê®åë çÅÜ 
Ñçêåä®ãåáåÖ PMWN ÖÉê ÇçÅâ áåíêóÅâ ~î ~íí î~ê~ Ñêáíí Ñê™å óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉí îáÇ cóêÄó ®ê çÅâë™ Ñêáíí Ñê™å Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ oóÇ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíê~ oóÇ PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíê~ oóÇ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

£ëíê~ oóÇ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

páÇ~ NTT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNVO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄóI iáååÉÄÉêÖI iáää~ pâçÖëà∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Ñäáåí~I ëå®Åâëâ~ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã e∏ÖÄó åó~ âóêâ~K 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå ëóÇëäìíí~åÇÉ ë~åÇ™âÉê ãÉÇ ëâ®êîëíÉå~ê 
á óí~å á ÇÉ ä®ÖêÉ é~êíáÉêå~ ~î ëäìííåáåÖÉåK f ™âÉêóí~å âçã çÅâë™ 
Ñäáåí~îëä~Ö çÅÜ ëå®Åâëâ~äK råÇÉê éä∏àëâáâíÉí ä™Ö Éå Ü®êÇ á â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK 
_çéä~íëÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NTU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSQN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î ä~ÖÉêìíêóããÉ çÅÜ 
íê~åëéçêíî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíáää ÇÉ â®åÇ~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêå~ £ëíê~ 
båÉÄó NMWN çÅÜ NNWNK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
Öê®îåáåÖ Ñ∏ê s^ äÉÇåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~ê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ ~îÑ~ääëÖêçé~ê 
ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêå~ E^êâÉçäçÖá á pîÉêáÖÉ NVUTWPUO ÑKF 
lãê™ÇÉí Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖÉå äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã iÉçå~êÇëÄÉêÖë 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ çÅÜ áåíáää ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ cáëâÉÄóÖê~îÑ®äíÉíK sáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏ê~ ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê Éå óí~ é™ Å~ PMMM ãO î~ê~î íêÉ çãê™ÇÉå 
ãÉÇ Éå óí~ é™ íçí~äí Å~ UMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉëK pÅÜ~âíÉå ÇêçÖë ÇÉäë á Éå 
ëóÇ çÅÜ ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ á çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ä~ÖÉêäçâ~äÉå ë~ãí á 
íî™ ~äíÉêå~íáî~ ëíê®ÅâåáåÖ~ê Ñ∏ê íê~åëéçêíî®ÖÉåK 
f Éíí Ñä~Åâí é~êíá á ™âÉêã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉ 
çãê™ÇÉå ëçã ÄÉê∏êë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íê~åëéçêíî®ÖÉåK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î íî™ ÉääÉê ÑäÉê~ âìäíìêä~ÖÉê ^äI ^SJU ë~ãí ^NMI Éíí 
~åí~ä Öêçé~ê ^OJR ë~ãí Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~â ^VK bå éêçîêìí~ á âìäíìêä~ÖêÉí 

páÇ~ NTV çÑ OUVS 



 

 

îáë~ÇÉ ~íí ÇÉíí~ î~ê ìéé íáää MIO ã íàçÅâí çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î ëçíáÖ äÉê~ ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ ãóÅâÉí ëâ®êîáÖ ëíÉåK k™Öçå ëâáâíåáåÖ ~î âìäíìêä~ÖêÉí 
âìåÇÉ áåíÉ á~âíí~Ö~ëK 
bå Ç~íÉêáåÖ íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê ÉääÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê â~å î~ê~ ë~ååçäáâ 
ãÉÇ í~åâÉ é™ å®êÜÉíÉå íáää cáëâÉÄóÖê~îÑ®äíÉí çÅÜ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêå~ á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉíK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ä~ÖÉêäçâ~äÉå ÇêçÖë ™íí~ ëÅÜ~âí ÇÉäë 
ä®åÖë ãÉÇ Éå éä~í™ çÅÜ ÇÉäë á Éå ëóÇëäìííåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSQM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
dêáãëí~ÇI q~ääÄ~ÅâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î 
â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖK 

sáÇ dêáãëí~Ç ®åÇê~ÇÉë â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã áëí®ääÉí âçã ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë 
íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖÄ~åâK 

sáÇ q~ääÄ~ÅâÉå ®åÇê~ÇÉë ëíê®ÅâåáåÖÉå ë™ ~íí ÇÉå âçã ~íí Ö™ ë∏ÇÉê çã 
Éå íêçäáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ë~åÇéä~í™ á ëóÇä®ÖÉ Å~ PM ã ∏ 
ÜK m™ éä~í™å äáÖÖÉê ëâ®êîëíÉå á ëã™ ã®åÖÇÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ëî~Ö~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á ë~åÇÉåK _çéä~íëÉå ®ê íêçäáÖíîáë Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêåK 

páÇ~ NUN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NUO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSPV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
qê™Äêìåå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îI Äçéä~íëI Öê~îÑ®äí\ 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~äÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ âçåíêçääÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí äáÖÖÉê Éå Äçéä~íë ìåÇÉê Éíí 
íàçÅâí éä∏àëâáâí ~î ã~íàçêÇ Ñê™å ÄóíçãíÉå çî~åé™ ë~ãí íî™ Öê~î~ê ëçã 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå íáääÜ∏ê Éíí çãê∏êí Öê~îÑ®äí ãÉÇ Ää ~ Ü∏Ö~êK aÉëë~ ëâ~ää Ü~ 
äÉÖ~í åçêê çã ÄóíçãíÉåK aÉ íî™ Öê~î~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇÉ ë~âå~ÇÉ 
∏îÉêÄóÖÖå~Ç çÅÜ ÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉåÉå Ü~ÇÉ ä~Öíë åÉê á î~êëáå ìêå~ á Éå Öêçé 
ëçã âçã Ñê~ã ÇáêÉâí ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉíK _çéä~íëä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î NN 
Éà ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI î~ê~î íêÉ Ü®êÇÄçííå~êI ëÉñ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI 
Éíí ëíçäéÜ™äI Éå ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ Éå Çê®åÉêáåÖëê®åå~ ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ÑóåÇ á ÑóääåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ñäóíí~ÇÉë íáää Éå î®ÖÄ~åâ áëí®ääÉí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
∏îÉêí®ÅâíÉë é™ åóíí ãÉÇ ™âÉêàçêÇK _çéä~íëÉå íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêå äáâëçã ÇÉ íî™ ìåÇÉêë∏âí~ ÄÉåÖ∏ããçêå~K 

páÇ~ NUP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó VSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó VSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó VSWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NUQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSPU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kçêêâ∏éáåÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I Ü®Öå~ÇI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë â~åíÉå é™ Éíí ëéáëãìêëê∏ëÉ çÅÜ Éå 
ÜìëÖêìåÇ OO ã åçêê çã ÇÉíí~K eìëÖêìåÇÉå Ü~ÇÉ Éíí ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåí 
çÅÜ íçêÇÉ î~ê~ NVMMJí~ä ãÉÇ~å ëéáëãìêëê∏ëÉí â~å î~ê~ ®äÇêÉK 
píê~ñ î®ëíÉê çã ëÅÜ~âíÉí å®ê~ Éå î®åÇéä~å Ñ∏ê ëé™êî~Öå~êå~ äáÖÖÉê íî™ 
Ñä~Åâ~ ã~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ëçã ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó VTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NUR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSPT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇëé~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíéä~ÅÉêáåÖ ~î íêÉ ëâóäí~ê áåíáää Ü®ääêáëíåáåÖëçãê™ÇÉí 
îáÇ eáããÉäëí~äìåÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pâóäí~êå~ éä~ÅÉê~ÇÉë áåíáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö á ~åëäìíåáåÖ 
íáää Ü®ää~êå~K qî™ ãáåÇêÉ ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåí Öê®îÇÉë åÉÇ Ñ∏ê î~êàÉ ëâóäí J 
~ääíë™ áå ~ääÉë ëÉñ ëíóÅâÉåK råÇÉêä~ÖÉí é™ éä~íëÉå îáë~ÇÉ ëáÖ ÄÉëí™ ~î á ëÉå 
íáÇ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ NUS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PNQQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
oìääÉêìãI eà®äíÉä∏í 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î qÉäÉJêáâëâ~ÄÉä EçéíçFI ëíê®ÅâåáåÖÉå s~äÇÉã~êëîáâ J 
pWí ^åå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
qî™ çãê™ÇÉå é™ ëíê®Åâ~å ÄÉÇ∏ãÇÉë îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå âìåå~ áååÉÜ™ää~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î âìéÉê~Ç 
àçêÇÄêìâëÄóÖÇ ãÉÇ ™âê~ê çÅÜ ë~åâ~êÉ é~êíáÉê çãÖáîå~ ~î ëâçÖëÄÉîìñå~ 
Ü∏àÇêóÖÖ~êK 
lãê™ÇÉ NX ûê ÄÉä®ÖÉí áåîáÇ åçêê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉå ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã 
oìääÉêìãë î®ÖâçêëK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê Ü®ê ∏îÉê Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á 
™âÉêã~êâ ë~ãí Éå Ñä~Åâ éä~í™ á Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉI á ~åëäìíåáåÖ íáää oìääÉêìãë 
Äóíçãí E ™íãáåëíçåÉ ëÉÇ~å NSVR ÉåäK â~êí~FK sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖ á ™âÉêå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉä ëçã íêçäáÖÉå Ü®êê∏ê Ñê™å êÉä~íáîí ëÉå~ ÄóÖÖå~ÇÉê é™ 
ÄóíçãíÉåK f ÄÉíÉëã~êâÉå îÉêâ~ÇÉ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ìíÑóääí ãÉÇ àçêÇ ëçã 
Ü~ÇÉ íÉÖÉäáåÄä~åÇåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
ÇÉå Å~ OMM ã ä™åÖ~ ëíê®Åâ~åK 
lãê™ÇÉ OX ûê ÄÉä®ÖÉí çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã î®ÖÉå ãÉää~å î®ÖâçêëÉå îáÇ 
píê~åÇ êÉëéÉâíáîÉ oçëÉåÇ~äK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î Éíí Ñä~Åâ~êÉ é~êíá çÅÜ Éå 
ëî~Ö åçêÇëäìííåáåÖI á Ää~åÇëâçÖëÄÉîìñÉå Ü~Öã~êâ ãÉää~å î®ÖÉå çÅÜ Éíí 
ëí∏êêÉ é~êíá ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK mêçîëÅÜ~âí ÇêçÖ á äÉÇåáåÖëäáåàÉå P J NM ã 

páÇ~ NUT çÑ OUVS 



 

 

Ñê™å î®Öâ~åíÉåK 
f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉ O é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ á Éíí ~î 
éêçîëÅÜ~âíÉåK aÉåå~ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å ÄÉêÖÉí çÅÜ Å~ NP ã ìí ãçí î®ÖÉåK 
píê®åÖÉå î~ê ëí∏êÇ Ç®ê äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Ö™ê Ñê~ã î~êÑ∏ê ÇÉíí~ Éà âçããÉê 
~íí é™îÉêâ~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK `~ NR ã åçêê çã ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ Å~ NM ã 
∏ëíÉê çã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éíí Ñ∏êãçÇ~í çÇäáåÖëê∏ëÉ ëâ∏åà~ë á 
Öê®ëíçêîÉåK c∏êìíçã ëíÉåëíê®åÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_∏êêìã SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _∏êêìã 

_∏êêìã SUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _∏êêìã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

páÇ~ NUU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNQR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
o∏â 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
o~ÖåÜáäÇ cÉêåÜçäãI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
êìåëíÉåI î®ÖÄ~åâI Ü®êÇ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ Éå ãìëÉáÄóÖÖå~Ç çÅÜ Éå é~êâÉêáåÖëéä~íë á 
~åëäìíåáåÖ íáää o∏âëíÉåÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
qêÉ ëâ®ä ãçíáîÉê~ÇÉ Éå ìíêÉÇåáåÖW 
NK bî âìåÇÉ êìåëíÉåÉåë ìêëéêìåÖäáÖ~ éä~íë ™íÉêÑáåå~ë á Ñçêã ~î 
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíK 
OK bêáâëÖ~í~å Ü~ê Ö™íí Ñ∏êÄá î®ëíÉê çã o∏âë âóêâ~K 
PK hóêâ~å äáÖÖÉê é™ Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇ ëçã â~å î~ê~ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå î®ÖÄ~åâ ëçã íçêÇÉ î~ê~ ÇÉå 
®äÇëí~ bêáâëÖ~í~åK 
aÉå ÄÉëí™ê ~î Éå OJP ã ÄêÉÇ çÅÜ T ã ä™åÖ ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î MIO ã ëíçê~ 
í®íí ä~ÖÇ~ ëíÉå~êK f ÇÉåå~ âçã äáíÉ Äê®åÇ äÉê~K 
£ëíÉê çã î®ÖÄ~åâÉå âçã ÇÉëëìíçã Éå Ü®êÇêÉëíK 

páÇ~ NUV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â NPTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

páÇ~ NVM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNQS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
jçëëÉÄç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖå~íáçå çÅÜ ëéê®åÖåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê âìéÉê~í ãÉÇ çãî®ñä~åÇÉ ÄÉíÉëJI ™âÉêJ çÅÜ 
ëâçÖëã~êâ ë~ãí é~êíáÉê ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK aÉ ä®ÖêÉ é~êíáÉêå~ ÄÉëí™ê ~î 
ìíÇáâ~Ç ãçëëàçêÇK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ìíÑ∏êÇÉë áåçã Éíí Å~ RMM ã ä™åÖí çÅÜ NM ã 
ÄêÉíí çãê™ÇÉ áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ áåÇìëíêáçãê™ÇÉíI Ç®ê Éå áåÑ~êíëî®Ö ëâ~ 
ÄóÖÖ~ë çÅÜ áåçã Éíí Å~ NOKM ñ TM ã ëçêí çãê™ÇÉ áåíáää î®Ö SSI Ç®ê Éíí 
ÄÉêÖëé~êíá ëâ~ ëéê®åÖ~ë Äçêí Ñ∏ê ~íí ∏â~ áåëóåÉå á çãê™ÇÉíK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää ÇÉ é~êíáÉê ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉåK sáÇ ~êÄÉíÉíë ìíÑ∏ê~åÇÉ ~îÄ~å~ÇÉë ÇÉëë~ é~êíáÉê ãÉÇ 
ã~ëâáå åÉÇ íáää Éå ëíÉêáä åáî™K 
kÉÇ~åÑ∏ê Éå êÉä~íáîí Äê~åí ëóÇëäìííåáåÖ á ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®Öëíê®Åâ~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëçíáÖí ä~ÖÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëâ®êîáÖJ 
ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå çÅÜ ëé™ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã î®Öçãê™ÇÉíK 
aÉíí~ é~êíá ìíÖ∏êë ~î ÄÉíÉëã~êâ ãÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí ™âÉêK aÉ 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ é~êíáÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää î®ÖëÅÜ~âíÉí 

páÇ~ NVN çÑ OUVS 



 

 

ìíÖàçêÇÉë íêçäáÖÉå ~î ã~íÉêá~ä ëçã ÉêçÇÉê~í åÉÇ Ñê™å Éå Ü∏ÖêÉ åáî™I Ç®ê 
Éå Äçéä~íë Ä∏ê î~ê~ ÄÉä®ÖÉåK lî~åÑ∏ê ëäìííåáåÖÉå åçêê çã î®Öçãê™ÇÉí 
Ñáååë Éå éä~í™ ëçã ìíÖ∏ê Éíí ìíã®êâí Äçéä~íëä®ÖÉK `~ NRM ã ∏ëíÉêìí 
äáÖÖÉê ëâ®êîëíÉåëê∏ëÉí oáåÖ~êìã PQUWNK ríÄêÉÇåáåÖÉå ~î ä~ÖêÉí âìåÇÉ 
áåíÉ âçåíêçääÉê~ë áåÖ™ÉåÇÉ Ç™ ~êÄÉíÉí ÉåÇ~ëí áååÉÑ~íí~ÇÉ Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää ~î é™Ö™ÉåÇÉ ~êÄÉíÉåK 
f ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
a~íÉêáåÖ J k®êÜÉíÉå íáää ëâ®êîëíÉåëê∏ëÉíI ë~ãí Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí â~å 
íóÇ~ é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää Äêçåë™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåÖ~êìã QRMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

páÇ~ NVO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNQT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
o∏â 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
î®ÖÄ~åâ 

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

cóåÇ 
à®êåÑê~ÖãÉåíI ÇàìêÄÉå Eí~åÇF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå åó ãìëÉáÄóÖÖå~Ç çÅÜ 
é~êâÉêáåÖëéä~íë îáÇ o∏âëíÉåÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå 
~î ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÜìîìÇî®ÖÉå ÖÉåçã £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
o∏âëíÉåÉå Ü~ê ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí ëí™íí îáÇ ÇÉåå~ î®ÖK 
bå NO ã ä™åÖ çÅÜ Å~ Pã ÄêÉÇ ëíê®Åâ~ á åçêÇJëóÇ ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ 
Ñê~ãêÉåë~ÇÉë ìåÇÉê Éå Å~ MIQM ã íàçÅâ éäçÖëìä~ çî~åé™ äÉêã~êâK 
píÉå~êå~ î~ê í®íí ä~ÖÇ~ ãÉÇ ÇÉ ëí∏êêÉ ëíÉå~êå~ ãÉëí á î®Öâ~åíÉå ë~ãí 
ãáåÇêÉ áåå~åÑ∏êI ÇÉëë~ ÄáäÇ~ÇÉ Éå éä~å î®Öóí~K 
bå é~ÅâåáåÖ ~î ëã™ëíÉå ä™Ö ÇáêÉâí ìåÇÉê ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå ãÉÇ Éíí å™Öê~ 
Çã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î Ñ∏êçêÉå~Ç äÉê~ ãÉää~åK 
f î®ÖÄ~åâÉå âçã Éåëí~â~ à®êåÑê~ÖãÉåíI Éå Çàìêí~åÇK s®ÖÉå ™íÉêëí®ääÇÉë 
ÉÑíÉê ÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ êÉâçåëíêìÉê~ÇÉë çî~åé™ á é~êâÉêáåÖëéä~íëÉåë 
åìî~ê~åÇÉ ã~êâéä~åK aÉå ëíÉåä~ÖÇ~ î®ÖÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ ëäìí~ÇÉ ~íí ÑìåÖÉê~ ëçã ÜìîìÇî®Ö îáÇ ãáííÉå ~î 
NSMMJí~äÉíK 

páÇ~ NVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

páÇ~ NVQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNQU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ _àìêëÜçäãÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâI äáÖÖÉê á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää Ñçêåä®ãåáåÖ oóëí~Ç OMSWNI Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~äK sáÇ~êÉ 
Ñáååë á å®êÜÉíÉå Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ Éå Ü∏ÖI Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ë~ãí NQ 
ëíóÅâÉå ëâ™äÖêçé~êK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI áåîáÇ ÇÉí ÄÉêÖ ëçã ÖáÅâ á Ç~ÖÉåI 
Äçéä~íëêÉëíÉê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK vííÉêäáÖ~êÉ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê Ñ~ååë çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã oóëí~Ç OMSWN á Ñçêã ~î 
Éå ã®åÖÇ ìééä∏àÇ ëâ®êîëíÉåK 

páÇ~ NVR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OMSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ NVS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNQV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
q~ääÄçÇ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç d`Jî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ NVUU é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI 
iáåâ∏éáåÖ NPVWOI î®ëíÉê çã ÇÉå ~âíìÉää~ î®ÖÉåK _çéä~íëÉå âìåÇÉ îáÇ 
ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Éà ÄÉÖê®åë~ë ìí~å âìåÇÉ ÄÉÑ~ê~ë Ñçêíë®íí~ ™í ∏ëíÉêK 
sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ë~ãã~åä~Öí ™íí~ ëÅÜ~âí á ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ d`Jî®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK f ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê êÉÇ~å ã~êâÄÉêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÄóÖÖå~íáçåK m™ ÖêìåÇ ~î ÇÉíí~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íáää 
ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

páÇ~ NVT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PNVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ NVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNVM NVVN 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó cê®äëÉÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÄÉåI à®êåëâêçíI ëãáÇÉëëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó êáâëâ~ÄÉä ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄóI ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçää áåíáää e∏ÖÄó Ö~ãä~ ÄóíçãíK 
f ëÅÜ~âíÉí âçãI é™ Å~ MIPM ã Çàìé ìåÇÉê ™âÉêåë éä∏àëâáâíI Éíí ã∏êâ~êÉ 
âìäíìêä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ çÄê®åÇ~ ÄÉåI à®êåëâêçíI ëãáÇÉëëä~ÖÖ 
çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K jçí ÄçííÉå î~ê âìäíìêä~ÖêÉí ëî~êí~âíáÖí çÅÜ áååÉÜ∏ää 
ëâ®êîëíÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉí íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ NVV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTNV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí d~êî~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ 
é™ îáäâÉå åáî™ âìäíìêä~ÖêÉå Ä∏êà~êK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí ®ê MIPJMIRR ã íàçÅâíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OMM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSQQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^éçíÉâ~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë Å~ NPM ã ps çã £ÇÉëÜ∏Öë ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K 

aÉí åó~ ÜìëÉí ëâ~ ÄóÖÖ~ë é™ éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí åóëë êáîÉí ÜìëK aÉí êáîå~ 
ÜìëÉíë â®ää~êÉ ìíãÉÇ píçêÖ~í~å ä™Ö  Pã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë åáî™ çÅÜ ä®åÖêÉ áå 
é™ íçãíÉå ÇêóÖí N ãK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö ONRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

páÇ~ OMN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTMT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
cìêáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìí∏Ñ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåíáää cìêáåÖëí~Ç ORWN 
EÖê~îÑ®äíFK fåçã ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ü~ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
ãÉå áåçã ÇÉ áåí~âí~ ÇÉä~êå~ ~î íçãíÉå âìåÇÉ ÉîÉåíìÉääí ÑäÉê~ Öê~î~ê 
Ñáåå~ëK 
fåçã ÇÉåå~ ÇÉä ~î íçãíÉå ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âíI OM çÅÜ OR ã ä™åÖ~ çÅÜ NIR 
ã ÄêÉÇ~K råÇÉê Éíí íìåí ã~íàçêÇëä~ÖÉê îáÇíçÖ ÄÉêÖK aÉíí~ î~ê Ñ~ääÉí á ÜÉä~ 
çãê™ÇÉíK k™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK 

páÇ~ OMO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

cìêáåÖëí~Ç ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

páÇ~ OMP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSTS NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äî 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖ~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aê®åÉêáåÖë~êÄÉíÉå~ ÄÉê∏êÇÉ Éå Å~ PMMã ä™åÖ ëíê®Åâ~ á ™âÉêã~êâI á å®ê~ 
~åëäìíåáåÖ íáää Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉå _çêÖ OTWNI çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉê ëçã ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉë NVUVK f çãÉÇÉäÄ~ê å®êÜÉí ä™Ö çÅâë™ 
e∏ÖÄó ÖW~ íçãí E_çêÖ NUSWNF çÅÜ Éå Äçéä~íë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ëçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë NVUVK aê®åÉêáåÖëëÅÜ~âíÉí Ü~ê Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ N ã çÅÜ Éíí 
Çàìé ~î NIR ãK pà®äî~ ÅóâÉäî®ÖÉå ~åä®ÖÖë é™ Çìâ çÅÜ âçããÉê áåíÉ ~íí 
çêë~â~ å™Öê~ ã~êâáåÖêÉééK 
f çãê™ÇÉí ãÉää~å _çêÖ OTWN çÅÜ e∏ÖÄó é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ã∏êâí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ ëé™ê ~î Äê®åÇ äÉê~K aÉíí~ ä~ÖÉê ®ê 
çÅâë™ ëóåäáÖí á ÇÉí áåíáääáÖÖ~åÇÉ ãçíçêî®ÖëëÅÜ~âíÉí çÅÜ Ü~ê îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á çãê™ÇÉí íçäâ~íë ëçã Ö~ãä~ çÇäáåÖëóíçêK üâê~êå~ á 
çãê™ÇÉí Ü~ê Ü~Ñí ìåÖÉÑ®ê ë~ãã~ ä®ÖÉ ëÉÇ~å ™íãáåëíçåÉ ãáííÉå ~î NSMMJ 
í~äÉí E®äÇëí~ ä~åíã®íÉêáâ~êí~å Ñê™å NSQVFK 
fåÖÉí ∏îêáÖí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Çê®åÉêáåÖëëÅÜ~âíÉíK 

páÇ~ OMQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OMR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSTR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äî 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ãáäëíçäéÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå ãáäëíçäéÉ ëâìääÉ Ñäóíí~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
jáäëíçäéÉå Ñäóíí~ÇÉë íáää Éå åó éä~íëI Å~ NO ã åçêÇî®ëí çã ÇÉëë 
Ñ∏êìíî~ê~åÇÉ ä®ÖÉK aÉå ®ê åì éä~ÅÉê~Ç îáÇ â~åíÉå ~î Éå ÅóâÉäî®Ö ëçã 
ëâ~ ä∏é~ é~ê~ääÉääÉ ãÉÇ åìî~ê~åÇÉ bQW~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OMS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSTQ NVVN 

k~ãåLéä~íë 
båÉÄó Ö~ãä~ íçãí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQFI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉåI ÄÉåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå Ü®ëíâ~ééä∏éåáåÖëÄ~å~ ~åä~Öíë áåçã båÉÄó 
Ö~ãä~ íçãíI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê é™ âê∏åÉí ~î Éå ëî~Ö ™ëêóÖÖ áåçã Éíí 
NSMñUR ã ëíçêí çãê™ÇÉK båäáÖí ®äÇêÉ â~êí~ Ü~ê Ü®ê äÉÖ~í ÑÉã Ö™êÇ~êK 
ûäÇëí~ ÄÉä®ÖÖÉí ®ê Ñê™å NQNPK 
sáÇ ~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê â~ééä∏éåáåÖëÄ~å~å Ü~ÇÉ Éíí NSñNMM ã ëíçêí 
çãê™ÇÉ ëÅÜ~âí~íë åÉê áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ê®í~ÇÉë ÇÉ ëä®åíëÅÜ~âí~ÇÉ ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~ ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ 
ä~ÖÉêëíê~íáÖê~Ñáå ëíìÇÉê~ÇÉëI Éíí é~êíá Ü~åÇÖê®îÇÉëK 
råÇÉê âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ÇÉå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ãÉÇ ÑóåÇ ~î Ää ~ 
_ffWQJÖçÇë ä™Ö Éíí Å~ MIQ ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 
s~êâÉå âÉê~ãáâ ÉääÉê ÄÉåI Ñ∏êìíçã Éíí Äê®åí ÄÉå çÅÜ Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Éíí 
ÄÉåÑ∏êÉã™äI Ñ∏êÉâçã á ä~ÖêÉí é™ ÇÉ Q ã ëçã Ü~åÇÖê®îÇÉëK råÇÉê 
âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçäéÜ™ä ãÉÇ Äê®åí íê®K `NQJ~å~äóë Ü~ê 
Ç~íÉê~í ëíçäéÜ™äÉí íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ Éíí âçää~ÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÇÉí ìåÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉí íáää îáâáåÖ~íáÇK 
aÉå Ñ∏ê â~ééä∏éåáåÖëÄ~å~å åÉêëÅÜ~âí~ÇÉ óí~å éä~åêÉåë~ÇÉë ãÉÇ 
ã~ëâáå ãÉå ëÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Ö™íí ë™ Çàìéí åÉê á ëíÉêáä ã~êâ ~íí áåÖ~ 

páÇ~ OMT çÑ OUVS 



 

~åä®ÖÖåáåÖ~ê ™íÉêëíçÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OMU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NSTP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
båÉÄó Ö~ãä~ íçãí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå Ü®ëíâ~ééä∏éåáåÖëÄ~å~ ~åä~Öíë áåçã båÉÄó 
Ö~ãä~ íçãíI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê é™ âê∏åÉí ~î Éå ëî~Ö ™ëêóÖÖ áåçã Éíí 
NSMñUR ãK ëíçêí çãê™ÇÉK båäáÖí ®äÇêÉ â~êí~ Ü~ê Ü®ê äÉÖ~í ÑÉã Ö™êÇ~êK 
ûäÇëí~ ÄÉä®ÖÖÉí ®ê Ñê™å NQNPK 
sáÇ ~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê â~ééä∏éåáåÖëÄ~å~å Ü~ÇÉ Éíí NSñNMM ãK 
ëíçêí çãê™ÇÉ ëÅÜ~âí~íë åÉê áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí î~êîáÇ Éå 
ÄÉêÖâå~ääÉ âçããáí á Ç~ÖÉåK aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ âçåíêçääÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î 
~íí ÄÉêÖâå~ääÉå ëâìääÉ ëéê®åÖ~ë Äçêí î~êîáÇ âìäíìêä~ÖêÉí áåíáää ëÅÜ~âíÉí Éà 
ÑáÅâ ÄÉê∏ê~ëK 
péê®åÖåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ äóÅâ~í êÉëìäí~í î~êîáÇ Ñçêåä®ãåáåÖÉå Éà âçã 
~íí é™îÉêâ~ëK 

páÇ~ OMV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ ONM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NSTO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_êìååÉÄóI h™êÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Öê∏åëíÉåëóñ~I âÉê~ãáâ EíáÇáÖåÉçäáíáëâ çêåÉê~Ç ãÉÇ íî®êëåçÇÇI ëå∏êÉI 
éáååëíáÅâI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâFI âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åí ÄÉåI 
Ü~êíëí®íåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö PS ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ îáäâÉå Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ÇÉë áåçã ÇÉå 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå _êìååÉÄó QOWNJPK qáÇáÖ~êÉ áÅâÉ â®åÇ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã _êìååÉÄó NWN ?o®îÜ™ä~å? Ü~ê ÉêÜ™ääáí 
ÄÉíÉÅâåáåÖÉå _êìååÉÄó NOUWNK 
_êìååÉÄó QOWNJP 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå ëî~Öí ã~êâÉê~Ç Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ë~åÇLÖêìë ë~ãí Äáíîáë ~î äÉê~K f åçêê ëäìíí~ê çãê™ÇÉí ãçí jçí~ä~ ëíê∏ãK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã íêÉ ãáåÇêÉ 
çãê™ÇÉåK aÉíí~ îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ëí®ãã~ êÉä~íáîí î®ä îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
qî™ íáÇëÜçêáëçåíÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëX íáÇáÖåÉçäáíáâìã çÅÜ óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK 
qáÇáÖåÉçäáíáâìã 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íìåå~ÅâáÖ Öê∏åëíÉåëóñ~ ë~ãí Éå 
ÇÉä ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíë ëçã âä~êí áåÇáâÉê~ÇÉ ~íí åÉçäáíáëâ~ ÑóåÇ î~ê ~íí 
î®åí~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáÇáÖåÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ çêåÉê~Ç 

páÇ~ ONN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

ãÉÇ íî®êëåçÇÇI ëå∏êÉ çÅÜ éáååëíáÅâ ë~ãí âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~ áåçã Ñê~ãÑ∏ê 
~ääí íêÉ ÇÉäçãê™ÇÉåK aÉí Ñ∏êëí~ ÇÉäçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê áåçã ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇÉå î~ê ãóÅâÉí Ñ™K lãê™ÇÉí 
∏îÉêÖáÅâ á Éíí íçêîáÖí ä~ÖÉê çÅÜ Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå ®äÇêÉ ëíê~åÇäáåàÉI ÇÉí 
~åÇê~ ÇÉäçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäK f 
~åëäìíåáåÖ íáää Éíí Üìë Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâI Ñäáåí~ 
çÅÜ âî~êíëK 
aÉí íêÉÇàÉ ÇÉäçãê™ÇÉí ìíÖ∏êÉë ~î Éíí ä™åÖÜìë Ñê™å íáÇáÖåÉçäáíáâìãK 
qóéçäçÖáëâí ®ê ÇÉí Éíí ãÉëìä~Üìë Çîë Éíí íî™ëâÉééáÖí ÜìëK i®åÖÇÉå 
ìééÖ™ê íáää Å~ NN ã çÅÜ ÄêÉÇÇÉå íáää Å~ Q ãK cçêãÉå ®ê ëî~Öí çî~äK f 
î®ëíê~ ÇÉäÉå ìíÖ∏êë Ö~îÉäå ~î Éå Å~ MIP ã Çàìé ê®åå~ á îáäâÉå Ñäáåí~ çÅÜ 
âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå çêåÉê~Ç ëâ®êî~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ~î î®ÖÖëíçäé~êå~K 
qóéÉå ~î Üìë ®ê â®åÇ Ñê™å ~åÇê~ éä~íëÉê á pâ~åÇáå~îáÉåK 
våÖêÉ à®êå™äÇÉê 
qî™ ä™åÖÜìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáäâ~ â~å Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉê Ä~ëÉê~í é™ 
ÜìëÑçêã çÅÜ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ á ëíçäéÜ™äK 
eìë f ®ê Å~ OT ã ä™åÖí çÅÜ Å~ S ã ÄêÉíí çÅÜ ®ê Éíí íêÉëâÉééáÖí ÜìëK f 
ÜìëÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå í®í ëíÉåé~ÅâåáåÖK aÉåå~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã 
êÉëíÉê ~î Éíí ëí~ääÖçäîK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê™ÇÉå ãÉÇ 
Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK 
eìë ff Ü~ê ìåÖÉÑ®êäáÖÉå ë~ãã~ éêçéçêíáçåÉê ãÉå ë~âå~ê ëí~ääÖçäîK f 
ÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê ë~ãí å™Öê~ Öêçé~êK fåíêÉëë~åí ®ê ~íí ÇÉå 
∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÜìëÉí ®ê ä~ÖÇ áåçã Éíí äÉêáÖí çãê™ÇÉ çÅÜ ®ê ÄÉíóÇäáÖí ãÉê~ 
êÉÖÉäã®ëëáÖí ãÉÇ âê~ÑíáÖ~êÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå íóÇäáÖ î®ÖÖäáåàÉK cóåÇ ~î Ää 
~ Éå ãáåÇêÉ âÉê~ãáââçéé á Éíí ~î ÇÉ í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäéÜ™äÉå Ç~íÉê~ê 
ÜìëÉí íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää ÜìëÉí Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK k™Öê~ NM í~ä ãÉíÉê ∏ëíÉê çã 
ÜìëÉí ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëéÉíëÄêìåå ãÉÇ ÇÉäîáë ÄÉî~ê~Ç íê®âçåëíêìâíáçåK 
fåÖ~ ÑóåÇ á ÇÉåå~K _çéä~íëÉå íêçäáÖÉå Éà ÄÉÖê®åë~Ç á ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉêK 
_êìååÉÄó NOUWN 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê áåçã Éíí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉ áåíáää Éíí ®äÇêÉ Öêìëí~ÖK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ Ü~êíëí®íåáåÖ ë~ãí 
å™Öçí Äê®åí ÄÉåK ûäÇêÉ à®êå™äÇÉê\ f âìäíìêä~ÖêÉíI ëçã î~ê ãóÅâÉí 
ÑóåÇÑ~ííáÖíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ 
âÉê~ãáâëâ®êîçê ë~ãí Éå ê∏Ç Öä~ëé®êä~K våÖêÉ à®êå™äÇÉêK aÉëëìíçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Ü®êÇ~êK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê Éà ÄÉÖê®åë~ÇÉ á î®ëíÉê çÅÜ ∏ëíÉêK 

páÇ~ ONO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_êìååÉÄó QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó QOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó QOWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

páÇ~ ONP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NSTN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_êìååÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
Öê∏åëíÉåëóñ~I ëä~ÖÉå âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êÄáÑ~êí ~î êáâëî®Ö PS ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ÇÉå åó~ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ÄÉÇ∏ãÇÉë Ñóê~ çãê™ÇÉå î~ê~ áåíêÉëë~åí~K 
lãê™ÇÉ N ®ê ÄÉä®ÖÉí î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê çã _êìååÉÄó âóêâ~K aÉäë ®ê 
çãê™ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâí áåíêÉëë~åí çÅÜ ÇÉäë ®ê Éíí Ñ∏êãçÇ~í î~ííÉåÜ™ä 
E?o®îÜ™ä~å?F ÄÉä®ÖÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK 
lãê™ÇÉ O ìíÖ∏êë ~î Éå ëî~Öí ã~êâÉê~Ç Ü∏àÇ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã d∏í~ â~å~äK 
f çãê™ÇÉí Ñáååë Éå Äçéä~íë Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåLÄêçåë™äÇÉêå êÉÖáëíêÉê~Ç 
Ecçêåä®ãåáåÖ QOF ë~ãí Éíí ÑóåÇ ~î Éå ëäáéëíÉå Ecçêåä®ãåáåÖ QPFK 
lãê™ÇÉ P ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ ~åÇê~ ëáÇ~å â~å~äÉåI ãÉää~å d∏í~ â~å~ä çÅÜ 
jçí~ä~ ëíê∏ãK e®ê Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç ÑóåÇéä~íë Ecçêåä®ãåáåÖ NMUF Ç®ê 
ÇÉí é™íê®ÑÑ~íë Ñäáåí~ çÅÜ ëâ®êîëíÉåK 
lãê™ÇÉ Q ®ê ÄÉä®ÖÉí ÇêóÖí OMMã åçêê çã jçí~ä~ ëíê∏ãK ^åäÉÇåáåÖÉå 
íáää ~íí ÇÉíí~ çãê™ÇÉí ìíî~äÇÉë î~ê ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉíK 
rkabop£hkfkdpobpriq^q 
lãê™ÇÉ NK f ÇÉ ë∏âëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë é™ ÇÉå Å~ QMM ã ä™åÖ~ çÅÜ OM ã 
ÄêÉÇ~ ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉåÇ~ëí á ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåI á ~åëäìíåáåÖ íáää ?o®îÜ™ä~å?K p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 

páÇ~ ONQ çÑ OUVS 



 

 

NQ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê ë~ãí Éíí ãáåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK ûîÉå Éå 
Å~ NIR ñ NIM ã ëíçê ëíÉåë~ãäáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI îáäâÉå â~å î~ê~ Éå 
Ñä~íã~êâëÖê~îK k™Öê~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK 
lãê™ÇÉ OK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê Ç®ê î®ÖÉå ëâ~ é~ëëÉê~ ìåÇÉê 
d∏í~ â~å~äI î~êÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉí Ü®ê ®ê å™Öçí ëí∏êêÉI ìééíáää SMã ÄêÉííK 
e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë RP ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~ê ë~ãí 
çãê™ÇÉå ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ëâ®êîëíÉåK lãê™ÇÉí ãÉÇ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ìíÖ∏ê Å~ RMMM ãOK k™Öê~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå bå Öê∏åëíÉåëóñ~ ~î íìåå~ÅâáÖ íóé çÅÜ ëä~ÖÉå âî~êíë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á óí~å ãÉää~å ëÅÜ~âíÉåK 
lãê™ÇÉ PK p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NUR ã EQM ã ÄêÉÇF 
ãÉÇ Éíí ÜìîìÇëÅÜ~âí ë~ãí íêÉ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí Ñ∏êë∏â~ äçâ~äáëÉê~ 
Éå ÉîÉåíìÉää Äçéä~íë ëçã ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ÑóåÇÉå ~î Ñäáåí~ çÅÜ 
ëâ®êîëíÉå áåÇáâÉê~êK råÇÉê ã~íàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Ä~ê~ ëíóîI á ÇÉí 
å®êã~ëíÉ ëíÉåÑêáI äÉê~K 
lãê™ÇÉ QK iáâëçã çãê™ÇÉ P ë™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ ÜÉääÉê Ü®ê å™Öçí ~åå~í 
®å ëíóî äÉê~K píê®Åâ~å ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë î~ê Å~ NOM ã ä™åÖ çÅÜ OS ã 
ÄêÉÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_êìååÉÄó QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó QOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó QOWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó NMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

páÇ~ ONR çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NSTU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí åì ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ 
éêçîëÅÜ~âíåáåÖ~ê á çâíçÄÉê NVVMK a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÖäÉëí ãÉÇ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê J Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~ê J çÅÜ çãê™ÇÉí Ö~îë 
Éå íêçäáÖ íçäâåáåÖ ëçã ìíâ~åíëçãê™ÇÉ Eã∏àäáÖÉå âçâéä~íëF íáää Éå 
Äçéä~íëK _çéä~íëÉåë ÜìîìÇÇÉä ~åíçÖë î~ê~ ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ëí∏êêÉ éä~í™ 
∏ëíÉê çã î®Öçãê™ÇÉíK 
aÉå åì Ñ∏êÉí~Öå~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇÇ~ çãê™ÇÉí 
ë~ãí Éå ãáåÇêÉ éä~í™ çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê Ç®êçãK j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí 
ÖÉåçãÑ∏ê~ Éå éêçÄäÉãáåêáâí~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ìééÖáÑí ~íí éê∏î~ 
ÇÉå ÜóéçíÉëÉå ~íí éä~íëÉå ìíÖ∏ê ìíâ~åíëçãê™ÇÉí íáää Éå ëí∏êêÉ Äçéä~íëI 
ë~ãí ~íí Ñ∏êë∏â~ ÄÉÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåçã î®Öçãê™ÇÉíK 
m™ éä~í™å ~îÄ~å~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí é~êíá ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå Éå 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ óí~ é™ Å~ UMM ãOK kçêê çã ÄÉêÖÉí áåíáää NVVM ™êë 
ëÅÜ~âí ìééíçÖë çÅâë™ éêçîëÅÜ~âí çã óííÉêäáÖ~êÉ Å~ OMM ãOK m™ éä~í™å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ OM Ü®êÇ~ê çÅÜ Ü®êÇÄçííå~ê ë~ãí Éíí NMJí~ä Öêçé~ê ~î 
çâ®åÇ ÑìåâíáçåK f ~åëäìíåáåÖ íáää Ü®êÇ~êå~ Ñ~ååë Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~âI 
îáäâÉí î~ê ~åä~Öí á Éíí íìåí ä~ÖÉê ÇáêÉâí é™ ÄÉêÖÉíK f ëÅÜ~âíÉå åçêê çã 

páÇ~ ONS çÑ OUVS 



 
  

 

ÄÉêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ ëâ®êîëíÉå J á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ Ü®êÇ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~íë NVVMK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Öê®îÇÉë ìí çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ë™î®ä á éä~å ëçã á éêçÑáäK 
`JNQ éêçî íçÖë ìê Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êK 
eóéçíÉëÉå ~íí çãê™ÇÉí ÑìåÖÉê~í ëçã âçâéä~íë á ìíâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íë 
ëíóêâíÉë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ìíëíê®ÅâåáåÖ áåçã 
î®Öçãê™ÇÉí Ü~ê ÄÉÖê®åë~íë çÅÜ ÇÉí ìíÖê®îåáåÖëJ çÅÜ 
ÇçâìãÉåí~íáçåë~êÄÉíÉ ëçã ÄÉÇ∏ãíë íáääÑ∏ê~ åó âìåëâ~é Ü~ê âìåå~í 
ìíÑ∏ê~ë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ ONT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMUV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
h~ééäÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

páÇ~ ONU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNOO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖI _êìååÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
ã~íë i~êëëçåI hàÉää gçÜ~åëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖLëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
p~ãã~åä~Öí TR éêçîÉê íçÖë áåçã ÇÉí Å~ ORMMMãO ëíçê~ çãê™ÇÉíK aÉí 
Ü∏Öëí~ î®êÇÉí ìééÖ™ê íáää VPéçI ÇÉí ä®Öëí~ íáää OPéçK jÉÇÉäî®êÇÉí äáÖÖÉê 
é™ RNéçK qçéçÖê~Ñáëâí â®ååÉíÉÅâå~ë çãê™ÇÉí ~î Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ 
á ∏ëíÉê çÅÜ åçêê ãÉÇ~å ÇÉí á î®ëíÉê ∏îÉêÖ™ê á Éå âê~ÑíáÖ ëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí 
_ä~ÅâÄ®ÅâÉåK bíí çãê™ÇÉ ãÉÇ à®ãåÜ∏Ö~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå â~å ìêëâáäà~ë á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉä~êK aÉí ÖÉåçãëåáííäáÖ~ 
ÑçëÑ~íî®êÇÉí ã®íí á Éå éêçÑáä åçêêJëóÇ ìééÖ™ê íáää TRéçK fåçã ÇÉåå~ ÇÉä 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÇÉí ë~ååçäáâí ~íí ÇÉí Ñ∏êÉäáÖÖÉê Éå Äçéä~íëK 
aÉí ÇáêÉâí ~åëäìí~åÇÉ çãê™ÇÉí ë~âå~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉå á 
å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ëâ™äÖêçé~ê ëçã âä~êí 
áåÇáâÉê~ê Äçë®ííåáåÖ ìåÇÉê Ä™ÇÉ ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ ONV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OOM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RNOP NVVN 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
éêçîëÅÜ~âíI îáäâÉå áåÖáÅâ á Éå ëí∏êêÉ ìíêÉÇåáåÖK 
c∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖK aÉåå~ Ö~î 
íáää êÉëìäí~í ~íí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK 
aÉíí~ çãê™ÇÉ î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå ë~åÇáÖLÖêìëáÖ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ ëçã á 
ë∏ÇÉê ∏îÉêÖáÅâ á Éå ãóÅâÉí âê~ÑíáÖ ëäìííåáåÖ ãçí Éíí ãáåÇêÉ î~ííÉåÇê~ÖI 
_ä~ÅâÄ®ÅâÉåK fåçã ëà®äî~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI çÅÜ á ÇÉëë å®êãëí~ 
çãÖáîåáåÖI Ñáååë áåÖ~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK pÉíí á Éíí ëí∏êêÉ 
ë~ãã~åÜ~åÖ ®ê ÇçÅâ çãê™ÇÉí âêáåÖ _ÉêÖ ãóÅâÉí êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
p~ãã~åä~Öí ëàì ëÅÜ~âí ÇêçÖë ãÉÇ ã~ëâáå áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå~ 
â~å ~ääíë™ áåíÉ ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ å™Öçå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖK 

páÇ~ OON çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OOO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSTT NVVN 

k~ãåLéä~íë 
häáåÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

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

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê~ëíéä~íë çÅÜ ëÉêîáÅÉ~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î Éå ëóÇëäìííåáåÖ ãÉÇ Éíí Ñä~Åâ~êÉ é~êíá ™í 
ë∏ÇÉêK kçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ëâçÖëã~êâ ãÉÇ~å çãê™ÇÉí 
ë∏ÇÉê Ç®êçã ÄÉëí™ê ~î ™âÉêK o~ëíéä~íëÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí äáÖÖ~ á ëâçÖÉå 
çÅÜ åçêê~ ÇÉäÉå ~î ™âÉêåI ãÉÇ~å ëÉêîáÅÉ~åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí 
ÜÉäí äáÖÖ~ á ™âÉêã~êâK kçêÇÖê®åëÉå Ñ∏ê ê~ëíéä~íëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê âå~ééí 
NMM ã ë∏ÇÉê çã ÇÉí NVUV ÇÉäìåÇÉêë∏âí~ Öê~îÑ®äíÉí _çêÖ ONMWNJQK 
hå~ééí PMM ã ™í î®ëíÉê çÅÜ åçêÇî®ëí ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉë çÅâë™ Éå Äçéä~íë 
ìåÇÉê NVUVJNVVMK 
p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë NP éêçîëÅÜ~âí á çãê™ÇÉíI Ç®ê~î NM á ™âÉêã~êâK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã óí~å Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
ëÉêîáÅÉÅÉåíê~í çÅÜ áåíÉ ÜÉääÉê áåçã ÇÉå ÇÉä ~î ê~ëíéä~íëÉå ëçã ®ê 
éä~åÉê~Ç íáää ™âÉêåK 
f ëâçÖëëäìííåáåÖÉå ÇêçÖë P ëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Å~ T J V ã á Çá~ãÉíÉêK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã 
íî™ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Äê~åÇä~ÖÉê J Éíí ìåÇÉê Éå âäìãéëíÉå çÅÜ Éíí á â~åíÉå é™ 
Éå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~I ë~ãí íî™ Ü®êÇ~êK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí ìíÖ∏ê 
Öê~î~êå~ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ Öê~îÑ®äíÉí _çêÖ ONMWNJPK s®ëíÉê çã ÇÉ 

páÇ~ OOP çÑ OUVS 



 

 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~î~êå~ ìééí®ÅâíÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ á ã~êâóí~åK píê®åÖÉå 
âìåÇÉ Ñ∏äà~ë íáää OS ãÉíÉêë ä®åÖÇ á í®í ëâçÖK póÇ∏ëí çã Öê~î~êå~ Ñáååë 
çÅâë™ Éå Ñçëëáä ™âÉêâ~åí ãÉÇ ãóÅâÉí çÇäáåÖëëíÉå J ë~ååçäáâí Ñê™å ÇÉí 
íÉÖëóëíÉã ëçã ëóåë é™ Éå ä~åíã®íÉêáâ~êí~ ∏îÉê çãê™ÇÉí Ñê™å NSVVK 
mêçîëÅÜ~âíåáåÖÉå á ëâçÖëã~êâÉå Ñ∏êëî™ê~ÇÉë ~î ~íí çãê™ÇÉí ÇÉäîáë î~ê 
ÄÉîìñÉí ãÉÇ í®í Öê~åëâçÖK aÉëëìíçã Ü~ÇÉ áåÖÉå ~îîÉêâåáåÖ Ñ∏êÉí~Öáíë á 
çãê™ÇÉíK 
a~íÉêáåÖ Öê~î~ê J íêçäáÖÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ÉääÉê óåÖëí~ Äêçåë™äÇÉêI ãÉÇ 
ìíÖ™åÖëéìåâí Ñê™å Ç~íÉêáåÖ~êå~ ~î _çêÖ ONMWNJPK `JNQ Ü~ê í~Öáíë Ñê™å 
Äê~åÇä~ÖêÉåK 
a~íÉêáåÖ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê J Ü®êÇ~êå~ ã∏àäáÖÉå ë~ãíáÇ~ ÉääÉê ®äÇêÉ ®å 
Öê~î~êå~K píÉåëíê®åÖÉå íêçäáÖÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK üâÉêâ~åíÉå J Üáëíçêáëâ 
íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ ONMWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OOQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
NSVO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
bÖÖÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç éä~åíÉêáåÖ ~î ÉåÉêÖáëâçÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Öê®åë~ê á åçêÇçëí íáää a~ÖëÄÉêÖ ONWNIÉíí Öê~îÑ®äí 
ãÉÇ RR ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå áåçã Éíí Å~ NMMM 
ãO ëíçêí çãê™ÇÉ áåçã îáäâÉí ãáåÇêÉ âî~åíáíÉíÉê ëâ®êîáÖ ëíÉå á~âííçÖëK 
gçêÇã™åÉå ìíÖ∏êë ~î ë~åÇLÖêìëK aÉíí~I íáääë~ãã~åë ãÉÇ Ü∏àÇÉå ∏îÉê 
Ü~îÉí ëçã î~êáÉê~ê ãÉää~å OR çÅÜ PM ãI ÖàçêÇÉ ~íí Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î éêçîëÅÜ~âí ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí çã ã∏àäáÖí ÄÉä®ÖÖ~ Éå ÉîÉåíìÉää Äçéä~íë á 
çãê™ÇÉí ìíÑ∏êÇÉëK 
f áåÖÉí ~î ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖëI ÄêÉÇÇ NIS ãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öçí ëçã 
íóÇÇÉ é™ Äçë®ííåáåÖ á çãê™ÇÉíK cçêíë~íí~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÇ∏ãÇÉë Ç®êÑ∏ê ëçã 
çå∏ÇáÖ~K 

páÇ~ OOR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

páÇ~ OOS çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNUR NVVN 

k~ãåLéä~íë 
iáääÖ™êÇÉåI pâ~ííÉÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
m™ Éå ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêá~âí Ñáååë Éå âìääÉ ìíêáí~Ç é™ Éå ë~åÇáÖ Ü∏àÇ îáÇ 
kÉÇêÉ jÉää~åÖ®êÇÉåë åìî~ê~åÇÉ íçãí ëíê~ñ åçêê çã â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåI 
ÇÉíí~ âìåÇÉ î~ê~ Éå åì Äçêíí~ÖÉå Ü∏ÖK lãê™ÇÉí âìåÇÉ áååÉÜ™ää~ 
çëâ~Ç~ÇÉ Öê~î~êK e∏àÇÉå çÅÜ ë~åÇã~êâÉå ®ê çÅâë™ ìíã®êâí Ñ∏ê Éå Éî 
Äçéä~íëK 
f ëÅÜ~âíÉí âçã Éíí ëî~êí~âíáÖí ëâ®êîëíÉåëÄÉã®åÖí MIOM ã íà âìäíìêä~ÖÉê 
ìåÇÉê ™âÉêåë éäçÖëìä~ é™ íî™ ëí®ääÉå çÅÜ á ÄçííÉå é™ ä~ÖêÉí íî™ Ü®êÇ~êK 
f âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âêìâëâ®êîçê ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK m™ Ü∏àÇÉå 
äáÖÖÉê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Éå âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~Ç à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëK léíçâ~ÄÉäå 
~åîáë~ÇÉë Ñ∏êÄá ÇÉ Ñ~ëí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K 

páÇ~ OOT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

páÇ~ OOU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNVO NVVN 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píÉåëíê®åÖÉå ÖáÅâ á åçêÇJëóÇ ëçã Öê®åë ãÉää~å ãçê®åã~êâÉå î®ëíÉêìí 
çÅÜ ÇÉ ìíî~ää~ÇÉ àçêÇ~êå~ ∏ëíÉêìíK píê®åÖÉå Ñçêíë®ííÉê é™ Ä™Ç~ ëáÇçêå~ 
çã ÇÉå åó~ î®ÖÉåK 
_™ÇÉ ìåÇÉê çÅÜ é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã ëíê®åÖÉå âçã Ñóê~ Ü®êÇ~êK aÉ ëçã ä™Ö 
é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å â~å î~ê~ ™âÉêÜ®êÇ~ê íáää ÇÉ ìíî~ää~ÇÉ àçêÇ~êå~ ëçã çÇä~íë 
ìåÇÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK píÉåëíê®åÖÉå î~êáÉê~ÇÉ á ÄêÉÇÇ ãÉää~å Ñóê~ çÅÜ Éå 
ãÉíÉêK 
e®êÇ~êå~ ®ê `NQJÇ~íÉê~ÇÉ ãÉää~å Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 

páÇ~ OOV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ OPM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTMU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hìãä~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI íÉêê~ëëÉêáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éêë®ííåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ®ê Éíí äÉÇ á Éíí é™Ö™ÉåÇÉ éêçàÉâí ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î 
áåÑ∏ê~åÇÉ 
~î ëå~ÄÄí™Ö é™ äáåàÉå píçÅâÜçäãJj~äã∏K 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê ÇÉäë ∏îÉê Éå ã~êâÉê~Ç ãçê®åêóÖÖ 
çÅÜ ÇÉäë á ™âÉêã~êâ á ~åëäìíåáåÖ íáää ®äÇêÉ â~äâÄêçííK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää Ü∏àÇêóÖÖÉå Ç™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê î~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ü®êK bå Ñ®äíêÉâçÖåçëÅÉêáåÖ ~î ÇÉå ∏îêáÖ~ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ê ìíÑ∏êíëK aÉåå~ Ö~î áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê Öê~î~êK lãê™ÇÉí ®ê çÅâë™ ëí~êâí é™îÉêâ~í ~î ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ â~äâÄêóíåáåÖÉåK 
p~ãã~åä~Öí NR ëÅÜ~âí ÇêçÖë á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë é™ íî®êÉå ÖÉåíÉãçí î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí é™ ë™ ë®íí 
Ñ™ Éå ÄáäÇ ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉK 
lãê™ÇÉí ®ê é™îÉêâ~í ~î ëâçÖë~îîÉêâåáåÖ çÅÜ ÇÉäîáë Ö~åëâ~ áää~ 
™íÖ™åÖÉíK gçêÇ~êíëã®ëëáÖí ìíÖ∏êë çãê™ÇÉí ~î ëíÉåÄìåÇÉå ãçê®åK 
cçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á íî™ ~î ëÅÜ~âíÉåK f ëÅÜ~âí ëÉñ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 

páÇ~ OPN çÑ OUVS 



 

 
 

 

ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖI MIS ñ MIU ã ãÉÇ Éå ÑóääåáåÖ ~î ãáåÇêÉI MIO ãI 
ëíÉå~êK pçíáÖI ëî~êí ë~åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å ëíÉå~êå~K 
f ëÅÜ~âí NO é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ Å~ R ñ S ã ãÉÇ Éå 
ëã™ëíÉåëé~ÅâåáåÖ âêáåÖ Éíí ãáííÄäçÅâK líóÇäáÖ â~åíâÉÇà~K 
fåçã ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Öê~î~ê ÉääÉê 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
päìíë~íëW aÉå ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå á ëÅÜ~âí ëÉñ ÄÉê∏êë áåíÉ ~î ÇÉå 
í®åâí~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉå ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå á ëÅÜ~âí NO ÄÉê∏êë 
áåíÉ ~î ÇÉå ëí∏êêÉ î®ÖÉå ãÉå ÄÉê∏êë Ç®êÉãçí ~î Éå ãáåÇêÉ ã~êâî®ÖK 
aÉåå~ Ä∏ê Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñäóíí~ë Å~ NR ã á ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ä∏ê çÅâë™ Ñäóíí~ë íáää Éíí çãê™ÇÉ Å~ NM ã ë∏ÇÉê çã 
Ñçêåä®ãåáåÖ NPT Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ áåÖêÉéé á Öê~îÉåë å®êÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NPTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ PPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ OPO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMUU NVVN 

k~ãåLéä~íë 
qçäÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ Ñ∏ê åó êáâëâ~ÄÉä EçéíçF ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å äáÖÖÉê é™ íî™ ~îÖê®åë~ÇÉ Ñä~Åâ~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ëçã 
î~êÇÉê~ ®ê Å~ NRM ã ëíçê~K aÉëë~ Äêìâ~ë ëçã ™âÉê áÇ~Ö çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã íêçäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI ÉääÉê ã∏àäáÖÉå íáääÜ∏ê~ ™âÉêçãê™ÇÉí Ñ∏ê 
läëíçêéë Ö~ãä~ Äó ëçã äÉÖ~í Å~ PMM ã åçêêìíK 
sáÇ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Ü®êÇ~ê ëçã ä™Ö é™ ê~Ç é™ âê∏åÉí 
~î ÇÉå ∏ëíê~ Ü∏àÇÉåK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ ëé™ê~ë ìåÇÉê éä∏àëâáâíÉí á 
åìî~ê~åÇÉ ™âÉêåK léíçâ~ÄÉäå ~åîáë~ÇÉë Ñ∏êÄá ÇÉ íêÉ Ü®êÇ~êå~K 

páÇ~ OPP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

páÇ~ OPQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMTN NVVN 

k~ãåLéä~íë 
kÉÇÉêä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
Äê®åÇí ÄÉåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ éä~åÉê~ÇÉ Çê~ÖåáåÖ~ê ~î ã~êââ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
dê~îÑ®äíÉíI kçêãä∏ë~ OOWNI ìíÖ∏êë ~î Å~ NM ëí êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí 
êÉëíÉê ~î Ñçëëáä~ çÇäáåÖëëé™êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë P ëíóÅâÉå Ñä~íã~êâëÖê~î~êI ÇÉäîáë 
Ñ∏êëí∏êÇ~ é™ ÖêìåÇ ~î íáÇáÖ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖ á çãê™ÇÉíK f çÅÜ êìåí 
Öê~î~êå~ ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK dê~î~êå~ ÄçêííçÖë 
îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

páÇ~ OPR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêãä∏ë~ OOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

páÇ~ OPS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RNON NVVN 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI â~äâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ ~êâÉçäçÖáÑ∏êÉåáåÖÉå 
dê®îäáåÖÉåK iáâëçã NVVM ìåÇÉêë∏âíÉë NVVN ÇÉä~ê ~î Éíí ëí∏êêÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåÜìë Å~ NPñNN ã ëíçêí ãÉÇ O ã ÄêÉÇ~ ãìê~ê ~î â~äâëíÉå 
é™ Öê™ëíÉåëÖêìåÇãìê ÄÉî~ê~ÇÉ íáää MIRJMIT ã Ü∏àÇK aÉíí~ ™ê Ñêáä~ÇÉë 
ÇÉä~ê ~î åçêê~ çÅÜ î®ëíê~ ãìêÉåI î~êîáÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÜìëÉíë 
â®ää~êî™åáåÖ î~êáí ~îÇÉä~Ç á íî™ êìãI ÇÉí ëí∏êêÉ á s Ü~ê î~êáí íìååî®äîíK 
cóåÇ ~î ä∏ë~ â~äâëíÉå~ê ãÉÇ ëé™ê ~î í~åÇ~Ç ãÉàëÉä ëâìääÉ ã∏àäáÖÉå 
âìåå~ Ç~íÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉå íáää éÉêáçÇÉå NORMJNPRMK d™êÇÉå âçã NOSV 
ìåÇÉê sêÉí~ ÅáëíÉêÅáÉåë âäçëíÉê çÅÜ Ñêçã NOTO Ü~ê ÇÉå ÑìåÖÉê~í ëçã 
êÉëáÇÉåë Ñ∏ê iáåâ∏éáåÖëÄáëâçé~êå~K aÉí ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëçã ÄáëâçéëÖ™êÇ 
_êç Ñ™íí ëáå ëíÉåÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉK c∏êìíçã ÇÉåå~ ÄóÖÖå~Ç Ñáååë ®ååì áÇ~Ö 
Éå ãáåÇêÉ ëíÉåâ®ää~êÉI ®îÉå ÇÉå Ç~íÉê~Ç ÖÉåçã ÜìÖÖåáåÖëíÉâåáâÉå íáää 
ë~ãã~ éÉêáçÇK 
c∏êìíçã ÇÉåå~ Üáíí~ÇÉë ®îÉå ®äÇêÉ âÉê~ãáâ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å Éå 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ÉääÉê îáâáåÖ~íáÇ~ ~âíáîáíÉíK _êç çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå 
îáÇ NNMMJí~äÉíë Ä∏êà~åI çÅÜ Ö™êÇÉå â~å ~ääíë™ Ü~ Éí~ÄäÉê~íë êÉÇ~å ìåÇÉê 
îáâáåÖ~íáÇK 

páÇ~ OPT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OPU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RNUV NVVN 

k~ãåLéä~íë 
oóÅâÉä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

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

aÉå åó~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëâ~ää Éêë®íí~ íî™ éä~åâçêëåáåÖ~êK aÉíí~ ãÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ ~î áåÑ∏ê~åÇÉí ~î ëå~ÄÄí™Ö é™ ëíê®Åâ~å píçÅâÜçäãJj~äã∏K 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏äàÉê ÇÉäîáë Éå ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö ãÉå Éå åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î 
î®ÖÉå îáÇ iáåÖÜÉãëÄ®ÅâÉå ®ê ~âíìÉääK fåçãI çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáääI ÇÉí 
~âíìÉää~ î®Öçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aáêÉâí 
ÄÉê∏êí ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK 
fåçã ÇÉí ~î î®ÖÉå ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí ÇêçÖë ë~ãã~åä~Öí ëàì ëÅÜ~âíK aÉëë~ 
ìíä~ÇÉë é™ íî®êÉå ∏îÉê î®Öçãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí é™ ë™ ë®íí ÉêÜ™ää~ Éå ÄáäÇ ~î 
Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉK m™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉå í®åâí~ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëâìääÉ ÇÉí Ñáåå~ë Éå ã∏àäáÖÜÉí ~íí éä~åÉê~ Ñ∏ê Éå 
~äíÉêå~íáî ëíê®ÅâåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí â~ê~âíÉêáëÉê~ë ~î Éå 
Ü∏àÇêóÖÖ ëçã ëí~êâí ëäìíí~ê á åçêê çÅÜ åçêÇ∏ëí ãçí Éå Ä®Åâê~îáåK 
gçêÇ~êíëã®ëëáÖí ìíÖ∏êë çãê™ÇÉí ~î äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ãçê®åÖêìëK 
f áåÖÉí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ OPV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

páÇ~ OQM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUOQ NVVNI NVVO 

k~ãåLéä~íë 
^ä~êéI £äëíçêéI s®ëíÉêä∏ë~I pé®êêáåÖÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëíÉåëíê®åÖI î~ííÉåÜ™ä 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉää~å sáâáåÖëí~Ç çÅÜ a∏ãÉëí~Ç 
ìíÑ∏êÇÉë ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê é™ U ëí®ääÉå á å®êÜÉíÉå ~î êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ åóìééí®Åâí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
qî™ çêÉÖáëíêÉê~ÇÉ î~ííÉåÜ™ä ìééí®ÅâíÉë á å®êÜÉíÉå ~î íî™ ÄÉê∏êÇ~ 
ëíçäéä®ÖÉåK bå äáÖÖÉê á pà∏ÖÉëí~Çë ëå VM ã ks çã Ñçêåä®ãåáåÖ pà∏ÖÉëí~Ç 
TWN îáÇ ^ä~êé NWN çÅÜ Éå ~åå~å á s®ëíÉêä∏ë~ ëå UM ã lkl çã 
Ñçêåä®ãåáåÖ s®ëíÉêä∏ë~ OPWN é™ ®Ö~å pé®êêáåÖÉ NRWTK sáÇ~êÉ âçã 
çë®âê~ Öê~î~ê îáÇ £êëíçêé PWN á pà∏ÖÉëí~Çë ëåI pé®êêáåÖÉ NRWT á 
s®ëíÉêä∏ë~ ëå é™ íêÉ ëí®ääÉå çÅÜ Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåëíê®åÖ å®ê~ 
ëíÉåëíê®åÖÉå pà∏ÖÉëí~Çë SWNI ^ä~êé OWRI ë~ãí Éíí ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉ 
EmÉêëíçêéF ãÉÇ ê∏àÇ~ óíçê áåíáää s®ëíÉêä∏ë~ UWPI s®ëíÉêä∏ë~ ëåK aÉ 
åóìééí®Åâí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ®ååì Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉK aÉ ÑäÉëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê Ñê™å à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ OQN çÑ OUVS 



 

o~® kê 

s®ëíÉêä∏ë~ OPWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

s®ëíÉêä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

pà∏ÖÉëí~Ç TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç SWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

páÇ~ OQO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTOM NVVNI NVVO 

k~ãåLéä~íë 
üÖ~í~åI kóÄêçÖ~í~åI o™ÇÜìëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E^I _ffWNI _ffWQI `fWNI `fWPI `ffWNFI à®êåÑ∏êÉã™äI ÄÉåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^ JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää âìäíìêä~ÖÉê á ÇÉ 
ççãÖê®îÇ~ ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~ ÉÑíÉêëçã äÉÇåáåÖ~êå~ éä~ÅÉê~ÇÉë á Éíí ®äÇêÉ 
s^JëÅÜ~âí 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë Ñê~ãî®ñí ëçã Ü~åÇÉäëéä~íë ÄÉêçÇÇÉ é™ âçåí~âí ãÉÇ 
£ëíÉêëà∏å îá~ píçê™åK üÖ~í~å Ñ∏äàÉê píçê™åë åçêê~ ëíê~åÇ çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î Éíí íî®êëåáíí ÖÉåçã Éå ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇÉå Ç®ê ìéé íáää O ã íàçÅâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ çÅÜ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 

páÇ~ OQP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OQQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNUV NVVN\ 

k~ãåLéä~íë 
lñÉäÖ™êÇÉåI e∏ÖÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äê®åí ÄÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó êáâëâ~ÄÉä ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
bíí ÜÉäí çã~êâÉê~í Ñä~íã~êâëÖê~îÑ®äí ìééí®ÅâíÉë á Éå Å~ NMM ã ëíçê 
ëâçÖëÇìåÖÉ ëíê~ñ ∏ëíÉê çã â~ÄÉäåë éä~ÅÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖ îáÇ 
lñÉäÖ™êÇÉåK _ê®åÇ~ ÄÉå ä™Ö ëéêáÇÇ~ ë™î®ä á ™âÉêå å®ê~ â~ÄÉäå ëçã á ÇÉ 
ã~êâëâ~Ççê ëçã Ñáååë á ëâçÖëÇìåÖÉåK dê~îÑ®äíÉí äáÖÖÉê é™ Éå Ñä~ÅâI êìåÇ 
Ü∏àÇ çÅÜ íçêÇÉ Ü®êê∏ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ãÉê~ 
î®ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉí ®å î~Ç ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå éä~åÉê~ÇÉëK 

páÇ~ OQR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ OQS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RNNO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
£ëí~ÇI iáää~ e~êëí~Ç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
ä~êë w i~êëëçåI ^åÇÉêë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ÜìëÖêìåÇI Öê~îÑ®äíI íçêéI ÑóåÇéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI ëâ™äÖêçé~êI 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ê∏àåáåÖëê∏ëÉ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NI 
á Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
oÉëìäí~íÉí ~î ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ ®ê êÉÇçîáë~í ëçã bí~éé ä J ÇÉä NK 
ríêÉÇåáåÖÉå äÉÇÇÉ íáää ~íí ~åí~äÉí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ∏â~ÇÉ ë™ é~ëë ãóÅâÉí 
~íí ä®åëëíóêÉäëÉå á ë~ãê™Ç ãÉÇ î®ÖîÉêâÉí ÄÉëäìí~ÇÉ çã Éíí ìí∏â~í 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉI bí~éé ä J ÇÉä OI ìíãÉÇ ÇÉäëíê®Åâ~å oóÇ J £ëí~ÇLiáää~ 
e~êëí~Ç Ñ∏ê ~íí Ñ∏êë∏â~ Ñ~ëíëí®ää~ Éå ëóÇÖê®åë Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë 
Ñ∏êÉâçãëí îáäâÉí ëâìääÉ âìåå~ ã∏àäáÖÖ∏ê~ ~íí î®ÖÉå Çê~ë êìåí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K ^åëî~êáÖ áåëíáíìíáçå Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉåë bí~éé ä J ÇÉä O 
î~ê oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí á iáåâ∏éáåÖK ^êÄÉíÉí ÄÉÇêÉîë ëçã Éíí 
ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å o^û çÅÜ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK  aÉå ìí∏â~ÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖÉåI ÇÉä OI ÄÉê∏êÇÉ ë~ãã~åä~Öí NV íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ äçâ~äÉê 
~î îáäâ~ O äçâ~äÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ ÇÉäK 
pàì äçâ~äÉê áåçã s®ÇÉêëí~Ç Es®ÇÉêëí~Ç NRWNI RQWNI RRWNI SVWNI UQWNI 
UVWNI NNMWNF çÅÜ íî™ áåçã oáåå~ Eoáåå~ OOSWN çÅÜ OOTWNF Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ 
áåÖÉå ™íÖ®êÇK qáää ÇÉëë~ ëâ~ ä®ÖÖ~ë äçâ~äÉê îáäâ~ âçãéäÉííÉê~íë ãÉÇ 
íáää®ÖÖ ÉääÉê âçããÉåí~êÉê ÉåäáÖí Ñ∏äà~åÇÉW 
s®ÇÉêëí~Çë ëå 

páÇ~ OQT çÑ OUVS 



 

 

 

s®ÇÉêëí~Ç UPWN óííÉêäáÖ~êÉ T ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ O ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NPM ã ~åíÉÅâå~ÇÉë 
s®ÇÉêëí~Ç NMTWN âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ SM ã ëíÉåëíê®åÖ 
s®ÇÉêëí~Ç NTOWN OQ åó~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
QOPR ã ~åíÉÅâå~ÇÉë 
s®ÇÉêëí~Ç NTPWN U åó~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NRPR 
ã ~åíÉÅâå~ÇÉ Z oáåå~ OORWN 
s®ÇÉêëí~Ç NTRWN âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ Éå çë®âÉê ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëí á s 
ÇÉäÉåK 
s®ÇÉêëí~Ç OMMWN âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ O ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
s®ÇÉêëí~Ç ONTWN âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ PM ã ëíÉåëíê®åÖ 
s®ÇÉêëí~Ç OOTWO ëíÉåëíê®åÖÉå âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ PM ã 
s®ÇÉêëí~Ç OQNWN âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ Ñóê~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î RSM ã 
oáåå~ ëå 
oáåå~ OORWN Z s®ÇÉêëí~Ç NTPWN 
oáåå~ OPQWN ëíÉåëíê®åÖÉå âçãéäÉííÉê~Ç QM ã áå ∏îÉê ëçÅâÉåÖê®åëÉå íáää 
s®ÇÉêëí~Ç ë~ãí ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåëíê®åÖ SR ã Z s®ÇÉêëí~Çë OSMWN 
ríêÉÇåáåÖÉåë bí~éé ä J ÇÉä O êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí ON åó~ äçâ~äÉê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉëI ë~ãíäáÖ~ áåçã s®ÇÉêëí~Çë 
ëåI ÇÉ åóêÉÖáëíêÉê~ÇÉ ìíÖ∏êë ~î N Öê~îÑ®äí ãÉÇ NO Öê~î~êI P 
®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê çã OI NN çÅÜ O ®äîâî~êå~êI N Ü™äî®ÖëëóëíÉã ãÉÇ 
O Ü™äî®Ö~êI P ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ ë~ãã~åä~Öí NPM ãI S Öê~îÖêìééÉê ãÉÇ 
ë~ãã~åä~Öí NT Öê~î~êI N ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI N Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖ I P Ñçåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ~êI P íçêéä®ãåáåÖ~ê î~ê~î Éå 
ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉê ë~ãí Éå ëíÉåî~ää âêáåÖ ê∏àÇ óí~K qáää ÇÉëë~ ëâ~ää ä®ÖÖ~ë O 
çãê™ÇÉå ãÉÇ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå îáäâ~ Ñ∏êÉëä™ë íáää îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç RQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç RRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ OQU çÑ OUVS 



 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNM £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

oáåå~ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

páÇ~ OQV çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NSVR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
mêóíë®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íçãí~îëíóÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ íçãíÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á Éíí ã~êâ~åí Ü∏àÇä®ÖÉI ~îëâáäÇ ãçí 
™âÉêã~êâÉå á ë∏ÇÉê ~î Éå Äê~åí ëäìííåáåÖK £ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã éä~íëÉå 
Ñ~ååë Ü∏ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ Ü~Öã~êâÉêK f Ü~ÖÉå á î®ëíÉê Ñ~ååë Éíí Öê~îÑ®äí 
êÉÖáëíêÉê~í ãÉÇ NM ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ñê™å î®ëíÉê ä∏éÉê çÅâë™ Éíí 
ëíÉåëíê®åÖëóëíÉã ëçã ÄáäÇ~ê Éå Ñ®Ö~í~ îáäâÉå ãóåå~ê ÇáêÉâí åçêê çã 
ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íçãíÉåK mä~íëÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ãóÅâÉí íêçäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK f ™âÉêå âìåÇÉ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå á~âíí~ë é™ éä~íëÉåK 
qáääÑ~êíëî®ÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí ä∏é~ á ™âÉêå áåíáää ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Öê~îÑ®äíÉíI Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë Éå ã∏àäáÖÜÉí ~íí çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê âìåÇÉ 
Ñ∏êÉâçãã~K 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î éêçîëÅÜ~âíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ ORM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

aêçíÜÉã VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

páÇ~ ORN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSVS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄóI rååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
∏îêáÖíI ëâ™äÖêçé~êI íçêéI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê éä~åÉêáåÖÉå ~î âçãã~åÇÉ 
Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ÑçëíÑ~íâ~êíÉêáåÖK 
cóê~ çãê™ÇÉå ÑçëÑ~íâ~êíÉê~ÇÉë E^JaFK lãê™ÇÉå~ ®ê ìíî~äÇ~ ìíáÑê™å 
íçéçÖê~Ñáëâ~ ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê çã ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå çÅÜ å®êÜÉí íáää 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK bíí ÑÉãíÉ çãê™ÇÉ EbF ®ê ìåÇ~åí~ÖÉí Éñéäç~íÉêáåÖI 
Ää~ é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå êáâ~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉíK 
c∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå Ñê~ãâçã é™ Ñ∏äà~åÇÉ éä~íëÉêW 
fI hêáåÖ j~êÄó Ö™êÇ Ñ~ååë áåÇáâ~íáçåÉê é™ íêÉ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
NWN e∏Ö~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå Ñ~ååë é™ Éå ã~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖ ë∏ÇÉê çã pçääáÇÉåK 
NWO hê~ÑíáÖí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå Ñ~ååë ë∏ÇÉê çã j~êÄó Ö™êÇI 
ë~ååçäáâí ÇÉä ~î ÄóíçãíÉåK 
NWP Ñ∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉå á ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíI ∏ëíÉê çã a~ÖëÄÉêÖ 
NPWNK i®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ áåíáää ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK 
ffI m™ Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI é™ áãéÉÇáãÉåí ëóÇ∏ëí çã håÉâíÜìãéÉå 
Ñ~ååë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåK 
fffI c∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå Ñ~ååë é™ Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí á ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î rååÉêëí~Ç PWNK i®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ áåíáää ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 

páÇ~ ORO çÑ OUVS 



 

fsI c∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå Ñ~ååë é™ Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí á ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î rååÉêëí~Ç PWNK m™ Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ áåíáää 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
sI hê~ÑíáÖí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå ë∏ÇÉê çã rååÉêëí~Çë Ö™êÇK p~ååçäáâí 
ÇÉä ~î ÄóíçãíÉåK 
sfI k™Öçí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå á ™âÉê é™ ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
sffI c∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå é™ ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

páÇ~ ORP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSVT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
∏îêáÖí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âçãã~åÇÉ Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇáåÖK 
bíí çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë áåîáÇ a~ÖëÄÉêÖ SRWNI Ç®ê ÇÉí ÉåäáÖí Éå ®äÇêÉ 
ìééÖáÑí Ü~ê Ñìååáíë Ñóê~ Öê~îÜ∏Ö~êK hìääÉå Ç®ê Ü∏Ö~êå~ ëâ~ää Ü~ äÉÖ~í ®ê 
áÇ~Ö ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÄÉÄóÖÖÇ ãÉÇ ëçãã~êëíìÖçêK 
päìííåáåÖÉå ãçí ëóÇçëí Ç®ê Éñéäç~íÉêáåÖÉå ®ê ~âíìÉää ÄÉëí™ê ~î 
™âÉêã~êâI Ü®ê Ñ~ååë çÅâë™ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåK mä~íëÉå âìåÇÉ 
ÉîÉåíìÉääí áååÉÜ™ää~ ëâ~Ç~ÇÉ Öê~î~ê ÉääÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK bíí ÑäÉêí~ä 
ëÉåíáÇ~ ëçéÖêçé~ê Ü~ê íêçäáÖÉå é™îÉêâ~í ÇÉ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå~K 

páÇ~ ORQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

páÇ~ ORR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSVQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ páÇìë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI íÉêê~ëëÉêáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ™âÉêíÉêê~ëëÉêK iÉÇåáåÖÉå 
ÇêçÖë ÖÉåçã Éíí ÄÉÑáåíäáÖí â~ÄÉäëÅÜ~âí ëçã ÖáÅâ íî®êë áÖÉåçã Éå 
™âÉêíÉêê~ëë çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖ ìééÉ é™ Éå Ü∏àÇ Ç®ê ëÅÜ~âíÉí ëéê®åÖíë åÉê 
á ÄÉêÖÉíK _™Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ î~ê ëâ~Ç~ÇÉ ~î ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíÉíK 
üâÉêíÉêê~ëëÉåë éä∏àëâáâí âìåÇÉ ëâ∏åà~ë á Éå~ ëÅÜ~âíâ~åíÉå ëçã Éíí MIOM 
ã íà ëâáâí ~î ãçáÖ~ àçêÇ~ê çÅÜ Ç®êìåÇÉê ãçê®åK qÉêê~ëëÉå çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK 

páÇ~ ORS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ NOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NOPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

páÇ~ ORT çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê 
NSVP 

üê 
NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ páÇìë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåFI íÉÖÉäÑäáëI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ñ∏êÄá iáää~ 
páÇìë Ö~ãä~ ÄóíçãíK 
`~ NSM ã ëÅÜ~âí ÇêçÖë åçêÇî®ëí çã íçãíÉåK f ëÅÜ~âíÉí âçã Éíí ëíçäéÜ™ä 
á äÉêã~êâ ë~ãí ÑóåÇ ëçã ê∏ÇÖçÇëI íÉÖÉäÑäáëI éçêëäáåI Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ 
äÉê~ çÅÜ ëâ®êîëíÉå á ëã™ ã®åÖÇÉê á Éíí ëî~Öí ã∏êâ~êÉ ä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

páÇ~ ORU çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PUMP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí mêÉä~íÉåI hêçâÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E?å®ëí~åëíÉåÖçÇë?I ®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

píê®Åâ~å ÖáÅâ ÇÉäîáë á çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ ÄÉëíçÇ Ñê®ãëí ~î ã∏êâ~ 
âìäíìêä~ÖÉêI Å~ NIM ã íàçÅâ~K 
jÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉå Ü~Åâ~ÇÉë çÅÜ ÖÉåçãÖáÅâë ÇÉäîáëI î~êîáÇ Éå ëíçê 
ã®åÖÇ ÇàìêÄÉå ë~ãí Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ âÉê~ãáâ Üáíí~ÇÉë E®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëI 
å®ëí~åJëíÉåÖçÇëFK qáää ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇáâÉ çêáÉåíÉê~í ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ hêçâÖ~í~åI îáäâÉå Ñóääíë ãÉÇ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ÇàìêÄÉåK f ÇÉíí~ 
âçã ®îÉå âÉê~ãáâ Eå®ëí~åJëíÉåÖçÇë çÅÜ ®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFK 
k®êã~êÉ áå ãçí âî~êíÉêÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí Üìë ãÉÇ ëóääëíÉå~ê çÅÜ 
Äê®åí Öçäî á éêçÑáäÉåK 

páÇ~ ORV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ OSM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PTSR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_à®êÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\I ëíÉåëíê®åÖ\ dê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖK pÅÜ~âíÉå ÇêçÖë ë™ ~íí 
ÜìîìÇëÅÜ~âíÉí âçã ~íí äáÖÖ~ ìåÖÉÑ®ê ãáíí á ÇÉå í®åâí~ î®ÖÄ~å~åK f 
ëÅÜ~âíÉíë åçêê~I çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉä~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇI ÇÉäîáë 
ëâ~êéâ~åí~ÇÉ ëíÉå~ê MIMR J MINR ã ëíçê~I î~êÑ∏ê óííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí ÇêçÖë 
åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÜìîìÇëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí Ñ~ëíëí®ää~ 
ìíÄêÉÇåáåÖÉå çã ÇÉå êáâäáÖ~ ëíÉåÑ∏êÉâçãëíÉåK 
f ëÅÜ~âíÉí åçêê çã ÜìîìÇëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖäáâå~åÇÉ 
âçåëíêìâíáçåI MIR ã ÄêÉÇ çÅÜ Q ã ä™åÖ ä∏é~åÇÉ á kk£ J pps êáâíåáåÖ 
Ñê™å Ü~Öã~êâÉå ìí á ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ™âÉêåK píÉåëíê®åÖÉå E\F ÄÉëíçÇ ~î 
MIO J MIQ ã ëíçê~ ëíÉå~êI ëí®ääîáë êÉä~íáîí í®íí é~Åâ~ÇÉK £ëíÉê çã ÇÉåå~I á 
ë~ãã~ ëÅÜ~âíI ëóåíÉë á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëíçê~ EMIOJMIQ ã ëíçê~F çÅÜ ãáåÇêÉ ëíÉå~ê EY MIO ã ëíçê~FK aÉíí~ ëíÉåêáâ~ 
çãê™ÇÉ íçäâ~ÇÉë ëçã Éå ã∏àäáÖ Ñçêíë®ííåáåÖ é™ Öê~îÑ®äíÉíK f ∏îêáÖ~ 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ å™Öê~ ëíÉåë~ãäáåÖ~êK aÉëë~ Ü~ê ÇçÅâ 
íçäâ~íë ëçã êÉÅÉåí~K 
f ÇÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë êáâäáÖíI ëí®ääîáë ãóÅâÉí êáâäáÖí 
ãÉÇ ëã™ëíÉåI ÇÉäîáë ëâ~êéâ~åí~Ç ëçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå äáÖÖÉê á Öê™J 

páÇ~ OSN çÑ OUVS 



 
 

 

 

ã∏êâÖê™ äÉê~ çÅÜ â~å ìíÖ∏ê~ êÉëíÉê ~î ìåÇÉê éä∏àåáåÖ Ñ∏êÇ®êî~ÇÉ Öê~î~êK 
aÉí ëíÉåêáâ~ çãê™ÇÉí íóÅâë ÜìîìÇë~âäáÖÉå äáÖÖ~ åçêê çã ÜìîìÇëÅÜ~âíÉíI 
ëÅÜ~âíÉí ë∏ÇÉê çã ÇÉíí~ î~ê êÉä~íáîí ëíÉåÑêáííK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~I ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ ÇÉí ëíÉåêáâ~ çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã 
ÇÉåå~I ®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ á ëÅÜ~âíÉí åçêê çã ÜìîìÇëÅÜ~âíÉíI áåÖ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ìíêÉÇåáåÖÉåK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs J iáåâ∏éáåÖ Ñ∏êÉëä™ê Ç®êÑ∏ê ìê ~êâÉçäçÖáëâí 
ëóåîáåâÉä ~íí î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ Çê~Öë åçêê çã ÜìîìÇëÅÜ~âíÉíK ûê 
ÇÉíí~ ìê ã~êâ®Ö~êå~ë ëóåîáåâÉä Éå çã∏àäáÖ ä∏ëåáåÖ Ä∏ê Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êÉÖ™ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ OMTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ OSO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RNOQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ ~êâÉçäçÖáÑ∏êÉåáåÖÉå 
dê®îäáåÖÉåK mêçàÉâíÉí Ü~ê ìåÇÉê NVVM çÅÜ NVVN ìåÇÉêë∏âí ÇÉä~ê ~î Éíí 
NP ñ NN ã ëíçêí ëíÉåÜìë ãÉÇ OJOIR ã ÄêÉÇ~ ëíÉåãìê~êI Ü∏ê~åÇÉ íáää 
iáåâ∏éáåÖëÄáëâçéÉåë ãÉÇÉäíáÇ~ êÉëáÇÉåëÖ™êÇK üêÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää Éå ®ååì ëí™ÉåÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåâ®ää~êÉ E?ÅÉää~êáìã?F 
ãÉÇ íî™ íìååî®äîÇ~ êìãX ÇÉí Éå~ ~î â~äâëíÉå ëçã ÖÉåçã 
ëíÉåÜìÖÖÉêáíÉâåáâÉå Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇÉåI ÇÉí ~åÇê~ ãÉÇ 
íìååî~äî ~î íÉÖÉä ëçã Ç~íÉê~íë íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇK 
bíí ëÅÜ~âí íçÖë ìéé çãÉÇÉäÄ~êí ks çã ëíÉåÜìëÉí Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ 
âìäíìêä~ÖÉêÑ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ ÇÉ íî™ â®ää~êå~ë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖK oÉëìäí~íÉí 
îáë~ê é™ Éíí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Ää ~ âÉê~ãáâÑóåÇ íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~K 
aÉ íî™ ÅÉää~êáÉêå~ Ü~ê ÖêìåÇä~Öíë é™ çäáâ~ ë®ííK aÉí ®äÇêÉ ®ê ÄóÖÖí é™ Éå 
MIP ã íà ÖêìåÇãìê ~î ÜìÖÖÉå â~äâëíÉå á ë~ãã~ ÄêÉÇÇ ëçã ÜìëäáîÉíK aÉí 
óåÖêÉ Ü~ê áëí®ääÉí ÖêìåÇä~Öíë ãÉÇ Éå MIR ã Çà ÖêìåÇëìä~ ~î ëí∏êêÉ 
Ñ®äíëíÉå~êK 
bíí ~åå~í ëÅÜ~âí íçÖë ìéé p£ çã ëíÉåÜìëÉíI îáäâÉí ÇçÅâ ÄÉÑ~ååë î~ê~ 
ë~åÇí®âíÖêçé~êI îáäâ~ ™íÉêÑóääíë ãÉÇ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê ìåÇÉê ëÉå~êÉ íáÇK 
bíí íêÉÇàÉ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé Å~ OM ã p£ çã ëíÉåâ®ää~êå~ é™ Éå éä~íë Ç®ê 

páÇ~ OSP çÑ OUVS 



 

Éíí ëíÉåÑìåÇ~ãÉåí Üáíí~íë NVQRK píÉåÑìåÇ~ãÉåíÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÉåÇ~ëí 
ÇÉäîáë çÅÜ ÄÉëí™ê ~î Éå ÇÉä ~î â~äâëíÉå â~ääãìê~Ç á ÑäÉê~ ëâáÑí ë~ãí Éå ÇÉä 
~î å~íìêëíÉå á ÑäÉê~ ëâáÑíK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ëâìääÉ âìåå~ íçäâ~ë ëçã Äêçâ~ê 
Éä ÇóäI ãÉå áåÖ~ ëé™ê ~î î~ííÉå ÉääÉê ëî~ääåáåÖ âìåÇÉ á~âíí~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OSQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNOR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
håáîáåÖÉ Äóíçãí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
lêíå~ãå ãÉÇ ®åÇÉäëÉå JáåÖÉ Ö™ê íáääÄ~â~ íáää Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK aÉí Ñ∏êëí~ 
ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖÉí Ñ∏ê håáîáåÖÉ Äó ®ê Ñê™å NPQQK cê™å NSVMJ çÅÜ NTSMJ 
í~äÉå Ñáååë ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êíçê ∏îÉê håáîáåÖÉK _óå ÄÉëíçÇ Ç™ ~î íêÉ 
Ö™êÇ~êK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ã~ëâáåÖê®îÇÉë NMM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ë~ãí ëàì 
éêçîëÅÜ~âí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê MIQ ã çÅÜ 
ëÅÜ~âíÇàìéÉí MIT ãK 
fåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÉääÉê ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë áåçã ÄóíçãíÉå ëçã é™ 
ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å î~ê ìééÑóääÇ ãÉÇ â~äâëíÉåëëä~ÖÖ åÉê íáää ãçê®åK bà 
ÜÉääÉê ÄÉê∏êÇÉë ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóíçãíÉå ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 

páÇ~ OSR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OSS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RNOS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äçêé ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñóëáëâ éä~åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
â~êíëíìÇáÉ çÅÜ éêçîëÅÜ~âíK 

fåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë áåçã çãê™ÇÉíK h~êíëíìÇáÉå Ö~î 
ÉåÇ~ëí ìééÖáÑíÉê çã ~íí Éíí ÑäÉêí~ä ëçäÇ~ííçêé Ñìååáíë á çãê™ÇÉí Ñê™å 
NTMMJ í~äÉí çÅÜ Ñê~ã™íK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Ü~Öã~êâ ë~ãí íçãíã~êâK bíí 
ÑäÉêí~ä ãáåÇêÉ Üìë Ü~ê ~îÜóëíë ìåÇÉê ëÉå~êÉ ™êK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ~î 
çãê™ÇÉí á~âííçÖë Éå ÇÉä ãáåÇêÉ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ î~ê~ Öê~î~êK 
_çéä~íëä®ÖÉå Ñ~ååë çÅâë™ áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK ríêÉÇåáåÖÉå 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää îáëë~ áåíêÉëë~åí~ çãê™ÇÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ OST çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ OSU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMTU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êåÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI ÄÉåI âêáíéáéçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä á hî~êåÖ~í~åë p â~åí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bäëÅÜ~âíÉí î~ê NNM ã ä™åÖí çÅÜ MIT ã ÇàìéK 
hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î NM ã ONJPN ã Ñê™å âçêëåáåÖÉå 
a~äëÖ~í~å çÅÜ hî~êåÖ~í~åK P ëÉé~ê~í~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëî®ãë~åÇ çÅÜ 
äÉê~ ãÉää~å îáë~ÇÉ ~íí ëÅÜ~âíÉí ä™Ö á â~åíÉå ~î Éå Ö~ãã~ä ê®åå~ ~î 
jçí~ä~ ëíê∏ã çÅÜ ~íí éä~íëÉå ∏îÉêëî®ãã~íë ÑäÉê~ Ö™åÖÉêK 
f ÇÉí ä®Öëí äáÖÖ~åÇÉ hJä~ÖêÉí íáääî~ê~íçÖë âêáíéáéçê çÅÜ óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâK 

páÇ~ OSV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OTM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMTV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âíåáåÖ~ê áåçã eçäãÉåçãê™ÇÉí á kçêêâ∏éáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ ëÅÜ~âíåáåÖ ~î S éêçîÖêçé~ê ä®åÖë ÇÉå í®åâí~ 
ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î äÉÇåáåÖ~êå~K 
hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÉåÇ~ëí íî™ ~î ÇÉ ëÉñ Öêçé~êå~K cê~ãÑ∏ê 
éçêíáâÉå íáää eçäãÉåíçêåÉí çÅÜ ãáíí é™ Ö™êÇÉå Ñê~ãÑ∏ê íçêåÉí Ñ∏êÉâçã 
âìäíìêä~ÖÉê á ÑäÉê~ åáî™Éê ÇÉä~ÇÉ ~î ë~åÇëíê™âK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ä~ÖêÉå áåçã eçäãÉåçãê™ÇÉí á ëáå ÜÉäÜÉí ®ê 
âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ~ ~î ÇáîÉêëÉ ÄóÖÖå~ÇëîÉêâë~ãÜÉí ìåÇÉê ™êÉå ëçã 
áåÇìëíêáçãê™ÇÉK 
aÉ çãê™ÇÉå Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ ®ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ëí®êÅâåáåÖÉå 
é™ Éíí ÅÜ~åë~êí~íI íáääÑ®ääáÖí ë®ííK ^êÄÉíÉí ãÉÇ s^JåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå âçããÉê 
Ç®êÑ∏ê ~íí âê®î~ ∏îÉêî~âåáåÖ é™ éä~íëK 

páÇ~ OTN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OTO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMUM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
a~äëÖ~í~åI pWí mÉêëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI ^åå~ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ ÇÉå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖLìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë á a~äëÖ~í~å NVVNK 
sáÇ ÇÉå åó~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ é~êíáÉê ãÉÇ 
âìäíìêä~ÖÉêK pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâ íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå á ëí∏êÇ~ çãê™ÇÉå 
î~êÑ∏ê âìäíìêä~ÖÉê ÉåÇ~ëí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éêçÑáäK qî™ ã~êâ~åí~ 
íê®ÑäáëÜçêáëçåíÉê â~å áåÇáâÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉêK hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå î~ê MIPJ 
MIT ãK píÉêáäã~êâ ìééíê®ÇÇÉ Å~ OIQ ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K 

páÇ~ OTP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OTQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMUN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _ÉêÖëÄêçåI _êÉÇÖ~í~åI s®ëíÖ∏í~Ö~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ çÅÜ s^JÄêìåå á âî 
_ÉêÖëÄêçå ë~ãí _êÉÇÖ~í~å çÅÜ s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí Å~ SM ã ä™åÖíI NIMJNIR ã ÄêÉíí çÅÜ MIUMJNINM ã Çàìéí ëÅÜ~âí íçÖë 
ìééK aÉí ä™Ö ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉê çã _ÉêÖëã~ååëÖ™êÇÉå á âî _ÉêÖëÄêçå T 
ë~ãí Ñçêíë~ííÉ ∏îÉê s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å çÅÜ _êÉÇÖ~í~åK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää _ÉêÖëã~ååëÖ™êÇÉåë ë∏Çê~ â®ää~êî®ÖÖ íçÖë ÇÉëëìíçã Éíí 
Å~ Q ã ñ Q ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ PIM ã Çàìéí ëÅÜ~âí ìéé Ñ∏ê Éå åó ÄêìååK f 
ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê á Ñçêã ~î ë~åÇ çÅÜ ÖêìëK fåÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉêI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ OTR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OTS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTPO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
píçêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ä®ÇÉêëâçI Ñäáâëâç 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~åëäìíÉê íáää Éå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí óí~IEâîK h∏éã~ååÉå 
RFK bíí ÑäÉêí~ä Ö~íìåáî™Éê á ëíÉå çÅÜ íê® ë~ãí ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê 
íáääÜ∏ê~åÇÉ âîK h∏éã~ååÉå RWë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ OTT çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PTSS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
q®îÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëéä~íëÉå ÄÉëí™ê ~î ÉåI á kJp ä™åÖëíê®ÅâíI Öê®ëÄÉîìñÉå 
Ü∏àÇéä~í™ ëçã á ∏ëíÉê ëäìíí~ê Äê~åí ãçí ëà∏å üëìåÇÉåK m™ éä~í™åë âê∏å 
Ñáååë ëÉÇ~å ™íãáåëíçåÉ NTMMJí~äÉí ÑäÉê~ çÇäáåÖëê∏ëÉåI îáäâ~ îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉå ãáëëí®åâíÉë ∏îÉêä~Öê~ ÉîÉåíìÉää~ Öê~î~êK mä~í™å ìíÖ∏ê Éíí 
ìíã®êâí Äçéä~íëä®ÖÉ Ñ∏ê ëíÉå™äÇÉêëÄÉÑçäâåáåÖI ãÉå ®îÉå ëÉå~êÉ 
Ç~íÉêáåÖ~ê ®ê Ñìääí í®åâÄ~ê~K 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ ™ëÉåë âê∏å 
ãÉää~å çÅÜ s çã çÇäáåÖëê∏ëÉå~K aÉëëìíçã ÇêçÖë ÑäÉê~ ëÅÜ~âí é™ ëà®äî~ 
éä~í™åK f ëÅÜ~âíÉå é™ ÇÉå åçêê~ Ü®äÑíÉå ~î éä~í™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ 
Ü®êÇ~êI ãÉå ®îÉå Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ë~ãí Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã â~å íçäâ~ë 
ëçã Éå ëíÉåë®ííåáåÖK pÅÜ~âíÉå á ÇÉå ë∏Çê~ Ü®äÑíÉå ~î éä~í™å îáë~ÇÉ áåíÉ 
ëé™ê ~î å™Öçå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉíK lÇäáåÖëê∏ëÉå~ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ 
~åä~ÖÇ~ é™ ëíÉåáÖ~ çãê™ÇÉå ëçã Ü~ê íçäâ~íë ëçã ãçê®åâä~Åâ~ê á ÇÉå 
çãÖáî~åÇÉ ãçáÖ~ çÅÜ ë~åÇáÖ~ ã~êâÉåK 
fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 

páÇ~ OTU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç OURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

páÇ~ OTV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUPT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖÖ™êÇÉåI päçííÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î s~ÇëíÉå~ ëäçíí ìíêóãÇÉë ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÇÉäÉå 
p~åÇÉå Ñ∏ê ~íí ÖÉ éä~íë ™í ëäçííëÄóÖÖÉíK sáÇ íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ ÄçêÖÖ™êÇëçãê™ÇÉí Ü~ê ä®ãåáåÖ~ê ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåI ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ Ö~íçêI äáâëçã ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ëäçííëéÉêáçÇÉå ÇçâìãÉåíÉê~íë é™ ãóÅâÉí êáåÖ~ Çàìé ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâóí~K 
qçí~äí Ü~åÇÖê®îÇÉë VM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê MIP ã çÅÜ ëÅÜ~âíÇàìéÉí MIP ãK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää Öê®îåáåÖ á ë~åÇÑóääåáåÖÉå á ÇÉí ®äÇêÉ 
â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí çÅÜ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë Éà ~î 
~êÄÉíÉíK 

páÇ~ OUM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OUN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUOR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí hå~éÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä®Åâ~åÇÉ çäàÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
açâìãÉåí~íáçå ~î âìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇÉê ÖàçêÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉå ®ê ÉåÇ~ëí MIR 
ã íàçÅâ~ ãÉÇ Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ á ÄçííÉåI ÇáêÉâí é™ ÇÉå ëíÉêáä~ 
ëà∏ë~åÇÉåK aÉíí~ ìåÇÉêëíêóâÉê ~íí s~ÇëíÉå~ â~å ëÉë ëçã Éå éä~åä~ÖÇ 
ëí~ÇI Ç™ çãê™ÇÉí ìééä™íÉë Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ NPMMJí~äÉíë ëäìíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OUO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUOS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
sáëí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇI ëíçäéÜ™ä 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âóêâçÖ™êÇëìíîáÇÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ~ääÇÉäÉë ë∏ÇÉê çã sáëíë âóêâçÖ™êÇK 
i®ÖÉí ®ê Äê~ ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâíK m™ â~êíçê Ñê™å NSJ çÅÜ NTMMJ 
í~äÉí Ñáååë ã~êâÉê~í ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê íáää âóêâçÜÉêÇÉÄçëí®ääÉíK råÇÉê 
NUMMJí~äÉí Ñ~ååë Éå ~ÑÑ®ê ãÉÇ ä~ÖÉêäçâ~äI îáäâÉå êÉîë é™ NVUMJí~äÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ â~ê~âí®êI Éå Ü®êÇ ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î â~äâÄêìâ ë~ãí ÑÉã ëíçäéÜ™äK aÉí ®ê çë®âÉêí áÑ~ää ÇÉëë~ Ü~ê ãÉÇ 
NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉíë ~âíáîáíÉí ~íí Ö∏ê~ ÉääÉê çã ÇÉ ®ê ®äÇêÉK 
lãê™ÇÉí ìåÇÉê Éíí âî~êëí™ÉåÇÉ âóêâëí~ää âìåÇÉ áåíÉ ìåÇÉêë∏â~ëK 

páÇ~ OUP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

páÇ~ OUQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NUOT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
kìååÉâäçëíêÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~ÇëãáååÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ëäìíÉí ~î ã~à NVVO ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä áå íáää åìî~ê~åÇÉ 
âäçëíÉêÜçíÉääÉíK EqáÇáÖ~êÉ Éå ÇÉä ~î s~ÇëíÉå~ åìååÉâäçëíÉê çÅÜ ®ååì 
íáÇáÖ~êÉ Éå ÇÉä ~î cçäâìåÖ~®ííÉåë é~ä~íë á s~ÇëíÉå~FK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ 
çÅâë™ Éå PM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÖÉåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ks çã åìî~ê~åÇÉ 
ÄóÖÖå~ÇÉê Ç®ê çãÑ~íí~åÇÉ êÉëíÉê ~î s~ÇëíÉå~ âäçëíÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
NVRSJSVK 
aÉ é™Ö™ÉåÇÉ ~êÄÉíÉå~ ëíçéé~ÇÉë ~î ~åíáâî~êáÉ d∏ê~å q~ÖÉëëçåI 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI á ëäìíÉí ~î ã~àK 
f àìåá ìíÑ∏êÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Éå ëâ~ÇÉÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää î~êîáÇ ëÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë áÖÉåK 
a™ ëÅÜ~âíåáåÖ Éå ÉåÇ~ëí Ö™íí åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î QM Åã ìåÇÉê ã~êâ î~ê 
ëâ~Ççêå~ áåíÉ çãÑ~íí~åÇÉK 
aÉäë Ü~ÇÉ ÇÉä~ê ~î Éå ëçÅâÉä á ÇÉí åìî~ê~åÇÉ âäçëíÉêÜçíÉääÉíë ks Ü∏êå 
ëâ~Ç~íëK sáÇ âçåíêçääÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ÇçÅâ ~íí ÇÉåå~ ëâ~Ç~ î~ê Ö~ãã~ä 
çÅÜ çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ ®å ÇÉí åìî~ê~åÇÉ ëÅÜ~âíÉíK pâ~Ç~å 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ãÉÇ Ñçíç çÅÜ Éå ÇÉä ä∏ë~ ëíÉå~ê ëçã Ü∏êÇÉ íáää 
âçåëíêìâíáçåÉå ä~ÇÉë íáääÄ~â~K 
aÉäë Ü~ÇÉ Éíí Ü∏Öí äáÖÖ~åÇÉ ãìêé~êíá S ã ìí Ñê™å íáÇáÖ~êÉ å®ãåÇ~ Ü∏êå 

páÇ~ OUR çÑ OUVS 



 

ëâ~Ç~íëK e®ê Ü~ÇÉ ãáåëí íêÉ ëí∏êêÉ ÄóÖÖëíÉå~ê Äçêíí~Öáíë Ç™ ëÅÜ~âíÉí 
Çê~Öáíë ê~âí ∏îÉê ãìêÉåK píÉå~êå~ áåë~ãä~ÇÉë çÅÜ ëí~éä~ÇÉë ãçí ãìêÉå 
é™ ÜçíÉääÉí á ~îî~âí~å é™ Éî îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉê î~êÉÑíÉê ëÅÜ~âíÉí ÑóääÇÉë áÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OUS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUOU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iàìåÖ~Öê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ á Ö~ãä~ ê∏êÖê~î~êK aÉå ks ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å ìíÖ∏êë ~î 
ëÉå~êÉ íáÇë ìíÑóääå~Ç ~î ëíê~åÇÉå ãçí s®ííÉêåK 
bíí ÑäÉêí~ä ëíê~åÇäáåàÉê âìåÇÉ á~âíí~ëI äáâëçã îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î 
é~ê~ääÉääÖ~íçêå~ eÉäÖÉ~åÇëÖ~í~å NVUQ çÅÜ hê~ÄÄÉÖ~í~å NVVMK 
aÉå ps ëÅÜ~âíâ~åíÉå î~ê ÇÉäîáë ÜÉäí ëí∏êÇI ãÉÇ~å ÇÉå kl íáää ëíçê ÇÉä 
ìééíçÖë ~î Éå ~îäçééëê®åå~ ~î íê®I åÉêÖê®îÇ ÖÉåçã âìäíìêä~ÖêÉåK aÉå 
â~å ã∏àäáÖÉå Ü®êëí~ãã~ Ñê™å NTMMJNUMMJí~äK aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëíê~åÇÑ∏êëâàìíåáåÖÉå çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á âî~êíÉêÉí Éà ÖáÅâ ~íí 
ÇçâìãÉåíÉê~ ìíçã ãÉÇ å™Öê~ Ñ™ ìåÇ~åí~ÖK hê~ÄÄÉÖ~í~å ®ê ìíä~ÖÇ Ñ∏êëí 
é™ NUMMJí~äÉí é™ ®äÇêÉ íçãíã~êâK 

páÇ~ OUT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OUU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NUOV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^ëóäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ääWQFI ëä~ÖÖI à®êåëéáâI ÄêóåÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î s^ äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
a™ ä®åëãìëÉÉí âçåí~âí~ÇÉë Ñ∏êëí Ç™ ëÅÜ~âíÉí êÉÇ~å î~ê Ñ®êÇáÖÖê®îí çÅÜ 
ëâ~Ççêå~ é™ âìäíìêä~ÖêÉå êÉÇ~å ™ëí~Çâçãå~ ÑáÅâ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÄÉÖê®åë~ë íáää ~íí ÉåÇ~ëí á éêçÑáä ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ ëâ~Ç~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉåK 
fåíÉ ÜÉääÉê i®åëëíóêÉäëÉå î~ê áåÑçêãÉê~Ç çã ÇÉå í®åâí~ Öê®îåáåÖÉåK 
pÅÜ~âíÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ks ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉíI ÇÉå ÇÉä ëçã Öê®åë~ê ãçí 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí çÅÜ ëäçííëé~êâÉåK 
fåÖÉå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñáååë á âî~êíÉêÉí é™ ÇÉ ®äÇëí~ ÄÉî~ê~ÇÉ â~êíçêå~I 
Ç™ çãê™ÇÉí ®ê ëäçííëíê®ÇÖ™êÇK qáÇáÖ~êÉ Ñáååë ÜÉääÉê áåÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÇçâìãÉåíÉê~Ç áåçã âî~êíÉêÉíK 
aÉí ®ê Ç®êÉãçí îÉíÉåëâ~éäáÖí î®äâ®åí ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~îÜóëíë çÅÜ êáîáíë îáÇ ëäçííÉíë çÅÜ ëäçííëé~êâÉåë ~åä®ÖÖ~åÇÉ 
é™ NRMMJí~äÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®ê~ O ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê á ÜÉä~ 
ëÅÜ~âíÉíë ìíÄêÉÇåáåÖK i~ÖÉêÄáäÇÉå î~ê ãóÅâÉí âçãéäáÅÉê~Ç ãÉå ãáåëí 
íêÉ Ñ~ëÉê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉI ™íëâáäàÇ ~î ëî®ãë~åÇëä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
£îÉêëí Ñ~ååë Éíí Å~ QM Åã íàçÅâí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ëçã íçêÇÉ âìåå~ ë®íí~ë á 

páÇ~ OUV çÑ OUVS 



 

 

 

ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåë ~îÜóëåáåè é™ NRMMJí~äÉíK 
cóåÇÉå î~ê Ñ™í~äáÖ~ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î _ääWQ âÉê~ãáâ ~î NRMMJí~äëJíóé á ÇÉí 
∏îÉêëí~ ä~ÖêÉíI à®êåëéáâI ëä~ÖÖ çÅÜ Éíí ÄêóåÉK 
aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ìíÖ∏ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ ™í p£ ~î ÇÉå Ñ∏ê 
ëäçííëé~êâÉå êáîå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK aÉåå~ë Ñçêíë~íí~ ìíëíê®ÅâåáåÖ áå á 
âî~êíÉêÉí ^ëóäÉå ®ê ®ååì ë™ ä®åÖÉ áåíÉ â®åÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OVM çÑ OUVS 



 

 

  

 

 

^fp kê üê 
NUPM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^ëóäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ääWQFI ëä~ÖÖI à®êåëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î s^ äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Éå ÇáêÉâí Ñçêíë®ííåáåÖ é™ Éå íáÇáÖ~êÉ á àìåá ã™å~ÇK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ Éå ®äÇêÉ Ü~åÇåÉÇÖê®îÇ s^ äÉÇåáåÖK aÉí Ö~ãä~ ëÅÜ~âíÉí 
îáåÇä~ÇÉ ÇçÅâ ë™ é~ëë âê~ÑíáÖí ~íí ãáåÇêÉ ëíê®Åâçê ÄÉî~ê~í âìäíìêä~ÖÉê 
®åÇ™ ÑáÅâ ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ í~ë ÄçêíK 
iáâëçã îáÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®ê~ O ã íàçÅâ~ 
âìäíìêä~ÖÉê á Éå ëíçê ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉíK i~ÖêÉå î~ê ÇçÅâ ä®åÖë ÜÉä~ 
ëíê®Åâ~å ëâ~Ç~ÇÉ ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK 
i~ÖÉêÄáäÇÉå î~ê äáâëçã íáÇáÖ~êÉ ãóÅâÉí âçãéäáÅÉê~Ç ãÉÇ ãáåëí P Ñ~ëÉê 
~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î _ääWQ âÉê~ãáâ ~î NRMMJí~äëíóé á ÇÉí ∏îÉêëí~ ä~ÖêÉíI 
à®êåëéáâ çÅÜ ëä~ÖÖK 
aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ìíÖ∏ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ ™í pl ~îI ÇÉå Ñ∏ê 
ëäçííëé~êâÉå êáîå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK aÉåå~ë Ñçêíë~íí~ ìíëíê®ÅâåáåÖ áå á 
âî~êíÉêÉí ^ëóäÉå ®ê ®ååì ë™ ä®åÖÉ áåíÉ â®åÇK 

páÇ~ OVN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OVO çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NUPN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~åI eçîëä~Ö~êÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
kóÖ~í~å Ü~ê ë™ ëÉåí ëçã é™ NTMR ™êë íçãíâ~êí~ Ü~Ñí Éå ãÉê î®ëíäáÖ 
ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ åìî~ê~åÇÉ kóÖ~í~å Ö™ê ~ääíë™ á Ö~ãã~ä íçãíã~êâK f 
eçîëä~Ö~êÉÖ~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÑäÉê~ Ö~íìåáî™ÉêK f Ü∏êåÉí 
kóÖ~í~åLeçîëä~Ö~êÉÖ~í~å Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ~î íî™ íê®ÄóÖÖå~ÇÉêI îáäâ~ 
âìåÇÉê ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ë á éä~å çÅÜ éêçÑáäI íêçíë 
çãÑ~íí~åÇÉ ëí∏êåáåÖ~ê ~î ëÉå~êÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK bíí Ñ∏êãçÇ~í 
Äçëí~ÇëÜìë Ü~ê äÉÖ~í ìíãÉÇ eçîëä~Ö~êÉÖ~í~åI îáäâÉí ®ê ãáåëí R ã ÄêÉíí 
çÅÜ â~å ÖÉåçã ÇÉí í®ãäáÖÉå êáâäáÖ~ çÅÜ ÉåÜÉíäáÖ~ âÉê~ãáâã~íÉêá~äÉí 
Ç~íÉê~ë íáää NQMMJNRMMJí~äK fåå~åÑ∏ê ÇÉíí~ Üìë Ñ~ååë ëéçê~Çáëâ~ êÉëíÉê ~î 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí R ã ÄêÉíí Üìë ÉääÉê ÄóÖÖå~ÇëâêçééK 
f Ü∏êåÉí kóÖ~í~åLpíê™Ö~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë éêçÑáäÉêI îáäâ~ âìåÇÉ 
~åëäìí~ë íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVUO ~î cóää~Ö~í~åLhåáîëãÉÇëÖ~í~åK hä~ê~ 
íçãíÖê®åëÉê âìåÇÉ Ü®ê ÇçâìãÉåíÉê~ëK 

páÇ~ OVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OVQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NUPO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_~åâÉÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI Öä~ëI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå íáääÄóÖÖå~Ç ~î ™äÇÉêÇçãëÜÉã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qçãíÉå Öê®åë~ê é™ íêÉ ëáÇçê íáää Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ∏îÉê NMM ëóåäáÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê Eo~ééÉëí~Ç NRWN EsáâáåÖëí~Ç STWNFFK sáÇ Éå íáääÄóÖÖå~Ç 
NVRV ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã î~ê ÄÉä®ÖÉå áåçã åìî~ê~åÇÉ 
Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉåK 
j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã çã~êâÉê~ÇÉ ÉääÉê ÉîÉåíìÉääí ëâ~Ç~ÇÉ 
Öê~î~ê âìåÇÉ ÄÉê∏ê~ë ~î ~âíìÉää íáääÄóÖÖå~ÇK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á íê®ÇÖ™êÇÉå ëóÇî®ëí çã ÄóÖÖå~ÇÉåK j~êâÉå 
î~ê âê~ÑíáÖí çãê∏êÇK aÉå ÄÉëíçÇ ~î íàçÅâ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ êÉÅÉåí~ 
Öêçé~ê ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ Öä~ëK k™Öê~ Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åÇ~ ÄÉå Ñ∏êÉâçã á 
Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ îáäâÉí â~å ÄÉíóÇ~ ~íí åìãÉê~ ÜÉäí Ñ∏êëí∏êÇ~ Öê~î~ê â~å 
Ü~ Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ OVR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

páÇ~ OVS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUPP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
píê™Ö~í~åI dê®ëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçåI ^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå ëíê®Åâ~ ëçã Öê®îÇÉë î~ê íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âí~ÇI ãÉå á î®ëíê~ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå âìåÇÉ Éå éêçÑáä ÇçâìãÉåíÉê~ëK bíí Å~ MINM ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î U ãI MIRM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUPQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
eçîëä~ÖÉêÖ~í~åI cçäâëâçä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI ^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉí î~ê áÖÉåä~Öí Ç™ ÇçâìãÉåí~íáçåÉå ëâìääÉ ëâÉK f ÇÉ áÅâÉ 
áÖÉåä~ÖÇ~ é~êíáÉêå~ âìåÇÉ âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ëK aÉëë~ Ü~ÇÉ 
Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MISJMIU ã çÅÜ ìééíê®ÇÇÉ Å~ lIQJMIR ã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ ã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ OVU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUMU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí dáääÉëíìÖ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå é™ éä~íí~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ é™îáë~ÇÉ é~êíáÉê ãÉÇ çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIPJMIR ã ÇàìéK 
aÉëë~ âçã ÇçÅâ áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ OVV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUPS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hå~éÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ NPR ã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê í~âî~ííÉå Ñê™å 
Ä~åâÜìëÉí Ñê™å ëÉâÉäëâáÑíÉíI é™ Ä~âëáÇ~å çÅÜ âçêíëáÇ~å ìíãÉÇ _~âÖ~í~å 
ë~ãí ∏îÉê Ö™êÇÉå íáää Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåÜìëK 
m™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñáååë íî™ ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåÜìëI ÇÉäë rÇÇ g∏åëëçåë Üìë ìíãÉÇ 
píçêÖ~í~åI ÇÉäë Éíí ëíÉåÜìë äáÖÖ~åÇÉ áåÇê~ÖÉí Éå Äáí Ñê™å píçêÖ~í~åK 
fåÖ~ íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê Öàçêíë é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
pÅÜ~âíÉå ÖáÅâ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á Ö~ãä~ ëÅÜ~âíI ìééã®íåáåÖ~ê ÖàçêÇÉë 
Ç®ê âìäíìêä~ÖêÉå î~ê áåí~âí~K 
hìäíìêä~ÖêÉå ®ê ëóååÉêäáÖÉå íìåå~I ÉåÇ~ëí MIOJMIR ã íàçÅâ~I çãÑ~íí~åÇÉ 
ÉåÇ~ëí Éå Ñ~ëK iáâå~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêÄáäÇ Ñ~ååë á âî hå~éÉå S íáÇáÖ~êÉ á 
™êK _~âçã Ä~åâÜìëÉí Üáíí~ÇÉë Éå Å~ OIR ã Äê çÅÜ NIM ã Çàìé 
åÉêÖê®îåáåÖI ÑóääÇ ~î ÑÉí âìäíìêàçêÇ çÅÜ ãÉÇ ÑóåÇ ~î Çáî à®êåÑ∏êÉã™ä ÉíÅK 
fåîáÇ rÇÇ g∏åëëçåë Üìë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå NIU ã ä™åÖ ëíÉåé~ÅâåáåÖI 
ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã êáîåáåÖëã~ëëçêI ã∏àäáÖÉå Ñê™å Éå å®êÄÉä®ÖÉå ÄóÖÖå~ÇK 

páÇ~ PMM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ PMN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUMQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí dáääÉëíìÖ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉåI Å~ RñP ãI ÖáÅâ ÜÉäí á ëí∏êÇ~ ä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ PMO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVMU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
k~êÉÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçãI e¨ä≠åÉ _çêå~J^Üäâîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
VONOMNJVONOMN 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î î®Ö çÅÜ åó Äêç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÄóÖÇK i~åÇëâ~éÉí ®ê 
ëí~êâí âìéÉê~í çÅÜ ìíÖ∏êë ~î ëâçÖë çÅÜ ™âÉêã~êâK dÉåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí êáååÉê Éíí î~ííÉåÇê~Ö ëçã Å~ ORM ã ™í åçêÇî®ëí 
ãóåå~ê á píçêÇê~ããÉåK mêÉÅáë ë∏ÇÉê çã ÇÉå ~âíìÉää~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå 
Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK bå çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖI äáÖÖÉê Å~ 
OMM ã åçêêìíK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ìééí®ÅâíÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê Éíí é~ê ãÉíÉê 
åçêê çã î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ìééÉ á Éíí ãáåÇêÉ ëâçÖëé~êíáK fåçã ëà®äî~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ PMP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ∏åÄÉêÖ~ NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

pâ∏åÄÉêÖ~ NVNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

páÇ~ PMQ çÑ OUVS 



  

  

 

^fp kê üê 
PUVV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ëâ®ê~ á à®êåI Öä~ëé®êä~ ?ãÉäçåé®êä~?I à®êåéêóä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö SPS çÅÜ åó à®êåî®ÖëÄêç ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

píÉåë®ííåáåÖÉå î~ê ÜÉäí ∏îÉêíçêî~ÇI áåÖ~ ëíÉå~ê ëóåíÉë çî~å ã~êâK 
aá~ãÉíÉêå ìééÖáÅâ íáää Å~ NO ã çÅÜ ÑçêãÉå î~ê êÉâí~åÖìä®êK f ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí Éå ãáåÇêÉI êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ 
~åä~Öíë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉåK 
bå íóÇäáÖ â~åíâÉÇà~ Ñ~ååëI ãÉÇ Ü∏êåÉå ã~êâÉê~ÇÉ ãÉÇ ëí∏êêÉ 
âäìãéëíÉå~êK dê~îÉåë ∏îÉêÄóÖÖå~Ç ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Äê®ííÉ ~î ãáåÇêÉ 
ëíÉå~êK f ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ∏îÉêÖáÅâ ÇÉëë~ íáää ~íí Ääá ~ääí ëí∏êêÉK f ÇÉå 
ãáåÇêÉ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå Ñ~ååë Éå íóÇäáÖ âáëíÑçêãáÖ Öê~îÖ∏ãã~ ëçã 
á~âííçÖë êÉÇ~å îáÇ ~îÄ~åáåÖÉåK 
dê~îÉå ~îíçêî~ÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ êÉåë~ÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇK péêáÇÇ~ Äê®åÇ~ 
ÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êîáÇK bå éêçÑáä ä~ÇÉë ÖÉåçã Öê~îÉå á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖ çÅÜ ëíÉå~êå~ ÄçêííçÖë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ãÉÇ ã~ëâáåK råÇÉê 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí PM Öê~îÖ∏ããçê ~î çäáâ~ íóéÉê 
EìêåÉÄê~åÇÖêçé~êI ìêåÉÖê~î~êI ÄÉåÖêçé~ê ãKÑäKF j™åÖ~ ~î Öê~î~êå~ î~ê 
î®äÄÉî~ê~ÇÉK cÉã Ö~åëâ~ Ñìääëí®åÇáÖ~ â®êä Ñê~ãéêÉé~êÉê~ÇÉëK £îêáÖ~ 

páÇ~ PMR çÑ OUVS 



 

ÑóåÇW ëâ®ê~ á à®êåI Öä~ëé®êä~ ?ãÉäçåé®êä~?I à®êåéêóäK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pà∏ÖÉëí~Ç TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç TRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

páÇ~ PMS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUVM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pãÉÇëíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉÇ ëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

píçäéÉ åê S ëâìääÉ ëí®ää~ë åÉê á Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ îáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå pãÉÇëíçêé 
OWN åçêê çã ÇÉëë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ëíÉåëíê®åÖÉå ORNWN á 
pâ®êâáåÇ ëåK aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëíçäéÉ åê S ëâìääÉ Öê®î~ë åÉê é™ 
Éå éä~í™ ëçã ìíÖ∏êÉë ~î Éå Ñçëëáä çÇäáåÖëóí~ ãÉÇ â~åíî~ää çÅÜ 
íÉêê~ëëâ~åíÉê ãçí ∏ëíÉê çÅÜ åçêêK píçäéÉå Ñäóíí~ÇÉë Ç®êÑ∏ê íáää Éå 
ã~êâë®åâ~ ∏ëíÉê çã çÇäáåÖëóí~åK 

páÇ~ PMT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ ORNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ PMU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUTO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pâ™äëî~ãéÉåI pãÉÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I à®êåëä~ÖÖI Äê®åí ÄÉåI âå~ÅâëíÉåI âî~êíëâ®êå~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí ÄÉÖê®åë~ Äçéä~íëÉåë çÅÜ Öê~îÑ®äíÉíë 
ìíÄêÉÇåáåÖK cóê~ éêçîëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåçã Éå óí~ ~î QRM ã K hìäíìêä~ÖêÉí î~ê MKN ã íàçÅâí çÅÜ áååÉÜ∏ää áåÖ~ 
Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK _çéä~íëÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ á ëóÇJëóÇçëí ®ê áåíÉ ìíêÉÇÇK fåÖ~ 
Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

páÇ~ PMV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PUTN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pâ™äëî~ãéÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Äçääéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí Öê~îÑ®äí Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI é™ Éå ååîJëëç Ö™ÉåÇÉ Ñä~Åâ Ü∏àÇêóÖÖK lãê™ÇÉí ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉë 
NVUM á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñê~ãÇê~Ö~åÇÉí ~î hìåÖëäÉÇÉå ÖÉåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ãÉääÉêëí~ ÇÉäK _çääéä~åÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí ~åä®ÖÖ~ë á 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ë∏Çê~ ÇÉäK 
cóê~ éêçîëÅÜ~âí Eî~êÇÉê~ Q ñ O ãF ìíÑ∏êÇÉëK båäáÖí ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ 
~îëäìí~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖÉå îáÇ ÇÉí Ñ∏êãçÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉíë óíëâáâíK sáÇ 
ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ÇÉí ~íí Éíí MKN ã íàçÅâí äÉêä~ÖÉê é™Ñ∏êíë 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 

páÇ~ PNM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

páÇ~ PNN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUQU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 

aÉå å®êãëí~ çãÖáîåáåÖÉå ®ê êáâ é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
Öê~îÑ®äíK bíí ~åí~ä íêÉ ãÉíÉê ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí ÇêçÖë é~ê~ääÉääí ãÉÇ 
Öêìëí®âíëâ~åíÉå Ñ∏ê ~íí ëÉ ÜìêìîáÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜLÉääÉê Öê~î~ê 
âìåÇÉ ÄÉÑ~ê~ëK k™Öê~ ëé™ê ÉÑíÉê Ü®êÇ~ê ÉääÉê ~åÇê~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê 
âìåÇÉ áåíÉ á~âíí~Ö~ë á Öêìëí®âíë Äê~åíÉåK k™Öê~ ëé™ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Äçë®ííåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

páÇ~ PNO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ PNP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTPN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí aêçíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

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

hçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë îáÇ ~îÄ~åáåÖ ~î ã~íàçêÇëä~ÖÉêI Å~ MIOR ã ÇàìéíI Ç®ê 
Éåëí~â~ Ñä®Åâ~ê ~î âìäíìêä~ÖÉê âçã á Ç~ÖÉåI ãÉå Éà ÄÉê∏êÇÉëK 
råÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éíí NM ã ä™åÖí çÅÜ N ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí Ñ∏ê 
Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìåÇÉê ÜìëÉí âî aêçííÉå NK råÇÉê Éíí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIOMJMIQM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK aáêÉâí ìåÇÉê ÇÉíí~ ä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î U ãI ÇÉä~ê ~î î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã Éíí 
íê®ÖçäîK qê®ÉíI ëçã î~ê çêáÉåíÉê~í á ksJpl êáâíåáåÖI î~ê é™ ëáå~ Ü™ää 
MIOM ã íàçÅâí çÅÜ ÇÉäîáë Äê®åíLëçíáÖíK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Éà åÉê íáää ëíÉêáä 
åáî™K 

páÇ~ PNQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PNR çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PUMT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí mêÉä~íÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åëäìíåáåÖ íáää Ñà®êêî®êãÉå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí ëçã çÅâë™ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ÖÉåçã Öê~ååíçãíÉå âî mêÉä~íÉå NQ î~ê 
Å~ O ã ÇàìéíI N ã ÄêÉíí çÅÜ VR ã ä™åÖíK 
qáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á âî mêÉä~íÉåë åçêê~ ÇÉä Ü~ê îáë~í ~íí ÇÉåå~ ÇÉä 
~î íçãíÉå ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ~åî®åíë Ñ∏ê ÄÉÖê~îåáåÖ~ê çÅÜ ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
Éí~ÄäÉê~íë Ü®ê Ñ∏êëí ìåÇÉê NSMMJí~äÉí EpîÉåëëçå çÅÜ póëÉI jà∏äÄó 
ÜÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖë ™êëÄçâ NVUMFK pÅÜ~âíâçåíêçääÉê á hêçâÖ~í~å ëçã 
ìíÑ∏êíë ~î ä®åëãìëÉÉí á ÇÉÅÉãÄÉê NVVN çÅÜ ã~à NVVO Ü~ê ÇçÅâ ~îëä∏à~í 
ëé™ê ~î íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ç~íÉê~Ç ~î ®äÇêÉ ëî~êíÖçÇë Eo~ééçêí 
e∏Ñçêë NVVNI q~ÖÉëëçå NVVOI £ijWë ~êâáîFK 
f ÇÉí åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éíí ãÉää~å MIR çÅÜ MIT ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉê ìééã®í~ë ä®åÖë ÜÉä~ ëíê®Åâ~å áåçã âî mêÉä~íÉå OMK i~ÖêÉí 
ÄÉëíçÇ ~î âê~ÑíáÖí ëî~êíÑ®êÖ~Ç ë~åÇK p~åÇÉå äìâí~ÇÉ âê~ÑíáÖí ~î 
ÇáÉëÉäçäà~K fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ á~âíí~ë çÅÜ áåÖ~ ÑóåÇ Ñ∏êìíçã 
Éåëí~â~ ÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå ÇÉä ~î ÇÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î ã®ååáëâçÄÉåK fåÖÉå 
âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
fåçã âî mêÉä~íÉå NQ î~ê ëáíì~íáçåÉå äáâ~êí~ÇK hìäíìêä~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ çÅÜ 

páÇ~ PNS çÑ OUVS 



 

ìíëÉÉåÇÉ ∏îÉêÉåëëí®ãÇÉ ÜÉäíK f ÄçííÉå é™ ä~ÖêÉí îáÇ ∏îÉêÖ™åÖÉå íáää ëíÉêáä 
ë~åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~êK f ÇÉëë~ Ñ~ååë Éíí 
ãáåÇêÉ ~åí~ä Ü™êí Äê®åÇ~ ÄÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ PNT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUMS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^ääÜÉäÖçå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~ÇI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

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

qî™ ëíóÅâÉå íî™ ãÉíÉê ä™åÖ~ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé á î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK dêìåÇä®ÖÖåáåÖÉå ~î ÄóÖÖå~ÇÉå ëâ~ ÄÉÖê®åë~ ëáÖ 
íáää Éíí Çàìé ~î MIPM ã î~êÑ∏ê ëÅÜ~âíÉå Éà Öê®îÇÉë íáää ëíÉêáä åáî™K f Ä™Ç~ 
ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ëÉåíáÇ~I NUMMJ NVMMJíI Ñóääå~ÇëJ çÅÜ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêI åÉê 
íáää Éíí Çàìé ~î ™íãáåëíçåÉ MISM ãK f ÇÉí Éå~ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
MIPM ã ìí~å ~íí ä~ÖÉêÄáäÇÉå Ñ∏ê®åÇê~ÇÉëK 

páÇ~ PNU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ PNV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PUMR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí mêÉä~íÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëFI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ä~ÖÉêÖê®îÇÉë NM ãOI á ∏îêáÖí ÖáÅâ ëÅÜ~âíÉå á ëí∏êÇ~ ä~ÖÉêK 
píê~íáÖê~Ñáå ÄÉëí™ê ~î âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NOLNPMMJí~ä çÅÜ Ñê~ã íáää NSMMJ 
í~äÉíK _ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâë Ñê®ãëí ÇàìêÄÉåI á ∏îêáÖí Üáíí~ÇÉë ÉåÇ~ëí äáíÉí 
âÉê~ãáâI Ää ~ ëíÉåÖçÇëK qî™ Öçäîåáî™ÉêLÜìë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëI ÇÉäë á ∏ëíÉê 
ãçí hêçâÖ~í~åI ÇÉäë áååÉ á âî~êíÉêÉíI îáäâ~ Ä™Ç~ Ü∏ê ÜÉãã~ á ÇÉå ®äÇëí~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉåK cóåÇã~íÉêá~äÉí îÉêâ~ê íóÇ~ é™ Éå ãÉê áåíÉåëáî ~âíáîáíÉí 
ìåÇÉê Ü∏ÖJëÉåãÉÇÉäíáÇ à®ãÑ∏êí ãÉÇ éÉêáçÇÉå ëÉå~êÉK aÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ 
~î pâ®ååáåÖÉ Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíë ÉåÇ~ëí îáÇ Éåëí~â~ íáääÑ®ääÉå çÅÜ 
âìåëâ~éÉå çã ëí~ÇÉåë ãÉÇÉäíáÇ~ ìíÄêÉÇåáåÖ ™í ∏ëíÉê ®ê ÄêáëíÑ®ääáÖK 

páÇ~ POM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ PON çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUPR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
píçêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ä®ÇÉêëéáääI â~äâÄêìâI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåä®Åâ~å Öê®îÇÉë Éå V ãO ëíçê çÅÜ NIR ã Çàìé 
Öêçé á píçêÖ~í~åK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ çãÖê®îÇ~ ã~ëëçê á ®äÇêÉ s^J 
ëÅÜ~âí çÅÜ ÖáÅâ Éà åÉê íáää ëíÉêáä ÄçííÉåK f ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ ÇÉå î®ëíê~ 
ëÅÜ~âíâ~åíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ççãÖê®îÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK i~ÖÉêëíê~íáÖê~Ñáå 
ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ éêçÑáäÉêå~ î~ê ÄêìíÉå ~î s^JëÅÜ~âíK 
f ÇÉå ë∏Çê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉå ëçã ä™Ö ìåÖÉÑ®ê ãáíí á píçêÖ~í~å î~ê ÇÉ ®äÇëí~ 
~îë~íí~ âìäíìêä~ÖêÉå Ö∏ÇëÉäÄä~åÇ~ÇÉ çÅÜ áååÉÜ∏ää íê®Ñäáë çÅÜ ä®ÇÉêëéáääK 
_Éî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ Ñ∏ê çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä î~ê ÖçÇ~K i~ÖêÉå ëâáäÇÉë 
™í çÅÜ í®ÅâíÉë ~î é™Ñ∏êÇ~ ÖêìëÄä~åÇ~ÇÉ ë~åÇä~ÖÉêK aÉí ®äÇëí~ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ëâÉÇÉí ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí ~îë~íí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
íÉÖÉäÑäáëI íê®Ñäáë çÅÜ Ä~êâI í®Åâí ~î ë~åÇI ë~ååçäáâí ë®ííë~åÇ Ñ∏ê Éå 
ëíÉåë~íí Ö~í~K aÉ óåÖëí~ ä~ÖêÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ é™ î~ê~åÇê~ Ñ∏äà~åÇÉ 
âìääÉêëíÉåëÖ~íçêK aÉå ®äÇêÉ í®ÅâíÉë ~î Éíí âê~ÑíáÖí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ 
â~äâÄêìâ çÅÜ íÉÖÉäÑäáëI ÇÉå óåÖêÉ ä™Ö ÇáêÉâí ìåÇÉê ~ëÑ~äíK 
aÉå î®ëíê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉå ÖáÅâ Ñê™å ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Öê®åëÉå ãÉää~å 
íçãíã~êâ çÅÜ Ö~íìã~êâ ìí á Ö~í~åK aÉ ®äÇëí~ ~îë~íí~ âìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ 
ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã á ÇÉå ë∏Çê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉåK £îÉê ÇÉëë~ Ñ~ååë 

páÇ~ POO çÑ OUVS 



 

 

 

ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå ä®åÖëÖ™ÉåÇÉ ëíçÅâ îáä~åÇÉ é™ Éå 
ìåÇÉêäáÖÖ~êÉ çÅÜ Éå ëóääëíÉåK hçåëíêìâíáçåÉå Ü~ÇÉ ÉäÇÜ®êà~íëI îáêâÉí î~ê 
ÜÉäí Ñ∏êâçäå~í çÅÜ í®Åâí ~î Éíí âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉêK _óÖÖå~ÇÉå ä™Ö á 
åìî~ê~åÇÉ Ö~íìã~êâ çÅÜ â~å Ü~ î~êáí Éå ~î ÇÉ ë~äìÄçÇ~ê ëçã âäçëíêÉí 
ä®í ìééÑ∏ê~ ìíãÉÇ píçêÖ~í~åK ríîáÇÖåáåÖÉå ~î Ö~í~å íáää åìî~ê~åÇÉ 
ÄêÉÇÇ Ü~ê ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå óåÖëí~ âìääÉêëíÉåëÖ~í~å ÇáêÉâí 
ìåÇÉê ~ëÑ~äíÉå ~åä~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ POP çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
POPT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI Äêçåë™äÇÉê\ 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI hÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI ãÉÇÉäíáÇ~FI _êóåÉI _Éëä~Ö ~î Äêçåë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇ ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíK i®ÖÉí é™ Éå ìÇÇÉ Ç®ê 
pâÉå~™å êáååÉê ìí á pî~êí™å çÅÜ ÇÉí Ñ~âíìã ~íí ÇÉåå~ ìÇÇÉ ®ê ~îëâìêÉå 
~î Éå Öê®îÇ î~ääÖê~î Ü~ê íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ~î Éå ëâ~åëK jÉÇ 
Éâçåçãáëâí ÄáÇê~Ö Ñê™å jà∏äÄó âçããìå ÇêáîÉê ä®åëãìëÉÉí íáääë~ãã~åë 
ãÉÇ Éå ëíìÇáÉÖêìéé ÖÉåçã jÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄó Éíí íêÉ™êëéêçàÉâí 
ëçã ëóÑí~ê íáää ~íí ìíêÉÇ~ Ö™êÇÉåë ãÉÇÉäíáÇ~ Üáëíçêá~ çÅÜ ÖÉåçã 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê âä~êä®ÖÖ~ ëâ~åëÉåë Ñìåâíáçå çÅÜ Ç~íÉêáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ âçããÉê ~íí ëâÉ Éå îÉÅâ~ î~êàÉ ™ê ìåÇÉê íáÇÉå NVVNJ 
VPK 

NVVN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™îáë~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ü∏Öëí ëâáäÇ~ íáÇëÉéçâÉêK 
_ä ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI êÉëíÉêå~ ~î Éå ÄóÖÖå~Ç Ñê™å 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI Éå é~äáëë~Ç ä®åÖë ãÉÇ î~ääÖê~îÉå E®ååì çÇ~íÉê~ÇF ã ãK 
üêÉíë ENVVOF ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÖàçêÇÉ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ Ñàçä™êÉíë ãÉÇ 
Ñ∏êë∏â ~íí Ñ~ëíëí®ää~ Ç~íÉêáåÖI Ñìåâíáçå çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ ~î ÇÉ NVVN 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâë ~î Éå ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ 
~î ÜÉä~ ìÇÇÉå EÅ~ OM MMM ãOFK ríáÑê™å ÇÉåå~ ∏ééå~ÇÉë O åó~ 
éêçîëÅÜ~âíK f ∏îêáÖí ëâÉÇÇÉ ÉåÇ~ëí Éå ìíîáÇÖåáåÖ ~î Ñàçä™êÉíë ëÅÜ~âíK 

páÇ~ POQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

qáää Ü®êÇÉå Ñê™å NVVN âìåÇÉ âåóí~ë Éå ÄóÖÖå~Ç ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î O ëíçäéÜ™ä 
Ñê™å NVVN çÅÜ P Ñê™å NVVOK bå `NQJÇ~íÉêáåÖ éÉâ~ê é™ Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 
bå ~îÑ~ääëÖêçé ãÉÇ âÉê~ãáâ Ü~ê Ç~íÉê~íë ãÉÇ ÑóåÇ çÅÜ `NQ íáää 
ëÉååÉçäáíáâìãK pÅÜ~âíÉí ä®åÖë î~ääÖê~îÉå Ñ∏êä®åÖÇÉë çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ O 
ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã ÄÉâê®Ñí~ê ~åí~Ö~åÇÉí ~î Éå é~äáëë~ÇI Ç~íÉêáåÖ 
íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇK s çã î~ääÖê~îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ çÅÜ ëíçäéÜ™ä 
ëçã ã∏àäáÖÉå â~å î~ê~ Äêçåë™äÇÉê ë~ãí Éå ëÉåíáÇ~ ~îÑ~ääëÖêçé E\FK píçê~ 
ã®åÖÇÉê äáãçåáíã~äã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå âçåÅÉåíê~íáçå l çã î~ääÖê~îÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

páÇ~ POR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTNM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
£ëíÉêÄóãç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î êÉä~íáîí Ñä~Åâ ã~êâ á Éå ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖ 
åÉÇ ãçí Öê~îÑ®äíÉí pìåÇ PMWNK mä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉå 
ÄÉëí™ê ~î Öê®ëÄÉîìñÉåI é~êâã~êâ ãÉÇ Éåëí~â~ Äà∏êâ~êK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë ãÉÇ Öê®îã~ëâáå Éíí Å~ P ñ NM ã ëíçêí 
ëÅÜ~âí á åçêÇJëóÇäáÖ ä®åÖÇêáâíåáåÖI áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK råÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Ñê~ãíê®ÇÇÉ íóÇäáÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê 
ëÉåíáÇ~ éä∏àåáåÖI á ÇÉå äàìë~ ÄçííÉåë~åÇÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK dê~îÑ®íÉí ÄÉÖê®åë~ë íêçäáÖÉå ~î ÇÉå 
Ö~ãä~ ™âÉêâ~åíÉå á ë∏ÇÉêK 

páÇ~ POS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pìåÇ PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pìåÇ 

páÇ~ POT çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PNRM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
bâëíê∏ããÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ErlF äáÖÖÉê é™ Éå NRMJORM ã ÄêÉÇI k£JpsI ™ëêóÖÖ á 
™âÉêã~êâK üëêóÖÖÉåë Ü∏Öëí~ éìåâí äáÖÖÉê á ps Å~ NMM ã kl çã 
o~ééÉëí~Ç OUWN EÖê~îÑ®äíFK cê™å ÇÉåå~ éìåâí ëäìíí~ê ™ëêóÖÖÉå ãçí Éå 
î®Ö á £I ë~ãí ãçí ™âÉê á p çÅÜ kK m™ ™ëêóÖÖÉå Ü~ê Ñìååáíë Éå êÉëí ëíÉå 
ëçã î~ê Äçêíí~ÖÉå îáÇ áåîÉåíÉêáåÖëêÉîáÇÉêáåÖÉå é™ NVUMJí~äÉíK 
k çã rl Ñáååë Éíí î®ÖLÜ™äî®ÖëëóëíÉãI klI pl çÅÜ ps çã rl Ñáååë 
Öê~îÑ®äí çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK aÉí Ñáååë ã ~ ç êáâäáÖí ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
êìåí çãâêáåÖ rlK 
p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë NN ëÅÜ~âí á ™ëÉåë ä®åÖÇêáâíåáåÖI Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë á ÇÉëë p 
ÇÉäK pÅÜ~âíÉå ÇêçÖë ä®åÖë âê∏åÉí çÅÜ Éíí ëíóÅâÉ p çã ÇÉíí~ áåíáää ëä®åíÉå 
ãçí ™âÉêã~êâÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ™ëÉåë âê∏å çÅÜ Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ 
é~êíáÉê îáë~ÇÉ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖI á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Éå 
ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëâ®êîJ 
çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK f ™ëêóÖÖÉåë lJëäìííåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
çã~êâÉê~Ç Öê~îÖ∏ãã~ çÅÜ ëíê~ñ £ çã ÇÉåå~ Éåëí~â~ ëí∏êêÉ ëíÉå~êK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ~îÄê∏íë îáÇ Öê~îÉåë ìééí®Åâí çÅÜ ÇÉí ÖáÅâ Ç®êÑ∏ê áåíÉ ~íí 
~îÖ∏ê~ ÇÉí ÉîÉåíìÉää~ Öê~îÑ®äíÉíë ìíÄêÉÇåáåÖK 

páÇ~ POU çÑ OUVS 



 

fåå~å îáÇ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÖÉåçãÑ∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç NPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

páÇ~ POV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PNRN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hçäëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î åó êáâëâ~ÄÉä ãÉää~å pî®êíáåÖÉ çÅÜ 
hçäëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
îáÇ Éå Ñ∏êãçÇ~Ç ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á áååÉêëí~ ÇÉäÉå ~î Éå Ü~îëîáâ ëçã Ñ~ååë Ç®ê ìåÇÉê 
ëíÉå™äÇÉêå çÅÜ ÇÉä~ê ~î Äêçåë™äÇÉêåK aÉ ~âíìÉää~ ã~êâé~êíáÉêå~ ®ê 
ÄÉä®Öå~ ãÉää~å OM çÅÜ PM ã ∏ Ü é™ ìíëâàìí~åÇÉ ë~åÇíìåÖçê ëçã äáÖÖÉê á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ö~åëâ~ Äê~åí î®ëíëäìííåáåÖ é™ ÇÉå Ç™íáÇ~ ∏ëíê~ ëáÇ~å 
çã Ü~îëîáâÉåK f ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ™âÉêóí~å Ñ∏êÉâçããÉê ëâ®êîëíÉåK k®ê~ 
Éå Ä®Åâê~îáå îáÇ íçêéÉí p™ÖÉå âçã ÑäÉê~ MIOM ã íà ä~ÖÉê ãÉÇ çäáâ~ 
Ñ®êÖëâáÑíåáåÖ~ê î~ê~î ÇÉå ìåÇÉêëí~ î~ê ëí~êâí ÄêìåÑ®êÖ~ÇK aÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå 
â~å î~ê~ ÉÑíÉê Éå Ñçëëáä çÇäáåÖëóí~I ã∏àäáÖÉå Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK aÉí 
ìåÇÉêëí~ Äêìå~ ä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê çÅÜ â~å ã∏àäáÖÉå 
î~ê~ Éíí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêK açÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~îëä~Ö ÉääÉê 
~åÇê~ ~êíÉÑ~âíÉê á ÇÉíí~ ëâáâíK k™Öê~ NMM ã p£ çã ëÅÜ~âíçãê™ÇÉí 
Üáíí~ÇÉë á ™âÉêóí~å Éíí âî~êíë~îëä~ÖK 

páÇ~ PPM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ PPN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNRO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
oáåÖ~êìãë mê®ëíÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~íáçå ~î ëâçä~ çÅÜ é~êâÉêáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå á~âííçÖë Éíí ã∏àäáÖí Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëä®ÖÉ á ™âÉêå 
∏ëíÉê çã âóêâ~å ë~ãí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí çãê™ÇÉí ãÉää~å ëâçä~å çÅÜ 
éê®ëíÖ™êÇÉåI ë~ãí çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã âóêâ~å î~ê ~åíáâî~êáëâí 
â®åëäáÖ~ çÅÜ âìåÇÉ Ç∏äà~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉå~ îáÇ ëâçä~å çÅÜ âóêâ~å ÜÉäí ë~âå~ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êK fåíÉ ÜÉääÉê á ™âÉêå ∏ëíÉê çã âóêâ~å âìåÇÉ å™Öçå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí ÄÉä®ÖÖ~ëK 
fåÖ~ ÑäÉê ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îÉê îáÇí~ë á ®êÉåÇÉíK 

páÇ~ PPO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

páÇ~ PPP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
POMM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\I åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ âê∏åÉí ~î Éå ëâçÖëÄÉîìñÉå ™ë 
ãÉÇ ÇÉëë åçêÇJ çÅÜ ëóÇëäìííåáåÖ~êK m™ âê∏åÉí ~î ™ëÉå ëíçÇ íêÉ êÉëí~ 
ëíÉå~êI e∏ÖÄó NQWNK aÉëë~I ë~ãí ÇÉí ìíã®êâí~ ä®ÖÉíI áåÇáâÉê~ÇÉ ~íí 
óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î Éå Öê®îã~ëâáåK 
m™ ™ëâê∏åÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ìåÇÉê ÇÉí Äáíîáë ãóÅâÉí íìåå~ íçêîä~ÖêÉíI 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê íáääÜ∏ê~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î çâ®åÇ ëíçêäÉâK p∏ÇÉê çã 
ëíÉåé~ÅâåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåëâáäÇ~I ãáåÇêÉ Äê~åÇÖê~î~ê ãÉÇ 
ëâ®êîáÖ ëíÉå á óí~åI ë~ãí Éå ÜÉäí çã~êâÉê~Ç Äê~åÇÖê~îK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK dê~îçãê™ÇÉí î~ê íóÇäáÖí ~îÖê®åë~í á kJp êáâíåáåÖK 
f ëóÇëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK qî™ 
âçäéêçî íçÖë áåÑ∏ê ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå J Éíí îáë~ÇÉ PMQM HJRM ÑKhêK çÅÜ 
ÇÉí ~åÇê~ QMM HJSM ÉKhêK 
f Äçéä~íëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ∏îêáÖ~ ÑóåÇK 

páÇ~ PPQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PPR çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
POMN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó mê®ëíÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ 
Éå êÉëí ëíÉåK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã î~ê ìíëíê®Åâí á åçêÇJëóÇäáÖ 
ä®åÖÇêáâíåáåÖI ä™Ö é™ Éíí ∏ëíJî®ëíäáÖí Ü∏àÇâê∏å á ëâçÖëã~êâK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÑäÉêí~äÉí óííÉêäáÖ~êÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ 
ëíÉåë~ãäáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ~åí~äI ëíçêäÉâ çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ ÖáÅâ ÉÑíÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Éà ~íí Ñ~ëíëí®ää~K aÉí Ñê~ãÖáÅâ ÇçÅâ ~íí Öê~îÑ®äíÉí 
Ñçêíë~ííÉ ∏ëíÉê çã î®Öçãê™ÇÉí Ç®ê ÇÉí á Öê®ëíçêîÉå ëóåíÉë ëíÉåë~ãäáåÖ~ê 
ëéêáíí á ã~êâÉåK 
dê~î~êå~ ®ê ë~ååçäáâí êìåÇ~ çÅÜ âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ ãáåëí 
Éå åçêÇJëóÇäáÖ ëâÉäÉííÖê~î ~î ÄäçÅâK 

páÇ~ PPS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PPT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POMO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó mê®ëíÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíê~ kçêÇáåI j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉê\I ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
ÑáÄìäçêI êáåÖë∏äà~ çÅÜ å™ä ~î ÄêçåëI Ä®äíÉëÄÉëä~ÖI åóÅâä~êI âêìãâåáîI 
âåáîÑê~ÖãÉåíI ÄÉëä~Ö íáää ä™ëI ÑáåÖÉêêáåÖ çÅÜ å™ä~ê ~î à®êåI Ñê~ÖãÉåí ~î 
à®êå çÅÜ ÄêçåëI Ü~êíëI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI å∏íëâ~ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÇÉäìåÇÉêë∏âåáåÖK 
dê~îÑ®äíÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí ìééÉ é™ Éíí Ä~Åââê∏å çÅÜ ∏ëíÉêìí ìí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñçêíë~ííÉ Öê~îÑ®äíÉíI ÄäK ~K î~ê â~åíÉå ~î Éå NR ã 
á Çá~ãÉíÉê ëíçê ëíÉåë®ííåáåÖ ëóåäáÖ á ëÅÜ~âíâ~åíÉåK gçêÇã™åÉå î~ê ë~åÇ 
ëçã ∏ëíÉêìí ~åÖê®åë~ÇÉ íáää e∏ÖÄóãçåK s®ëíÉêìí ëäìíí~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉí ãçí 
åçêÇ åçêÇJî®ëíI çÅÜ åÉÇ~åÑ∏ê ëäìííåáåÖÉå îáÇíçÖ çÇä~ÇÉ ™âÉêóíçê Ç®ê 
ëâ®êîëíÉå Ñ∏êÉâçã ëéêáííK 
sáÇ ÇÉäìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë OQ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê EÑÉã ëí çÑóääÇ~I NQ 
ëí ëíÉåÑóääÇ~ çÅÜ ÑÉã ëíÉåÑóääÇ~ âáëíé~ÅâåáåÖ~êF çÅÜ Éå êÉëí ëíÉåK 
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë êìåÇ~ ãÉå î~êáÉê~ÇÉ á ëíçêäÉâ çÅÜ 
ë~ãã~åë®ííåáåÖK qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê î~ê âî~Çê~íáëâ~ çÅÜ ÑÉã î~ê çî~äí 
êÉâí~åÖìä®ê~ âáëíé~ÅâåáåÖ~ê íáää ëâÉäÉííÖê~î~êK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
RT Öê~îë®ííåáåÖ~ê áI ìåÇÉê çÅÜ ãÉää~å ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~W ëÉñ 
ëâÉäÉííÖê~î~êI PT Ñä~íã~êâëÖê~î~ê EìêåÉÄê~åÇÖêçé~êI ÄÉåÖ∏ããçê ãKãKF 
çÅÜ NQ Äê~åÇÖê~î~ê á ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~K 
dê~îëâáÅâÉí î~ê ãÉëí~ÇÉäë Äê~åÇÖê~îëâáÅâK _ê®åÇ~I âêçëë~ÇÉ 
ã®ååáëâçÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ìêåÉÄê~åÇÖêçé~êå~K dê~îä®ÖÖåáåÖ á 

páÇ~ PPU çÑ OUVS 



 

 

Öê~îìêåçêI Ü~êíëí®í~ÇÉ â®êä çÅÜ á Äê~åÇÖêçé~ê Ñ∏êÉâçãK üíí~ ~î NN 
Ñìåå~ Öê~îìêåçê î~ê ãóÅâÉí î®äÄÉî~ê~ÇÉK f ÇÉ ëÉñ ëâÉäÉííÖê~î~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ñ∏êãìäíå~ÇÉ âêçéé~ê çÅÜ å™Öê~ 
çÄê®åÇ~ ã®ååáëâçí®åÇÉêK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä ä™Ö Éíí ã∏êâÄêìåÑä~ããáÖí 
ë~åÇä~ÖÉê EMKNJMKP ã íàçÅâíF ãÉÇ áåëä~Ö ~î Éåëí~â~ âçäÑê~ÖãÉåí çÅÜ 
âÉê~ãáâ ë~ãí ëí®åâ ~î Äê®åÇ äÉê~K i~ÖêÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ∏îÉê Éå óí~ é™ RM 
ã K råÇÉê Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ êÉëíÉê ~î Éå Äçéä~íëI ÄäK ~K Öêçé~êI 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ÉîK íî™ Ü®êÇêÉëíÉê çÅÜ ëíçäéÜ™äK bå Öêçé ` NQJÇ~íÉê~ÇÉë 
íáää OKPMM ÑK âêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PPV çÑ OUVS 



 
 

 
  

 

 

^fp kê üê 
POMP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

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

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

cóåÇ 
ë∏äà~I êçëÉííÑáÄìä~I Ñ∏êÖóääí ëáäîÉêÄÉëä~ÖI Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉåI ÑáÄìäçêI 
éêóä~êI å™ä~êI âêìãâåáî~êI êÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI åóÅâä~êI ä™ëëâóäíI 
Ü~êíëí®íåáåÖI Ü~ëëÉäå∏íëëâ~äI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ~î êáâëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ êÉëí~ ëíÉå~êI ãÉå îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí Öê~îÑ®äí á çãê™ÇÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ëâçÖëã~êâI é™ âê∏åÉí ~î Éå ë~åÇ™ë 
ãÉÇ ÇÉëë ëóÇëäìííåáåÖK aÉ íêÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~ î~ê ÄÉä®Öå~ é™ âê∏åÉíI 
äáâëçã ÇÉ ∏îêáÖ~ Öê~î~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
dê~îÑ®äíÉí ®ê ~åä~Öí ìåÇÉê êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI ãÉÇ íóåÖÇéìåâí ìåÇÉê 
®äÇêÉ êçãÉêëâ íáÇK 
sáÇ ~îíçêîåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉã ëíÉåë®ííåáåÖ~êI î~ê~î Ñóê~ êìåÇ~ çÅÜ 
Éå å®êã~ëí ™ííâ~åíáÖK bå ëà®ííÉ êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ î~ê ëâ~Ç~Ç ~î Éå 
î~ííÉåäÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖK aÉå ëí∏êëí~ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå î~ê NU ã á 
Çá~ãÉíÉêI ÇÉ ∏îêáÖ~ NOJNR ãK aÉå ëíÉåë®ííåáåÖ î~êë Ñçêã î~ê ™ííâ~åíáÖ 
ã®ííÉ åáç ãÉíÉêK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê éä~ÅÉê~ÇÉ ë™ ~íí ÑäÉê~ ~î ÇÉã 
í~åÖÉê~ÇÉ î~ê~åÇê~I çÅÜ ÄáäÇ~ÇÉ Éíí ∏ëíJî®ëíäáÖí ëíê™â ëçã âçêë~ÇÉ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÄ~å~åK p∏ÇÉê çÅÜ ÇÉäîáë åçêê çã ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê Éíí 
~åí~ä Äê~åÇÖê~î~ê ÄÉä®Öå~I çã~êâÉê~ÇÉ ÉääÉê ãÉÇ ëíÉå á óí~åK 
aÉ íêÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~ î~ê çãÖáîå~ ~î â~åíâÉÇàçê çÅÜ áåîáÇ ÇÉëë~ 

páÇ~ PQM çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ â~åíâÉÇàçê ãÉÇ ëé™ê ÉÑíÉê íî™ êÉëí~ ëíÉå~êI 
ëçã íáÇáÖ~êÉ ~îä®Öëå~íë Ñê™å éä~íëÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äê~åÇÖê~î ìåÇÉê 
ÉääÉê áåîáÇ ëíÉåÉå J Çîë ÑÉã Öê~îÖ∏ããçêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää~ Éå ë∏äà~K 
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ ÇçäÇÉ Äê~åÇÖê~î~ê çÅÜ ëâÉäÉííÖê~î~êK aÉ ëáëíå®ãåÇ~ 
î~ê NOJNQ íáää ~åí~äI çÅÜ Ñóê~ ~î ÇÉã Ü~ÇÉ íóÇäáÖ~ ëíÉåâáëíçê á Äçííå~êå~K 
pâÉäÉííÖê~î~êå~ î~ê ÑóåÇíçãã~ ãÉÇ Éíí ìåÇ~åí~Ö J á Éå ~î ÇÉã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íóé ~î êçëÉííÑáÄìä~ á ëáäîÉê çÅÜ Éíí Ñ∏êÖóääí ëáäîÉêÄäÉÅâ ëçã 
ë~ååçäáâí ìíÖàçêí Éå ÑçíêìåÇÉä íáää óííÉêäáÖ~êÉ Éå ÑáÄìä~K aÉëë~ íóéÉê ®ê 
Ñê™å PMMJí~äI îáäâÉí ÖÉê Öê~îÉå ÇÉå Üáííáääë óåÖëí~ Ç~íÉêáåÖÉå é™ 
Öê~îÑ®äíÉíK sáëë~ ëâÉäÉííÖê~î~ê áååÉÜ∏ää ëã™ ã®åÖÇÉê ~î çÄê®åÇ~ ÄÉåI 
ëçã ÄÉî~ê~íë á ÇÉå â~äâêáâ~ ë~åÇÉåK 
_ê~åÇÖê~î~êå~ áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí ëíçê~ Äáí~ê ~î Äê®åÇ~ ÄÉåI ëçã çÑí~ î~ê 
Ç™äáÖí ÖÉåçãÄê®åÇ~K sáëë~ ~î Äê~åÇÖê~î~êå~ áååÉÜ∏ää ã™åÖ~ Öê~îÖ™îçê 
ë™ëçã ÑáÄìäçêI éêóä~êI å™ä~êI âêìãâåáî~êI êÉã®åÇÉÄÉëä~Ö çÅÜ åóÅâä~êK 
bå âçãÄáå~íáçå ëçã ™íÉêÑ~ååë á íî™ Öê~î~ê î~ê Éå âê~ÑíáÖí éêçÑáäÉê~Ç 
ÑáÄìä~ çÅÜ Éå åóÅâÉäK aÉí ã®êâäáÖ~ëíÉ ÑóåÇÉí î~ê Éå åóÅâÉä ëçã ®ååì 
ë~íí áåíê®ÇÇ á ä™ëëâóäíÉåK cóåÇÉå î~ê ∏îÉê ä~Ö çî~åäáÖí î®äÄÉî~ê~ÇÉ çÅÜ 
ë~ãíäáÖ~ Ñê™å ®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
f Äê~åÇÖê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ î®äÇáÖí äáíÉ âÉê~ãáâI ãÉå Ç®êÉãçí Éíí ÑäÉêí~ä 
Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖ~ê á Äçííå~êå~K ûîÉå å®îÉê Ñê™å â®êäÉíë î®ÖÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
råÇÉê Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ë∏ÇÉê Ç®êçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Ñê®ãëí 
á Ñçêã ~î Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK aÉ î~ê ÖäÉëí ëéêáÇÇ~ ãÉÇ îáëë~ 
âçåÅÉåíê~íáçåÉêI ÇçÅâ ìí~å ëíêìâíìêK f îáëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ü~ëëÉäå∏íëëâ~äI Ñäáåí~ çÅÜ âÉê~ãáâ ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK eáííáääë Ü~ê Éå 
~åä®ÖÖåáåÖ Ç~íÉê~íë ãÉÇ `NQI ãÉÇ êÉëìäí~íÉí PMQMHJRM _`K aÉ ëéêáÇÇ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™îáë~ê áåÖÉå Äçéä~íë J ÇÉ îáë~ê é™ ~íí ã~å ê∏êí ëáÖ áåçã 
çãê™ÇÉí îáÇ ÇÉåå~ íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PQN çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
POMQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
eóÅâäáåÖÉ âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
jóåí ENTMMJí~äFI oáëí~Ç ëíÉå ENNMMJí~äFI cìåÇ~ãÉåí íáää ÇçéÑìåí ENOMMJ 
í~äF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hóêâéä~íëÉå ~åëÉë î~êÉ ãÉÇÉäíáÇ~K aÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å ®ê ìééÑ∏êÇ 
NTVOK fååÉ á âóêâ~å Ñ∏êî~ê~ë Åìéé~å íáää Éå êçã~åëâ ÇçéÑìåí çÅÜ Éíí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ê∏âÉäëÉâ~êK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î Éå ®äÇêÉ ÄçÖ™êÇëãìêI 
ã∏àäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~I Éå ®äÇêÉ EÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ ë~âêáëíá~F çÅÜ Éíí Å~ MIO 
ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã ãÉÇ ë~ååçäáâÜÉí â~å ~åí~ë î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~K f 
ëÅÜ~âíÉí é™ âóêâ~åë pJëáÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êáëí~Ç ëíÉå ~î Öê~åáí ãÉÇ 
íÉñíÉå mobqb m^qboklpqbo mol ^kfj bfsp pfq^ çÅÜ Éíí âçêë é™ 
Éå~ ëáÇ~åK m™ ÇÉå ~åÇê~ Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí âçêë ë~ãí íÉñíÉå cb`fq 
r__^ _^E\F e^E\F b çÅÜ é™ ëíÉåÉåë çî~åëáÇ~ ®ååì Éíí êáëí~í âçêëK f 
å®êÜÉíÉå ~î ëíÉåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ~Ç ÄÉ~êÄÉí~Ç Öìä ë~åÇëíÉåëÜ®ää 
ãÉÇ Éå ëâ™äÑçêã~Ç ìêÖê∏éåáåÖ çÅÜ Éíí Äçêê~í ~îäçéé íáää ÇÉåå~K aÉåå~ 
ëíÉå Ü~ê ë~ååçäáâí ìíÖàçêí ÑìåÇ~ãÉåí íáää ÇÉå çî~åå®ãåÇ~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÇçéÑìåíÉå Ç®ê ìêÖê∏éåáåÖÉå ÑìåÖÉê~í ëçã éáëÅáå~K 

páÇ~ PQO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eóÅâäáåÖÉ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eóÅâäáåÖÉ 

eóÅâäáåÖÉ VPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eóÅâäáåÖÉ 

páÇ~ PQP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSUM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ë®íÉêá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ EóåÖêÉ à®êå™äÇÉêI _ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ Ü~ê Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ìíêÉÇåáåÖ EÇåê ROVNLVMF ë~ãí Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÇÉä ~î óí~å EÇåê QQORLVNFK aÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ëçã Ç™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉí Ü~ê åì o^û åê _çêÖ OTSWNK aÉí åì 
ìíÑ∏êÇ~ ~êÄÉíÉí Ü~ê î~êáí ~î âçãéäÉííÉê~åÇÉ å~íìêI Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ ãÉê~ åçÖÖê~åí Ç~íÉê~ ÇÉåå~K 
råÇÉê ÇÉ çäáâ~ ÇÉäÉí~ééÉêå~ îáÇ _çêÖë ë®íÉêá Ü~ê QQ ëÅÜ~âí í~Öáíë ìéé á 
çãê™ÇÉíI íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ RVM ãK aÉå åì ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìíÖ∏êë ~î çãê™ÇÉí ãÉää~å ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêå~ çÅÜ 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå îáÇ _çêÖë ë®íÉêáI ë~ãí ÇÉä~ê ~î ™âÉêå î®ëíÉê çã 
ÇÉëë~K fåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉí ìêëâáäàÉê ëáÖ Éå ëí∏êêÉ óí~ ãÉÇ 
êÉä~íáîí çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI áååÉÑ~íí~åÇÉ Éíí ëí∏êêÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí â~å ÄÉê®âå~ë çãÑ~íí~ Éå óí~ çã Å~ NNMM ãO 
çÅÜ Ü~ê Éå ëí∏êëí~ íàçÅâäÉâ ~î Å~ MIO ãK i~ÖêÉí áååÉÜ™ääÉê ëíçê~ ã®åÖÇÉê 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå J íêçäáÖÉå ëä~âíÉêá~îÑ~ääI ë~ãí âÉê~ãáâI âçä çÅÜ ÄêKäÉê~K 
cóê~ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê Ü~ê Öàçêíë é™ ÄÉåã~íÉêá~äÉíK aÉëë~ äáÖÖÉê ãÉÇ 
ÄÉê®âå~Ç ÑÉäã~êÖáå~ä áåçã áåíÉêî~ääÉí SQM J NNPM ^aK hÉê~ãáâ Ñê™å 
âìäíìêä~ÖêÉí ë~ãí Ñê™å Éå ~åä®ÖÖåáåÖ â~å ®îÉå Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ 

páÇ~ PQQ çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

à®êå™äÇÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ®îÉå á 
ÇÉíí~I îáäâÉí áåÇáâÉê~ê ~íí ®îÉå îáâáåÖ~íáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñáååë á 
çãê™ÇÉíK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉí âêáåÖ âìäíìêä~ÖêÉí ^ä â~å í®Åâ~ 
Éå óí~ ~î Å~ QMMMãOI áåçã ÇÉí Ääáî~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
päìííåáåÖÉå çÅÜ Ü∏àÇÉå åçêÇçëí çã ^äI á íçãíã~êâÉå âêáåÖ Ç~ÖÉåë 
ë®íÉêáÄóÖÖå~ÇI ìíÖ∏ê Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK bíí êáãäáÖí ~åí~Ö~åÇÉ ®ê 
~íí Éå îáâáåÖ~íáÇ~ Ö™êÇ çÅÜLÉääÉê Äóíçãí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉíK 
p∏ÇÉê çã _çêÖë ∏ÇÉâóêâçÖ™êÇ _çêÖ PWN íçÖë ÑÉã ëÅÜ~âí ìééK f ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê íáääÜ∏ê~åÇÉ 
ë®íÉêáíáÇÉå J Ñê™å NSMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑí çÅÜ Ñê~ã™íK bíí Ñóääå~Çëä~ÖÉêI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëíÉå çÅÜ ãóää~I ãÉÇ êáâäáÖí áååÉÜ™ää ~î çÄê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí 
®îÉå íÉÖÉä çÅÜ _ffQJÖçÇëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK bå NQ`JÇ~íÉêáåÖ 
é™ ÄÉåÉå Ö~î Ç~íÉêáåÖÉå NPVM HLJ SM ^aK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PQR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POMS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
`~ QM ã ~î Éå Ü™äî®Ö ìåÇÉêë∏âíÉëI îáäâÉå ÖáÅâ íî®êë ∏îÉê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí á ∏ëíJî®ëíK 
e™äî®ÖÉå ®ê Å~ O ã ÄêÉÇ çÅÜ ìåÖÉÑ®ê Éå Ü~äîãÉíÉê ÇàìéK f ÇÉå rJ 
ÑçêãáÖ~ ÄçííÉå Ñ~ååë íî™ é~ê~ääÉää~ ëé™ê ~î Ü™êÇ é~Åâ~Ç ë~åÇI çÅÜ á ÇÉëë 
â~åíÉê ëî~Ö~ î~ää~ê ëçã ä~Öê~íë é™ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~åK 
e™äî®ÖÉå Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ NTNM ™êë â~êí~ ∏îÉê iáååÉÄÉêÖI ÇÉå Ü~ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ®îÉå ~åî®åíë ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê â~åëâÉ ®ååì ä®åÖêÉ Ä~â á 
íáÇÉåK e™äî®ÖÉå ~åëäìíÉê íáää ÇÉå ëíçê~ ÜìîìÇî®ÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ íáÇ ëçã 
ÖáÅâ ãÉää~å pâ®ååáåÖÉ çÅÜ jà∏äÄóíê~âíÉåK cçêåä®ãåáåÖ SQ äáÖÖÉê âî~ê 
é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã êáâëî®Ö POK 

páÇ~ PQS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PQT çÑ OUVS 



 
 
 

 

^fp kê üê 
POVU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_NNW QI `fL`ffFI Öä~ëI ëä~ÖÖI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä ëáäîÉêãóåí EgçÜ~å 
fffI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åíÉêáåÖ ~î íê®Ç çÅÜ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉê ™êÉí ìåÇÉêë∏âíë E£ij aåê ORQLVOFK kì 
Öê®îÇÉë S éêçîÖêçé~ê Ñ∏ê íê®ÇÉå ë~ãí âçêí~êÉ s^JëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ Öêçé~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ J NTMMJí~äëâ~ê~âí®êI ä®åÖëí á p£ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ãóÅâÉí éêóÇäáÖ âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ EÖ~í~LÖ™êÇLÖçäî\F ëçã 
âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää NTMMJí~äK f ps é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~îäçéé á Ñçêã ~î Éå 
íê®ê®åå~ ëçã äÉÇÇÉ Ñê~ã íáää Éå ëéáâ~Ç íìåå~K f k Ñ~ååë êÉëíÉêå~ ~î Éå 
â~äâÑäáëÄÉä~ÖÇ Ö™êÇLÖ~í~ Ç~íÉê~Ç íáää NRMMJí~äK üêÇÉêëé™ê á~âííçÖë ãçí 
ëíÉêáäÉåK k™Öçå ë®âÉê Ñçêíë®ííåáåÖ ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ q~ååÉÑçêëÖ~íÅå Ü~ê 
Éà é™íê®ÑÑ~íëK 
hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå ®ê MISJMIV ã çÅÜ ÄÉëí™ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î Éíí 
ÜçãçÖÉåí ã∏êâÖê™íí ä~ÖÉê ãÉÇ Éå íóÇäáÖ ÑóåÇëíê~íáÖê~Ñá Ñê™å NPMMJNTMMJ 
í~äÉí 

páÇ~ PQU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PQV çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
POQV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pîáåíìå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÖêçéâÉê~ãáâFI âî~êíëI ÄÉêÖ~êí 

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

póÑíÉí î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê Ñ~ååë áåçã ÇÉí í®åâí~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK lãê™ÇÉí âêáåÖ _ê™îáâëÖ™êÇÉå ®ê êáâí é™ 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêK bå êÉÖáëíêÉê~Ç Äçéä~íë EhêçâÉâ OTWNF ®ê 
ÄÉä®ÖÉå Éíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê ëóÇ∏ëí çã _ê™îáâëÖ™êÇÉåK 
e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí äáÖÖÉê ãÉää~å OR çÅÜ PM ã á çãê™ÇÉí îáäâÉí áååÉÄ®ê 
~íí Äçë®ííåáåÖ Ü~ê î~êáí ã∏àäáÖ ìåÇÉê ãÉää~ååÉçäáíáëâ íáÇ 
EdêçéâÉê~ãáâëâ âìäíìêFK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ü~ê Éíí ãóÅâÉí Äê~ ä®ÖÉ ãÉÇ í~åâÉ é™ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖX á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ãáåÇêÉ î~ííÉåÇê~Ö ëçã ëíê~ñ 
åçêÇî®ëí çã çãê™ÇÉí îáÇÖ~ê ëáÖ íáää î~Ç ëçã ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉê î~ê Éå 
ä~ÖìåK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ö~î íáää êÉëìäí~í Éå åóìééí®Åâí ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ãÉÇ ÑóåÇ 
~î ÖêçéâÉê~ãáâI âî~êíë çÅÜ ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éå ÄÉÖê®åë~Ç óí~ ëçã â~å 
ÄÉê®âå~ë íáää Å~ QJRMMãOK rí~åÑ∏ê ÇÉåå~ ~êÉ~ä ÖàçêÇÉë áåÖ~ ÑóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ ÉääÉê ~åå~í ã~íÉêá~äK fåíÉ ÜÉääÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

páÇ~ PRM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ PRN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PORM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hçäã™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_êáíí~ háÜäëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
pä~ÖÉå âî~êíëI âî~êíëáíI Ñäáåí~I Öê∏åëíÉåI Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åó ~åëäìíåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë é™ Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ë~åÇáÖ 
ëóÇî®ëíÉñéçåÉê~Ç ~îë~íëI Å~ UM ã ∏ ÜK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íêÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê ãÉÇ ëä~ÖÉå âî~êíë áåçã Éå Å~ RMM ãO ëíçê óí~K 
aÉëëìíçã ÖàçêÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âî~êíëáí çÅÜ 
Öê∏åëíÉåK f ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ~î âçåÅÉåíê~íáçåÉêå~ Ñ~ååë Éå Ü®êÇI Éíí 
ÑäÉêí~ä ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ ëéêáÇÇ ëâ®êîëíÉåK cóåÇã~íÉêá~äÉíë 
ë~ãã~åë®ííåáåÖ ®ê ~î ãÉëçäáíáëâ â~ê~âí®ê ãÉå ÑóåÇ ~î Éå óñ~ EîáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖF çÅÜ Éíí óñÑê~ÖãÉåí ~î Öê∏åëíÉåI Ä™Ç~ ãÉÇ ëäáé~ÇÉ 
ëã~äëáÇçêI ~åíóÇÉê Éå åÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖK 

páÇ~ PRO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ URWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ PRP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PORN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
£êåÉëíê∏ãI dêáÖÖÉëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
s®Ö RUM äÉÇÉê Ñê®ãëí ÖÉåçã ëâçÖëé~êíáÉê á ëóÇäáÖ~ëíÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí âî~êíë~îëä~Ö á Éå ëóÇ∏ëíëäìííåáåÖ ~î Éå ™âÉê ãÉÇ ä®íí ë~åÇàçêÇI îáäâÉí 
ìíÖàçêÇÉ Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë NIRã ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí ìíãÉÇ ÜÉä~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå á 
ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ ™âÉêåI Çîë Å~ NOM ãK pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë á î®ÖãáííÉå çÅÜ ìíãÉÇ 
ëáÇçêå~ é™ ÇÉå Å~ NR ã ÄêÉÇ~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK f ™âÉêàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí âî~êíë~îëä~ÖI îáäâÉí áåÇáâÉê~ê ~íí Éå Äçéä~íë Ñáååë á 
å®êÜÉíÉåI ÇçÅâ áåíÉ áåçã î®Öçãê™ÇÉíK j~êâ®Ö~êÉå Ü~ê ìééÖáîáí ~íí 
ëíÉåóñçê é™íê®ÑÑ~íë á å®ê~äáÖÖ~åÇÉ ™âÉêçãê™ÇÉI îáäâÉí ®ê Éíí ®å ëí~êâ~êÉ 
áåÇáÅáìã Ñ∏ê Éíí Äçéä~íëä®ÖÉI ë~ååçäáâí Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉí ®ê ä®ãå~í ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 

páÇ~ PRQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háë~ UOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

páÇ~ PRR çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PORO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
c~ÖÉêîáâ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåíáää hêçâÉâ OPWNI ëçã ®ê ÇÉå â®åÇ~ 
c~ÖÉêîáâëÄçéä~íëÉå Ñê™å ÖêçéâÉê~ãáëâ íáÇK bå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
ìíÑ∏êÇÉë ®îÉå áåíáää hêçâÉâ TQWN ëçã ÇÉäë ®ê Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Éå 
Öê∏åëíÉåëóñ~ ë~ãí Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ é™íê®ÑÑ~í á ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖÉåë 
Éí~éé NK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK h~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ®äÇêÉ â~ÄÉäëÅÜ~âí çÅÜ áåÖÉí ëçã ~åíóÇÇÉ ëíÉå™äÇÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå áåîáÇ hêçâÉâ 
TQWN ÄäÉî çÅâë™ êÉëìäí~íÉí åÉÖ~íáîíK 

páÇ~ PRS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ TQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ PRT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSSO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ÇÉ ìééÖê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë Éíí MINJMIU ã íàçÅâí ã∏êâíI 
ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ Éåëí~â~ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK 
f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã âìäíìêä~ÖêÉí ®îÉå Éå Ü®êÇ EÇá~ãÉíÉê MIT 
ãI íàçÅâäÉâ MIO ãF Éå ÖêçéI íçäâ~Ç ëçã ~îÑ~ääëÖêçé EÇá~ãÉíÉê NIO ã Çàìé 
MIQ ãF çÅÜ Éå ëíÉåÑóääÇ åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã íçäâ~íë ëçã Éå áÖÉåÑóääÇ 
â®ää~LÄêìåå ãÉÇ Éíí Çàìé é™ ãáåëí OIM ãK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êíë s çÅÜ ps çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ç®ê 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å hêáëíá Ñ∏ÇÉäëÉ Ñê~ã íáää NSMMJí~äÉí é™íê®ÑÑ~íëK ^ääÇÉäÉë £ 
çã åìî~ê~åÇÉ ëÅÜ~âí äáÖÖÉê ÇÉå íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ âóêâçÖ™êÇÉå Ç®ê ëé™ê ~î 
Éå ëí~îâóêâ~ é™íê®ÑÑ~íë 

páÇ~ PRU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ PRV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSSN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_à®Äç cçÖÇÉÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÄóÖÖÉ ~î ÄÉî~ííåáåÖëÇ~ãã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ví~å çã TMMM ãO äáÖÖÉê é™ _à®äÄç cçÖÇÉÖ™êÇë ã~êâÉêI é™ ™âÉêã~êâ 
åçêê çã ã~åÖ™êÇÉåK i®ÖÉí ìíÖ∏ê Ü∏Öëí~ ÇÉäÉå ~î Éå £Js Ü∏àÇêóÖÖK f 
ÇÉëë ëóÇëäìííåáåÖ äáÖÖÉê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ _à®äÄçë ÄóíçãíK dÉåçã Éå ê~Ç 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áååÉ á Äóå Ü~ê ÇçâìãÉåíÉê~íë Öê~î~ê çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å hêáëíá Ñ∏ÇÉäëÉ çÅÜ Ñê~ã íáää çÅÜ ãÉÇ åìíáÇK 
aÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
çÅÜ á à®ãåÜ∏àÇ ãÉÇ Éå ÄÉî~ííåáåÖëÇ~ãã é™ _à®äÄç qê®ÇÖ™êÇI îáäâÉå 
éêçîìåÇÉêë∏âíÉë NVVMI ìí~å ~íí å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉëK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ áååÉÜ™ää~ Éíí MINJMIO ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê éäçÖÖ™åÖÉåI áååÉÜ™ää~åÇÉ ÑÉí çÅÜ ã∏êâ âìäíìêàçêÇ çÅÜ 
êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK 
^î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉë S ëí Ü®êÇ~êI T ëí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Q ëí 
~îÑ~ääëÖêçé~êK båÇ~ëí ÇàìêÄÉå çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ Üáíí~ÇÉëI ÇçÅâ áåÖ~ 
Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK mêçî Ñ∏ê `NQJÇ~íÉêáåÖ Ü~ê í~ÖáíëK 
_çéä~íëÉå ®ê Éå åóìééí®Åâí Ñçêåä®ãåáåÖI Ç®êíáää äáÖÖ~åÇÉ á Éíí ãóÅâÉí 
çëâóÇÇ~í ä®ÖÉ á Äêìâ~Ç ™âÉêã~êâK 

páÇ~ PSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ PSN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NSSM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç qê®ÇÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

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

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI çêåÉê~Ç ëî~êíÖçÇëíóéFI é®êäçêI â~ãã~êI 
NSMMJí~äëãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Öê~îÑ®äíJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI îáäâÉí 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíë NVUU ë~ãí îáÇ ÑäÉêí~ä íáääÑ®ääÉå ìåÇÉê NVUMJí~äÉíI 
î~êîáÇ Öê~î~ê Ñê™å íáÇÉå âê Ñ J TMMJí~äÉí Üáíí~íëK 
m™ NVVO ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~ Ñ~ååë Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëä~ÖÉê ãÉÇ êáâäáÖí 
ãÉÇ ëâ®êîJ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåI Å~ MINJMIP ã íàçÅâíK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê çî~å 
çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ ä~ÖÉê ë~ãí âÉê~ãáâÑóåÇ âçããÉê ~íí ã∏àäáÖÖ∏ê~ Éå ãÉê 
éêÉÅáë Ç~íÉêáåÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉê ë~ãí á âìäíìêä~ÖÉê 
Ç®êìåÇÉê Ñáååë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK 
f çãê™ÇÉíë åçêê~ êÉëé ë∏Çê~ ÇÉä Ñ~ååë Öê~î~ê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î á ë∏ÇÉê P ëí 
êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ Éå ëâÉäÉííÖê~î ë~ãí Éå Äê~åÇÖêçéK f åçêê 
Üáíí~ÇÉë P ëí êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí íçí~äí P ëí Öê~îÖ∏ããçê EO 
ìêåÉÄê~åÇÖêçé~ê ë~ãí Éå Äê~åÇÖêçé ãÉÇ Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖFK 
f î®ëíê~ ÇÉäÉå Üáíí~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ ÑóåÇã~íÉêá~äI Ää ~ Éå 
Äìäíä™ëåóÅâÉäK f åçêê Üáíí~ÇÉë Éå ÜìëÖêìåÇ ë~ãí ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Ü∏ê~åÇÉ íáää lñä~Ö™êÇÉåI îáäâÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää NRMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK aÉå 
Ü~ê ∏îÉêÖáîáíë ìåÇÉê NSMMJí~áÉíK 
^î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí â~å Ñê®ãëí Ñê~ãÜ™ää~ë âÉê~ãáâ ~î ÇÉäë 

páÇ~ PSO çÑ OUVS 



  

 

à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI ÇÉäë çêåÉê~Ç  ~î ëî~êíÖçÇëíóé ë~ãí O é®êäçêI O 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ â~ãã~êI Éíí NSMMJí~äëãóåí  ã ãK 
jáííÉå ~î çãê™ÇÉí î~ê ÜÉäí ëí∏êí ~î Éå ìêëÅÜ~âíåáåÖ çã Å~ NQM ã Ñ∏ê Éå 
î®åÇéä~åK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ÜÉäí çëí∏êÇ~ ÉåÇ~ëí á åçêêI ∏ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêK f 
∏îêáÖ~ ÇÉä~ê Ü~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉå ÇÉäîáë ëí∏êíëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ PSP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POVV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êÉíÉêí _çâÄáåÇ~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ t~ëíÉëëçå gçåëëçåI ^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI dä~ëI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ kl çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ pWí i~êëâóêâ~å á ìíâ~åíÉå 
~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ iáåâ∏éáåÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë PIPJNIM 
ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ óåÖêÉ â~ê~âí®êK jçí ÇÉå ëíÉêáä~ 
äÉê~å é™ Å~ NIMJNIP ã Çàìé Ñê~ãíê®ÇÇÉ âê~ÑíáÖ~ ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäé~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK p~ååçäáâí ®ê å™Öê~ ~î ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇÉäíáÇ~ 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PSQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPMM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^Ö~íÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI âêáíéáé~I ÄÉ~êÄÉí~Ç â~äâëíÉåI ÇàìêÄÉåI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ëÉåãÉÇÉäíáÇ JNTMMJí~ä çÅÜ 
Ç®ê∏îÉê âê~ÑíáÖ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêLê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ íÉÖÉäK 
i®åÖëí á £ ®ê Ñóääå~Çëä~ÖêÉå Å~ O J OIR ã íàçÅâ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PSR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPMN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^éçëíÉäå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë çÅÜ åÉÇë®íí~åÇÉ ~î 
ëí~âÉíëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
_™Ç~ ~êÄÉíÉå~ î~ê êÉÇ~å Ñê™å Ä∏êà~å ~îëÉÇÇ~ ~íí ÉåÇ~ëí ÄÉê∏ê~ ëÉåíáÇ~ 
ä~ÖÉêK 
sáÇ Öê®î~åÇÉ ~î Öêçé~ê Ñ∏ê ëí~âÉíëíçäé~ê ä®åÖë dê™Äê∏Çê~Ö~í~å âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ~ää~ Öêçé~ê ãÉÇ ìåÇ~åí~Ö ~î íî™ ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ é™Ñ∏êÇ 
íê®ÇÖ™êÇëàçêÇK f íî™ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ î~ê á Ä™Ç~ 
Ñ~ääÉå ~î ëÉåíáÇ~ ~êí ENVMMJí~äF 
sáÇ ~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå~ Ñ∏ê ÇÉå ìíîáÇÖ~ÇÉ é~êâÉêáåÖëéä~íëÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ∏îÉê ÜÉä~ óí~åK pçã ÉåÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëÉåíáÇ~ ëíÉåë~íí íê®ÇÖ™êÇëÖ™åÖ á ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉåK fåÖ~ 
®äÇêÉ ä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉëK 

páÇ~ PSS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PST çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POMR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó mê®ëíÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ÄóÖÖÑ∏êÉí~ÖÉí îáÇ ~êÄÉíÉå é™ ÇÉå åó~ êáâëî®Ö PO 
ä~Öí Çìãéã~ëëçê é™ ÇÉå áÅâÉ ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí e∏ÖÄó 
UTWN ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
_çêíí~Ö~åÇÉí ~î Çìãéã~ëëçêå~ ëâÉÇÇÉ á íî™ Éí~ééÉêI á ÇÉí Ñ∏êëí~ ëâÉÇÉí 
ëÅÜ~âí~ÇÉë ãÉêé~êíÉå ~î Çìãéã~ëëçêå~ Äçêí ãÉÇ ã~ëâáåI î~êîáÇ Éíí Å~ 
MIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇ ä®ãå~ÇÉë âî~ê Ñ∏ê ëÉå~êÉ Äçêíí~ÖåáåÖK ä 
Éí~éé íî™ ëÅÜ~âí~ÇÉë ÇÉå êÉëíÉê~åÇÉ ë~åÇÉå ÄçêíK c∏ê ~êÄÉíÉí ~åî®åÇÉë 
íî™ Öê®îã~ëâáåÉê ë~ãí íêÉ ~êÄÉí~êÉ Ñê™å ÄóÖÖÑ∏êÉí~ÖÉíK bÑíÉê ~îëäìí~Ç 
ëÅÜ~âíåáåÖ Ü~ê á ëíçêí ëÉíí ~ää ë~åÇ ~îä®Öëå~íë Ñê™å Öê~îÑ®äíÉíK bí~éé O 
ëâÉÇÇÉ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖ~ ëâ~Ççê é™ Öê~îÑ®äíÉí ìééëíçÇ îáÇ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î Çìãéã~ëëçêå~K 

páÇ~ PSU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ PSV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSQT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
j~íÜÉãI hçäë~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ pâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î ã~êâ Ñ∏ê ÄÉíÉ çÅÜ ëí~ääÄóÖÖå~Ç 
ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ áåîáÇ Ñçêåä®ãåáåÖ £ëíê~ qçääëí~Ç OPWNJQK 

fåçã ~îëíóÅâåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê Éå Å~ PñP ã ëíçê ∏îÉêíçêî~Ç íçêîâ~â~ 
é™ î®ëíëäìííåáåÖÉå ~î Éíí â~äÄÉêÖ ãÉÇ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê á â~åíÉêå~K 
aÉå ∏îÉêíçêî~ÇÉ ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíÉå ®ê çêÉÖÉäÄìåÇÉå íáää ÑçêãÉå çÅÜ 
Ü~ê Éå á ÇÉí å®êã~ëíÉ éä~å óí~K 

aÉå íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê J ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
c∏êÉâçãëíÉå ÄÉê∏êë Éà ~î ÄóÖÖå~íáçåÉåK 

páÇ~ PTM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ qçääëí~Ç OPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ PTN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PTOV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí eçëéáí~äëíìÖçêå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
çÅÜ Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå ~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î ÉäëÅÜ~âíÉí á eçëéáí~äëÖ~í~å çÅÜ 
qê™åÖëìåÇëÖê®åÇ ÄÉê∏êÇÉ Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíë âóêâ~ äáÖÖÉê é™ Éíí Çàìé ~î QM Åã 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î íÉÖÉäãìê~ê é™ Éíí Çàìé ~î 
ãÉää~å PR çÅÜ RM Åã ìåÇÉê Ö~íìåáî™K bäâ~Ää~êå~ âìåÇÉ Ç®êÑ∏ê éä~ÅÉê~ë 
çî~åé™ ãìê~êå~ î~êÑ∏ê áåÖÉå Ñêáä®ÖÖåáåÖ ÉääÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÄäÉî ~âíìÉää 
á ÇÉåå~ ëíê®ÅâåáåÖK 
fååÉ é™ íçãíÉå eçëéáí~äëëíìÖçêå~ U ìééíçÖë Éíí RM Åã Çàìéí ëÅÜ~âí 
ëåÉíí ∏îÉê íçãíÉå Ñê~ã íáää â®ää~êíê~éé~åK a®êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ∏îÉê Éå ÇÉä ~î íçãíÉå çÅÜ Éå ®äÇêÉ ãìêâçåëíêìâíáçå ãÉÇ 
ìíÖ™åÖëéìåâí ìê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ NRMMJí~äëâ®ää~êÉåK bäâ~Ää~êå~ âìåÇÉ á 
Ä®ÖÖÉ Ñ~ääÉå ä®ÖÖ~ë çî~åé™ âçåëíêìâíáçåÉêå~ î~êÑ∏ê áåÖÉå åÉÇÖê®îåáåÖ 
ÄäÉî ~âíìÉääK 

páÇ~ PTO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PTP çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PTOU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
aêçíÜÉãë éê®ëíÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ~îäçééëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ pWí £êà~åë Üçëéáí~ä ä™Ö îáÇ aêçíÜÉãë éê®ëíÖ™êÇ 
î®ëíÉê çã ëí~ÇÉåK eçëéáí~äÉí çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå NOTTK m™ NRPMJ 
í~äÉí ëâÉÇÇÉ Éå ë~ãã~åëä~ÖåáåÖ ~î Üçëéáí~äÉí çÅÜ eÉäÖÉ~åÇëÜìëÉí é™ 
dìëí~î s~ë~ë áåáíá~íáî çÅÜ Üçëéáí~äÉí Ñäóíí~ÇÉë íáää eÉäÖÉ~åÇëÜìëÉíK 
jìêêÉëíÉê íáääÜ∏ê~åÇÉ Üçëéáí~äÉí Ü~ê ÇçâìãÉåíÉê~íë áåçã çãê™ÇÉí îáÇ 
Ñóê~ íáääÑ®ääÉå ãÉää~å ™êÉå NVOV çÅÜ NVRM Epo åêKRJUFK 
eçëéáí~äë~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÑóêëáÇáÖ çÅÜ ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î Éå Öê™ëíÉåëãìê 
ìíÉÑíÉê îáäâÉå ÄóÖÖå~Çëä®åÖçêå~ ÖêìééÉê~ÇÉ ëáÖK 
qçí~äí ã~ëâáåÖê®îÇÉë RM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê MKPJMKQ ã çÅÜ ëÅÜ~âíÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å OKSJNKR 
ãK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää ãáåëí~ ã∏àäáÖ~ çÅÜ ëÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ á ÜÉä~ 
ëáå ä®åÖÇ ÇÉí ®äÇêÉ s^JëÅÜ~âíÉíK båÇ~ëí çãÖê®îÇ~ ™íÉêÑóääå~Çëã~ëëçê 
Ñê™å ÇÉí ê~ëÉê~ÇÉ Üçëéáí~äÉí ÄÉê∏êÇÉë Ç®êÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉíK 

páÇ~ PTQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PTR çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PTOS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí d~êî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
aìÄÄÉäâ~ãI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëFI ëä~ÖÖI ëéáâI Öä~ëI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÉíI NRIPñS ã ®ê ~îëÉíí ~íí ÄóÖÖ~ë é™ éä~íí~ ëçã Öê®îë 
åÉÇ VM Åã ìåÇÉê ìêëéêìåÖäáÖ ã~êâåáî™K 
_óÖÖå~Çëóí~å Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë íáÇáÖí á ã~êë ã™å~ÇK oÉëìäí~íÉí ~î ÇÉåå~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáë~ÇÉ ~íí á ÖÉåçãëåáíí NMJPM Åã íàçÅâ~ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
ä~ÖÉê ã™ëíÉ ìåÇÉêë∏â~ë áåå~å ÄóÖÖÉíK aÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖêÉåI 
ìééã®íí~ íáää ãáåëí P ã á íàçÅâäÉâ Ekóä®åÇÉêë ÖÉçÄóê™ NVVOF 
ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ ìí~å äáÖÖÉê âî~ê çê∏êÇ~K 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÖê®îÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë R åáî™ÉêI î~ê~î O 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíëK 
káî™ N ÄÉëíçÇ ÉåÇ~ëí ~î Éíí MIR ã íàçÅâí é™Ñ∏êí ã~íàçêÇëä~ÖÉêK káî™ O 
ÄÉëíçÇ ~î Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇI îáäâÉå îáÇ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê âìåå~í 
Ç~íÉê~ë íáää NTMMJí~äK 
f åáî™ P Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Éíí OñQ ã ëíçêí çãê âìäíìêä~ÖÉê ÄÉî~ê~íK f ÇÉíí~ 
ä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå ëãáÇÉëéä~íëK 
f åáî™ Q çÅÜ R âìåÇÉ íî™ çäáâ~ åáî™Éê ~î ÜìëÖêìåÇÉê ÇçâìãÉåíÉê~ëK aÉ 

páÇ~ PTS çÑ OUVS 



 

 

ÄÉëíçÇ á åáî™ Q ~î Ü™êí íê~ãé~ÇÉ àçêÇÖçäî ãÉÇ Çê®åÉêáåÖëê®ååçê ãÉää~åK 
f åáî™ R ÄÉëíçÇ ÖçäîÉå ~î íê®K qóî®êê î~ê íê®Éí ë™ Ç™äáÖí ~íí 
âçåëíêìâíáçåÉå áåíÉ Ñê~ãÖáÅâK 
eìëÖêìåÇÉêå~ ~åëä∏í íáää åìî~ê~åÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î d~ãä~ pâçäÖ~í~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PTT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTOQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eçëéáí~äëíìÖçêå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ ffWQFI ÄÉåI ëéáâ~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖÉå ~î Éå ®äÇêÉ êÉîÉíÉê~Ç 
âçêëîáêâÉëÑ~ëíáÖÜÉí á p∏ÇÉêâ∏éáåÖë aêçíÜÉãëâî~êíÉê ÄäÉî Éå 
ìíëÅÜ~âíåáåÖ ~î ã~ëëçê ìê Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ â®ää~êÉ 
~âíìÉääK 
h®ää~êÉå ÄÉëíçÇ ~î íî™ äáâëíçê~ êìã ãÉÇ Éå â®ää~êÜ~äë ÉãÉää~åK 
f ÇÉí ∏ëíê~ êìããÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÄçêííçÖë Éíí 
âìääÉêëíÉåëÖçäî Ç~íÉêÄ~êí íáää NUMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK råÇÉê ãìêÉåë ÄçííÉå 
çÅÜ ÖçäîÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á êìããÉíë k Ü∏êå êÉëíÉê ~î â~äâëíÉåëãìê~êK 
aÉëë~ âìåÇÉ ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ ÇÉä~ê ~î Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíÉíë 
âóêâ~ ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ìí~åÑ∏ê ÜìëÉí NVORJOSK 
f ÇÉí î®ëíê~ êìããÉí âìåÇÉ ë~ãã~ âìääÉêëíÉåëÖçäî ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
sáÇ íáääÑ®ääÉí ìíÑ∏êÇÉë ®îÉå ãìêÇçâìãÉåí~íáçå ~î â®ää~êÉå çÅÜ 
ÑçíçÇçâìãÉåí~íáçå ~î ÜìëÉíK 

páÇ~ PTU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PTV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POUU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí bÇÇ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí ë~åÇáÖí ã~íàçêÇëä~ÖÉê á~âííçÖë MIQRJNIO ã íàçÅâíI áååÉÜ™ää~åÇÉ 
Éåëí~â~ íÉÖÉäâêçëëÄáí~êI ÇàìêÄÉå çÅÜ Ñ~à~åëI ìééÉåÄ~êäáÖÉå çÇäáåÖëã~êâI 
Éî ÇÉäîáë é™Ñ∏êí çÅÜ ìíÑóääíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTOT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E^J_J `JÖçÇëFI ä®ÇÉêëâçêI íê®â®êäI ÄÉåLÜçêå~êÄÉíÉåI à®êåëãáÇÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ä™Ö á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ píçêÖ~í~åK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ~åí~ä ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉê ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ 
Üìëä®ãåáåÖ~ê áåíáää Ö~í~å çÅÜ âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê áååÉ é™ íçãíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POUV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí aÉíÉâíáîÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î é~êâÉêáåÖëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíâçåíêçääK 
hî~êíÉêÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ìí~åÑ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ iáåâ∏éáåÖ ãÉå áåå~åÑ∏ê ÇÉëë 
î®ÖëóëíÉãK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå åÉÇÖê®îåáåÖL~îÑ~ääëÖêçéI ã∏àäáÖÉå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâI á Éñéäç~íÉê~ÇÉ çãê™ÇÉíë î®ëíê~ Öê®åëK 
bíí ëÉåíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê á~âííçÖë ∏îÉê ÜÉä~ óí~åK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí ãÉÇ ìåÇ~åí~Ö ~î ÇÉëë s ìíâ~åí áåíÉ 
î~êáí Éñéäç~íÉê~í Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ∏êÉ NUMMJí~äÉíK 
fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK 

páÇ~ PUO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
POVM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_~ëíìéä~åI kóÖ~í~åI qê®ÇÖ™êÇëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_fI _ffWPI _ffWQI `fWOI `ffWOI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI c∏åëíÉêÖä~ëI 
ÜìëÜ™ääëÖä~ëI m~ëëÖä~ëI hêáíéáéçêI péáâ Ñê™å ÄÉåÜ~åíîÉêâI jÉí~ääâå~ééI 
jìëâ∏íëí∏ÇE\FI péáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãI aàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäóííåáåÖ ~î Éäëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖLìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ NRJNSMMJí~äK f 
ÄçííÉå ãçí ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™êÇÉêëé™êK f ÇÉ ìåÇêÉ 
âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ ~î NOJNPMMJí~äëâ~ê~âí®êK fåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ ÇçÅâ âåóí~ë íáää ÇÉåå~ íáÇI ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ 
∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉíK 
aÉ âçåëíêìâíáçåÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉëíçÇ ~î íî™ ÖêìåÇãìê~ê íáää íî™ 
çäáâ~ ÜìëI Éå ëóääëíÉåëâçåëíêìâíáçå ãÉÇ Éíí ~îäçéé á Ñçêã ~î Éå ìêÄçêê~Ç 
íê®ëíçÅâ EÉå îÉêâëí~Çëäçâ~ä\FI Éå Çàìé Öêçé J íêçäáÖÉå Éå Äêìåå ë~ãí íî™ 
ÄÉÜ™ää~êÉ ãÉÇ â~äâ EÇÉå Éå~ Éå íìåå~I ÇÉå ~åÇê~ Éå ?ä™Ç~?FK ^ää~ ÇÉëë~ 
âçåëíêìâíáçåÉê Ü∏ê ë~ååçäáâí ÜÉãã~ á NRJNSJí~äI å™Öçå ~î ãìê~êå~ â~å 
î~ê~ NTMMJí~äK 

páÇ~ PUQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POVN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
d∏ê~å aóâë Ö~í~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ääWQI Ñ~à~åëFI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê åó s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü~äîãÉíÉêå íàçÅâ~ äÉêÄä~åÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ∏îÉê 
ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉ ÄÉëíçÇ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ EQ ëâ®êîçêF çÅÜ çÄê®åÇ~ 
ÇàìêÄÉåK 
i®åÖëí á k é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü∏êåÉí ~î Éå â~ääãìê~Ç ÜìëÖêìåÇ á s Ü~äî~å ~î 
ëÅÜ~âíÉíK dêìåÇÉå Ü~ÇÉ Öê®îíë åÉÇ á âìäíìêä~ÖêÉå çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î 
à®ãåëíçê~ Å~ MISñMIP ã ëíçê~ ÜìÖÖå~ Öê™ëíÉå~êK f ÜìëÖêìåÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Öä~ëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Ñ~à~åëâÉê~ãáâK 
a~íÉêáåÖW a~íÉêáåÖÉå ®ê çë®âÉêK hìäíìêä~ÖêÉí ëÉåãÉÇÉäíáÇ J NTMMJí~ä\ 
eìëÖêìåÇÉå NUMMJí~ä\ 

páÇ~ PUS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUT çÑ OUVS 



 
 

 

 

  

 

 

^fp kê üê 
NSTV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ë®íÉêá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~ÇI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™ä EÄä~ ~ãìäÉííêáåÖ~êI ëéçêê~êI Äìäíä™ëåóÅâä~êI 
ÄêçÇÇ~êI Ü®ëíëâçêI ~êãÄçêëíéáäëéÉíë~êFI âÉê~ãáâ EçÇÉâçêÉê~ÇI ∏ëíÉêëà∏I 
`ä C `ffFI â~ãã~êI ÄÉå™äI î®îíóåÖÇÉêI ëä®åÇíêáëë~I áëä®ÖÖI é®êäçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää _çêÖë Äóíçãí çÅÜ 
ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K sáÇ ìíÖê®îåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ìéé íáää MIU ã 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ñê®ãëí óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
eìëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëóääÜìë ãÉÇ Éå íáääÜ∏ê~åÇÉ ëíÉåä~ÖÇ 
Ö™êÇëéä~åK f Éíí ~åÖê®åë~åÇÉ çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éíí ëíçäéÄìêÉí Üìë 
Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éíí Üìë ãÉÇ î®ÖÖê®ååçêIíî™ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëìÖå~êI Éå ÄêìååI Ü®êÇ~êI Öêçé~ê ããK cê™å ãÉÇÉäíáÇ 
Ñ~ååë Éå ëíÉåä~ÖÇ î®Ö ãÉÇ Éå íáääÜ∏ê~åÇÉ ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇëéä~åK 
_ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâëI Ñ∏êìíçã Å~ NRM âÖ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ÇàìêÄÉåI Ñê®ãëí 
à®êåÑ∏êÉã™äI Å~ SMM ëíK ^î ÇÉëë~ â~å å®ãå~ë Éíí íàìÖçí~ä ~ãìäÉííêáåÖ~êI 
ëéçêê~êI Äìäíä™ëåóÅâä~êI ÄêçÇÇ~êI Ü®ëíëâçê çÅÜ ~êãÄçêëíéáäëéÉíë~êK 
aÉí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âÉê~ãáâã~íÉêá~äÉí ÄÉëí™ê ÇÉäë ~î çÇÉâçêÉê~ÇÉ Öêçî~ 
ëâ®êîçê ãÉå ®îÉå ~î £ëíÉêëà∏âÉê~ãáâ ãÉÇ ÇÉâçêK cê™å ãÉÇÉäíáÇÉå Ñáååë 
`ä C `ffJ âÉê~ãáâK 
aÉëëìíçã ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î â~ãã~êI Éå ÄÉåå™äI î®îíóåÖÇÉêI Éå 
ëä®åÇíêáëë~I Éå áëä®ÖÖ ë~ãí é®êäçêK 

páÇ~ PUU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PUV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSQU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pâÉå®ë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®ëíåáåÖLëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s®ÖîÉêâÉíë Äçêíëéê®åÖåáåÖ ~î Éå ÄÉêÖëâå~ääÉ 
çãÉÇÉäÄ~êí áåíáää Ñ®êàÉä®ÖÉí çÅÜ ëâ~åëÉå îáÇ pâÉå~ë J £ëíê~ eìëÄó ëåI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ÉÑíÉêâçåíêçää ~î çãê™ÇÉíK 

aÉå ~âíìÉää~ ÄÉêÖëâå~ääÉå Ü~ê ÇÉäîáë áåÖ™íí á ëâ~åëÉå Ñê™å NTMMJí~äÉíK 
fåå~å Äçêíëéê®åÖåáåÖÉå ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉë ÄÉêÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó ORMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ PVM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTPM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pWí i~ìêÉåíá âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëí~âÉíëíçäé~ê ãÉÇ ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåí Öê®îíë åÉê á 
â~åíÉå ~î pWí i~ìêÉåíáá âóêâçÖ™êÇ ä®åÖë ~åÖê®åë~åÇÉ Ö~íçê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåíÉåë 
~îä®Öëå~ÇÉ ÉÑíÉê ä®åëëíóêÉäëÉåë é™éÉâ~åÇÉ ~íí âóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë áååÉêëí~Ç ìíÖ∏ê ä~ÖëâóÇÇ~Ç Ñçêåä®ãåáåÖK 
qçí~äí Ü~ÇÉ PO ëí ëí~âÉíëíçäé~ê ãÉÇ ÄÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåí Öê®îíë åÉê é™ Éå 
ëíê®Åâ~ ~î SR ã á ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉí ~î âóêâçÖ™êÇÉå EâîK d~êî~êÉå RJSF 
ìíãÉÇ mê®ëíÖ~í~å çÅÜ d~ãä~ pâçäÖ~í~åK _ÉíçåÖÑìåÇ~ãÉåíÉå Ü~ÇÉ Éå 
Çá~ãÉíÉê é™ MKQ ãI Éíí Çàìé é™ MKR ã çÅÜ î~ê éä~ÅÉê~ÇÉ ãÉÇ Éíí áåÄ∏êÇÉë 
~îëí™åÇ ~î MKS ãK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÇêçÖë ÑìåÇ~ãÉåíÉå ìéé ìê ã~êâÉå ãÉÇ 
Üà®äé ~î ã~ëâáåK j~êâä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇJÖêìëÑóääåáåÖ åÉê íáää MKO ã 
ìåÇÉê ã~êâóí~å çÅÜ Éíí ë~åÇÄä~åÇ~í Üìã∏ëí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ äáíÉ 
íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~äâÄêìâ ãÉää~å MKO çÅÜ MKRã ìåÇÉê óí~åK 
j~êâáåÖêÉééÉåë êáåÖ~ Çá~ãÉíÉê çã∏àäáÖÖàçêÇÉ Éå å®êã~êÉ ä~ÖÉê~å~äóëK 

páÇ~ PVN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSQS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉëÜ∏Öë âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê é™ £ÇÉëÜ∏Öë âóêâçÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíÉí çãÑ~íí~ÇÉ ëÅÜ~âí çã íçí~äí QM ã Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåI Ñê™å ëíìéê∏ê é™ 
âóêâ~åë ëóÇëáÇ~ çÅÜ Ñê~ã íáää ÇÉå ë â ëçÅâÉåëíìÖ~å é™ âóêâçÖ™êÇÉåë ps 
Ü∏êåK aÉëëìíçã Ü~ê Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ~îÄ~å~íë Ñê~ãÑ∏ê âóêâ~åë ëóÇÑ~ë~Ç 
áåÑ∏ê Éå Ü~åÇáâ~ééê~ãé ìéé ãçí ë∏Çê~ ä™åÖÜìëáåÖ™åÖÉåK 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ ÇÉäîáë á âóêâçÖ™êÇë àçêÇI ãÉÇ ëéêáÇÇ~ ëâÉäÉííÇÉä~ê ë~ãí 
Ñê~ãÑ∏ê âóêâ~åë ëóÇÑ~ë~Ç á Éíí é~êíá ëçã Ñóääíë ìéé ãÉÇ Öêìë çÅÜ àçêÇ 
îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ãìê NVRVK aÉåå~ Ü~ê åì Ñäóíí~íë å™Öê~ ãÉíÉê 
ë∏ÇÉêìíK 

páÇ~ PVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

páÇ~ PVQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PSQR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
qçêê∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ÉåëâáäÇ î®Ö Ñê™å Ñ~ëíä~åÇÉí íáää qçêê∏ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ëíê®Åâ~å Ñê™å ëìåÇÉí ãÉää~å hçäãçë∏ 
çÅÜ qçêê∏I Ñê~ã íáää qçêê∏ ÄóK 
qçêê∏ Ü~ê î~êáí äçíëéä~íë Ñê™å NSPM çÅÜ áå é™ NUMMJí~äÉí çÅÜ Éíí ~åí~ä 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™ ∏å é™ãáååÉê çã ÇÉåå~ ÉéçâI ÄäK~ 
êÉëíÉêå~ ~î äçíëÜ~ãåÉåI âçäÉê~âóêâçÖ™êÇÉå ë~ãí ÇÉå ®äÇêÉ Ñ~êäÉÇÉåK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå âçããÉê ÇçÅâ áåíÉ ~íí ~åä®ÖÖ~ë á å®êÜÉíÉå ~î 
ÇÉëë~K f ëìåÇÉí ãÉää~å hçäãçë∏ çÅÜ qçêê∏ Ñáååë ëé™ê ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ 
ÄêóÖÖ~ ÉääÉê ~îëé®êêåáåÖI á Ñçêã ~î Éå ëíÉåâáëí~K fåíÉ ÜÉääÉê ÇÉåå~ 
âçããÉê ÇçÅâ ~íí é™îÉêâ~ë ~î î®ÖÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ëíìÇÉê~ÇÉë ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ∏îÉê 
qçêê∏ çÅÜ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë á Ñ®äíK s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉëíçÇ 
íáää ëíçê ÇÉä ~î ä™Öä®åí íÉêê®åÖ EãáåÇêÉ ®å R ãK∏KÜFK aÉ Ü∏ÖêÉ é~êíáÉêå~ 
ÄÉëíçÇ ~î ÖäÉë í~ääëâçÖ çÅÜ ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉê ~î ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK 

páÇ~ PVR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

páÇ~ PVS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSUO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ îáë~ÇÉ é™ Äçéä~íëä®ÖÉå çÅÜ 
çë®âê~ Öê~î~êK páëíå®ãåÇ~ Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí _çêÖ 
OONWNK 
pÅÜ~âí ÇêçÖë ãÉÇ ã~ëâáå ÇÉäë áåçã ÇÉ í®åâÄ~ê~ Äçéä~íëä®ÖÉå~ çÅÜ ÇÉäë 
á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉíK aÉ çë®âê~ Öê~î~êå~ ëåáíí~ÇÉëK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ PVT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ PVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNQV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
qìåÖÉäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åëáäçÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí ÉääÉê Üáëíçêáëâ î®êÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ PVV çÑ OUVS 



  

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
POVO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
q~ååÉÑçêëI s®ëíê~ _∏âÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëâ™äÖêçé~ê 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ ~êâáîÖÉåçãÖ™åÖK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå äáÖÖÉê á ∏ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î iáåâ∏éáåÖI 
å®ê~ p^^_ë áåÇìëíêáçãê™ÇÉK jÉêé~êíÉå ~î ëíê®Åâ~å ®ê íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÇ 
çÅÜ Éñéäç~íÉê~Ç á çäáâ~ çãÖ™åÖ~êK 
^êÄÉíÉí é™Ä∏êà~ÇÉë ãÉÇ Éå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖÉåë 
ìééÖáÑíÉê çã çãê™ÇÉíI ë~ãí Éå ëíìÇáÉ ~î ÇÉ ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêá~âíÉêå~K 
a®êé™ Ñ∏äàÇÉ Éå ÄÉëáâíåáåÖ ~î ëíê®Åâ~å á Ñ®äíK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå Ñê~ãíê®ÇÇÉ íêÉ é~êíáÉê ëçã áåÑ∏ê Éå Éñéäç~íÉêáåÖI Ä∏ê 
Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI Éíí á åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å Eçãê 
NF ë~ãí íî™ çãê™ÇÉå á ÇÉëë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä Eçãê O çÅÜ PF ÉåäáÖí ÄáÑçÖ~Ç 
â~êí~K lãê™ÇÉ N ÄÉëí™ê ~î Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ á ™âÉêã~êâI ëçã ìíÖ∏ê 
Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK £ëíÉê çã ÇÉåå~ Ñáååë Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ÄÉêÖ 
á Ç~ÖÉåK f ™âÉêâ~åíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉîÉåíìÉää ëíÉåë®ííåáåÖK lãê™ÇÉ O 
ìíÖ∏êë ~î ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êå~ iáåâ∏éáåÖ NNPWNJO ë~ãí Éå ëóÇëäìííåáåÖ á 
çãê™ÇÉí å®ê~ ÇÉëë~I ë~ãí Éå ëóÇëäìííåáåÖ å®ê~ ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíÉí iáåâ∏éáåÖ NNTWNK lãê™ÇÉ P ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê çã 
pí™åÖ™å á bãã~äìåÇë âçäçåáçãê™ÇÉI å®ê~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå iáåâ∏éáåÖ 
OMNWNK pé™åÖÉêìãë Ö~ãä~ Äóíçãí Ü~ê î~êáí ÄÉä®ÖÉå á çãê™ÇÉí ëçã â~å 

páÇ~ QMM çÑ OUVS 



 

áååÉÜ™ää~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ä™åÖ âçåíáåìáíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NNPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QMN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POVP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _çêÖã®ëí~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E`WfI _ffWQFI âêáíéáéçêI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó s^ ~åëäìíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ Å~ ä ã Çàìé~ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ÇÉäîáë 
Ö~åëâ~ âçãéäáÅÉê~Ç ëíê~íáÖê~ÑáK 
_çííÉå é™ âìäíìêä~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå ?î™ÖáÖ? éêçÑáä îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ã~êâÉå 
á Éíí Ñ∏êëí~ ~åî®åÇåáåÖëëâÉÇÉ î~êáí ™âÉêK e∏ÖêÉ ìéé á ä~ÖêÉí 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íêÉ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éê ãÉÇ ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK 
aÉ íî™ ìåÇÉêëí~ ÄÉëíçÇ ~î êáëÄ®ÇÇ~ê ãÉÇ~å ÇÉå ∏îÉêëí~ ÄÉëíçÇ ~î Éå 
âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖK aÉå ìåÇÉêëí~ ~î ÇÉëë~ â~å Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇ ãÉÇ 
Üà®äé ~î `Wf âÉê~ãáâK 
jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ∏îêÉ Ö~íìåáî™Éêå~ Ñ~ååë Éíí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê çÅÜ êÉëíÉê ~î Äê~åÇK 
f ëÅÜ~âíÉí íáääî~ê~íçÖë ãóÅâÉí ëíçê~ ã®åÖÇÉê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâK 
aÉåå~ ìíÖ∏êë å®ëí~å ìíÉëäìí~åÇÉ ~î â®êä ëçã â~ëëÉê~íëK cäÉê~ Ü~ê 
ëéêìÅâáí îáÇ Äê®ååáåÖÉå î~êîáÇ Öä~ëóê êìååáí åÉÇ á ëéêáÅâçêå~ çëîK 
hÉê~ãáâÉå Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Çìãé~íë á ê~ëã~ëëçêå~ ~î Éå å®êäáÖÖ~åÇÉ 
âÉê~ãáâîÉêâëí~ÇK hÉê~ãáâÉå ®ê ~î NSMMJí~äëíóéK 

páÇ~ QMO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QMP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POVQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí dä~ëêìí~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e¨ä¨åÉ _çêå~ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ çãÑ~íí~åÇÉ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíë á ë∏Çê~ ÇÉä~êå~ ~î âî~êíÉêÉí 
dä~ëêìí~åI iáåâ∏éáåÖ NSNWN çÅÜ POOWNK bå Äçéä~íëìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ê 
®îÉå Öàçêíë á âî~êíÉêÉí dä~ëâìä~å ëíê~ñ áåíáääI iáåâ∏éáåÖ NSOWNK 
oÉëìäí~íÉå íóÇÉê é™ Éå âçåíáåìÉêäáÖ Äçë®ííåáåÖ á çãê™ÇÉí Ñê™å 
ëÉååÉçäáíáâìã çÅÜ Ñê~ã íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK f âî~êíÉêÉí dä~ëêìí~å Ü~ê 
çÅâë™ Öê~î~ê Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê J ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ Eiáåâ∏éáåÖ NSMWNI NSNWN çÅÜ PONWNFK lãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã 
ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñáååë rääÉîá ÄóíçãíI îáäâÉå Ñáååë çãå®ãåÇ Ñê™å 
íáÇáÖí NPMMJí~äK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Ö~ãã~ä ™âÉêI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
äÉê~ çÅÜ ãçê®åã~êâK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖ ìééíçÖë OP éêçîëÅÜ~âí á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK f é~êíáÉí 
ãÉää~å _ÉêÖëî®ÖÉå çÅÜ fhb^ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äI ë~ãã~åä~Öí PQ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëëìíçã Ñ~ååë 
êÉëíÉê ~î Éíí ÇÉäîáë ë∏åÇÉêéä∏àí âìäíìêä~ÖÉêK qóÇäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éíí Å~ QMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK _çéä~íëÉå â~å ÖÉë Éå 

páÇ~ QMQ çÑ OUVS 



 

íêçäáÖ Ç~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
f çãê™ÇÉí åçêê çã fhb^ Ñ~ååë Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ êÉëíÉê ~î Éíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê ë~ãí íî™ ëâ~Ç~ÇÉ Ü®êÇ~êK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê á ÇÉíí~ é~êíá âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖ 
çÅÜ çÇäáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QMR çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
POVR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
cÇ £îåáåÖëçãê™ÇÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

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

cóåÇ 
jóåí ENVRVJTPFI é~íêçåÜóäëçêI ä~ÇÇê~ã~ê çÅÜ ãáäáí®ê~ âå~éé~êI Äê®åí 
ÄÉåI âÉê~ãáâI âêìãâåáîI ~îëä~Ö á âî~êíëI äÉêâäáåáåÖI à®êåéÉääÉíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëÉãáå~êáÉÖê®îåáåÖ Ñ∏ê 
~êâÉçäçÖáëíìÇÉê~åÇÉ á iáåâ∏éáåÖ çÅÜ î~ê Éíí ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖI píçÅâÜçäãë 
ìåáîÉêëáíÉí çÅÜ iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåK 
cçêåä®ãåáåÖÉåë ä®ÖÉ ®ê ìíë~íí é™ Éå áåíÉåëáîí ìíåóííà~Ç ÇÉä ~î 
iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíK qáää Ñ∏äàÇ ~î ëâ~Ççê Ü~ê Éå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìíÑ∏êíëK 
Eo~ééçêíI lëíã~êâ NVUMFK aÉåå~ ÄÉê∏êÇÉ Éå Öê~î çÅÜ NM 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î çäáâ~ ëä~ÖK ` NQ Ç~íÉêáåÖ~ê Ö~î î®êÇÉå çãâêáåÖ 
RMM Ñ hêK 
qêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå Ü®êÇ ìåÇÉêë∏âíÉë NVVOK qî™ ~î ëíÉå 
ë®ííåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Öê~î~êK dê~î~êå~ Ü~ÇÉ áåêÉ âçåëíêìâíáçåÉê 
~î ëíçêëíÉå çÅÜ Äê®ííÉå ~î ëâ®êîëíÉåK _™Ç~ Öê~î~êå~ áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ ÄÉå 
~î ã®ååáëâ~ çÅÜ âÉê~ãáâK f ~åä NO é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã Éå âêìãâåáî 
~î à®êåK 
f Éå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~I ~åä NPI âìåÇÉ áåÖÉå ÄÉÖê~îåáåÖ âçåëí~íÉê~ëK 
råÇÉê ~åä NN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI îáäâÉå çÅâë™ ìåÇÉêë∏âíÉëK 
sáÇ ë~ãã~ íáääÑ®ääÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ãáåÇêÉ óí~ ~î ëâ~Ç~í âìäíìêä~ÖÉê é™ 

páÇ~ QMS çÑ OUVS 



 

Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç Äçéä~íëíÉêê~ëë é™ ë~ãã~ áãéÉÇáãÉåíK hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ÇÉ 
Ñ∏äàí ãÉÇ å®ê Éå ëíÉå äçëëå~í ìê íÉêê~ëëÉå çÅÜ î®äí åÉÇ™í 
f ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêEÄêçåë™äÇÉêíóéFI äÉêâäáåáåÖ 
ãÉÇ éáåå~îíêóÅâI âçä çÅÜ à®êåéÉääÉíë 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ URWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ UQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POVS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí dä~ëêìí~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáííI £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI d∏ê~å q~ÖÉëëçåI ^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
ä∏é~êÉI píÉåóñ~I ÉäÇëä~ÖåáåÖëëíÉåI âî~êíë~îëä~ÖI âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í â∏éÅÉåíêìã ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~ÇãáåáëíêÉê~ÇÉë ÖÉåçã oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ëçã 
çÅâë™ ëî~ê~ÇÉ Ñ∏ê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Ñ®äíéÉêëçå~äÉåK c∏ê Öê®îäÉÇåáåÖ çÅÜ 
ê~ééçêí ëî~ê~ÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î Ö~ãã~ä ™âÉêã~êâK aÉí éêçîìåÇÉêë∏âíÉë 
á ~ìÖìëíá NVVO ~î oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rsJjI iáåâ∏éáåÖK sáÇ 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã Éíí 
Å~ Q MMM âîã ëíçêí çãê™ÇÉ å®êã~ëí fhb^K qî™ ` NQJÇ~íÉêáåÖ~ê ~î Ü®êÇ 
êÉëé ëíçäéÜ™ä Ö~î Ç~íÉêáåÖ~ê âêáåÖ ™ê MK 
sáÇ ~îÄ~åáåÖ ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OTP ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã Éíí PMRM 
âîã ëíçêí çãê™ÇÉK £îêáÖ~ NMMM âîã îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ëí∏êÇ~ ~î ëÉåíáÇ~ 
~âíáîáíÉíÉê ÉääÉê ë~âå~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ íáääÜ∏ê~ 
íî™ ëÉé~ê~í~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK _®ÖÖÉ Äçéä~íëÉêå~ Ü~ê ìêëéêìåÖäáÖÉå 
Ñçêíë~íí áå ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ fhb^ á £K 
hìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Ñä®Åâîáë ÄÉî~ê~í çÅÜ îáë~ÇÉ ëáÖ Ñê®ãëí á Ñçêã Éî 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á éäçÖóí~å çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÄçííå~êK bíí ëí∏êêÉ 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë ÉåÇ~ëí á pl ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ç®ê 

páÇ~ QMU çÑ OUVS 



 
 

 

ÇàìéÉí ìééÖáÅâ íáää å®ê~ OM ÅãK cóåÇ ë~âå~ÇÉë å®ëí~å ÜÉäíK 
^î ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ ÜìîìÇÇÉäÉå ENOV ëíF ÄÉëí™ 
~î ëíçäéÜ™äK jÉÇ Üà®äé ~î ÇÉëë~ âìåÇÉ êÉÇ~å á Ñ®äí ãáåëí Q Üìë ~î 
î~êáÉê~åÇÉ âçåëíêìâíáçå çÅÜ ™äÇÉê áÇÉåíáÑáÉê~ëK båÇ~ëí Éíí ~î ÜìëÉå î~ê 
çëâ~Ç~í ~î fhb^Wë é~êâÉêáåÖëéä~íëI Éíí kJp äáÖÖ~åÇÉ Üìë ~î 
ãÉëìä~âçåëíêìâíáçåK bíí ãóÅâÉí ëíçêí ~åí~ä ~î ëíçäéÜ™äÉå îáë~ÇÉ ëáÖ 
íáääÜ∏ê~ Éíí Ü®Öå~ÇëëóëíÉã ëçã çãêáåÖ~ÇÉ Äçéä~íëÉå á kI p çÅÜ sK 
_çéä~íëÉå ë~âå~ÇÉ ~îÖê®åëåáåÖ á ks çÅÜ £ íáää Ñ∏äàÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
é™îÉêâ~åK 
e®êÇ~êå~ ä™Ö ë~ãä~ÇÉ á ÖêìééÉê çã Éå RJS ëí í®íí áåé™ ÜìëÉåë ë∏Çê~ 
ä™åÖëáÇçêK p~ãíäáÖ~ ÇÉëë~ î~ê ë~ãã~åâçééä~ÇÉ ãÉÇ Éå ÉääÉê ÑäÉê~ 
âçâÖêçé~êK bíí í®íí Ü®êÇçãê™ÇÉ ìí~å å™Öçå âçåí~âí ãÉÇ ~åÇê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë á Äçéä~íëÉåë ëóÇäáÖ~ëíÉ ®åÇ~K e®êÇ~ê Ñ∏êÉâçã ÇçÅâ 
ÖäÉëí ∏îÉê ÜÉä~ ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK k™Öê~ íçã ìí~åÑ∏ê ëà®äî~ 
Äçéä~íëóí~åK 
cê™å ë∏ÇÉê äÉÇÇÉ Éå ëíÉåä~ÖÇ î®ÖÄ~åâ áå íáää Äçéä~íëóí~åK s®ÖÄ~åâÉå 
Ñçêíë~ííÉ ìí Ñê™å ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~åK 
fåÖ~ ë®âê~ Öê~îâçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ëK qêÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê Öê®îÇÉë ìí ãÉå ë~ãíäáÖ~ îáë~ÇÉ ëáÖ 
ÜÉäí ë~âå~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ ÄÉÖê~îåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QMV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POVT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pWí mÉêëÖ~í~åI päçííëíê®ÇÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçåI ^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
pí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééë®ííåáåÖ ~î ëí~âÉí ãÉää~å pWí mÉêëÖ~í~å çÅÜ 
päçííëíê®ÇÖ™êÇÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f çãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåÜìë Ñê™å NQMMJí~äÉíë ëäìí ëçã ìåÇÉêë∏âíë 
NVUUJVNK pí~âÉíÉí ë®ííë ìéé ãÉÇ Üà®äé ~î ÖàìíåáåÖ~ê á Ñ∏êÄçêê~ÇÉ Ü™äK 
hçåíêçääÉå çãÑ~íí~ÇÉ éêçîÄçêêåáåÖI ìééêáî~åÇÉ ~î ÅÉãÉåíëçÅâÉä íáää 
®äÇêÉ ëí~âÉí ë~ãí ÄçêêåáåÖ Ñ∏ê ëí~âÉíÉíë Ñ~ëíÖàìíåáåÖK hçåíêçääÉå ëóÑí~ÇÉ 
íáää ~íí ìåÇîáâ~ ~íí â®åÇ~ çÅÜ ÉîK çâ®åÇ~ ãìê~ê ëâ~Ç~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QNM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSUP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
qçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö NNRP ãÉää~å 
hìääÉêëí~Ç çÅÜ _çêÖë âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
s®ÖÉå ~åëäìíÉê íáää Éíí Öê~îÑ®äíI _çêÖ OONWNI çÅÜ i∏íë ëåK f Öê~îÑ®äíÉíë 
Ñ∏êä®åÖåáåÖ ãçí ks çÅÜ kl ®ê ÇáÑÑìë~ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê îáäâ~ â~å Ç∏äà~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë íêÉ ëî~Öí ìíÄáäÇ~ÇÉ 
Ü™äî®Ö~ê çÅÜ Éå ã∏àäáÖ íçêéä®ãåáåÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ã∏àäáÖ~ 
íçêéä®ãåáåÖÉå ®ê Éíí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ á £p£ 
Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉK 
fåÖÉí ~î ÇÉ ~åã®äÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÜ∏îÉê ~åíÉÅâå~ë á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK 

páÇ~ QNN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QNO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTPT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
e®äà~I pâáåå~êÉíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó äìÑíäÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ãÉää~å 
e®äàä~ Eo∏âë ëåF çÅÜ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå á pâáåå~êÉíçêé Epíçê~ üÄó 
ëåFK 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí á ™âÉêã~êâ Ñ~ååë ëéêáÇÇ 
ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíK fåÖÉí î~ê ÇçÅâ ë™ é~ëë ë~ãä~í ~íí ÇÉí î~ê ã∏àäáÖí 
~íí ~îÖê®åë~ ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëÉê Éä ÇóäK aÉí Ñçêíë~íí~ ~êÄÉíÉí Ñ∏êÉëäçÖë 
~íí Ö∏ê~ë ãÉÇ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇë®íí~åÇÉ ~î 
ëíçäé~ê çÅÜ ëí~ÖK fåÖ~ ~åÇê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë îáÇ 
ëíçäééä~íëÉêå~K 

páÇ~ QNP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ QNQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NTMV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
j~êâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëâ~ää Éêë®íí~ ÑäÉê~ éä~åâçêëåáåÖ~êK 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏äàÉê ™âÉêâ~åíÉå p çã êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏ê 
~íí ~åëäìí~ íáää ÄÉÑáåíäáÖ Ü™äî®Ö p£ çã Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
fåçã ÇÉå í®åâí~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÇêçÖë NN ëÅÜ~âíK aÉëë~ ìíä~ÇÉë é~êîáë 
é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÇÉå í®åâí~ î®ÖÄ~å~å Ñ∏ê ~íí é™ ÇÉíí~ îáë í®Åâ~ Éå ëí∏êêÉ 
ÇÉä ~î çãê™ÇÉíK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí â~ê~âí®êáëÉê~ë ~î íî™ Ñä~Åâ~ Ü∏àÇé~êíáÉêI Éíí ãáåÇêÉ á 
s çÅÜ Éíí ëí∏êêÉ á £I ™íëâáäàÇ~ ~î Éå ëî~Åâ~K p~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ä~ÇÉë é™ 
Ü∏àÇé~êíáÉêå~K lãê™ÇÉíë àçêÇ~êí ®ê äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ãçê®å é™ ÇÉå 
î®ëíê~ Ü∏àÇÉåK 
f áåÖÉí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK bíí îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉå á~âíí~ÖÉí ã∏êâ~êÉ é~êíá á ™âÉêå îáë~ÇÉ ëáÖ Ü~ ëáå å~íìêäáÖ~ 
Ñ∏êâä~êáåÖ á Éíí â®ääÑä∏ÇÉK lãÉÇäÄ~êí åçêê çã çÅÜ ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉí 
ëóåíÉë å™Öê~ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã â~å î~ê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 

páÇ~ QNR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

páÇ~ QNS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NTNM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hê™åÖÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ëçã äáÖÖÉê áåçã hê™åÖÉëí~Ç Ö~ãä~ Äóíçãí Ñáååë 
ãÉÇ é™ dÉçãÉíêáëâ ~îã®íåáåÖ Ñê™å NSVTK aÉå éä~åÉê~ÇÉ íçãíÉå äáÖÖÉê á 
ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ çÅÜ Ü~ê á ëÉå íáÇ åóííà~íë ëçã ™âÉêã~êâK f ∏îêáÖí Ñ~ååë 
áåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÄóÖÖÉí ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âí á åçêÇJ 
ëóÇäáÖ êáâíåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

páÇ~ QNT çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTNN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
d™êÇÉÄó âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ãóåí 

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

d™êÇÉÄó âóêâ~ ®ê íêçäáÖÉå ìééÑ∏êÇ é™ NNMMJí~äÉíK pÉå~êÉ Ü~ê ë~âêáëíá~å 
íáääâçããáíK aÉå Ü~ê ëÉâìåÇ®êí Ñ™íí âêóëëî~äîI íêçäáÖÉå ìåÇÉê NQMMJí~äÉíI 
ãÉÇ~å ä™åÖÜìë çÅÜ âçê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ü~ê íìååî~äî á íê®K 
^åíáâî~êáëâ âçåíêçää ÖàçêÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉåçîÉêáåÖ ~î d™êÇÉÄó 
âóêâ~K ^êÄÉíÉí ÄÉëíçÇ á ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ ~î óíäáÖ~ ÉäëÅÜ~âí é™ 
âóêâçÖ™êÇÉå ë~ãí Äçêíí~Ö~åÇÉ ~î åó~êÉ ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ää ã ãI Å~ MIO ã 
Çà ìåÇÉê âóêâÖçäîÉíI á ë™î®ä ä™åÖÜìëÉíI âçêÉí çÅÜ ë~âêáëíá~åK f ä™åÖÜìëÉí 
çÅÜ á âçêÉí ÄÉê∏êÇÉë áåÖ~ ®äÇêÉ ä~ÖÉêI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íçééÉå ~î 
íêáìãÑÄ™ÖëãìêÉåI ~äí~êÑìåÇ~ãÉåí ë~ãí ÇÉä~ê ~î ìíëâàìí~åÇÉ ÖêìåÇãìêK 
i®åÖëí á î®ëíÉê âçã ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå êÉÇ~å Å~ MINJMIO ã Çà ìåÇÉê Öçäîåáî™K 
ûäÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí á ä™åÖÜìëÉíë åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåI Ç®ê Éíí 
íêçäáÖí ÑìåÇ~ãÉåí íáää Éíí ëáÇç~äí~êÉ âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK k™Öê~ ~î ÇÉëë 
ëíÉå~ê íçÖë ÄçêíI Ç™ Éíí Äçêê ë~íí ëáÖ Ñ~ëí îáÇ ìééÄçêêåáåÖ ~î 
âóêâãìê~êå~ Ñ∏ê îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉêK 
f ë~âêáëíá~å íçÖë Äçêí Å~ MIO ã íà ä~ÖÉêI ÇÉäîáë áååÉÜ™ää~åÇÉ ëÉåíáÇ~ 
ÄóèÖå~Çë~îÑ~ääI ÇçÅâ ~î ~åå~å â~ê~âí®ê ®å á ä™åÖÜìëÉíK pí∏êêÉ ÇÉäÉå 

páÇ~ QNU çÑ OUVS 



 
 

 

ë™ää~ÇÉëI î~êîáÇ Ää~åÇ ~åå~í íêÉ ãóåí Üáíí~ÇÉëI ÇÉí ®äÇëí~ Ñê™å NTOMK 
píÉå~ê ìíãÉÇ ëáÇçêå~I ã∏àäáÖÉå ëíÉåÄ®åâ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë äáâëçã Éå 
MIRñMIP ã ëíçê ãìê~Ç Ñ∏êî~êáåÖëâ®ää~êÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d™êÇÉÄó 

páÇ~ QNV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTPN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pí üÄóI o∏âI eÉÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëâ®êîëíÉåI çÇäáåÖëê∏ëÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~êå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î íî™ ~äíÉêå~íáî~ ëíê®ÅâåáåÖ~ê á pí üÄóI o∏â çÅÜ 
eÉÇÉ ëçÅâå~êK 
m™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ píìÄÄÉå çÅÜ cê∏ë®åÖ á pí üÄó ëå Üáíí~ÇÉë ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
é™ íî™ ëí®ääÉåI Éå ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíI çÇäáåÖëê∏ëÉå é™ íêÉ ëí®ääÉå çÅÜ 
Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖK sáÇ jáääáåÖëíçêé á o∏â ëå äáÖÖÉê Éå íêçäáÖ Äçéä~íë 
ãÉÇ ëâ®êîëíÉå á ™âÉêå ëóÇî®ëí çã Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉÇ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

páÇ~ QOM çÑ OUVS 



 

 

  

 

 

^fp kê üê 
NTPO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóI e∏ÖÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I íêáåÇóñ~I ëäáé~Ç Ñäáåíóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê áåçã ãáåÇêÉ çãê™ÇÉåK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä∏ëÑóåÇI ÄäK~K Éå íêáåÇóñ~I ëçã áåÇáâÉê~ÇÉ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖ~êK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ ëçã ã™äë®ííåáåÖ ~íí 
ÄÉÖê®åë~ çÅÜ Ç~íÉê~ ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK bíí ÄÉíóÇ~åÇÉ éêçÄäÉãI 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí çãê™ÇÉí î~êáí ëâçÖëÄÉîìñÉí 
®åÇ~ íáääë NVSMK aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí ÄÉíóÇ~åÇÉ ã®åÖÇÉê êçíî®äíçê Ñ~ååë 
áåçã çãê™ÇÉí îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ Éå ÇÉä íçäâåáåÖëéêçÄäÉãK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ 
çÅâë™ Ö~åëâ~ ëå~êí ~íí ∏îÉêë~åÇåáåÖ Ñ∏êÉä™ÖK sáÇ ÇàìéëÅÜ~âíåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íóÇäáÖ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ÑäóÖë~åÇK a®êìåÇÉê âìåÇÉ Öê™Äêìå~I ëî~Öí 
Üìã∏ë~I ë~åÇä~ÖÉê á~âíí~Ö~ëK páëíå®ãåÇ~ ä~ÖÉê áååÉÜ∏ää âî~êíëI Ñäáåí~ 
çÅÜ á å™Öê~ Ñ~ää ®îÉå âÉê~ãáâ ~î íáÇáÖåÉçäáíáëâ â~ê~âí®êK 
p~ãã~åä~Öí âìåÇÉ Ñóê~ çãê™ÇÉå ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê 
âçåëí~íÉê~ë áåçã ÇÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ÇÉäÉå ~î î®ÖÉåK f ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ëíçäéÜ™ä áåçã Éíí ìééëâ~ííåáåÖëîáë QMM âîã ëíçêí çãê™ÇÉK fåÖ~ ÑóåÇ 

páÇ~ QON çÑ OUVS 



 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ejà∏äÄó OQPWNFK 
`~ PM ãÉíÉê åçêê çã çî~å å®ãåÇ~ Äçéä~íëóí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí äáâ~êí~í 
çãê™ÇÉ ~î ìåÖÉÑ®ê ë~ãã~ çãÑ~ííåáåÖK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñäáåí~I âÉê~ãáâ 
çÅÜ âî~êíëK aÉåå~ Äçéä~íë î~ê íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ∏îÉêë~åÇ~Ç Ejà∏äÄó 
OQPWNFK 
aÉå íêÉÇàÉ óí~å áåçã îáäâÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®ê 
ÄÉä®ÖÉå Éíí é~ê ÜìåÇê~ ãÉíÉê åçêê çã jà∏äÄó OQPWNK bå Ü®êÇ ë~ãí 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖ á Ñçêã ~î Éå íêáåÇóñ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ee∏ÖÄó UUWNFK 
fåçã ÇÉí Ü®ê ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíë åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ë~ãí ÑóåÇ ~î åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ ë~ãí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éå ëäáé~Ç Ñäáåíóñ~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã çë®âê~ Ç™ Éå ÄÉíóÇ~åÇÉ ã®åÖÇ ê∏ííÉê 
Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK Ee∏ÖÄó USWNFK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë â~å ë®Ö~ë ~íí Ñóê~ óíçê ãÉÇ áåÇáâ~íáçåÉê é™ 
Äçë®ííåáåÖ Ñê™å ãÉëçäáíáëâ íáÇ çÅÜ Ñê~ã á åÉçäáíáâìã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

jà∏äÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QOO çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NTPP NVVO 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ pâçÖëëà∏ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âî~êíëI âÉê~ãáâI ÄÉêÖ~êíI  Äê®åÇ~ ÄÉåI Öê∏åëíÉåI Ü~ëëÉäå∏ííÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÇÉå ~åí~Öå~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ 
e∏ÖÄó UUWN ÉåÇ~ëí ìíÖàçêÇÉë ~î êÉëíÉê ~î ê∏ííÉê çÅÜ íê®ÇÑ®êÖåáåÖ~ê Ñê™å 
ÇÉå ëâçÖ ëçã îìñáí á çãê™ÇÉí Ñê~ã íáää NVSMK qî™ Ü®êÇêÉëíÉê âìåÇÉ ÇçÅâ 
âçåëí~íÉê~ë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK sáÇ êÉÇçîáëåáåÖÉå åÉÇ~å Ä∏êà~ê îá á ë∏ÇÉê 
ãÉÇ jà∏äÄó OQPWNI ÇÉä NK 
_çéä~íëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êÉë ÉÖÉåíäáÖÉå ~î íî™ ëâáäÇ~ Äçéä~íëóíçêI Éå ∏îêÉ 
çÅÜ ìåÇêÉ óí~K _çéä~íëóíçêå~ î~ê ëâáäÇ~ ™í ~î Å~ MIO ã ÑäóÖë~åÇK 
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK cóåã~íÉêá~äÉí 
ìíÖ∏êÉë ~î âî~êíëI Ñäáåí~IÄÉêÖ~êí çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Ü~ëëÉäå∏ííÉêK qî™ `J 
NQ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñ∏êÉäáÖÖÉêW SSUMHLJRM _mX TSVMHLJRM _mK 
jà∏äÄó OQPWNI ÇÉä O î~ê ÄÉä®ÖÉå Éíí íàìÖçí~ä ãÉíÉê åçêê çã çî~å 
å®ãåÇ~ Äçéä~íëK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí ®îÉå Ü®ê 
âçåëí~íÉê~ë ∏îÉêë~åÇåáåÖK råÇÉê ÑäóÖë~åÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ìéé íáää MINR 
ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëî~Öí Öê™~âíáÖ ë~åÇK f ~åëäìíåáåÖ 
Ü®êíáää é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK bíí ÑÉãíáçí~ä 
âî~Çê~íãÉíÉê Öê®îÇÉë êìíîáëK cóåÇÉå ìíÖ∏êÉë ~î Ñäáåí~I âî~êíëI âÉê~ãáâI 

páÇ~ QOP çÑ OUVS 



 

 

 

 

  

 

ÄÉêÖ~êí çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK hÉê~ãáâÉå Ç~íÉê~ê Äçéä~íëÉå íáää ÇÉå ®äÇêÉ 
ÇÉäÉå ~î íáÇáÖåÉçäáíáâìãK _çéä~íëÉå çãÑ~íí~ê íçí~äí Å~ OMMãO î~ê~î 
ÇÉä~ê î~ê ëâ~Ç~ÇÉ ~î ê∏ííÉêå~ íáää ÇÉ íê®Ç ëçã Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK bå 
ìééÇÉäåáåÖ ~î Äçéä~íëóí~å á Éå îÉêâëí~ÇëÇÉä ãÉÇ Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ 
Öê∏åëíÉåë~îëä~Ö çÅÜ Éå ?Äçéä~íëÇÉä? ãÉÇ âÉê~ãáâ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 
e∏ÖÄó USWN î~ê ÄÉä®ÖÉå Å~ NMM ã åçêê çã ÇÉ Ä™Ç~ çî~å å®ãåÇ~ 
Äçéä~íëÉêå~K e®ê Ü~ÇÉ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~íë 
âÉê~ãáâ çÅÜ Ñäáåí~ ë~ãí ëé™ê ÉÑíÉê î~Ç ëçã Ç™ íçäâ~ÇÉë ëçã 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÉåÄ~êí ìíÖàçêÇÉë ~î ëé™ê 
~î ê∏ííÉê çÅÜ íê®ÇK 
k™Öçí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ é™ éä~íëÉå ìí~å ÑóåÇÉåI 
ÜìîìÇë~âäáÖÉåI âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáêÉâí á ë~åÇÉåK råÇÉê Éíí êÉä~íáîí 
ÑóåÇíçãí ëâáâí é™ Å~ MIMR ã îáÇíçÖ Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ëâáâí é™ ìéé íáää 
MINR ãK a®êÉÑíÉê ~îíçÖ ÑóåÇÑêÉâîÉåëÉå ã~êâ~åíK cóåÇÉå ìíÖ∏êÉë 
Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ~î âÉê~ãáâ ãÉå ®îÉå Éå ÇÉä Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖêÉíë ìíëíê®ÅâåáåÖ âìåÇÉ ÄÉÖê®åë~ë çÅÜ 
çãÑ~íí~ê Å~ OMMãOK båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ Ç™ á 
Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äK _çéä~íëÉåë Ç~íÉêáåÖ ®ê ëÉååÉçäáíáâìãK 
aÉ ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~åí~Öå~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ e∏ÖÄó UUWN 
îáë~ÇÉ ëáÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÉåÄ~êí ìíÖ∏ê~ë ~î ëé™ê 
ÉÑíÉê ê∏ííÉê 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

jà∏äÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

e∏ÖÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ QOQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTPQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
d®êëí~ÇîÉêâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
_ê®åÇ~ ÄÉåI äÉâäáåáåÖI çáÇÉåíáÑáÉêÄ~êí à®êå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
çÅÜ Éå éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã d®êëí~ÇîÉêâÉåë çãê™ÇÉ Ñáååë Ñóê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉX 
oóëí~Ç PTWN çÅÜ oóëí~Ç NPNWNI NPOWN çÅÜ NPPWNK 
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ëçã îáë~í ëáÖ ÄÉëí™ ~î Éíí ëíçêí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíë íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå NVTQ Eo~ééçêí rs NVUMWQQF çÅÜ NVUMJUNK 
^êÄÉíÉí NVVO ÖáÅâ ìí é™ ~íí ìíê∏å~ çãÑ~ííåáåÖÉå ~î Éî âî~êî~ê~åÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê é™ íêÉ äçâ~äÉêW 
NK fåÑ~êíÉåI åó ÄÉë∏âëäçâ~äI Éî Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê éäçÖÇàìé\ 
OK e∏àÇÉå s çã îÉêâÉíI âçãã~åÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖI çãÑ~ííåáåÖ ~î 
êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä~ê ~î oóëí~Ç PTWN\ 
PK e∏àÇÉå l çã îÉêâÉíI ìíÄóÖÖå~Ç ~î îÉêâÉíI ä®ãåáåÖ~ê ~î iáåâ∏éáåÖ 
NPPWN\ 
mêçîìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí áåçã çãê™ÇÉ ä Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íë ìåÇÉê éäçÖÇàìé á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK Q 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
fåçã çãê™ÇÉ O é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éà ëóåäáÖ~ çî~å 

páÇ~ QOR çÑ OUVS 



 

 

ã~êâK aÉëë~ îáë~ÇÉ ~íí ÜÉä~ ÇÉå âî~êî~ê~åÇÉ Ü∏àÇÉå î~ê í®íí ÄÉä~ÖÇ ãÉÇ 
Öê~î~êI ~åí~äÉí â~å ìééëâ~íí~ë íáää ãáåëí OM ÉääÉê ìéé ãçí RM ãÉÇ í~åâÉ 
é™ êÉëìäí~íÉå ~î NVUMJUN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã çãê™ÇÉ P é™îáë~ÇÉ ÉåÇ~ëí ä çë®âÉê Öê~î~åä®ÖÖåáåÖK eÉä~ çãê™ÇÉí 
î~ê í®Åâí ~î ~îÑ~ääëëíÉå î~êÑ∏ê ëíÉåä~ÖÇ~ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ëî™ê~ ~íí 
é™îáë~K båëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê â~å Ñáåå~ë âî~ê é™ óí~å ãÉå å™Öê~ 
çãÑ~íí~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê â~å âå~éé~ëí âçãã~ áÑê™Ö~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

iáåâ∏éáåÖ NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ QOS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RMTN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~ÇëàçêÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I ÄÉêÖ~êí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç íáääÄóÖÖå~Ç ~î ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

_çéä~íëÉå Ü~ê î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éíí ÑäÉêí~ä ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ENVPQI NVPSI 
NVQTI NVROI NVRQI NVUVFK _çéä~íëÉå ®ê ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉ çÅÜ 
áååÉÜ™ääëêáâ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêI ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí Ñ∏êãçÇäáÖÉå Öê~î~êK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå ãáåÇêÉ óí~I OMM ãOK 
lãê™ÇÉí ~åëäìíÉê íáää ÇÉí ~î iáåÇ~Üä NVRO ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí çÅÜ ®ê 
îáâíáÖí áåíÉ ãáåëí ìê ÇÉå ëóåéìåâíÉå ~íí ÇÉí åì ®ê ã∏àäáÖí ~íí ÄáåÇ~ 
ë~ãã~å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ñê™å NVPMJí~äÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVROK 
bå ÖçÇ ìééÑ~ííåáåÖ çã Äçéä~íëÉåë ëíêìâíìê ®ê Ç®êÑ∏ê ã∏àäáÖ ~íí ÉêÜ™ää~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ íóÇäáÖí ~íí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉêI Äêìå Üìã∏ë ë~åÇI 
Ñáååë áåçã á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ ÇÉå ~âíìÉää~ óí~åK lãê™ÇÉí å®êã~ëí 
üÄóãçëâçä~å ®ê ÇçÅâ ë™ ëâ~Ç~íI íêçäáÖÉå ~î ÄóÖÖå~íáçå NVROI ~íí å™Öçå 
Ñçêíë~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí áåíÉ â~å ~åëÉë ëçã 
ÑêìâíÄ~êK aÉå ëâ~Ç~ÇÉ óí~å çãÑ~íí~ê Å~ NMM ãOK hî~ê Ñáååë ~ääíë™ Å~ 
NMM ãO ãÉÇ ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ 
ä~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ê ãÉää~å MINJMIOR ã çÅÜ áååÉÜ™ääÉê âÉê~ãáâI 

páÇ~ QOT çÑ OUVS 



 

âî~êíëI Ñäáåí~ çÅÜ ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖK råÇÉê ÇÉíí~ ëâáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
å™Öê~ ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã â~å î~ê~ ëíçäéëí∏ÇK 
bå Ñçêíë~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ä∏ê áåêáâí~ë é™ ÇÉëë~ ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ QOU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTPS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
d®êëí~ÇëîÉêâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
EÑäáåí~F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå åó ÄÉë∏âëäçâ~ä îáÇ d®êëí~ÇîÉêâÉå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ áåå~åÑ∏ê ÖêáåÇ~êå~ íáää îÉêâÉí é™ ëí~Çë®Ö~ 
OVNOI íáÇáÖ~êÉ j∏êíä∏ë~ s®ëíÉêÖ™êÇK 
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç ëíÉåí®âí çÅÜ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ëà®äî~ 
d®êëí~ÇîÉêâÉí ìíÑ∏êÇÉë NVTQ êÉëé NVUMJUN ëí∏êêÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ oóëí~Ç PTWN E®îÉå iáåâ∏éáåÖ 
OVTWNFI oóëí~Ç NPOWN çÅÜ NPPWNK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉ Éíí ë~ãä~í 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ~ääí áåçã d®êëí~ÇîÉêâÉåë 
çãê™ÇÉK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
çÅÜ Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉêL®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK bå ëíçê ÇÉä ~î 
Öê~îÑ®äíÉí oóëí~Ç PTWN âî~êäáÖÖÉê áåçã îÉêâÉíë çãê™ÇÉK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíI çãê äI Öê®åë~ê á ks ÇáêÉâí íáää ÇÉå ÄÉî~ê~ÇÉ ÇÉäÉå 
~î Öê~îÑ®äíÉíK 
sáÇ éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á äÉê~å ìåÇÉê éäçÖÇàìéK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãóÅâÉí ëíçêí ~åí~ä äáâå~åÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ ë~ãã~ åáî™K _ä~åÇ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ Ñ~ååë íî™ Öêçé~ê 

páÇ~ QOV çÑ OUVS 



 

 

 

áååÉÜ™ää~åÇÉ ëî~êíÑ®êÖ~Ç ë~åÇK f ÇÉëë~ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä 
ëä~Öå~ Ñäáåíçê ~î ãÉëçäáíáëâ íóéK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí Öêçé~êå~ î~ê êÉëíÉê ~î íê®Çéä~åíçêK mä~åíçêå~ 
î~ê áãéçêíÉê~ÇÉ Ñê™å a~åã~êâ âêáåÖ NVUMI î~êîáÇ ÑóåÇÉå Ñ∏äàí ãÉÇ 
éä~åí~í~åK ûîÉå äÉê~å ëçã áååÉÜ∏ää ëíçäéÜ™äÉå î~ê ëÉâìåÇ®êí é™Ñ∏êÇK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉ Ñ~ååë áåçã ÄóÖÖå~Çëóí~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ QPM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NTQT NVVO 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á Éå ëóÇJ∏ëíëäìííåáåÖI ãÉÇ Ä∏êà~å Å~ 
OM ã ë∏ÇÉê çã Éå ëíÉåëíê®åÖK kçêê çã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí î~ê 
™ëâê∏åÉí ÄÉä®ÖÉíI Ç®ê Éå ëíçê ã®åÖÇ ëâ®êîáÖ ëíÉå î~ê ëóåäáÖ á ™âÉêóí~åK 
pâ®êîáÖ ëíÉå î~ê ëóåäáÖ ®îÉå á ëäìííåáåÖÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î Éå Öê®îã~ëâáåK 
^åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ë™ëçã Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK aÉëë~ î~ê ÄÉä®Öå~ Ñê®ãëí á çãê™ÇÉíë åçêÇäáÖ~ ÇÉä~êI 
å®êã~ëí âê∏åÉíI Ç®ê ë~ååçäáâí Äçéä~íëÉåë ÅÉåíêìã ™ê ÄÉä®ÖÉíK 
^åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉå ~îíçÖ ä®åÖêÉ åÉÇ á ëäìííåáåÖÉå çÅÜ Äçéä~íëÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã î®Öçãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë ìééÜ∏ê~K sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 

páÇ~ QPN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó QOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QPO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTPU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hìêìãI üâãçëëÉå ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I ëâáÑÑÉêÄêóåÉI âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç êáâëâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å s~äÇÉã~êëîáâ çÅÜ 
d~ãäÉÄó ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê 
ìíãÉÇ ëí®ÅâåáåÖÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ä®åI Çîë ãÉää~å s~äÇÉã~êëîáâ çÅÜ 
s®ëíÉêêìãK 
h~ÄÉäå î~ê éä~åÉê~Ç ~íí Çê~ë áåîáÇ Éíí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå ãÉÇ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
ÑóåÇéä~íëÉêK üíí~ äçâ~äÉê ìíãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë 
îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ëçã â®åëäáÖ~ ìê ~åíáâî~êáëâ ëóåéìåâíK aÉíí~ ãÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉ å®ê~äáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ë~ãí ÇÉ íçéçÖê~Ñáëâí 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå~ é™ ë~åÇàçêÇ~êK sáÇ íêÉ ~î ÇÉ ™íí~ éä~íëÉêå~ 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäå ~íí Çê~ë áåîáÇ ®äÇêÉ ÄóÄÉÄóÖÖÉäëÉI ëçã â~å Ü~ ìééëí™íí 
êÉÇ~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇK 
sáÇ íî™ ~î ÄóíçãíÉêå~I fåÖÉäëÄç çÅÜ i™åÖêçÇå~I é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êêÉ 
ëíÉå~êI MIOJMIQã ëíçê~I åÉÇéêÉëë~ÇÉ á ÄçííÉåäÉê~åI í®íí áåé™ î~ê~åÇê~K 
_êÉÇÇÉå é™ ëíÉåê~ÇÉêå~ î~ê Å~ MIRãK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê Ü~ê ë~ååçäáâí 
î~êáí Ü®Öå~ÇÉê ÉääÉê Ö®êÇÉëÖ™êÇ~ê ëçã ÑìåÖÉê~í ëçã Öê®åëã~êâÉêáåÖ~ê 
áåçã ÄóåK m™ ëíÉåê~ÇÉå á i™åÖêçÇå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü™êí Äê®åÇI ÇÉäîáë 
Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç Äáí äÉê~K 

páÇ~ QPP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

aÉå íêÉÇàÉ ÄóíçãíÉåI á _ÉêÖÜ~ãê~I ë~âå~ÇÉ ÇÉåå~ íóé ~î ä®ãåáåÖ~êK f 
ÄçííÉåäÉê~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Éíí ëâáÑÑÉêÄêóåÉK 
sáÇ üâãçëëÉåI hìêìã OWNOI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ååçäáâí Éå Äçéä~íëK f Éå ëî~Ö 
ëóÇëäìííåáåÖ Ñê~ãâçã Éå Ü®êÇK e®êá é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âî~êíë~îëä~ÖI äáâëçã 
á ã~íàçêÇÉå çÅÜ á ÄçííÉåäÉê~åK 
h~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖ ÑáÅâ Ñäóíí~ë å™Öçí îáÇ i™åÖêçÇå~ UWNI Ç®ê ë~ååçäáâí 
Éå Äçéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí âê∏åI ORJPM ãK∏KÜKI çãÖáîÉí ~î ä™Ö~ 
ÄÉêÖëâä~Åâ~ê çÅÜ ëâçÖK bå ~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ êìåÇ~Ç Ñçêã é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ 
ã®ííÉ Å~ NIR ã á ëÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇêáâíåáåÖK f óí~å ëóåíÉë ëâ∏êÄê®åÇ~ 
ëíÉå~ê çÅÜ âçäI çÅÜ á ëÅÜ~âíâ~åíÉå ëóåíÉë á éêçÑáäI Éíí íáää Ñ®êÖÉå 
ã∏êâÄêìåíI íìåí ä~ÖÉê ëçã äÉÖ~í çî~åé™ ÇÉå åì ëóåäáÖ~ óí~åK a™ 
ëíçêäÉâÉå î~ê çãÑ~íí~åÇÉI ÑçêãÉå êìåÇ çÅÜ ìåÇÉêä~ÖÉí ë~åÇ â~å ÇÉí 
ê∏ê~ ëáÖ çã Éå ÜóÇÇÄçííÉåK aÉí â~å ÇçÅâ î~ê~ Éå ëí∏êêÉI çêÇáå®ê 
Äçéä~íëÖêçéK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë óí~K 

a™ áåÖÉå â~êí~ ãÉÇÑ∏àäÇÉ ~åã®ä~å ®ê ÇÉí ã∏àäáÖí ~íí óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®å ÇÉ ~åÖáîå~ ÄÉê∏êÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qêóëÉêìã PTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ qêóëÉêìã 

qêóëÉêìã OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ qêóëÉêìã 

qêóëÉêìã PTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ qêóëÉêìã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

páÇ~ QPQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTQR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
e®ääÉÑäáåí~îëä~ÖI âî~êíë~îëä~ÖI ãóåí Ehêáëíáå~ NLQ ∏êÉFI êÉÅÉåí ëéÉäâìä~I 
ã~äëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rsJjáííI 
iáåâ∏éáåÖ çÅÜ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå NOR âîã ëíçê óí~ á Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ∏ëíê~ 
ÇÉä Ç®ê ÉåÇ~ëí Éå ëíÉåë~ãäáåÖ Eíî™ çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êF Ñ~ååë 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îíçêî~ÇÉë ÜÉä~ çãê™ÇÉí î~êîáÇ Éå âî~Çê~íáëâ 
çÅÜ Éå êìåÇ çÑóääÇ ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ P ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK rí~åÑ∏ê ÇÉå 
~î Éñéäç~íÉêáåÖ ÇáêÉâí ÄÉê∏êÇ~ ÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇÉëëìíçã óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ EêìåÇ ãÉÇ ãáííÄäçÅâF ë~ãí Éå 
ã~äëíÉåK 

páÇ~ QPR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QPS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NTQS NVVO 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
Ä®äíÉëêáåÖ~ê ~î ÄêçåëI âÉê~ãáâI Ü~êíëI Äê®åÇ~ ÄÉåI Ü®ääÉÑäáåí~I 
âî~êíë~îëä~ÖI ã~äëíÉåI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rsJjáííI 
iáåâ∏éáåÖ çÅÜ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå NOR âîã ëíçê óí~I ë~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë 
S ~åä®ÖÖåáåÖ~êI O Öê~î~êI P ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå ëíÉåê~ÇK 
aÉ Ä™Ç~ Öê~î~êå~ î~ê çÑóääÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ â~åíâÉÇàçê ~î Å~ QMJ 
RM Åã ëíçê~ ëíÉå~êI ÇÉå Éå~ âî~Çê~íáëâI ÇÉå ~åÇê~ ìêëéêìåÖäáÖÉå êìåÇK f 
Ä™Ç~ Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é~ê Ñê™å î~ê~åÇê~ ~îëâáäÇ~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î 
âÉê~ãáâ çÅÜLÉääÉê Äê®åÇ~ ÄÉåK f ÇÉå âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå E^åä NF 
Ñ~ååë ÇÉëëìíçã Éå Äê~åÇÖêçé áååÉÜ™ää~åÇÉ âçäI Äê®åÇ~I íî®íí~ÇÉ ÄÉåI 
âÉê~ãáâ çÅÜ Éíí Ü~êíëÑê~ÖãÉåíK f Ä™Ç~ Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä®äíÉëêáåÖ~ê 
~î ÄêçåëK 
hÉê~ãáâÉå î~ê ~î Öê®ë~îëíêìâÉå ëä®í ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëíóéK 
råÇÉê Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Äçéä~íëä~ÖÉê á îáäâÉí ÖäÉë~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê EëíçäéÜ™äF çÅÜ ÑóåÇ EÜ®ääÉÑäáåí~ çÅÜ âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éíí 
Ñ™í~ä âÉê~ãáâëâ®êîçêF âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëí çÅÜ Éå ã~äëíÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíK p~ãíáÇáÖí â~êíÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 

páÇ~ QPT çÑ OUVS 



 

 

íî™ íáÇáÖ~êÉ Éà áåîÉåíÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå êÉëí ëíÉå ëíê~ñ s çã 
ìíÖê®îåáåÖëçãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OOUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QPU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTQU NVVO 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉêã~êâ Ç®ê ÇÉëë åçêÇäáÖ~ ÇÉä î~ê ÄÉä®ÖÉå áåîáÇ 
Éå éä~í™äáâå~åÇÉ ~îë~íë çÅÜ ÇÉëë ãÉääÉêëí~ çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉä á í®ãäáÖÉå 
âê~ÑíáÖ ëóÇ∏ëíëäìííåáåÖK f ™âÉêã~êâÉåë óí~ ëóåíÉë Éå ëíçê ã®åÖÇ ëâ®êîáÖ 
ëíÉåI ãÉÇ âçåÅÉåíê~íáçå íáää ÇÉå å®ãåÇ~ éä~í™åI ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉåå~ éä~í™ ®ê Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ çÅÜ 
ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí ÇÉëë ÅÉåíêìãK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã íóÇÉê é™ å®ãåÇ~ 
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉK f çãê™ÇÉí å®êã~ëí éä~í™åI çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~I é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
í®íí éä~ÅÉê~ÇÉ Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK üí î®ëíÉê çÅÜ ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí 
á ëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ë~ãã~ íóéI ãÉå ÖäÉë~êÉK f çÅÜ 
ìí~åÑ∏ê ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ®îÉå 
Äê®åÇ~ ÄÉåK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ÄáäÇ~ê áåÖÉå ëíêìâíìêI ë™ëçã ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê 
ÉääÉê ÇóäáâíK aÉíí~ ë~ãí ëéêáÇåáåÖëÄáäÇÉå îáë~ê é™ ~íí ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éå éÉêáÑÉê ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë î~êë ÅÉåíêìã ®ê ÄÉä®ÖÉí 
åçêÇçëí çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåK _çéä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëíÉåëíê®åÖK aÉåå~ ìåÇÉêë∏âíÉë ìåÇÉê NVVN î~êîáÇ íî™ 

páÇ~ QPV çÑ OUVS 



 

âçäéêçîÉê íçÖëI çÅÜ ~å~äóëêÉëìäí~íÉå îáë~ê é™ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK p~ååçäáâí íáääÜ∏ê ëíÉåëíê®åÖ~êå~ Äçéä~íëÉåI îáäâÉí 
Ç~íÉê~ê ®îÉå Äçéä~íëÉå íáää ÇÉåå~ íáÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ëçã ãçíë®ÖÉê ÇÉåå~ Ç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó QOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QQM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTQV NVVO 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ _ÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ êÉëíÉê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
£ÇÉÖ™êÇÉåI ëçã íêçäáÖÉå ®ê Éå ìíÑäóíí~Ç Ö™êÇ Ñê™å p∏Çê~ _ÉêÖ~K m™ 
áãéÉÇáãÉåíÉíI ëçã î~ê ÄÉîìñÉí ãÉÇ íê®Ç çÅÜ Äìëâ~êI ëíçÇ Éå ãáäëíçäéÉI 
ëçã Ñäóíí~íë Ñê™å ëáíí ìêëéêìåÖäáÖ~ ä®ÖÉK 
fåîáÇ ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉçãê™ÇÉíI é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI 
á~âííçÖë îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ëâ®êîáÖ ëíÉå á áåíáääáÖÖ~åÇÉ ™âÉêK 
póÇëäìííåáåÖÉå âìåÇÉ ìíÖ∏ê~ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉI î~êÑ∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖ 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
jÉÇ Üà®äé ~î Éå Öê®îã~ëâáå ∏ééå~ÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âí á çãê™ÇÉíK f ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå ä™Ö ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåI çÅÜ Ñ∏ê ∏îêáÖí ìíÖàçêÇÉë ã~êâíóéÉå ~î 
ãà®ä~Ää~åÇ~Ç äÉê~K m™ äÉê~å Ñ~ååë ∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê Éíí é™Ñ∏êí ä~ÖÉê ~î 
ë~åÇ çÅÜ íÉÖÉäâêçëë ëçã ëí∏êí ÄçííÉååáî™åK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI áåîáÇ ãáäëíçäéÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êÉÅÉåí Ü®êÇK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã å®êã~ëí â~å ÄÉå®ãå~ë Ü®êÇêÉëí J 
Éå ëíÉåë~ãäáåÖ ãÉÇ Äáíîáë ëî~Ö ëçíáåÄä~åÇåáåÖK aÉåå~ î~ê ëî™ê ~íí 
Ç~íÉê~ Ç™ áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j∏àäáÖÉå ®ê ÇÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâI ãÉå ãÉê 

páÇ~ QQN çÑ OUVS 



 

 

íêçäáÖí ®ê ~íí ÇÉå ®ê ëÉåíáÇ~K bîÉåíìÉääí ®ê ä®ãåáåÖ~êå~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå íáÇ 
Ç™ £ÇÉÖ™êÇÉå î~ê á ÄêìâK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê âçããÉê ~íí ìíÑ∏ê~ë á çãê™ÇÉíI Ç™ áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK jáäëíçäéÉå âçããÉê ÇçÅâ ~íí éä~ÅÉê~ë é™ ëáíí 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ä®ÖÉI áåîáÇ oáâëî®Ö ä ãÉää~å pó~ çÅÜ jà∏äÄóK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QQO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTRM NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí e∏îáíëã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääI 
ë~ãíáÇáÖí ãÉÇ Éå ÖÉçíÉâåáëâK 
båäáÖí ìééÖáÑí ëâ~ää âî~êå~ê Ü~ äÉÖ~í å®ê~ pî~êí™å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK 
mêçîÖêçé~ê íçÖë ìéé áåçã âî~êíÉêÉí î~êîáÇ ÇÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë 
ÜìëÖêìåÇÉê Ñê™å NUMMJí~äÉí ãÉÇ OIQM ã Çàìé~ â®ää~êÉK råÇÉê 
â®ää~êÖçäîÉí âçã Öìäí Ü™êÇé~Åâ~í ÖêìëK h®ää~êå~ î~ê ìíÑóääÇ~ ãÉÇ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ëçã ÉåÄ~êí ÄÉëíçÇ ~î ã~ëâáåëä~ÖÉí íÉÖÉä çÅÜ ÄêìâK fåÖ~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê Ñ∏êìíçã íÉÖÉäêÉëíÉêå~ âìåÇÉ ëâ∏åà~ë á ÇÉ éêçîÖêçé~êå~ 
ëçã íçÖë ìééK m™ å™Öê~ ëí®ääÉå âçã ÄÉêÖ á ÄçííÉå ìåÇÉê ÇÉí Öìä~ ÖêìëÉíK 
eìëÉå çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ ®ê Ñê™å ëÉåí NUMMJí~äK 

páÇ~ QQP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QQQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTRN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉë∏âåáåÖK 
bå Ü®êÇ ëçã ä™Ö Å~ Éå Ü~äîãÉíÉê åÉê á ë~åÇã~êâÉå á î®ëíëäìííåáåÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉí ®ê çâä~êí çã Ü®êÇÉå äÉÖ~í ìåÇÉê Éíí ÑäóÖë~åÇëä~ÖÉê ëçã 
í®ÅâíÉ Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ÉääÉê çã ÇÉå íáääÜ∏ê Éíí óåÖêÉ ëâÉÇÉ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä∏àåáåÖK j~êâÉå çî~åÑ∏ê Ü®êÇÉå î~ê ÇÉäîáë åÉêëÅÜ~âí~Ç 
éÖ~ ~íí Éå ÇìãéÜ∏Ö ~î ëíìÄÄ~ê éä~ÅÉê~íë Ç®êK e®êÇÉå î~ê Å~ ä ã ëíçê 
çÅÜ áååÉÜ∏ää ëâ®êîëíÉåK aÉí ä™Ö ®îÉå ëâ®êîëíÉå çî~åÑ∏ê Ü®êÇÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QQR çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PTOR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí d~êî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EpíÉåÖçÇëFI ëéáâI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ã~êë NVVO ìíÑ∏êÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí Äçëí~ÇëÜìë á 
âî~êíÉêÉí d~êî~êÉå V EíáÇáÖ~êÉ d~êî~êÉå äF á p∏ÇÉêâ∏éáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ìíêÉÇ~ çãÑ~ííåáåÖÉå ~î ÇÉ ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖêÉå áåçã ÄóÖÖå~Çëóí~åK aÉí éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÉíI NRIPñS ã ~îëÉë 
ÄóÖÖ~ë é™ éä~íí~ ëçã Öê®îë åÉÇ VM Åã ìåÇÉê ìêëéêìåÖäáÖ ã~êâåáî™K 
råÇÉê NVVN ìíÑ∏êÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ QM ã íî®êë ∏îÉê íçãíÉêå~ d~êî~êÉå ä 
çÅÜ VK sáÇ ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí Å~ TM Åã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~ Ñ~ååë Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇI Ç~íÉêÄ~ê íáää NTMMJí~ä ∏îÉê 
ÜÉä~ íçãíÉåI ∏îÉê ÇÉåå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ Ü~ÇÉ ëÉÇ~å Éíí RM Åã íàçÅâí 
ã~íàçêÇëä~ÖÉê é™Ñ∏êíëK 
p~ãã~ ä~ÖÉê âìåÇÉ îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ë ∏îÉê ÜÉä~ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~Çëóí~åK f Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ EOñP ãF Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê 
Ç~íÉêÄ~ê~ íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇ ÉåÇ~ëí PR Åã ìåÇÉê ã~êâóí~åK 

páÇ~ QQS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QQT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NTPR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
g®êåëí~Ç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®ÖI Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI âçäÄçííÉåI íçêéäI Ñçëëáä ™âÉêI ëíÉåëíê®åÖI 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ëíÉåê∏àÇ~ óíçêI êáëíåáåÖI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ä®åÖë ÇÉå Åáêâ~ PIR ãáä ä™åÖ~ 
ëíê®Åâ~åI ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î OMM ãÉíÉêK 
s®ÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí Ñ∏äà~ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ãÉää~å jà∏äÄó 
çÅÜ s®ÇÉêëí~Ç Ç®ê î®ÖÄ~å~å ÄêÉÇÇ~ëK cê™å s®ÇÉêëí~Ç íáää píçê~ üÄó 
éä~åÉê~ë Éå åó î®Ö ÖÉåçã s®ÇÉêëí~ÇëI o∏âë çÅÜ píçê~ üÄó ëçÅâå~êK 
lãê™ÇÉí ãÉää~å s®ÇÉêëí~Ç çÅÜ jà∏äÄó ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ 
ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê®ãëí Ñê™å Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê á Ñçêã ~î 
®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê ë~ãí ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ ëíÉåÑóääåáåÖK aÉëë~ 
Ñ∏êÉâçããÉê î~åäáÖÉå á ÄêóíòçåÉå ãÉää~å ÇÉå ∏ééå~ ëä®ííÄóÖÇÉå çÅÜ 
ëâçÖÉå á ë∏ÇÉêK 
oÉëíÉê~åÇÉ ëíê®Åâ~ ÖÉåçã o∏â íáää píçê~ üÄó Ö™ê á ÜìîìÇë~â äáíÉ îáÇ 
ëáÇ~å ~î ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ÄóÖÇÉå çÅÜ ÄÉê∏ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ëâçÖëÄóÖÇÉå 
ãÉÇ ãÉê ëéçê~Çáëâ Ñçêåä®ãåáåÖëÑ∏êÉâçãëíK 
p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë PO íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉêK 
aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î Öê~î~ê çÅÜ ëíÉåëëíê®åÖëëóëíÉã á çãê™ÇÉí 
ãÉää~å s®ÇÉêëí~Ç çÅÜ jà∏äÄóK f ÇÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí î~ê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí 
íçêéä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 

páÇ~ QQU çÑ OUVS 



 

 

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ QM äçâ~äÉê ãÉÇ Ää ~ 
ÇêóÖí QM åóìééí®Åâí~ Öê~î~êI RV ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ 
é™ ÇêóÖí TIR âãI O ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉêI Q Ü™äî®ÖëëóëíÉã çÅÜ O 
çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâK qáää ÇÉíí~ ëâ~ää ä®ÖÖ~ë Éíí ÑäÉêí~ä 
åóêÉÖáëíêÉê~ÇÉ íçêéä®ãåáåÖ~êK 
aÉëëìíçã Ñ®êÇáÖëí®ääÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå Üáëíçêáëâ~ 
â~êí∏îÉêä®ÖÖ ∏îÉê OO ÄÉê∏êÇ~ êÉÖáëíÉêÉåÜÉíÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

o∏â VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

s®ÇÉêëí~Ç OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ QQV çÑ OUVS 



 

s®ÇÉêëí~Ç NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OMMWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ QRM çÑ OUVS 



 

s®ÇÉêëí~Ç ORNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNM £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç UPWNP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ QRN çÑ OUVS 



 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORRWT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORTWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NUMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NUMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

oáåå~ OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OUUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OUUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OORWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OORWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OORWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

páÇ~ QRO çÑ OUVS 



 

oáåå~ OORWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OORWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

eçÖëí~Ç NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

jà∏äÄó OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ QRP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RMTO NVVO 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçåI mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Ü™äî®Ö 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

dê~îÑ®äíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåíI ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î Éå 
ÉâÄÉîìñÉå Ü∏àÇêóÖÖK £ çÅÜ p Ü®êçã ®ê Ñä~Åâ ™âÉêã~êâI ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ 
™í k åÉê ãçí Éå äáíÉå Ä®ÅâK 
NVVO ìåÇÉêë∏âíÉë íçí~äí NORMMãOI î~ê~î ÜìîìÇÇÉäÉå á ™âÉêã~êâK f 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë p ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ ãÉÇ êÉëíÉê 
~î N Üìë Ç®ê ÇÉå áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ ä™åÖî®ÖÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå â~åíê®åå~ ãÉÇ 
ëíçäéÜ™äK bíí ~åí~ä ëíçäéÜ™ä çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ãÉÇ ~îîáâ~åÇÉ ÑóääåáåÖI 
îáë~ÇÉ éä~íëÉå Ñ∏ê óííÉêäáÖ~êÉ ÜìëI ìí~å ~íí å®êã~êÉ áÇÉåíáÑáÉêáåÖ ~î 
âçåëíêìâíáçåÉå âìåÇÉ Ñ∏êÉí~ëK `NQ éêçî Ü®êáÑê™å Ö~î Ç~íÉêáåÖÉå PSO Ñ 
hê J TM É hêK 
f p ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉÑíÉê ~îÄ~åáåÖ Éíí PMJí~ä 
Äê~åÇÖê~î~êI ÇÉ ÑäÉëí~ ëí~êâí ëâ~Ç~ÇÉ ~î ™âÉêÄêìâK aÉ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇÉå 
á Öê~î~êå~ éÉâ~ê é™ îÉåÇÉäíáÇ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇK j™åÖ~ Öê~î~ê î~ê ÇçÅâ 
ÑóåÇíçãã~K 
bå Å~ NMM ã ä™åÖ Ü™äî®Ö ä∏éíÉ Ñê™å Ä®ÅâÉåI ÖÉåçã Öê~îÑ®äíÉí á ™âÉêã~êâ 
çÅÜ ãÉÇ êáâíåáåÖ ãçí Äçéä~íëÉåK 

páÇ~ QRQ çÑ OUVS 



 

båÇ~ëí Q áåí~âí~ Öê~î~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉëë~ î~ê ÄÉä®Öå~ á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü®ê 
Ñçêíë®ííÉê NVVPK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ QRR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUNN NVVO 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ dêÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó ÄêìâåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ñ∏êÄá Éíí Ö~ãã~äí ÄêóÖÖÜìë ÉääÉê ëãÉÇà~ çÅÜ ÖÉåçã 
Éå ëâ~Ç~Ç ÇÉä ~î Éå ëíÉåëíê®åÖK 
sáÇ ÄêóÖÖÜìëÉí Üáíí~ÇÉë ìåÇÉê íçêîóí~å ëä~ÖÖ ÉÑíÉê ëãáÇÉK i®ÖÉí Ñ∏ê 
ëíê®ÅâåáåÖÉåI Ç®ê ÇÉí î~ê ìíëÅÜ~âí~í áååÉÜ∏ää Äçêê~Ç Ñóääå~ÇëëíÉå çÅÜ 
âåóíå®îëëíçê~ ëíÉå~ê á ãóää~ íáääë~ãã~åë ãÉÇ íÉÖÉäÑäáëK 
aÉíí~ ä™Ö ëçã ÑóääåáåÖ á î®Öëä®åíÉåK 
k™Öê~ ëíÉå~ê âìåÇÉ î~ê~ ÇÉä~ê ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ãÉå ÇÉ ä™Ö êÉä~íáîí óíäáÖí 
á íçêîÉå çÅÜ íçêÇÉ î~ê~ Çáíä~ÖÇ~ á ëÉå íáÇK 
bå OS ã ä™åÖ ÇÉä ~î ëíê®åÖÉå îáâÉê ~î Ñê™å £Js ãçí ë∏ÇÉê ìíãÉÇ Éå 
ëä®åíâ~åíK aÉåå~ ÇÉä ~î ëíê®åÖÉå Ü~ê Éà êÉÖáëíêÉê~íëK 
píê®åÖÉå íçêÇÉ î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ QRS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ëâÉÄó OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

páÇ~ QRT çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RMVR NVVO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êëÉÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

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

ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ éä~åçãê™ÇÉK m™ 
Éíí íáÇáÖí ëí~Çáìã ÑêáÖàçêÇÉë ÇÉå ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î éä~åçãê™ÇÉíK k™Öê~ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë áåíÉ áåçã éä~åçãê™ÇÉí ãÉå Ç™ Éíí ÑäÉêí~ä 
ä∏ëÑóåÇ ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ë~ãí Äçéä~íëÉê Ñáååë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âí ëçã å∏Çî®åÇáÖ áåçã Éå 
ãáåÇêÉ ÇÉä ~î çãê™ÇÉíK aÉí ÄÉê∏êÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á 
éä~åçãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäK fåçã ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí Ñáååë íî™ ãáåÇêÉ 
éä~í™äáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ~ê ëçã íáääë~ãã~åë ãÉÇ Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí NRJOM 
ã ~åë™Öë î~ê~ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK 
k™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåíÉ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 

páÇ~ QRU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hî~êëÉÄç 

páÇ~ QRV çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NTMQ NVVO 

k~ãåLéä~íë 
bâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóéä~åÉê~Ç Äçëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~åíáâî~êáëâí â®åëäáÖ~ ä®ÖÉí ãÉää~å Öê~î~êå~ çÅÜ ÄóíçãíÉå 
Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÇÉí âìåÇÉ Ñáåå~ë 
®äÇêÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á åìî~ê~åÇÉ ™âÉê áåíáää Öê~î~êå~K aÉí Ñ~ååë 
çÅâë™ Éå êáëâ ~íí óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê âìåÇÉ Ñáåå~ë á íçãíÉåë åçêê~ ÇÉä á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí 
áåÖ~ ëé™ê ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå çÅÜ áåíÉ ÜÉääÉê 
Öê~î~êK açÅâ çÄëÉêîÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå Öê~î åçêê çã ÇÉ ∏îêáÖ~ Ä~âçã 
Éå ÄÉÑáåíäáÖ â®ää~êÉK 
aÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êå~ ®ê íêçäáÖíîáë Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ QSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

páÇ~ QSN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUPU NVVOI NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí päçííëÜÉêêÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå íêÉÇàÉ Éí~ééÉå ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää çÅÜ ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

aÉ íî™ íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇÉë NVUN C NVUV Ç™ Ää~K Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåÜìë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
sáÇ ÇÉå ëÉå~ëí ÖàçêÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâí 
âìäíìêä~ÖÉê EÉà Öê®îí íáää ÄçííÉå é™ åÖíKëí®ääÉFI â~à~åä®ÖÖåáåÖI ëíÉåä~ÖÇ 
î~ííìÖê®åÇ ë~ãí Éíí ëíÉåÖçäîK 

páÇ~ QSO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ QSP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NUOO NVVO\ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí päçííëî~âíÉåI päçííëé~êâÉåI ^ëäóäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÜìÖÖÉå ëíÉåI êÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI âçéé~êäÉÖÉêáåÖI âÉê~ãáâI Ü®ëíëâçI â~âÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bíí MIPM ã ÄêÉíí çÅÜ MIPM ã Çàìéí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉëK qî™ 
åáî™Éê ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êLÑìåÇ~ãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää 
g®êåî®ÖëÖ~í~åI íî™ ãìêÑìåÇ~ãÉåí á ~åëäìíåáåÖ íáää päçííëÖ~í~å ë~ãí Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ áåíáää âçêëåáåÖÉå päçííëî®ÖÉåJpäçííÖ~í~åK pÅÜ~âíåáåÖÉå á  ÇÉ 
∏îêáÖ~ âî~êíÉêÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉê çÅÜ áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ QSQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTPT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí jìåâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÄêìâI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê íáääÄóÖÖå~Ç çÅÜ 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

rí∏îÉê ÇÉíí~ ëâ~ ®îÉå Éíí ìíÜìë êÉåçîÉê~ëK c∏ê íáääÄóÖÖå~ÇÉå ~åä~ÇÉë 
ÑÉã éêçîÖêçé~ê ãÉÇ MIQM ã Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIRM ã Çàìé ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí 
ìíêÉÇ~ çã ÉîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK pÅÜ~âí N Ñ∏ê 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå Ñê™å ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉå íáää ìíÜìëÉí î~ê S ã ä™åÖíI MIQM ã 
ÄêÉíí çÅÜ MIRMJMISM ã ÇàìéíK f ìíÜìëÉí âçããÉê Éíí åóíí Öçäî ~íí ~åä®ÖÖ~ë 
çî~åé™ ÇÉí ®äÇêÉ îáäâÉí Ö∏ê ~íí äÉÇåáåÖ~ê â~å ä®ÖÖ~ë çî~å ÇÉí ®äÇêÉ çÅÜ 
ìåÇÉê ÇÉí åó~ ÖçäîÉíK aÉíí~ ãÉÇÑ∏ê ~íí áåÖÉå ëÅÜ~âíåáåÖ Ääáê å∏Çî®åÇáÖ á 
ìíÜìëÉíK 
f ëÅÜ~âí N çÅÜ éêçîÖêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçê 
ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉäâêçëëI â~äâÄêìâ çÅÜ Éåëí~â~ ÄÉåK fåÖ~ ÑóåÇ 
íáääî~ê~íçÖëK 

páÇ~ QSR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTPS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí d~êî~êÉåI d~ãä~ pâçäÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
hî d~êî~êÉå V ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÄóÖÖå~íáçå á ÇÉÅ NVVN 
çÅÜ ã~êë NVVO î~êîáÇ âìäíìêä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ ÑóåÇ Ñê™å NQJNSMMJ 
í~ä ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ëí®ääîáë ÄÉä®Öå~ ÉåÇ~ëí MIOJMIP ã 
ìåÇÉê ã~êâåáî™K 
qÉäÉëÅÜ~âíÉí á dWä~ pâçäÖ~í~å Öê®îÇÉë ìéé íáää âê∏âÉå é™ Éíí Çàìé ~î MIR 
ã ìí~å ~íí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f Ö~í~åë âê∏âåáåÖ á~âííçÖë 
âìäíìêä~ÖÉê é™ Éíí Çàìé ~î MIQ ã ìåÇÉê Ö~íìåáî™K 
pÅÜ~âíÉí âìåÇÉ é™ ÇÉíí~ é~êíá ä®ÖÖ~ë çî~åé™ âìäíìêä~ÖêÉå î~êÑ∏ê áåÖ~ 
ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖë çÅÜ áåÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê ÖàçêÇÉëK 

páÇ~ QST çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QSU çÑ OUVS 



  

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PTPR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eçëéáí~äëëíìÖçêå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
jóåí EO ëí NPUMJVM çÅÜ NSQTFI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI 
Ñ~à~åëFI ä®ÇÉêëéáääI Ö™åÖà®êå çÅÜ ëéáâ á à®êå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇ ~î Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êå~ çÅÜ 
ä®åëãìëÉÉí ÖÉãÉåë~ãíK aÉ çãÑ~íí~ÇÉ Éíí R ã ä™åÖí çÅÜ N ã ÄêÉíí çÅÜ N 
ã Çàìéí ëÅÜ~âí ãÉää~å ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ ìíÜìëÉí é™ íçãíÉå ë~ãí Éå 
ìíëÅÜ~âíåáåÖ ~î Ñóääå~Çëã~ëëçê á ìíÜìëÉí EQñU ãF áåÑ∏ê Éå äóÑíåáåÖ çÅÜ 
êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î ÇÉíí~K 
qáÇáÖ~êÉ ÑçêëâåáåÖ Ü~ê âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ ~íí íçãíÉå eçëéáí~äëëíìÖçêå~ T 
®ê ÄÉä®ÖÉå çî~åé™ p∏ÇÉêâ∏éáåÖë Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíë âóêâ~ EêáîÉå Ñ∏êÉ 
NRRMFK oÉëíÉê ~î âóêâ~ çÅÜ âäçëíÉêÄóÖÖå~ÇÉê ®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ á 
qê™åÖëìåÇëÖê®åÇ ÇáêÉâí s çã íçãíÉå NVOUJOV çÅÜ á âî 
eçëéáí~äëëíìÖçêå~ R çÅÜ S ÇáêÉâí ∏ çã íçãíÉå NVVN çÅÜ NVVOI á åê U 
ÇáêÉâí p çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå NVVO ë~ãí á eçëéáí~äëÖ~í~å ÇáêÉâí k çã íçãíÉå 
Éíí ÑäÉêí~ä Ö™åÖÉê J ëÉå~ëí NVVOK 
NVOU Ñê~ãÖê®îÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí íÉÖÉäâçê á qê™åÖëìåÇëÖê®åÇK m™ ÖêìåÇî~ä 
~î ÇÉíí~ Ü~ê Éíí êÉâçåëíêìâíáçåëÑ∏êë∏â ÖàçêíëK båäáÖí ÇÉåå~ 
êÉâçåëíêìâíáçå ëâìääÉ âóêâ~åë ëóÇãìê ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉí åì ~âíìÉää~ 
ëÅÜ~âíÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäK NVVN âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉ é™ íçãíÉå âî 
eçëéáí~äëëíìÖçêå~ R çÅÜ S é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ~î âóêâ~å ~îîÉâ 

páÇ~ QSV çÑ OUVS 



 

 

 

 

âê~ÑíáÖí á éçëáíáçå á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää êÉâçåëíêìâíáçåÉåK hóêâ~å Ä∏ê ÉåäáÖí 
ÇÉëë~ êÉëìäí~í Ü~ Ü~Ñí Éå ÄÉíóÇäáÖí åçêÇäáÖ~êÉ éçëáíáçå ®å ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
Ñ∏êÉëä~Öå~K aÉí NVOU é™íê®ÑÑ~ÇÉ âçêÉí ëâìääÉ á ë™ Ñ~ää î~ê~ Éíí é™ 
ÜìîìÇãìêÉå ~åÄêáåÖ~í ëáÇçâçêK lã ÇÉëë~ çÄëÉêî~íáçåÉê î~ê êáâíáÖ~ 
ÄçêÇÉ âóêâ~åë ëóÇãìê é™íê®ÑÑ~ë á ÇÉí åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉíë åçêÇäáÖ~ëíÉ 
ÇÉäK 
f ëÅÜ~âíÉíë åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÖêìåÇãìê ëçã î®ä 
∏îÉêÉåëëí®ããÉê ãÉÇ ÇÉå NVVN á~âíí~Öå~ ÖêìåÇãìêÉåK a®êãÉÇ 
ÄÉâê®Ñí~ÇÉë ÇÉå åçêÇäáÖ~êÉ éçëáíáçåÉå é™ âóêâ~åI áåîáÇ ãìêÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå pJÄê~âíÉ~íI Ç~íÉê~Ç íáää NPUMJVMí~äK råÇÉê ìíÜìëÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇÉäîáë î®äÄÉî~ê~í íÉÖÉäÖçäî íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå ~î âäçëíêÉíë 
∏îêáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉêK jÉää~å ÇÉëë~ âçåëíêìâíáçåÉê ä™Ö Éå Ö™åÖ ä~ÖÇ ãÉÇ 
íÉÖÉäëíÉå á ÑáëâÄÉåëã∏åëíÉêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÉëäìíÉê ~ääíë™ ÇÉå 
Ñ∏êÉëä~Öå~ ëóÇäáÖ~ éçëáíáçåÉå é™ âóêâ~å ÉÑíÉêëçã éä~íëÉå ìééí~ë ~î Éå 
~åå~å ÄóÖÖå~Ç íáääÜ∏ê~åÇÉ âäçëíêÉíK 
aÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ä~ÖêÉå í®ÅâíÉë ~î Éíí MIR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ êáâäáÖí 
ÑóåÇã~íÉêá~ä Ñê™å NRJNUMMí~äK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâ çÅâë™ Éíí NLQ ∏êÉ ãóåí Ñê™å NSQTK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QTM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PTPQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pWí i~ìêÉåíá âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
íê®âáëí~I ã®ååáëâçÄÉåI Üà®äãI à®êå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí î®äÄÉî~ê~í ëâÉäÉíí á Éå î®äÄÉî~ê~Ç 
íê®âáëí~K hêáåÖ ëâ~ääÉå é™ ëâÉäÉííÉí Ñ~ååë ÇÉä~ê ~î Éå Üà®äã ~î à®êå 
Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ éä~ííçê ~î îáíãÉí~ää ãÉÇ áåä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëáäîÉêíê™ÇK sáÇ 
ëâÉäÉííÉíë Äê∏ëíêÉÖáçå Ñ∏êÉâçã Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ êÉëíÉê ~î à®êåK 
aáêÉâí ìåÇÉê íê®âáëí~åI á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉíë ìíëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ìí~å 
ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ àçêÇä~ÖÉêI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå ãìê~Ç ÄóÖÖå~ÇK 
pÅÜ~âíÉíë êáåÖ~ çãÑ~ííåáåÖ ÖàçêÇÉ ~íí áåÖÉå íçäâåáåÖ ~î ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê 
âìåÇÉ ìíÑ∏ê~ë é™ éä~íëK 
aÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å ~åëÉë î~ê~ áåîáÖÇ NOVPK NVOV ìíÖê®îÇÉë ãìê~ê 
íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå ®äÇêÉ âóêâ~I íêçäáÖÉå pWí i~ìêÉåíáë Ñ∏êÉÖ™åÖ~ê é™ éä~íëÉå 
ÇáêÉâí î®ëíÉê çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å çÅÜ é™ ë~ãã~ éä~íë ëçã ÇÉå åì 
~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
sáÇ Éå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ éä~åÉå ∏îÉê ÇÉåå~ ìíÖê®îåáåÖ EpWí o~ÖåÜáäÇë 
ÖáääÉë ™êëÄçâ NVPM ë PPF çÅÜ éä~åÉå ∏îÉê ÇÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
Ñê~ãÖ™ê ~íí ÇÉå åì é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~îÉå çÅÜ ÇÉå ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ãìê~ÇÉ 
âçåëíêìâíáçåÉå äÉÖ~í áååÉ á ÇÉåå~ ®äÇêÉ âóêâ~K aÉí Ä∏ê Ç®êÑ∏ê ê∏ê~ ëáÖ 

páÇ~ QTN çÑ OUVS 



 

 

çã Éå âáëíÄÉÖê~îåáåÖ ÇáêÉâí é™ ÇÉåå~ âóêâ~ë ÖçäîK 
aÉíí~ ëâìääÉ á ë™ Ñ~ää Ç~íÉê~ Öê~îÉå çÅÜ ÇÉ ãìê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ íáää íáÇÉå 
Ñ∏êÉ ™ê NPMMK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QTO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTPP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí oóÖÖ™ëëíìÖçêå~I âî~êíÉêÉí aêçííÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âåáîI åóÅâÉäI à®êåÄÉëä~ÖI âêáíéáé~I çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä á ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bäëÅÜ~âíÉíë êáåÖ~ ÇàìéI MIRJMIT ãI ÖàçêÇÉ ~íí ëÅÜ~âíÉí íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå 
âìåÇÉ ìåÇîáâ~ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK dÉåçãÖ™ÉåÇÉ âìåÇÉ âìäíìêä~ÖÉê íáää 
Éå íàçÅâäÉâ ~î MIOJMIP ã ∏îÉê ëÅÜ~âíÄçííÉå ìééã®í~ë é™ î®ëíê~ 
ëÅÜ~âíâ~åíÉåK aÉíí~ ä~ÖÉê ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ìåÖÉÑ®ê MIO ã áå á ëÅÜ~âíÉíK 
hìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î ÇÉäë ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ääI íóé íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâK 
hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää êáâ~ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâI âêáíéáéçê çÅÜ Éåâä~êÉ 
à®êåÑ∏êÉã™ä ~î NRJNTMMJí~äëâ~ê~âí®êK 

páÇ~ QTP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QTQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PTPU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
h~å~äã~Ö~ëáå `I e~ãåÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
c∏êÖóääÇ~ ÄçâÄÉëä~ÖI äáâëîÉéåáåÖëå™ä~ê á ÖìäÇ çÅÜ ÄêçåëI äàìëÜ™ää~êÉI 
çêåÉê~ÇÉ âåáîëâ~ÑíI ~êãÄçêëíéáäI ãóåí ENUMMJí~äFI âÉê~ãáâ ~î ë~ãíäáÖ~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ëÉå~êÉ íóéÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖÉå ~î h~å~äã~Ö~ëáå ` á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê 
s^ çÅÜ Çê®åÉêáåÖ~êK 
h~å~äã~Ö~ëáå ` ®ê ìééÑ∏êí îáÇ Ñê~ãÇê~Ö~åÇÉí ~î d∏í~ â~å~ä ê~âí 
ÖÉåçã ëíçê~ ÇÉä~ê ~î p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ _ÉêÖëâî~êíÉêI ëçã Ç™ 
~îÜóëíÉë çÅÜ êÉîëK båäáÖí ìééÖáÑí ëâ~ää ã~å Ü~ é™íê®ÑÑ~í Öê~î~ê Ñê™å ÇÉå 
é™ NRMMJí~äÉí ∏îÉêÖáîå~ âóêâ~å pWí fäá~å Ç™ â~å~äÉå Öê®îÇÉë ~ääÇÉäÉë á 
å®êÜÉíÉå ~î ã~Ö~ëáåÉíK aÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÄçêííçÖë îáÇ Öê®î~åÇÉí ~î 
â~å~äÉå äáÖÖÉê áÇ~Ö ìééâ~ëí~ÇÉ ëçã î~ää~ê é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î â~å~äÉåK 
h~å~äã~Ö~ëáå ` ®ê ÄóÖÖí ÖÉåçã Éå ë™Ç~å î~ääK 
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ á ä~ÖêÉå îáÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î â~å~äã~Ö~ëáåÉí Ü~ÇÉ î~êáí 
çãÑ~íí~åÇÉK aÉí âìåÇÉ Ç®êÑ∏ê ëå~ÄÄí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÉåÇ~ëí 
çãÄä~åÇ~ÇÉ ä®ÖÉê Ñ~ååë åÉÇ íáää Éå åáî™ ~î P ã ìåÇÉê ã~êâóí~ é™ 
ã~Ö~ëáåÉíë kI £ çÅÜ s ëáÇ~ EÄÉî~ê~ÇÉ ä~ÖÉê íçêÇÉ Ñáåå~ë é™ Éíí ~îëí™åÇ 
~î OJOIR ã ìí Ñê™å ã~Ö~ëáåëî®ÖÖÉåFK m™ p ëáÇ~å Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ ä~ÖÉê é™ 
Éíí Çàìé ~î MIR ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä 
ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ Ö™êÇëÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK _ä ~ Éå î®äÄÉî~ê~Ç âåìííáãêáåÖK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ áåëí~ääÉê~åÇÉí ~î Éå s^JÄêìåå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí 

páÇ~ QTR çÑ OUVS 



 

 

ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñçêíë~ííÉ åÉÇ íáää Éå åáî™ ~î PISM ã ∏ Ü Ç®ê Éå î®äÄÉî~ê~Ç 
êáëÄ®ÇÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK _ÉÄóÖÖÉäëÉå íçêÇÉ Ü®êê∏ê~ Ñê™å ÇÉå åçêê~ 
ÇÉäÉå ~î âî cçêëÉã~å ëçã Ñê~ã íáää d∏í~ h~å~äë ÄóÖÖÉ ÖáÅâ ®åÇ~ Ñê~ã 
íáää o~ãìåÇÉêÄÉêÖÉíK 
c∏ê ~íí ~åëäìí~ ÇÉ åóÖê®îÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íáää ÄÉÑáåíäáÖí s^ á 
e~ãåÖ~í~å Öê®îÇÉë Éíí ~åëäìíåáåÖëëÅÜ~âí ëçã áåíÉ áåÖáÅâ á ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖÉåK e®êîáÇ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÑäÉê~ 
íáÇáÖ~êÉ î®ää~ÖÇ~ ëíÉåÖ~íìåáî™Éê ~î ÇÉå ∏îÉêÖáîå~ ÇÉäÉå ~î e~ãåÖ~í~åK 
d~í~åë ëíê®ÅâåáåÖ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~ ®îÉå çã ÄêÉÇÇÉå 
î~ê ÄÉíóÇäáÖí ä®ÖêÉ ®å á Ç~ÖK 
sáÇ Éå ìíÖê®îåáåÖ ~î ëÅÜ~âíÉí âçã ®îÉå Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î ÇÉå ~îÜóëí~ 
ÇÉäÉå ~î âî pWí fäá~å é™ ~åÇê~ ëáÇ~å e~ãåÖ~í~å ~íí ÄÉê∏ê~ëK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÜìëÖêìåÇÉêK bå Ü∏Öí äáÖÖ~åÇÉ ëóääëíÉåëÖêìåÇ Ç~íÉêÄ~ê íáää 
NTMMJí~ä ë~ãí ìåÇÉê ÇÉåå~ Éå ãóÅâÉí âê~ÑíáÖ Öê™ëíÉåëãìê ãìê~Ç ãÉÇ 
â~äâÄêìâ ãÉÇ î®ÖÜìÖÖå~ ëíÉå~êK dêìåÇÉåë ÇáãÉåëáçåÉê çÅÜ ä®ÖÉ Ö∏ê ÇÉí 
íêçäáÖí ~íí ÇÉí ®ê Ñê™Ö~ çã pWí fäá~åë é™ NRMMJí~äÉí ∏îÉêÖáîå~ âóêâ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QTS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
NSUR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äî Ö™êÇI _çêÖë ë®íÉêá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~ÇI ^åÇÉêë h~äáÑÑI mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î ÉääÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ~îÖê®åë~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
Ñ∏êë∏â~ ëíóê~ ìåÇ~å ÉääÉÇåáåÖÉå ë™ ~íí ãáåëí~ ã∏àäáÖ~ ëâ~Ç~ ëâÉêK 
sáÇ _çêÖë ë®íÉêá ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NSM 
ãÉíÉêK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã ë~ååçäáâí ®ê Éå 
Ñçêíë®ííåáåÖ é™ ÇÉå îáâáåÖ~íáÇ~ J ãÉÇÉäíáÇ~ Äçéä~íëÉå _çêÖ OTSWNK 
hìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î ëçíáÖ ãóää~ ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK 
aÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI ìåÇÉê 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí îáÇíçÖ äÉê~ çÅÜ ãçê®åÖêìëK sáÇ pâ®äîë Ö™êÇ ìééíçÖë OM 
ëÅÜ~âí áåçã íî™ çäáâ~ çãê™ÇÉåK qêÉ ëÅÜ~âí á åçêê~ çãê™ÇÉí Es çã _çêÖ 
NVWNJOF çÅÜ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí áåçã ë∏Çê~ çãê™ÇÉí Eáåíáää _çêÖ PPWNJOI PQWN 
çÅÜ NTSWNFK 
f åçêê~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí Éíí íìåí âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí 
Éå Ü®êÇK f ë∏Çê~ çãê™ÇÉí âìåÇÉ Éíí Åáêâ~ NNMñQM ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê ìåÖÉÑ®êäáÖí ~îÖê®åë~ëI ÄÉä®ÖÉí î®ëíÉê çã _çêÖ PPWNJO 
çÅÜ åçêÇî®ëí çã _çêÖ PQWNK fåå~å â~ÄÉäå åÉÇä~ÇÉë á ë∏Çê~ çãê™ÇÉí 
Öê®îÇÉë å™Öê~ éêçîêìíçê á ëóÑíÉ ~íí Ç~íÉê~ âìäíìêä~ÖêÉí Ñ∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ 

páÇ~ QTT çÑ OUVS 



 

 

çã ÇÉí Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉêå~K 
píê®ÅâåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë çÅÜ â~ÄÉäå éä∏àÇÉë åÉê Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
ëâ~ÇçêK f ∏îêáÖí âî~êäáÖÖÉê âìäíìêä~ÖêÉå çê∏êÇ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ PPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QTU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RNOT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇI âìäíìêä~ÖÉêI ãóåí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄáëâçéëÖ™êÇÉå hìåÖëÄêç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ñ∏ê Ñà®êÇÉ ™êÉí á ê~Ç íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~êâÉçäçÖáÑ∏êÉåáåÖÉå 
dê®îäáåÖÉå çÅÜ píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉÉí á iáåâ∏éáåÖK 
üêÉíë Öê®îåáåÖ çãÑ~íí~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ™ê ìééí~Öå~ 
ëÅÜ~âíÉí îáÇ Éíí ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíI SñQ ã ëí ÄÉä®ÖÉí pl çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK aÉëë Ñìåâíáçå çÅÜ Ç~íÉêáåÖ ®ê ÇçÅâ çâä~êK qî™ éêçîêìíçê 
íçÖë ìéé ëíê~ñ £ çã ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ â®ää~êå~K aÉí Éå~ Ö~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
çÅÜ ÑóåÇ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇI ÇÉí ~åÇê~ äçâ~äáëÉê~ÇÉ éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí 
íáÇáÖ~êÉ Éà â®åí Üìë ~î íÉÖÉäK _óÖÖå~ÇÉå ®ê ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ â~å ÖÉåçã 
ãóåíÑóåÇ Ç~íÉê~ë íáää íáÇÉå çãâêáåÖ NPMMK s®ÖÖ~êå~ î~ê ÄÉî~ê~ÇÉ íáää Å~ 
P ëâáÑí çÅÜ êÉëíÉê ~î Éíí íÉÖÉäÖçäî ãÉÇ Öä~ëÉê~í íÉÖÉä Üáíí~ÇÉëK f çâíçÄÉê 
ë~ãã~ ™ê Öê®îÇÉë íêÉ ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáå á ÇÉí ãÉê ä™Öä®åí~ çãê™ÇÉí 
pl çã ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ ã~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~K aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí 
çãê™ÇÉí ~åî®åíë ëçã çÇäáåÖëã~êâ ìåÇÉê ä®åÖêÉ íáÇI ãÉÇ ÑóåÇ ~î íî™ 
ÇáâÉå ë~ãí çÇäáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ ™êÇÉêëé™êK aÉëëìíçã Üáíí~ÇÉë çî~å ÇÉíí~ 
Éíí ëâê®éä~ÖÉê Ñìääí ãÉÇ ÇàìêÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ ~î ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ íóéI îáäâÉí 
ÇçÅâ âî~êäáÖÖÉê íáää å®ëí~ ë®ëçåÖK qî™ ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™ä Üáíí~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉå çÅÜ ãÉÇ Üà®äé ~î àçêÇëçåÇ âìåÇÉ óííÉêäáÖ~êÉ NQ ëíçäéÜ™ä 

páÇ~ QTV çÑ OUVS 



 

 

äçâ~äáëÉê~ë á Éå ê~Ç ãÉää~å î~ääçãê™ÇÉí á ps çÅÜ Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ãÉÇ 
áåíáääáÖÖ~åÇÉ î~ääÖê~î EíáÇáÖ~êÉ Éà ìééã®êâë~ãã~ÇF á plK m™ ë™ ë®íí â~å 
~ääíë™ î~ääÖê~îëçãê™ÇÉí Ü~ Ñçêíë~íí ®åÇ~ Ñê~ã íáää jçí~ä~ ëíê∏ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ QUM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSUQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kóÅâÉäÜ~êé~åI häçÅâ~êÉíçêéÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Ü®ääêáëíåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~íI Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bäî~ éêçîëÅÜ~âí íçÖë ìéé á çãê™ÇÉí âêáåÖ ÄÉêÖëâ~åíÉå Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ 
çã ÇÉí ä™Ö Éå Äçéä~íë ÉääÉê ä∏ëÑóåÇ å®ê~ êáëíåáåÖëóí~åK 
sáÇ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê 
ÑóåÇK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ™âÉêóí~ çÅÜ Éíí 
çÇäáåÖëê∏ëÉ Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK f ∏îêáÖí ÄÉëí™ê ã~êâÉå ~î äÉê~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ PUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NNPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QUN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSRS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I ëíÉåóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Ö çÅÜ ÄêçÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää â®åÇ~ 
Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉê ë~ãí áåíáää ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ cáëâÉÄóÖê~îÑ®äíÉíK sáÇ 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ëíê~ñ î®ëíÉê çã ÇÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ü~ê 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ~îÑ~ääëÖêçé~ê ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~íëK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ é™ éä~íë Üáíí~ÇÉë Éå 
ëÉåãÉëçäáíáëâLíáÇáÖåÉçäáíáëâ íêáåÇóñ~ á Öê∏åëíÉå á ™âÉêã~êâÉå åçêÇ∏ëí 
çã cáëâÉÄóÑ~ÄêáâÉå çÅÜ ëíê~ñ åçêê çã ÄÉÑáåíäáÖ é~êâÉêáåÖëéä~íëK vñ~å 
Ä∏ê ÇçÅâ å®êã~ëí ÄÉíê~âí~ë ëçã ä∏ëÑóåÇ Ç™ ÇÉå Üáíí~ÇÉë é™ Éå Ü∏àÇ ~î 
OS ãÉíÉêK e®ê Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ ëíÉå á ™âÉêóí~åI îáäâÉí 
áåÇáâÉê~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ 
çã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê®ãëí âåìíå~ íáää Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉêå~ ëâìääÉ 
âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î î®ÖÄóÖÖÉíK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê Éå óí~ é™ Å~ OOKMMM ãO î~ê~î RQ ëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ óí~ é™ Å~ UMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉëK 
^åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íêÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ çÅÜ ã∏àäáÖÉå Éå ìÖå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á íî™ ÄÉÖê®åë~ÇÉ çãê™ÇÉå á ÇÉ Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ é~êíáÉêå~ áåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê íáää ëíçê ÇÉä ëâ~Ç~ÇÉ ~î 

páÇ~ QUO çÑ OUVS 



 

éä∏àåáåÖK aÉ óíçê ëçã áååÉÜ∏ää ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âçããÉê îáÇ éä~åÉê~Ç 
Éñéäç~íÉêáåÖ ÉåÇ~ëí ~íí ÄÉê∏ê~ë á ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~Ç çãÑ~ííåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QUP çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSRR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pî®êíáåÖÉ ìÇÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI ÄÉåI íÉÖÉäI ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

m™ ÇÉå ÇêóÖí OIR âãK ä™åÖ~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ÖàçêÇÉë ÑäÉê~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK aÉëë~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã íáÇáÖ~êÉ 
ìíÖàçêí ìÇÇ~ê á ëà∏å dä~åI ÉîÉåíìÉää~ Ü~ãå~ê ë~ãí á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå 
éä~íë Ç®êI ÉåäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉíI Ö~ãä~ pî®êíáåÖÉ Ö™êÇ Ü~ê äÉÖ~íK 
sáÇ Éå Ñ∏êìíî~ê~åÇÉ ìÇÇÉ ãÉää~å iáää~ ìÇÇÉå çÅÜ _çå~ë Ö™êÇ Üáíí~ÇÉë 
ëíçäéÜ™äI Éå Ü®êÇI ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êI Éíí ìÖåëÑìåÇ~ãÉåí çÅÜ ëä~ÖÖK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ëçã ®ê çÇ~íÉê~ÇÉ Ü®êê∏ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ë™î®ä 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ëçã Üáëíçêáëâ íáÇK m™ ÇÉåå~ ™ë ãÉå å®êãêÉ pî®êíáåÖÉ Ö™êÇ 
Ñáååë Ää~ Éíí à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê Ö~ãä~ pî®êíáåÖÉ Ö™êÇI EÇ~ÖÉåë NTMMJí~äë âçãéäÉñ äáÖÖÉê 
PMM ãK ∏ëíÉê çã ÇÉåå~FI Üáíí~ÇÉë Éå QM ãK ä™åÖ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK aÉå Ü®ê 
ÇÉäÉå ~î äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Öê®îÇÉë á Éíí êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖí 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK m™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉåIëçã î~ê ~åä~ÖÇ á Éíí ë®ííë~åÇä~ÖÉêI 
Üáíí~ÇÉë ëéáâI íÉÖÉäI ÄÉå çÅÜ íê®âçä îáäâÉí ÖÉê Éå íáÇáÖ~ëíÉ Ç~íÉêáåÖ íáää 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇK 

páÇ~ QUQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QUR çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PSRP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
sÉÅâÉäëí~ÇI e∏Öëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âìäíìêä~ÖÉê\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉå~ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉäå äáÖÖÉê áåíáää â®åÇ~ Öê~îÑ®äí çÅÜ ÄóíçãíÉêK 
fåçã íêÉ çãê™ÇÉå ÇêçÖë ë~ãã~åä~Öí OV ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIR 
ãÉíÉêK aÉí íçí~ä~ ~åí~äÉí ä∏éãÉíÉê ìééÖáÅâ íáää Å~ PSRK fåçã Éíí ~î 
çãê™ÇÉå~ Eá ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î e∏Öëí~Ç OWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ™âÉêã~êâ Éíí 
é~êíá ãÉÇ ã∏êâ~êÉ ä~ÖÉê ®å éäçÖä~ÖêÉí ãÉÇ Éåëí~â~ ëã™ëíÉåK aÉíí~ â~å 
ã∏àäáÖÉå ìíÖ∏ê~ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK fåÖÉí âçä ÉääÉê Äê®åÇ äÉê~ Ñ~ååë ÇçÅâ á 
ä~ÖêÉíK f ∏îêáÖí á~âííçÖë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ QUS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ QUT çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PSRO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ píÉåÄó âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå áåÑ∏ê ÑäóííåáåÖ ~î Éíí íçêéI ÇÉí ëâ 
_çÖäáåÉíçêéÉíI íáää Éå åó ìééëí®ääåáåÖëéä~íë s çã £ëíê~ píÉåÄó âóêâ~I 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
mä~íëÉå Ñ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î íçêéëíìÖ~å ®ê ÄÉä®ÖÉå á Éíí ÑçêåãáååÉëêáâí 
çãê™ÇÉK oìåí âóêâ~å Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êI Öê~îÑ®äí çÅÜ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê Ñê™å Äêçåë çÅÜ à®êå™äÇÉêK s®ëíÉê çã âóêâéä~íëÉå Ñáååë T 
êìåëíÉå~ê çÅÜ Éå êáëí~Ç ëíÉåK hóêâ~å çÅÜ âóêâéä~íëÉå äáÖÖÉê ä®åÖëí áå á 
Éå ÑçêåíáÇ~ îáâ EOMJOR ã ∏ ÜF çÅÜ Ü~ê ìê íçéçÖê~Ñáëâ ëóåéìåâí Éíí 
ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ Äçë®ííåáåÖK 
aÉå í®åâí~ ìééëí®ääåáåÖëéä~íëÉå Ñ∏ê íçêéëíìÖ~å Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ 
íáää Éíí Çàìé ~î PM Åã ìåÇÉê ã~êâåáî™K pÅÜ~âíÉí î~ê UñR ã ëíçêíK 
mä~ÅÉêáåÖ çÅÜ ëíçêäÉâ Ñê~ãÖ™ê ~î ÄáÑçÖ~ÇÉ â~êí~K 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íìåí ä~ÖÉê EÉíí ëâáâíF ê~ëã~ëëçê ~î Éíí 
ãìê~í ÜìëK f ä~ÖêÉí áåÖáÅâ íÉÖÉä çÅÜ ãìêÄêìâK aÉíí~ ä~ÖÉê Ü®êê∏ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å Éíí ëí~ää ëçã ÉåäáÖí ìééÖáÑí íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë á å®êÜÉíÉåK 
gçêÇã™åÉå î~ê ë~åÇáÖ çÅÜ ëí~êâí âìäíìêÑ®êÖ~Ç ãÉå áååÉÜ∏ää áåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ Ñ∏êìíçã ÇÉí çî~å å®ãåÇ~ ä~ÖêÉíK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ QUU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NQOWV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

páÇ~ QUV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSRN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
píê™äëå®ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

p∏ÇÉê çã iáää™å á~âííçÖë å™Öê~ âä~êí ëÉåíáÇ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ëé™ê ~î ÄÉêÖí®âí ãÉÇ ÄçêêÜ™äK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

páÇ~ QVM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSUS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ë®íÉêá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NSM ã ä™åÖíI MIQM ã ÄêÉíí çÅÜ MIRM ã ÇàìéíK ^êÄÉíÉå~ 
ìíÑ∏êÇÉë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää _çêÖë Ö~ãä~ âóêâ~ E_çêÖ PWNF çÅÜ Éå 
îáâáåÖ~íáÇ~LãÉÇÉäíáÇ~ Äçë®ííåáåÖ E_çêÖ OTSWNFK m™ âê∏åÉí ~î Ü∏àÇÉåI 
åçêê çã _çêÖë Ö~ãä~ âóêâ~I é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Éå Ü®êÇ çÅÜ 
Éíí ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~K fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ QVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUMV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí dáääÉëíìÖ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ÄìíÉäàÖä~ëI âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖ çÅÜ Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®ê äáâëçã ®îÉå 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëóääëíÉåëê~ÇÉê çÅÜ âìääÉêëíÉåëÖçäîK aÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê â~å Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ QVO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PUNT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åí ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íê®Çéä~åíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉê ä~ÖÉê ~î é™Ñ∏êÇ ë~åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå 
ëíÉåâçåÅÉåíê~íáçå E^ NFK ^åä®ÖÖåáåÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå ëóääëíÉåëê~Ç íáää Éíí 
íáÇáÖ~êÉ Üìë ìíãÉÇ íçêÖÉíK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÄäÉî ÇçÅâ Éà Ñìääëí®åÇáÖí 
ìåÇÉêë∏âí çÅÜ ÇÉí Ö∏ê íçäâåáåÖÉå çë®âÉêK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ~î 
Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Éåëí~â~ íÉÖÉäâêçëëK 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ ÉåÇ~ëí âçåëí~íÉê~ë á ëÅÜ~âíÉíë åçêê~ ÇÉäK 
hìäíìêä~ÖêÉí Ñ∏äàÉê ìåÖÉÑ®ê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™å ãÉÇ Éå ëî~Ö 
ëäìííåáåÖ ãçí åçêêK aÉí îÉêâ~ÇÉ ëçã çã íçêÖÉí à®ãå~íë ìí å™Öçí îáÇ Éå 
ëÉå~êÉ Ö~íä®ÖÖåáåÖK 

páÇ~ QVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ QVQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUNS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ hóêâçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉí íçÖë ìéé Éíí ëÅÜ~âí é™ PIRñOIR ã ëçã î~ê OIOM ã ÇàìéíK píçê~ ÇÉä~ê 
~î ëÅÜ~âíÉí î~ê ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê î~ííÉåJ çÅÜ 
Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ~êK aÉ ëíçê~ ã®åÖÇÉê î~ííÉå ëçã Ñ∏êÉâçã ÖàçêÇÉ ~íí 
ÇÉí ÉåÇ~ëí î~ê ã∏àäáÖí ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ éêçÑáäÉåK m™ NIQM ã Çàìé 
á~âííçÖë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Öê™ ÖêìëáÖ äÉê~ áååÉÜ™ää~åÇÉ êìåÇ~ÇÉ ëíÉå~ê 
Å~ MIRJMINR ëíçê~K 

páÇ~ QVR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ QVS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUNR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eÉäÖçåÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI çÄê®åí ÄÉå 

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

hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëâ®êå~åI ìåÖÉÑ®ê OMM ãÉíÉê 
ëóÇî®ëí çã píW~ fåÖêáÇë âäçëíÉêK häçëíêÉí ~åä~ÇÉë é™ NOMMJí~äÉí îáÇ Éå 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã âäçëíÉêçãê™ÇÉí Ü~ê ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~íë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå á âî eÉäÖçåÉí ÇêçÖë ON ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåI NIM ñ NIR J 
NIM ñ RIM ãÉíÉê ëíçê~K båÇ~ëí á Éíí ëÅÜ~âíI á ps ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉí Ñ~ååë 
ëé™ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Éíí MIOM ãÉíÉê íàçÅâí 
ÜçãçÖÉåí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçäK i~ÖêÉí 
áååÉÜ∏ää çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ ~î ~ääã®å Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 

páÇ~ QVT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ QVU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUNQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ê∏êÇÉ ÇÉí ëáÖ çã íáç ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~êI ™íí~ ëçã ÄóííÉë ìí çÅÜ íî™ 
åó~K e™äÉå ÉÑíÉê ™íí~ ëíçäé~ê ìåÇÉêë∏âíÉëI á ÑÉã ~î ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK qêÉ ~î Ü™äÉå áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ~î ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ÇÉ ~åÇê~ íî™ áååÉÜ∏ää âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí êÉëíÉê ÉÑíÉê íáÇáÖ~êÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 
fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖÉåK 

páÇ~ QVV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RMM çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PUNP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí g~êäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçåI hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ü®ëíëâçI ÄÉåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

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

p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí é™ íçí~äí QQ ãK fååÉ é™ Ö™êÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI á ëÅÜ~âí NI 
ä®ãåáåÖ~ê ~î Éíí Üìë á Ñçêã ~î íìåå~ Äê~åÇJ çÅÜ íê®ÑäáëäèÖÉê çÅÜ 
∏îÉêä~Öê~ÇÉ ãÉÇ ãçI EH VRITOF ÇÉëë~ íçäâ~ë Ü®ê ëçã êÉëíÉê ~î ÖçäîK 
sáÇ~êÉ ìåÇÉê ÇÉëë~ ÄÉÑ~ååë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ Ñä~í~ ëíÉå~ê EH 
VRIOOFK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ Ñ∏êÉâçã ëóääëíÉåëê~ÇÉê á ëÅÜ~âí N çÅÜ OK 
cóåÇÉå á ëÅÜ~âí N ìíÖàçêÇÉë ~î âÉê~ãáâ á Ñçêã ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Éå 
Ü®ëíëâç çÅÜ ÄÉåK ûîÉå á ëÅÜ~âí Q ëçã ®ê Çê~ÖÉí ãÉää~å ÇÉ åìî~ê~åÇÉ 
ÜìëÉå ìíãÉÇ cçääáåÖÉÖ~í~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éíí Üìë ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉê 
∏îÉêä~Öê~í ~î äàìë ãç áåîáÇ Éå ëóääëíÉåëê~ÇK eìëÖêìåÇÉå áååÉ é™ Ö™êÇÉå á 
ëÅÜ~âí N Ç~íÉê~ë íáää ëÉå ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê åó~êÉ íáÇK 

páÇ~ RMN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RMO çÑ OUVS 



 
  

 

 

^fp kê üê 
PUNO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
cçääáåÖÉÖ~í~åI _à®äÄçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ ffWQI ` ffFI çÄê®åí ÇàìêÄÉåI à®êåëä~ÖÖI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f cçääáåÖÉÖ~í~å Öê®îÇÉë ÉííNM ã ä™åÖíI R ã ÄêÉííI OIO ã Çàìéí ëÅÜ~âíK 
pÅÜ~âíÉí î~ê å®ëí~å ÜÉäí ëí∏êí ~î êÉÅÉåí~ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ~ê åÉÇ íáää ëíÉêáä 
åáî™K bå áåí~âí âìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇ âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë á ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ 
â~åí ãçí âîK g~êäÉå TI ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëçíáÖI Öê™ ãçK aÉëë 
®äÇëí~ ëâáâí ~î âìäíìêáåÑáäíêÉê~Ç Öê™ ãç ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éå Ö~íä®ÖÖåáåÖ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå ëã™ëíÉåëé~ÅâåáåÖ á Éíí ëâáâíK lî~åé™ çÅÜ á ÇÉåå~ 
ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ êáâäáÖí ãÉÇ à®êåëä~ÖÖK a~íÉê~åÇÉ 
ÑóåÇ ë~âå~ÇÉëK d~íä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ ëíÉêáä ã~êâåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë NIO 
êÉëéÉâíáîÉ NIS ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 
vííÉêäáÖ~êÉ Éíí s^JëÅÜ~âíI NT ã ä™åÖíI OIR ã ÄêÉíí çÅÜ NIN ã ÇàìéíI 
ìééíçÖë á ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å cçääáåÖÉÖ~í~å çÅÜ _à®äÄçÖ~í~å îáÇ éä~íëÉå 
Ñ∏ê ÇÉå Ö~ãä~ _à®äÄçíìääÉåI á ÇÉí Ö~ãä~ pâ®ååáåÖÉë ìíâ~åíK bå Ñà®êÇÉÇÉä 
~î óí~å ìíÖàçêÇÉ áåí~âí âìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇI êÉëíÉå ÄÉëíçÇ ~î êÉÅÉåí~ 
ëí∏êåáåÖ~êK f ∏îêÉ ÇÉäÉå ~î ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ÖàçêÇÉë ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ 
ãÉÇ íáÇáÖ~ëíÉ Ç~íÉêáåÖ á NSMMJí~äI âêáíéáéçêI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK f ÄçííÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~ íóé ~î Ö~íä®ÖÖåáåÖ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á cçääáåÖÉÖ~í~åI 

páÇ~ RMP çÑ OUVS 



 

 

ãÉå Ü®ê ÇáêÉâí îáä~åÇÉ é™ ëíÉêáä ãçK f Ö~íä®ÖÖåáåÖÉå ÖàçêÇÉë Éåëí~â~ 
ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâX ÇÉå ®äÇëí~ ` fäJÖçÇë ~î páÉÖÄìêÖJíóé EÉîÉåíìÉääí NQMMJ 
í~äFI ÇÉí óåÖëí~ _ ffWQ ãÉÇ ÉåÖçÄÉ ÜÉãã~Ü∏ê~åÇÉ á NSMMJNTMMJí~ä ë~ãí 
Ñê~ÖãÉåí ~î âêáíéáéçêK d~íä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ ëíÉêáä ã~êâåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ü®ê NIO êÉëéÉâíáîÉNIR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RMQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PMUP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêí i~åÇëâóêâ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ÇêçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã ®äÇêÉ Öê~î~ê ÉääÉê 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK pÅÜ~âí ä î~ê NS ã ä™åÖíI 
MIUM ã ÄêÉíí çÅÜ NIUM ã ÇàìéíK aÉí î~ê ëí∏êí ~î ÑäÉê~ äÉÇåáåÖ~ê çÅÜ á 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÄÉå 
Ñê™å ã®ååáëâ~K p~ååçäáâí Ñê™å Éå ™íÉêÄÉÖê~îåáåÖ îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êK pÅÜ~âí O áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ~î íî™ Öê~î~êI Ä™Ç~ ëí∏êÇ~I ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MITR ã ÇàìéK f ëÅÜ~âí O é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íêÉ 
ëíÉåâçåÅÉåíê~íáçåÉê é™ MIQM ã Çàìé îáäâ~ âçêë~ë ~î ëÅÜ~âíÉíK pÅÜ~âí P 
çÅÜ Q áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçê ãÉÇ áåëä~Ö ~î ÄÉå Ñê™å 
ã®ååáëâ~K bÑíÉêëçã ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå ëçã ëâìääÉ âçãã~ áÑê™Ö~ áåíÉ 
ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ å™Öçí ~î ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáÇíçÖë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê 

páÇ~ RMR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RMS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUNM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçäâìåÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EîÉåÇáëâí ëî~êíÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ã~ëâáåÖê®îÇÉë RM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí á Éå ®äÇêÉ ê∏êÖê~îK mêçÑáä 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë é™ ÇÉ é~êíáÉê ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ëçã 
áååÉÜ∏ää ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK 
üêÇÉêëé™ê á ÄçííÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RMT çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PSQV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
üÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
çääÉ e∏êÑçêëI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI eìÖÖÉå ë~åÇëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

üâÉêóí~å äáÖÖÉê é™ Éå Ñä~Åâ éä~í™ ~î ãçê®åäÉê~ ëçã ëäìíí~ê ëî~Öí ãçí 
ä™Öä®åí ™âÉêã~êâ á î®ëíÉêK sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îíçêî~ÇÉë Åáêâ~ 
NSMM âîã ~î ëäìííåáåÖÉåI î~êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ OR ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäI ãçíëî~ê~åÇÉ ÇÉå á~âíí~Öå~ 
ëéêáÇåáåÖÉå ~î ëâ®êîëíÉåK _çéä~íëóí~å î~ê âê~ÑíáÖí ìíéä∏àÇK bíí íáçí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìíÖàçêÇÉë ~î ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉêK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉã ëíçäéÜ™ä çÅÜ ëàì åÉÇÖê®îåáåÖ~ê î~ê~î íêÉ 
Ü®êÇÖêçé~êK qî™ çî~ä~I Å~ Q ã ä™åÖ~ Öêçé~ê ãÉÇ Éíí ÄçííÉåëâáâí ~î 
ëâ®êîáÖ ëíÉå â~å ÉîÉåíìÉääí íçäâ~ë ëçã ÖêçéÜìë ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
áåÖ™ÉåÇÉ á ÜìëâçåëíêìâíáçåÉêK 

páÇ~ RMU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

páÇ~ RMV çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNNP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ eìëÄóI aêçíÜÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI ÑóåÇéä~íëI Ü™äî®ÖI ÜìëÖêìåÇI Öê~îI Öê~î\I Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí OM âã ä™åÖí ~îëåáíí é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã î®ÖÉåK 
rçWë ÄêÉÇÇ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NRM çÅÜ TMM ãK ví~å ìééÖáÅâ íáää Å~ PIO 
âãOK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí NQ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉê á s®ëíê~ eìëÄó 
çÅÜ aêçíÜÉãë ëçÅâå~ê íáääÑ∏êÇÉë oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíÉêK qáää®ÖÖ ÉääÉê ®åÇêáåÖ~ê ÖàçêÇÉë á ÄÉëâêáîåáåÖ~êå~ ~î 
ÑÉã íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ äçâ~äÉêK qî™ íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ Öê~îÑ®äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ë~ãí íêÉ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK qáç äçâ~äÉê ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖ~ê íáää 
Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î QVU ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí íêÉ Ü™äî®Öëäçâ~äÉêK bå 
ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Äê®åÇ~ ÄÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë çÅâë™K sáÇ~êÉ ìíéÉâ~ÇÉë OP 
éä~íëÉê îáäâ~ ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê á 
™âÉêã~êâI ë~ãí ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí á â~êíëíìÇáÉêI ÇÉí ë~ååçäáâ~ ä®ÖÉí Ñ∏ê 
íêÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíÉêK cóê~ ë®êëâáäí áåíêÉëë~åí~ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏Éê 
ìíéÉâ~ÇÉë çÅâë™K 

páÇ~ RNM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó ONWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OMQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

aêçíÜÉã OVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

s®ëíê~ eìëÄó OOMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

aêçíÜÉã OVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã NMMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

páÇ~ RNN çÑ OUVS 



  
 

 

^fp kê üê 
PTSV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
eÉëíê~I k®ë ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
o∏ëÉå~ ä™Ö á Éå ëâçÖáÖ ∏ëíëäìííåáåÖK píçêäÉâÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å OJS ã á 
Çá~ãÉíÉêK cçêãÉêå~ î~ê Ñä~Åâ~ íáää ä®íí î®äîÇ~I îáëë~ Ü~ÇÉ ®îÉå 
ãáííÄäçÅâK bå â~êíÉêáåÖ ~î ê∏ëÉå~ ìíÑ∏êÇÉëK ^åí~äÉí ìééÖáÅâ íáää SR ëíK 
qî™ ê∏ëÉåI ëçã éÖ~ ä®ÖÉ çÅÜ ìíëÉÉåÇÉ ~åíçÖë î~ê~ ã∏àäáÖ~ Öê~î~ê 
~îí®ÅâíÉëK k™Öê~ Öê~î~ê âìåÇÉ ÇçÅâ áåíÉ âçåëí~íÉê~ëK bå ä∏é~êÉ 
ìíÖàçêÇÉ ÉåÇ~ ÑóåÇÉíK 
cÉã ëÅÜ~âí ìééíçÖë á ëíÉåÑêá~ çãê™ÇÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ 
àçêÇÑ∏êÜ™ää~åÇÉåI ë~ãí ë∏â~ ÉÑíÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK gçêÇã™åÉå ÄÉëíçÇ 
~î êÉä~íáîí ëíÉåÑêá ãçê®åÄä~åÇ~Ç Üìãìë ∏îÉê ãçê®åÖêìë çÅÜ ëíÉåK fåÖ~ 
ëé™ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ RNO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qçêé~ ORVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qçêé~ 

qçêé~ ORVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qçêé~ 

páÇ~ RNP çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PTSU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hçéé~êÑ~ää 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áçêÇåáåÖëí®ää~åÇÉ ~î Éå åó î®Ö çÅÜ é~êâÉêáåÖëéä~íëI 
çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éå Ü®êÇäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖK a™ ÑóåÇ ~î ëíÉåóñçê íáÇáÖ~êÉ 
®ê â®åÇ~ Ñê™å hçéé~êÑ~ää á çãê™ÇÉíë çãÉÇÉäÄ~ê~ å®êÜÉí ÄÉëä∏íë çã Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
f ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä Ü®êÇäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
äáâëçã á Ü™äÉå ÉÑíÉê ~îä®Öëå~ÇÉ ÄäçÅâ çÅÜ ëíÉå~êK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
âìåÇÉ ÇçÅâ îÉêáÑáÉê~ëK hçä çÅÜ ëçíÑ∏êÉâçãëíÉêå~ íçäâ~ÇÉë ëçã 
Ü®êê∏ê~åÇÉ Ñê™å Éå ëâçÖëÄê~åÇ ÉääÉê Éå ãÉÇîÉíÉå ®åÖëê∏àåáåÖK `JNQ 
éêçîÉê íçÖëK 

páÇ~ RNQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®ääãç 

páÇ~ RNR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PTST NVVP 

k~ãåLéä~íë 
q®îÉäëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI çÄê®åí ÄÉåI Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí Å~ RM ã s çã ëà∏å üëìåÇÉåë ëíê~åÇI 
é™ Éå ™í £ î®ä ~îÖê®åë~Ç éä~í™K sáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ NVVO 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë é™ éä~íëÉåK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVP ÄÉÖê®åë~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖÉå íáää Éíí çãê™ÇÉ 
Å~ PM ñ NR ã EkJpF é™ éä~í™åë £ ÇÉäK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê éäçÖÖ™åÖÉå 
Éíí í®ãäáÖÉå ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI áåíáää MIMR ã íàI ãÉÇ Éåëí~â~ 
ÑóåÇ ~î Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K fåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ~êÉ T 
Ü®êÇ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóé ë~ãí Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã ãÉÇ îáëë íîÉâ~å 
íçäâ~íë ëçã Éå ëíÉåë®ííåáåÖK bíí `NQJéêçî Ñê™å ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ Ö~î Éå 
Ç~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK båëí~â~ ëã™ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
~åëäìíåáåÖ íáää ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~I äáâëçã Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK 

páÇ~ RNS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç OURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

páÇ~ RNT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVTP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
os RM 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î áåîÉåíÉêáåÖI ~êâáîëíìÇáÉê çÅÜ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖ Ñ~ëíëí®ääÇÉë Ñóê~ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå áåçã îáäâ~ ëÅÜ~âí 
ÇêçÖëK båÄ~êí áåçã Éíí ~î çãê™ÇÉå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î 
çíóÇäáÖí ëä~ÖK bå âÉê~ãáâëâ®êî~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ~åä®ÖÖåáåÖK p~ååçäáâí 
åÉçäáíáâìãK fåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Ä∏ê Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏ê~ë Ñ∏ê ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~ ìíÄêÉÇåáåÖI â~ê~âí®ê çÅÜ Ç~íÉêáåÖ ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

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

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

páÇ~ RNU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTRR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
eóÇáåÖÉ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó î®ÖÄêç ë~ãí Ç®êíáää Ü∏ê~åÇÉ î®Ö~ê 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK 
qêÉ ~äíÉêå~íáî~ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~ê ìíêÉÇÇÉëK 
lãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä Öê~îÑ®äíI 
Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êK 
_çéä~íëçãê™ÇÉ N aÉíí~ çãê™ÇÉ ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê çã Éíí áãéÉÇáãÉåí 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÄÉíÉëã~êâK qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ®ê ÄÉä®Öå~ á î~êÇÉê~ ®åÇ~å 
~î ÇÉíí~ áãéÉÇáãÉåíK qî™ é~ê~ääÉää~ ëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã ÇÉí í®åâí~ 
î®Öçãê™ÇÉí ëçã ®ê NM ã ÄêÉííK p~ãã~åä~Öí NQ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®åÖë ãÉÇ ÜÉä~ áãéÉÇáãÉåíÉíë ëóÇâ~åíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
ìíÖ∏êë ~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK p~ååçäáâí ìíÖ∏ê ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Éíí ìíâ~åíëçãê™ÇÉ íáää Éå ëíçê Äçéä~íë ëçã á ë™ Ñ~ää ®ê 
ÄÉä®ÖÉå é™ áãéÉÇáãÉåíÉíK o∏àÇ~I å®ëí~å íÉêê~ëëÉê~ÇÉ óíçêI á~âííçÖë é™ 
ÑäÉê~ éä~íëÉê é™ áãéÉÇáãÉåíÉíK 
_çéä~íëçãê™ÇÉ O lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ êÉä~íáîí Ñä~í ã~êâ é™ Éå 
ÄÉÖóåå~åÇÉ î®ëíëäìííåáåÖK p~ãã~åä~Öí Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉíK ^î ÇÉëë~ ®ê íêÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ÖêçéK ^î ~ääí ~íí Ç∏ã~ Ñáååë 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã Éíí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉK p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 

páÇ~ RNV çÑ OUVS 



 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ä®åÖÇ ~î Q ãK 
_çéä~íëçãê™ÇÉ P aÉíí~ Äçéä~íëçãê™ÇÉ ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå î®ëíëäìííåáåÖ 
ãçí Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåíK f ëÅÜ~âíÉí á~âííçÖë Éíí ëî~êíI ëçíáÖí ä~ÖÉê ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î Äê®åÇ äÉê~K bå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉ á ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäK 
i~ÖêÉíI ëçã â~å íçäâ~ë ëçã Éíí âìäíìêä~ÖÉêI âìåÇÉ Ñ∏äà~ë é™ Éå ä®åÖÇ ~î 
Å~ NM ãK 
fåçã ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ÇÉ ~äíÉêå~íáî~ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êå~ NIO çÅÜ P 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ OOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

páÇ~ ROM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMUO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hêáëíáå~Ö~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê TM ã ä™åÖí çÅÜ MIQ ã Çàìéí çÅÜ áååÉÜ∏ää ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RON çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PUNN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
cçääáåÖÉÖ~í~åI âî~êíÉêÉí cçäâìåÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ ffWQFI çÄê®åí ÇàìêÄÉåI à®êåëä~ÖÖI Ñê~ÖãÉåí ~î â~âÉäìÖåëÑçíI 
~êâáíÉâíìêÑê~ÖãÉåí ~î â~äâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉáåëí~ää~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí î~ê NIO ã ÄêÉííI NIO ã Çàìéí çÅÜ ë~ãã~åä~Öí NOO ã ä™åÖíK f 
cçääáåÖÉÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î ÑäÉê~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê á Éíí SU ã ä™åÖí 
ëÅÜ~âíK aÉå ®äÇëí~ Ö~íä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÜÉäí áåí~âí á ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉä 
çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î Éå ëã™ëíÉåëé~ÅâåáåÖ á Éíí ëâáâí ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î ëçíI 
íê®ÑäáëI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI à®êåëä~ÖÖK råÇÉê ÇÉåå~ Ö~íä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå Ü®êÇK 
f ëÅÜ~âíÉí áåçã âî cçäâìåÖÉå QJRI ëçã î~ê RQ ã ä™åÖíI âìåÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå á íçãíÖê®åëÉå ãçí cçääáåÖÉÖ~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ëI 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Ñçêã ~î ®äÇêÉ Ñóääå~Çëä~ÖÉê çÅÜ Äê~åÇä~ÖÉêK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëóääëíÉåÇÖêìåÇÉêI î~ê~î Éå íêçäáÖÉå ®ê ãÉÇÉäíáÇ~I ë~ãí 
êáâäáÖí ãÉÇ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Éåëí~â~ âÉê~ãáâ ~î íóé _ ffWQK 

páÇ~ ROO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ ROP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSSQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç qê®ÇÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉäëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á ëáå ÜÉäÜÉí çî~åÑ∏ê âìäíìêä~ÖÉêåáî™K fåÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ®äÇêÉ âçåëíêìâíáçåÉê ÄÉê∏êÇÉëK f ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
âìåÇÉ âìäíìêä~ÖÉêåáî™å ìééã®í~ë çÅÜ é™ Éíí é~ê ëí®ääÉå âìåÇÉ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~LãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê çÄëÉêîÉê~ëK 
fåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíÉíK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ ROQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPMT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^â~ÇÉãáÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ NRPI 
ÇçÅâ í®ãäáÖÉå å®ê~ ÇÉå ®ååì ëóåäáÖ~ â~êéÇ~ãã ëçã Ü∏êí íáää 
Ñê~åÅáëâ~åâäçëíêÉí ë~ãí ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ëçã Üáíí~ÇÉë îáÇ 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ç™î~ê~åÇÉ ÄáÄäáçíÉâëé~êâÉå NVSPK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ™íÑ∏äà~åÇÉ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáë~ÇÉ ÇçÅâ ~íí ÇÉ 
~âíìÉää~ óíçêå~ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå î~ê ëí∏êÇ~ ~î ÖêìåÇÉê Ñ∏ê íáÇáÖ~êÉ 
ÄóÖÖå~ÇÉêI ä®åëãìëÉÉíë ?Ä~ê~ÅâÉê?I âçåíçêëÄóÖÖå~ÇÉêI Ñê™å NVTMJí~äÉíK 
£îêáÖ~ óíçê áååÉÜ∏ää áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉK 

páÇ~ ROR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ ROS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPMS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^ÄÄçíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÇàìêÄÉåI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI â~äâÄêìâI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^J~åëäìíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉí ä~ÖÉêÖê®îÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇ á i®êçîÉêâëÖ~í~åI áååÉ é™ 
Ö™êÇÉå çÅÜ ìåÇÉê ÄóÖÖå~ÇÉå áåíáää píçêÖ~í~åK fåÖ~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê ÉääÉê 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê i®êçîÉêâëÖ~í~åK pÅÜ~âíÉíI ëçã î~ê NR 
ã ä™åÖíI O ã ÄêÉííI O ã ÇàìéI áååÉÜ∏ää çãê∏êÇ~ Äê~åÇä~ÖÉê çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ 
ä~ÖÉê ãÉÇ â~äâÄêìâI íÉÖÉäI Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ âÉê~ãáâ Ñê™å åó~êÉ íáÇK káî™å 
Ñ∏ê çê∏êÇ ã~êâ ëäìíí~ÇÉ âê~ÑíáÖí ãçí píçêÖ~í~åI Ñê™å MIS ã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™ íáää çâ®åí Çàìé ìåÇÉê ëÅÜ~âíÄçííÉå áåîáÇ píçêÖ~í~åK 
lãê™ÇÉí Ü~ê ÄÉê∏êíë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ää ~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãä®ÖÖåáåÖÉå 
~î píçêÖ~í~å é™ NSMMJí~äÉíK 
f ëÅÜ~âíÉå áååÉ é™ Ö™êÇëéä~åÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê~åÇJ çÅÜ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ~î 
ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã á i®êçîÉêâëÖ~í~åK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÖêìåÇãìêÉå íáää Éå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~Ç çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ 
Äê~åÇä~ÖÉê çÅÜ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ îáíäÉêÇÉâçêÉê~Ç _ ffWQJâÉê~ãáâI êáâäáÖí 
ãÉÇ ÉäÇé™îÉêâ~í Ñ∏åëíÉêÖä~ë åÉÇ íáää ëíÉêáä åáî™ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NIN ã 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇëä®ÖÖåáåÖÉåK 
råÇÉê ÄóÖÖå~ÇÉå áåíáää píçêÖ~í~å Öê®îÇÉë Éíí ãáåÇêÉ s^JëÅÜ~âí á îáäâÉí 

páÇ~ ROT çÑ OUVS 



 

Äê~åÇä~ÖêÉí Ñê™å ëí~ÇëÄê~åÇÉå ™ê NTMM é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIP ã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ Öçäîåáî™K MIR ã ìåÇÉê Öçäîåáî™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí 
Äê~åÇä~ÖÉê çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK råÇÉê ÜìëÖêìåÇÉå ä™Ö Éíí MIP ã 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäâêçëëI â~äâÄêìâ çÅÜ çÄê®åÇ~ 
ÇàìêÄÉåK píÉêáä åáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NIN ã ìåÇÉê ÖçäîÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ ROU çÑ OUVS 



 

 

 
  

 

 

^fp kê üê 
PPMR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí m~äÉííÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
s®ÖÉå éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã iáåâ∏éáåÖ NUNWNI Éå 
ëâ™äÖêçéëäçâ~ä ë~ãí iáåâ∏éáåÖ NUOWNI Éå ∏îÉêíçêî~Ç ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã 
îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã çë®âÉêK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÄÉä®Öå~ é™ 
Éíí í®ãäáÖÉå âê~ÑíáÖí ìééëâàìí~åÇÉ ÄÉêÖëé~êíáK lãê™ÇÉí ®ê ÇÉäîáë âê~ÑíáÖí 
ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ~âíáîáíÉíÉêI î~êÑ∏ê ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã ìíî~äÇ~ 
é~êíáÉêK ûîÉå íÉêê®åÖÉåI ãÉÇ Äáíîáë âê~ÑíáÖí ëäìíí~åÇÉ ÄÉêÖI ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖëóí~åK 
f ÇÉí ä™Öä®åí~ çãê™ÇÉí ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã dìãéÉâìää~î®ÖÉå ÇêçÖë Éíí 
ë∏âëÅÜ~âíK j~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí ë~ååçäáâí î~êáí 
ëìãéã~êâ ìåÇÉê Éå ä®åÖêÉ íáÇK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë ìíãÉÇ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®Åâ~å á ÇÉåå~ ä™Öä®åí~ ÇÉäK 
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ Éíí âê∏å ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉå ë~ãí 
á ëäìííåáåÖÉå ∏ëíÉê Ç®êçãK f ∏ëíëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâí ìêëéêìåÖI ÄÉä®Öå~ ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå 
çÅÜ Ç®êé™ äáÖÖ~åÇÉ Ñóääå~Çëã~ëëçêK _™Ç~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëíÉåë~ãäáåÖ~êI 
Ç®ê ëíÉå~êå~ Äáíîáë ÄáäÇ~ÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖK f ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë óí~ Ñ~ååë 
ëçí çÅÜ âçäI ë~ãí á ÇÉå Éå~ âÉê~ãáâK píÉåë~ãäáåÖ~êå~ î~ê NKNM 

páÇ~ ROV çÑ OUVS 



 

êÉëéÉâíáîÉ NKUM ã ä™åÖ~K £ëíëäìííåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ÇÉäîáë ëí∏êÇ ~î 
Ñóääå~Çëã~ëëçêå~K m™ âê∏åÉí á~âííçÖë Äê®åÇ äÉê~I îáäâÉí áåÇáâÉê~ê ~íí 
Äçéä~íëÉå ëíê®Åâí ëáÖ Ñê™å ÇÉåå~ éä~íë çÅÜ åÉÇ é™ ëäìííåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RPM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPMQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
cÇ £îåáåÖëçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçåI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Äê~åÇ∏îåáåÖëéä~íë á s ìíâ~åíÉå ~î 
iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âí çÅÜ ë~âå~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ÇÉäë ~î Éå ãáåÇêÉ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖI ÇÉäë ~î ®äÇêÉ ™âÉêã~êâK fåçã ÇÉå í®åâí~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìééíçÖë ë~ãã~åä~Öí OO ëÅÜ~âí ëçã ë~ãíäáÖ~ îáë~ÇÉ 
ëáÖ ë~âå~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ RPN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NSSS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
q~ääÉÄçI bâëìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ∏îÉêÑ∏êáåÖëäÉÇåáåÖ Ñ∏ê s^ ãÉää~å q~ääÉÄç 
çÅÜ bâëìåÇI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå 
é~ëëÉê~ÇÉ ÖÉåçã Éå ãçê®åÄìåÇÉå ™ëI ãÉää~å íî™ Öê~îÑ®äíI _çêÖ OPQWN 
çÅÜ _çêÖ OQSWNK aÉëëìíçã é~ëëÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖÉå åçêê çã Éíí 
™âÉêáãéÉÇáãÉåí ãÉÇ íî™ ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêI _çêÖ QQWN çÅÜ QRWNI 
ë~ãí Éíí Äçêíí~ÖÉí ê∏ëÉI _çêÖ VNWNK 
mêçîëÅÜ~âí íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NMM ã çÅÜ NIOM ã ÄêÉÇÇ ÇêçÖë 
ÇÉäë é™ ™ëÉå ãÉää~å Öê~îÑ®äíÉåI ÇÉäë áåîáÇ ™âÉêáãéÉÇáãÉåíÉí ãÉÇ 
ëâ™äÖêçé~êå~K råÇÉê ã~íàçêÇëí®ÅâÉí îáÇíçÖ ëíÉêáä äÉê~K fåÖ~ ëé™ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí ÉääÉê ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK 

páÇ~ RPO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RPP çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NTRT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®êâáåÇI dáëí~ÇI iáääâóêâ~I háãëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI dê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Öê~îI Öê~îÑ®äíI ãáäëíÉåI 
íçêéI ÜìëÖêìåÇI Ü™äî®ÖI ëâ™äÖêçé~êI ÑóåÇéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI êìåëíÉåI ~îê®ííåáåÖëéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~åÇÉí ~î Éå åó êÉÖáçåÑäóÖéä~íë ãÉää~å 
iáåâ∏éáåÖ çÅÜ kçêêâ∏éáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI á 
Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

lãê™ÇÉíI ëçã ìééÖ™ê íáää å®êã~êÉ R âãO I ÄÉê∏ê Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ 
ãÉää~åÄóÖÇ ãÉÇ í~äêáâ~ ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê íáää 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK lãê™ÇÉí ÄàìÇÉê é™ ìåáâ~ ã∏àäáÖÜÉíÉê ~íí ëíìÇÉê~ 
çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉíë ìíîÉÅâäáåÖ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê íáää Üáëíçêáëâ íáÇK 
cäÉêí~äÉí ~î ÇÉ åìíáÇ~ àçêÇÄêìâëÑ~ëíáÖÜÉíÉêå~ Ü~ê âçåíáåìáíÉí åÉê á óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêåë Äó~êK fåíáää ã™åÖ~ ëóåë ®å áÇ~Ö ÇÉ íáää Äó~êå~ Ü∏ê~åÇÉ 
Öê~îÑ®äíÉåK pé™ê ~î ÇÉå ãÉê ëéêáÇÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ 
ÄóÄáäÇ~åÇÉí Ñáååë ∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí á Ñçêã ~î ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëëÉêI 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê ë~ãí çî~åäáÖí êáâ Ñ∏êÉâçãëí ~î ëíÉåëíê®åÖ~êK 
lãê™ÇÉí ®ê ÑçêëâåáåÖëÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí Ç™ ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉí 
êÉÑÉêÉåëçãê™ÇÉ ëçã ~åî®åÇÉë îáÇ ÇÉ ëíçê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ çÅÜ 
âìäíìêÖÉçÖê~Ñáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáÇ e~ääÉÄó ìåÇÉê NVSMJí~äÉí ë~ãí 
Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ âêáåÖ cä®êÉí á ^ëâÉÄó ëçÅâÉå é™ NVUMJí~äÉíK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ UO íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ äçâ~äÉê îáäâ~ 

páÇ~ RPQ çÑ OUVS 



 

 

ìíÖàçêÇÉë ~î Ää ~ PQM Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êI Éå ÑçêåÄçêÖI NMM 
ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NNONM ãÉíÉêK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë ÇêóÖí QM åó~ äçâ~äÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ää ~ SU 
ÑçêåÖê~î~êI OR ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NUSR ãI Q 
ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëëÉêI R ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êI ä Äçéä~íëî~ääI Q ®äîâî~êå~êI P 
Ü™äî®Ö~ê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î QPM ã ë~ãí Éå íáÇáÖ~êÉ ÜÉäí 
çâ®åÇ êìåëíÉåK aÉëëìíçã Ü~ê Éíí ÑäÉêí~ä éä~íëÉê ãÉÇ ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉå Ñ∏êÉëä~Öáíë Ñ∏ê îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ PUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PNTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PRPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PRNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ ORSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ ORSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ ORSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ ORSWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ ORSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PRNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ RPR çÑ OUVS 



 

pâ®êâáåÇ QMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ PVUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTNWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTNWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ RPS çÑ OUVS 



 

pâ®êâáåÇ QONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ OSPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

dáëí~Ç OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

pâ®êâáåÇ QOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ QPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ RPT çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
RNTO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
^äî~ëíê~ âäçëíÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åí ÄÉåI íÉÖÉäI Äêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖë~êÄÉíÉ ~î áåÑáêã~íçêáÉí á ^äî~ëíê~ âäçëíÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë Ñçêíä∏é~åÇÉ êÉëí~ìêÉêáåÖë~êÄÉíÉå ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí 
ÇÉí ëâ áåÑáêã~íçêáÉí EëàìâëíìÖ~åF Ääáîáí ~âíìÉääí Ñ∏ê åó ÑçÖåáåÖK aÉ 
ëóÇ∏ëíê~ çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ óííÉêî®ÖÖ~êå~ ~î ÄóÖÖå~ÇÉå ÇçäÇÉë ~î Å~ NIPM ã 
Ü∏Ö~ ëä®åíÉê ~î Çìãéã~ëëçê ëçã íçÖë Äçêí åÉê íáää âìäíìêä~ÖÉêåáî™åK 
jìê~êå~ ®ê Ñêáä~ÖÇ~ çÅÜ Ç®ê âìäíìêä~ÖêÉí Ä∏êà~ÇÉ í®ÅâíÉ óíëâáâíÉí Éå ÇÉä 
ÑçÖ~êI ëçã ã™ëíÉ ™íÖ®êÇ~ëI î~êÑ∏ê çÄê®åÇ~ ÄÉå ëçã ä™Ö áåíáää ãìêÉå 
çÅâë™ íçÖë Äçêí Ç®ê ÇÉí î~ê å∏Çî®åÇáÖíI ÇçÅâ á Éíí ãóÅâÉí íìåí ëâáâí Ç®ê 
ÇÉí î~ê å∏Çî®åÇáÖíK m™ åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~å í®ÅâíÉë âìäíìêä~ÖêÉí ~î Éå 
ìééÑ~êíëê~ãé ëçã ÄóÖÖíë Ñ∏ê Éå åì Äçêíí~ÖÉå NUMMJí~äë ä~ÇìÖ™êÇK f óí~å 
é™ âìäíìêä~ÖêÉí ä™Ö íî™ ÜìÖÖå~ â~äâëíÉå~ê ëçã áåÖ™íí á Éíí Ñ∏åëíÉêK bíí 
éêçîëíáÅâ ÖàçêÇÉë á âìäíìêä~ÖêÉí ìíãÉÇ ëóÇ∏ëíê~ Ö~îÉäî®ÖÖÉå çÅÜ Ü®ê 
Ñ~ååë Éíí â~äâëíÉåëÖçäî á ÄçííÉåK aÉí âìåÇÉ çÅâë™ âçåëí~íÉê~ë ~íí 
áåÑáêã~íçêáÉí Ñ™íí Éå íáääÄóÖÖå~Ç ìåÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ é™ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ 
ëáÇ~å Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë ãìêêÉëíÉê ëçã Ñçêíë~ííÉ á ÜìëÉíë Ñ∏êä®åÖåáåÖK 
lãÉÇÉäÄ~êí áåíáää ãìê~êå~ ä™Ö Äêìâ çÅÜ íÉÖÉäÑäáë ÉÑíÉê ê~ëã~ëëçêK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå Ü®êëí~ãã~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK 

páÇ~ RPU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ RPV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PNRQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ÑíÉëÑ~ää 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå íáääí®åâí ÄóÖÖå~Çëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
f éä~åÉå ®ê NN íçãíÉê ìíä~ÖÇ~K aÉ ®ê ÄÉä®Öå~ á NIR ê~Ç á £Js êáâíåáåÖ 
çÅÜ é™ åáî™Éê ~î PRJRM ã∏ÜK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå î®ëíJëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí 
dä~å çÅÜ Ü~ê Éíí ìíã®êâí ä®ÖÉ Ñ∏ê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK sáÇ ä®åëëíóêÉäëÉåë 
ÄÉëáâíåáåÖ ~î çãê™ÇÉí á çâíçÄÉê NVVP Üáíí~ÇÉë ÑóåÇ á Éå ™âÉê 
çãÉÇÉäÄ~êí k çã çãê™ÇÉíI ëçã â~å áåÇáâÉê~ Éå Äçéä~íëK 
f éä~åçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë NQ ëÅÜ~âí áåçã ÇÉí í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
p~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ìíçã O ë~âå~ÇÉ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêK aÉëë~ íî™ ëÅÜ~âí 
î~ê ÄÉä®Öå~ á éä~åçãê™ÇÉíë k£ ÇÉä Eíçãí ä çÅÜ PF Éå ®åÖëã~êâ ëçã 
íáÇáÖ~êÉ î~êáí ™âÉêK f ÇÉëë~ íî™ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Äê~åÇI 
ã∏àäáÖÉå ìíéä∏àÇ~ Ü®êÇ~êI á ëÅÜ~âí Q Éå å®êã~ëí Ü~äîÅáêâÉäÑçêã~Ç ÑáÖìê 
~î âçä çÅÜ ëçíK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éå ëí∏êêÉ ìíÄêÉÇåáåÖ å~íìêäáÖí à®êå á 
âäìãé~ê çÅÜ Éíí é~ê ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 
oÉëìäí~íÉí í~ä~ê áåíÉ Ñ∏ê ~íí Éå Äçéä~íë äáÖÖÉê áåçã éä~åçãê™ÇÉí ÇÉí ®ê 
ëå~ê~êÉ Ñê™Ö~å çã ê∏àåáåÖëÄê~ëçê ÉääÉê ëâçÖëÄê~åÇK c∏ê ë®âÉêÜÉíë ëâìää 
íçÖë ÇçÅâ `JNQ éêçî Ñ∏ê ~å~äóëK 

páÇ~ RQM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ RQN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PORP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hêáëíÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ãáäëíçäéÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
jáäëíÉåÉå Ñäóíí~ÇÉë Å~ NM ã á ëáÇäÉÇK mçëí~ãÉåíÉí Ü~ÇÉ íáÇáÖ~êÉ éäçÅâ~íë 
åÉÇ çÅÜ ìééÑ∏êÇÉë ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêáëíÄÉêÖ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

páÇ~ RQO çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PORQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
mçêëÖ~í~åI £êåí®éé~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉ Éå ìíêÉÇåáåÖK 
póÑíÉí î~ê ~íí ÄÉä®ÖÖ~ Ñ∏êÉâçãëíLáÅâÉ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
î®Öçãê™ÇÉíK aÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí ë~ãí Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí EOMJOR 
ã∏ÜF î~ê Ñ∏êìíë®ííåáåÖÉå Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ëÉååÉçäáíáâìãL®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê î~ê ã∏àäáÖ~ á çãê™ÇÉíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ RQP çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NSSP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç cçÖÇÉÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëí∏êêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉ ÄÉä®ÖÉí é™ _à®äÄç Ö™êÇI k çÅÜ 
ks çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóåK _çéä~íëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå Ü∏àÇêóÖÖ á 
£Js êáâíåáåÖK cçêåä®ãåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë NVVO îáÇ Éå ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éíí 
Ç~ããÄóÖÖÉK NVVP ÖàçêÇÉë Éå ìíîáÇÖ~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí 
ÄÉëí®ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíë ìíëíê®ÅâåáåÖK 
NM ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î TQM  ã ä~ÇÉë ìíK 
_ÉÖê®åëåáåÖ ~î Äçéä~íëçãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë á åçêêK f ∏ëíÉê Ñçêíë®ííÉê ÇÉí 
Ñê~ã íáää Öê®åëÉå ãçí _à®äÄç qê®ÇÖ™êÇI á ë∏ÇÉê Ö™ê ÇÉí áÜçé ãÉÇ ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíÉåK f î®ëíÉê ëã~äå~ê Äçéä~íëçãê™ÇÉí çÅÜ îÉêâ~ê 
Ñçêíë®íí~ é™ Ä™ÇÉ åçêÇJ çÅÜ ëóÇëáÇ~å ~î ÇÉå ìêÖ~ãä~ î®ÖÉå ãçí eçîK 
_çéä~íëÉå ÄÉëí™ê ~î íçí~äí NRM ëí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ENVVO ™êë 
ìíêÉÇåáåÖ ®îÉå áåâäìÇÉê~ÇFI î~ê~î OM ëí Ü®êÇ~êI RU ëí Öêçé~ê çÅÜ RS ëí 
ëíçäéÜ™äK hìäíìêä~ÖÉê Ü~ê Üáíí~íë é™ ÑäÉê~ é~êíáÉêK f çãê™ÇÉíë p£ ÇÉä 
Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éå ìêåÉÄê~åÇÖêçé ãÉÇ ÄÉî~ê~Ç ìêå~ ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåK `J 
NQJéêçîÉê Ü~ê í~ÖáíëI ÇçÅâ Ñáååë áåÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê ®ååìK p~ååçäáâí ê∏ê ÇÉí 
ëáÖ ÇçÅâ çã ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
hìäíìêä~ÖÉê Ü~ê ë~ååçäáâí Ñìååáíë ∏îÉê Éå ëí∏êêÉ óí~I ãÉå Ü~ê Ñ∏êëí∏êíë 
ÖÉåçã éä∏àåáåÖK hçåíáåìÉêäáÖí àçêÇÄêìâ á Ñçêã ~î éçí~íáëçÇäáåÖ Ö∏ê ÜÉä~ 

páÇ~ RQQ çÑ OUVS 



 

 

Äçéä~íëçãê™ÇÉí íáää ãóÅâÉí ìíë~íí Ñ∏ê ÄçêíçÇäáåÖK 
fåÖ~ ÑäÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®å ìêåÉÄê~åÇÖê~îÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëK 
hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ê ÉåÇ~ëí Ääçííä~Öíë çÅÜ âî~êäáÖÖÉê á ëíçêí çê∏êíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ RQR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê 
NTNO 

üê 
NVVP 

k~ãåLéä~íë 
d~ãã~äâáäë âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉåI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI Öä~ëI ÑçêãíÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Çê~ÖåáåÖ ~î ÉäJ çÅÜ s^J 
äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
dê®îåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää d~ãã~äâáäë âóêâ~ Ç®ê ÉåÇ~ëí 
ëÅÜ~âíã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã Ñ∏êìíçã ÄÉå áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ÑóåÇK 
cóåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå Äáí Ñ®êÖ~í Öä~ë çÅÜ Éå Äáí ÑçêãíÉÖÉäK sáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå á ëà®äî~ âóêâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåÄÉä®ÖÖåáåÖK qÉÖÉäÄáíÉå 
çÅÜ Öä~ëÉí âçããÉê íêçäáÖÉå Ñê™å ÇÉå ®äÇêÉ âóêâ~å ëçã ~åí~ë Ü~ î~êáí 
ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ åçêê çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~åK 

páÇ~ RQS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

d~ãã~äâáä OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

páÇ~ RQT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPMP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
açãâóêâçé~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉåI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Ü~åÇí~ÖI ÄÉëä~ÖI ÜìÖÖÉå â~äâëíÉåI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î î~ííÉåJ çÅÜ ÉääÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí íçÖë ìéé Éíí ëÅÜ~âí ìíÉÑíÉê ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î Ççãâóêâ~å ëçã î~ê MIPM 
ã ÄêÉííI MISM ã Çàìé çÅÜ SO ã ä™åÖíK pÅÜ~âíÉí âçã ÉåÇ~ëí ~íí ÄÉê∏ê~ 
çãê∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçê ãÉÇ Éåëí~â~ ÑóåÇK cóåÇÉå î~ê Éíí Ü~åÇí~Ö çÅÜ 
ÄÉëä~Ö Ñê™å Éå âáëí~I íî™ ëí∏êêÉ ÜìÖÖå~ â~äâëíÉå~ê çÅÜ Éåëí~â~ ÄÉå Ñê™å 
ã®ååáëâ~ 

páÇ~ RQU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RQV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPMO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
qçêåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
qî™ çãê™ÇÉå áåçã ÇÉå Å~ ä âã ä™åÖ~ Çê~ÖåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ 
~êâÉçäçÖáëâí â®åëäáÖ~K aÉí Éå~ ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã qçêåÄó NWNI Éå 
é~êâ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã Öê®åë~ê ãçí pí™åÖÉÄêçI kóâî~êåK pí™åÖÉÄêç ®ê ÇÉí 
®äÇëí~ î~Çëí®ääÉí ∏îÉê pí™åÖ™å ëçã âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ëK bêáâëÖ~í~åë 
ëíê®ÅâåáåÖ Ü~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ÇÉäîáë âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ë ∏ëíÉê çã kóâî~êåI 
çÅÜ Ü~ê ë~ååçäáâí äÉíí ∏îÉê pí™åÖÉÄêçI Ñ∏ê ~íí å™ iáåâ∏éáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ÇáêÉâí î®ëíÉê çã ÄêçåK a™ bêáâëÖ~í~å 
Ü®ê ÄÉÇ∏ãë Ü~ Éå ëóÇî®ëíJåçêÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖI ãÉÇ Éå Ñ∏êÖêÉåáåÖ ëíê~ñ 
î®ëíÉê çã ÄêçÑ®ëíÉíI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ü®ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖK h~ÄÉäå éä~åÉê~ÇÉë ~íí ä®ÖÖ~ë á Éå Ö™åÖëíáÖ á é~êâÉå 
ëçã îáë~ÇÉ ëáÖ Ü~ ìåÇÉêä~Ö ~î â~ëëÉê~í íÉÖÉäã~íÉêá~äK qÉÖäÉí Ü®êëí~ãã~ê 
ë~ååçäáâí Ñê™å ÇÉí íÉÖÉäÄêìâ ëçã î~êáí ÄÉä®ÖÉí é™ ~åÇê~ ëáÇ~å ™åI á 
hîKm~êçääÉåK qÉÖäÉí Ü~ÇÉ ~åä~Öíë é™ ÄçííÉåäÉê~åI ëçã ÇçÅâ íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉä î~ê áåí~âíK p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë NMP ãÉíÉê ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î 
Öê®îã~ëâáåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã ëíÖ OORP é™ Éå ìÇÇÉ á pí™åÖ™åI á 

páÇ~ RRM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 

åìî~ê~åÇÉ ëã™Ä™íëÜ~ãåÉåK bå ãáåÇêÉ Ü∏àÇ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã Éíí ä®ãéäáÖí 
ä®ÖÉ Ñ∏ê ëíê~åÇÄìåÇå~ Äçéä~íëÉêI Ç™ î~ííÉååáî™å î~êáí Ü∏ÖêÉK e∏àÇ ∏îÉê 
Ü~îÉí ®ê PSJPU ãK 
h~ÄÉäå éä~åÉê~ÇÉë ~íí íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ~åä®ÖÖ~ë á Éå ÄÉÑáåíäáÖ Öêìëî®ÖI 
â~åí~Ç ~î ®äÇêÉ íê®Çéä~åíÉêáåÖK sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
∏ééå~ÇÉë Å~ NMM ã ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK f ÇÉå ëî~Ö~ ëäìííåáåÖÉå 
ëóÇ∏ëí çã ~ää¨å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK a®êÉãçí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê~åÇÖê~î~ê MKPMJ MKRR ã ìåÇÉê Öêìëî®ÖÉåë óí~K aÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë á ÄçííÉåäÉê~å çÅÜ ÇÉäë á âî~êäáÖÖ~åÇÉ ã~íàçêÇëä~ÖÉêI é™ 
îáäâ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ä~ÖíëK sáëë~ Öê~î~ê Ü~ê Ääáîáí ëâ~Ç~ÇÉ á óí~å îáÇ 
î®ÖÄóÖÖÉíK 
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Äê~åÇÖê~î~êå~ î~ê OM íáää ~åí~äÉíI Äáíîáë ÄÉä®Öå~ ãóÅâÉí 
í®íí á ÇÉí NKRJNKS ã ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âíÉíK a™ Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NMã áåíÉ 
ëÅÜ~âí~ÇÉë Ñáååë óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê ìåÇÉê î®ÖÉåK _ê~åÇÖê~î~êå~ î~ê ÇÉäë 
çã~êâÉê~ÇÉ çÅÜ ÇÉäë ã~êâÉê~ÇÉ ãÉÇ ãáåÇêÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK f ã™åÖ~ 
~î ÇÉã ëóåíÉë Äê®åÇ~ ÄÉå á óí~åK bå ëí∏êêÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëçã ã∏àäáÖÉå ®ê Éå ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖK aÉå ÄêÉÇÉê ìí ëáÖ î®ëíÉê çã 
ëÅÜ~âíÉíK £ëíÉê Ç®êçã Ñáååë ÄÉÄóÖÖÉäëÉK ûååì Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖI âêáåÖ Éíí 
ã~êâÑ~ëí ÄäçÅâI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉí çÅÜ ®îÉå ÇÉåå~ Ñçêíë®ííÉê ìí~åÑ∏ê 
ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~I ÇçÅâ á ãáåÇêÉ ìíëíê®ÅâåáåÖK píê~ñ åçêê çã ÇÉå 
åçêÇäáÖ~ëíÉ Öê~îÉå ∏îÉêÖ™ê äÉê~å íáää ãçê®å çÅÜ áåÖ~ ÑäÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bíí Öê~îÑ®äí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ ÇÉåå~ éä~íëK e∏Öëí ë~ååçäáâí ®ê ~íí Öê~îÑ®äíÉí 
ÄêÉÇÉê ìí ëáÖ ™í î®ëíÉê á ë~ãã~ åáî™ ëçã ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~î~êå~I ë~ãí 
é™ Ü∏ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ÄÉêÖëé~êíá ëçã ëâàìíÉê ìéé 
îáÇ pí™åÖÖ~í~åK aÉå ÇÉä ~î Öê~îÑ®äíÉí ëçã Ñìååáíë ∏ëíÉê çã ëÅÜ~âíÉí ®ê 
Ñ∏êëí∏êÇ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ëÅÜ~âíåáåÖ~êK p~ååçäáâí Ü~ê Öê~îÑ®äíÉí 
~åä~Öíë ìåÇÉê à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RRN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POPU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

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

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQI tÉëíÉêï~äÇJëíÉåÖçÇëI sÉåÇáëâFI ÇàìêÄÉåI ãóåí á ëáäîÉê 
ENSPSFI Ü®ëíëâçë∏ãI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇ ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíK i®ÖÉí ®ê ëíê~íÉÖáëâí é™ Éå 
ìÇÇÉ ëçã ÄáäÇ~íë Ç®ê pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å ÑäóíÉê ë~ãã~åK rÇÇÉå ®ê 
~îëâìêÉå ~î Éå î~ääÖê~î ëçã Öàçêí ~íí çãê™ÇÉí íçäâ~íë ëçã Éå ëâ~åëK 
jÉÇ Éâçåçãáëâí ÄáÇê~Ö Ñê™å jà∏äÄó âçããìå Ü~ê Éíí íêÉ™êëéêçàÉâí ëçã 
ëóÑí~ê íáää ~íí ìíêÉÇ~ Ö™êÇÉåë çÅÜ ÄÉÑ®ëíåáåÖÉåë Üáëíçêá~ ÄÉÇêáîáíëK 
mêçàÉâíÉí ®ê Éíí ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å ä®åëãìëÉÉí çÅÜ Éå ëíìÇáÉÖêìéé îáÇ 
jÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄóK råÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ éä~íëÉå Ü~ê ëâÉíí Éå 
îÉÅâ~ çã ™êÉí ìåÇÉê íáÇÉå NVVNJNVVPK 

NVVN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™îáë~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãóÅâÉí ëâáäÇ~ íáÇÉê çÅÜ 
Ñ™ê ëÉë ëçã Éå ?éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ? Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ éä~íëÉåë â~ê~âí®êK 
råÇÉê NVVO ëâÉÇÇÉ Éå Ñçêíë~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã 
âçããáí á Ç~ÖÉå ìåÇÉê NVVNK aÉåå~ ~åÇê~ ë®ëçåÖ Ñ∏êÉÖáÅâë ~î Éå 
ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖK råÇÉê ÇÉëë~ íî™ Ñ∏êëí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê âìåÇÉ Éå 
é~äáëë~Ç ÄÉä®ÖÖ~ë é™ î~ääÖê~îÉåë £ ëáÇ~K i®ãåáåÖ~ê ~î Éå ÄóÖÖå~Ç 
Ç~íÉê~Ç íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë äáâëçã Ñ∏êÉã™ä Ñê™å ëâáäÇ~ íáÇÉê 
ë™ëçã ëÉååÉçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK 
NVVP ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ é™ ÇÉå Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ~ 

páÇ~ RRO çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

ÄóÖÖå~ÇÉåë k Ö~îÉä ë~ãí î~ääÖê~îÉåë çÅÜ é~äáëë~ÇÉåë âçåëíêìâíáçå á 
~åëäìíåáåÖ íáää pâÉå~™åK eìëÉíë ~îëäìíåáåÖ á k é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉí âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí Ö~îÉäëíçäé~êå~ î~ê áåÇê~Öå~ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉ ∏îêáÖ~ 
ëíçäéé~êÉåK rí~åÑ∏ê Ö~îÉäå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~îÑ~ääëÖêçé~ê Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK 
k®ê ÇÉí Ö®ääÉê î~ääÖê~îÉå âìåÇÉ Éå Ç~íÉêáåÖ Ö∏ê~ë ~î íáÇÉå Ñ∏ê Ñ∏êÑ~ääÉí 
Ç™ ÇÉå Ä∏êà~ê ~åî®åÇ~ë ëçã ëçéåÉÇâ~ëí çÅÜ ®îÉå ê~ë~ê áåK aÉíí~ ëâÉÇÇÉ 
ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î ãÉÇÉäíáÇÉåI ë~ååçäáâí Ñ∏êÉ ™ê NRMMK s~ääÖê~îÉåë s 
ëáÇ~ Eáå ãçí é~êâÉåF ®ê ÄÉíóÇäáÖí Äê~åí~êÉ ®å ÇÉå £ çÅÜ ë~ãíäáÖ~ ëçéçê 
Ñê™å ëÉå ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ NRJNSMMJí~ä íóÅâë Ü~ â~ëí~íë á Öê~îÉå Ñê™å ÇÉëë s 
ëáÇ~K råÇÉê NSJNTMMJí~äÉí Ü~ê î~ääÖê~îÉåë Ñìåâíáçå ëçã ëçéåÉÇâ~ëí 
ìééÜ∏êí çÅÜ ã~å Ñ™ê Ç™ ~åí~ ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñäóíí~í ä®åÖêÉ ™í sI â~åëâÉ 
íáää åìî~ê~åÇÉ ä®ÖÉK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î å™Öçå é~äáëë~Ç âìåÇÉ ëÉë ä®åÖë î~ääÖê~îÉåë £ ëáÇ~ 
å®êã~ëí pâÉå~™åK ^åíáåÖÉå Ü~ê ÇÉåå~ ÇÉä ~î ìÇÇÉå áåíÉ î~êáí ÄÉÑ®ëí 
ÉääÉê ëî®åÖÉê ÄÉÑ®ëíåáåÖëîÉêâÉí ~î ™í £ ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí é™ ìÇÇÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

páÇ~ RRP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUNU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí cçäâìåÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI â~âÉäìÖåëÑçí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåK 

SM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìåÇÉêë∏âíÉë á Éå ®äÇêÉ ê∏êÖê~îK pÅÜ~âíÉí î~ê NIPMJO 
ã ÄêÉíí ãÉÇ Éíí ã~ñáã~äí Çàìé é™ NUM ãI çÅÜ Ü~ÇÉ Éå ëíê®ÅâåáåÖ Ñê™å 
Ö™êÇëÜìëÉå íáää íçãíÉåë î®ëíê~ Öê®åë áåíáää pâÉå~™åK mêçÑáä ìåÇÉêë∏âíÉë 
çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë é™ ÇÉ é~êíáÉê ~î ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ëçã áååÉÜ∏ää 
âìäíìêä~ÖÉêK 
qî™ ÑóåÇíçãã~ çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉê ãÉÇ ÉîÉåíìÉää~ ™êÇÉêëé™ê 
∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ëÉåíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI ~î îáäâ~ ÇÉí ®äÇëí~ áååÉÜ∏ää Ää ~ 
ã~ëâáåÖàçêí Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ Éå ëÉå íóé ~î â~âÉäìåÖëÑçíK pÅÜ~âíÉí 
ë~âå~ÇÉ ë™î®ä çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉê ëçã âìäíìêä~ÖÉê á ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉåI 
é™ ëíê®Åâ~å ãÉää~å íçãíÖê®åëÉå çÅÜ Éíí ãáåÇêÉ Ñ∏êê™ÇëÜìë Å~ PM ã 
∏ëíÉê çã ÇÉåå~K jÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê îáë~í çãÑ~íí~åÇÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê á íçãíÉåë ∏ëíê~ ÄÉÖê®åëåáåÖ ãçí cçääáåÖÉÖ~í~åI 
ë~âå~ë ~ääíë™ ÇÉëë~ ÜÉäí á ÇÉëë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK 

páÇ~ RRQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ RRR çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PMUQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
cäÉãáåÖÖ~í~åI d~ãä~ o™ÇëíìÖìÖ~í~åI e~ãåÄêçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI âêáíéáéçêI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI â~äâÄêìâI 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê NIO ã ÄêÉííI NJNIS ã Çàìéí çÅÜ ë~ãã~åä~Öí QMO ã ä™åÖíK f 
ÇÉí OQ ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉí ÖÉåçã d o™ÇëíìÖìÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉî~ê~Ç 
ä~ÖÉêÑ∏äàÇ á ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå áåíáää âî qçêÖÉíK MIR ã ìåÇÉê Ö~íìåáî™å Ñ~ååë 
Éíí MIT ã íàçÅâí ëâáâí ~î çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éíí ëíçêí áåëä~Ö ~î 
íÉÖÉäêÉëíÉêK cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î âêáíéáéëÇÉä~ê çÅÜ ëâ®êîçê Ñê™å Éíí 
âä~êÖä~ëÉê~í ëáäâ®êä ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK pÅÜ~âíÉí á aêçííåáåÖÖ~í~å î~ê NU 
ã ä™åÖí çÅÜ î~ê íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ëí∏êíK qî™ ãáåÇêÉ ëÉÖãÉåí áååÉÜ∏ää MIR 
ã ìåÇÉê Ö~íìåáî™å MIRJMIT ã íàçÅâ~ çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI áååÉÜ™ää~åÇÉ 
íÉÖÉäêÉëíÉêI â~äâÄêìâI ë~ãí Éíí ìåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ~î Öê™I ëî~Öí ëçíáÖ ë~åÇ 
ãÉÇ â~äâÄêìâI Ñ∏êâçäå~ÇÉ íê®Äáí~ê çÅÜ ëã™ Ñê~ÖãÉåí ~î âä~êÖä~ëÉê~í 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI MIN ã íàçÅâíK 
pÅÜ~âíÉí ãÉää~å eÉÇîáÖë âóêâ~ çÅÜ e~ãåÄêçå î~ê PSM ã ä™åÖíK jÉää~å 
eÉÇîáÖë âóêâ~ë åçêê~ âçê çÅÜ lä~á âóêâçÖ~í~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêçäáÖÉå çê∏êÇ 
ã~êâåáî™ MIQ ã ìåÇÉê Ö~í~åI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÖêìëáÖ ãçê®å ìí~å 
áåÄä~åÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~Çë~âíáîáíÉíÉêI Ö~íìåáî™Éê ÉääÉê ~îÑ~ääK båÇ~ëí á ÇÉå 
î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíI î®ëíÉê çã eÉÇîáÖë âóêâ~ë åçêê~ âçêI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIQJMIT ã íàçÅâí ãçê®åä~ÖÉê ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î ÜìãìëI 

páÇ~ RRS çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 
 

 

íÉÖÉäâêçëëI Äê®åí Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ ÇàìêÄÉåK jÉää~å lä~á hóêâçÖ~í~ çÅÜ 
hêáëíáå~Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Öê®ëÄÉî®ñí ã~êâ áåíáää cäÉãáåÖÖ~í~åë åçêê~ 
ëáÇ~ Éå MIRR ã íàçÅâ ä~ÖÉêÑ∏äàÇ Å~ MIS ã ìåÇÉê î®ñíÜçêáëçåíÉåI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí ëâáâí ãÉÇ íÉÖÉäêÉëíÉêI ∏îÉêä~Öê~åÇÉ Éíí Öêìëä~ÖÉê ãÉÇ 
â~äâÄêìâ á ÄçííÉåI á Öêìëä~ÖêÉíë ∏îêÉ ÇÉä çÅÜ á íÉÖÉäëâáâíÉí Ö~î ëíÉåÖçÇë 
çÅÜ ÑäÉê~ ëâ®êîçê ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ îáíäÉêJÉåÖçÄÉ Éå ã∏àäáÖ Ç~íÉêáåÖ 
íáää NSMMJí~äK råÇÉê âçêëåáåÖÉå ãçí hêáëíáå~Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
íÉÖÉäêÉëíÉê é™ ë~ãã~ åáî™ áååÉÜ™ää~åÇÉ âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíK pÅÜ~âíÉíë 
∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäI åçêê çã âî bäÇÉå çÅÜ âî s~ííÉåâçåëíÉåI áååÉÜ∏ää ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê åÉêíáää çê∏êÇ ã~êâåáî™ MIS ã ìåÇÉê î®ñíÜçêáëçåíÉåK f 
êÉëíÉê~åÇÉ Éí~ééÉê ~î cäÉãáåÖÖ~í~å âçããÉê â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ~íí ëâÉ 
ìåÇÉê NVVRK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RRT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTRS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖ~ê çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉ ä J eìäàÉ UWN 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå ÄÉê∏ê çãê™ÇÉí ÇáêÉâí î®ëíÉê çã jà∏äÄó OOUWNI Éíí 
Öê~îÑ®äíI îáäâÉí ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âíÉë Ç™ î®Ö PO ~åä~ÇÉë NVVOK bå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí ÄÉÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ™í 
î®ëíÉê çÅÜ åçêêI Ç®ê Éå êçåÇÉää éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ëK kçêê çã 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âê~ÑíáÖ Ü®êÇ áåîáÇ ÇÉå ∏ëíê~ Öê®åëÉå Ñ∏ê 
âçêêáÇçêÉåK c∏ê ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí î®ëíÉê 
çã Öê~îÑ®äíÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÄÉëí™ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ~î ®äÇêÉ ìêëéêìåÖI ë~ãí 
Éå êÉëí ~î Éå ëíÉåëíê®åÖK vííÉêäáÖ~êÉ Éå ÇÉä ~î Éå ëíÉåëíê®åÖ âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëI áåçã Öê~îçãê™ÇÉí áåîáÇ Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK 
bå ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ÄÉä®ÖÉí 
ä®åÖêÉ åçêê çã Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã î®Ö bQK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë ëóÇJ çÅÜ î®ëíëáÇ~K qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OM 
ä®ãåáåÖ~êI Ñê®ãëí á Ñçêã ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê áååÉÜ™ää~åÇÉ ëçí çÅÜ Äê®åÇ 
äÉê~K 
lãê™ÇÉ O J eìäàÉ UWN 

páÇ~ RRU çÑ OUVS 



 

  

 

  
 

 

s®ÖÉå éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë é™ Éå Ü∏àÇéä~í™I ëçã ÖÉåçãëâìêáíë ~î 
åìî~ê~åÇÉ î®Ö bQK içâ~äÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã bQ çÅÜ ãáíí 
Éãçí é™ åçêê~ ëáÇ~å Ñáååë Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~äK sáÇ ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î bQ 
âçããÉê çãê™ÇÉí á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ëI 
î~êÑ∏ê ÇÉåå~ Éí~éé Ü~ê ÄÉëâêáîáíë ëçã Éå ÇÉä ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ Éíí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉ 
áåîáÇ bQK p~ååçäáâí ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã ìíâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íëI ëçã ëíê®Åâí 
ëáÖ åçêêìí ãçí ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåI ãÉå ëçã Ääáîáí Ñ∏êëí∏êÇ îáÇ 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î åìî~ê~åÇÉ bQK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NO 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ëçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Ü®êÇ~êK 
lãê™ÇÉ P J pâêìâÉÄó VWP çÅÜ NOWR 
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉI ãÉää~å Éå Ü∏àÇéä~í™ çÅÜ Éíí áãéÉÇáãÉåíK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí OS Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~êI çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK j∏àäáÖÉå ìíÖ∏ê Äçéä~íëÉå ÇÉå 
îáâáåÖ~íáÇ~ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉå íáää eìäàÉ ÄóíçãíI ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ ∏ëíÉê çã 
äçâ~äÉåK 
lãê™ÇÉ Q J eìäàÉ UWP 
bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë áåîáÇ Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~äI Ç™ î®ÖÉå 
éä~åÉê~ÇÉë ~íí ä®ÖÖ~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~K sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê á î®ÖâçêêáÇçêÉåë ∏ëíê~ ÇÉäI Çîë á çãê™ÇÉí å®êã~ëí 
áãéÉÇáãÉåíÉí ãÉÇ ëâ™äÖêçé~êK bå Äçéä~íë Ü~ê âìåå~í äçâ~äáëÉê~ëI 
ÄÉä®ÖÉå á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåI ÇçÅâ á ìíâ~åíÉå ~î 
î®Öçãê™ÇÉíK 
lãê™ÇÉ R J píÖ NQOO 
bå ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á Éå ëóÇëäìííåáåÖ é™ ë~åÇàçêÇI ÄÉä®ÖÉå é™ NNVJNOO 
ãK∏KÜK aÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉíI çÅÜ é~ê~ääÉääÉê íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVVO 
áåçã å®ê~äáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉåI í~ä~ÇÉ Ñ∏ê ~íí éä~íëÉå î~ê ä®ãéäáÖ Ñ∏ê 
Äçë®ííåáåÖ ìåÇÉê åÉçäáíáëâ íáÇK sáÇ ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OOUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

e∏ÖÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

jà∏äÄó ORNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ RRV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSUN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ë®íÉêá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ™äÖêçé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí Ñ∏ê íÉäÉâ~ÄÉäå äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää â®åÇ~ 
Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉêI _çêÖ NOUWN çÅÜ NUNWNK qÉäÉâ~ÄÉäå ëâìääÉ ®îÉå 
âçãã~ ~íí âçêë~ Éå ãáåÇêÉ î®Ö ëçã äÉÇÇÉ Ñê™å _çêÖë Ö~ãä~ ÄóK s®ÖÉå 
Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ NSQV ™êë â~êí~ ∏îÉê _çêÖK 
fåçã çãê™ÇÉí ÇêçÖë PR ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIS ãÉíÉêK aÉí 
íçí~ä~ ~åí~äÉí ä∏éãÉíÉê ìééÖáÅâ íáää Å~ NMMK fåçã ëíçê~ é~êíáÉê á çãê™ÇÉí 
âçããÉê íÉäÉäÉÇåáåÖÉå ~íí Çê~ë á êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ~ ÉääÉÇåáåÖëëÅÜ~âíI î~êÑ∏ê 
ÉåÇ~ëí ãáåÇêÉ é~êíáÉê ìíêÉÇÇÉëK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á~âííçÖëK 

páÇ~ RSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ RSN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTRQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄóI eçÖëí~I s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇíçãíI ÄóÖÖå~Ç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å jà∏äÄóI eçÖëí~Ç çÅÜ 
s®ÇÉêëí~ÇI ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉêK 
aÉå äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ëçã áåçã ∏îÉêëâ™ÇäáÖ Ñê~ãíáÇ ®ê ~âíìÉääI ®ê 
ëíê®Åâ~å ãÉää~å jà∏äÄó çÅÜ eçÖëí~ÇI î~êÑ∏ê ÉåÇ~ëí íêÉ ~î åáç äçâ~äÉê 
åì êÉÇçîáë~ëK aÉí ®ê çîáëëí å®ê Çê~ÖåáåÖÉå ãÉää~å eçÖëí~Ç çÅÜ 
s®ÇÉêëí~Ç Ääáê ~âíìÉääK 
s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí ~åä®ÖÖ~ë ìíãÉÇ oáâëî®Ö äI î~êë 
ëíê®ÅâåáåÖ íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ®ê çÑ∏ê®åÇê~Ç ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK fåîáÇ î®ÖÉå ®ê 
Éíí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉä®Öå~I ÄäK~K ÄóíçãíÉê çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êK aÉ íêÉ 
äçâ~äÉê ëçã Üáííáääë ÄÉê∏êíë ~î ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê ®ê pâêìâÉÄó 
cê®äëÉÖ™êÇÉå NOWRI hìããÉäÄó s NMWQ ë~ãí ÇÉä~ê ~î qáåÖëÜìëÉí eçÖëí~Ç 
NWPI dáëëáåÖëî~ääK 
pâêìâÉÄó cê®äëÉÖ™êÇÉå NOWRI e∏ÖÄó ëåK 
s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå âçããÉê ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÖÉåçã Éå ÄóíçãíI ã~êâÉê~Ç é™ 
NTMMJí~äëâ~êíçê ∏îÉê çãê™ÇÉíK iÉÇåáåÖÉå éä~åÉê~ÇÉë ~íí ä®ÖÖ~ë á ®äÇêÉ 
ëÅÜ~âíI îáäâ~ë Éñ~âí~ Çê~ÖåáåÖ ÇÉí ÇçÅâ Ñ~ååë ëî™êáÖÜÉíÉê ~íí ™íÉêÑáåå~K 
bå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë î~êîáÇ ÇÉå ®äÇêÉ ~îäçééëåÉÇÖê®îåáåÖÉå 

páÇ~ RSO çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 
 

 

íáää ëíçê ÇÉä âìåÇÉ Ñ∏äà~ëK a®ê î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå áåíÉ Ñ∏äàÇÉ 
~îäçééëëÅÜ~âíÉå î~ê ã~êâÉå ëí~êâí ëí∏êÇ ~î ÇÉí ®äÇêÉ ~êÄÉíÉíI î~êÑ∏ê 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåçã íçãíÉå ÇêçÖë NMS 
ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Å~ OKRã ÄêÉÇÇK 
hìããÉäÄó sI NMWQI eçÖëí~Ç ëåK 
s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå âçããÉê ®îÉå Ü®ê ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÖÉåçã Éå ÄóíçãíI 
ã~êâÉê~Ç é™ NTMMJí~äëâ~êíçêK k~ãåÉí áåÇáâÉê~ê ~íí ÄóíçãíÉå Ü~Ñí ëáíí 
ìêëéêìåÖ á óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK aáêÉâí î®ëíÉê çã ÄóíçãíÉå ®ê Éíí Ü∏àÇä®ÖÉ 
ãÉÇ ëóÇëäìííåáåÖ ÄÉä®ÖÉíI îáäâÉí â~å ìíÖ∏ê~ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
Äçë®ííåáåÖÉåK m™ Ü∏àÇÉå Ñáååë ®îÉå ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI îáäâ~ â~å Ç∏äà~ 
Öê~î~êK fåçã çãê™ÇÉí ÇêçÖë PMM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Å~ OKRã ÄêÉÇÇK bå 
ëçíÑä®ÅâI MKOñMKNRã ëíçêI ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã êÉÅÉåíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëóÇëäìííåáåÖÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
qáåÖëÜìëÉíI eçÖëí~Ç NWPI dáëëáåÖëî~ääI eçÖëí~Ç ëåK 
s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÖÉåçã eçÖëí~Ç ë~ãÜ®ääÉI çÅÜ 
âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ éä~íëÉå Ñ∏ê d∏ëíêáåÖë Ü®ê~Çë íáåÖëéä~íëK bå ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Ü~ê ë~ååçäáâí î~êáí ÄÉä®ÖÉå á åìî~ê~åÇÉ eçÖëí~ÇI Ç™ 
Éíí ~åí~ä ëíÉåëíê®åÖ~ê ®ê ã~êâÉê~ÇÉ é™ NTVP ™êë â~êí~K 
bå ãáåÇêÉ ëíê®Åâ~ áåçã eçÖëí~Ç Ü~ê Üáííáääë ÄÉê∏êíëI á ~åëäìíåáåÖ íáää 
íáåÖëÜìëÉíK qáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~êI â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå Äêìåå Ü~ê 
Ü®ê ëí∏êí ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâåáî™åK råÖÉÑ®ê RMã ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI 
NKQã ÄêÉÇ~K _çííÉåäÉê~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê MKVJNKNã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK 
lãê™ÇÉå~ ä®ãå~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉêI çÅÜ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå 
âçããÉê ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÉåäáÖí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~ 

eçÖëí~Ç SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ RSP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSPR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉëÜ∏ÖI pí üÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
çääÉ e∏êÑçêëI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI íçêéI ÇÉé™ÑóåÇI çÄÉëí®ãÄ~êI Ñçëëáä ™âÉêI 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

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

cóåÇ 
ëáäîÉêãóåíI à®êåÄÉëä~ÖI âå~éé~êI Ü®ëíëâçI ëéáâ~êI hÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI 
ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖçãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé ffK 
NK £ÇÉëÜ∏Ö NPMWN 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ™âÉê ë∏ÇÉê çã åìî~ê~åÇÉ î®Ö 
Éå êáâäáÖ Ñ∏êÉâçãëí ~î ëâ®êîëíÉå ë~ãí Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ Ü®êÇK ríêÉÇåáåÖÉå 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉå Éî Äçéä~íëÉå áåíÉ ëíê®ÅâÉê ëáÖ åÉÇ á î®Öçãê™ÇÉí 
çÅÜ áåíÉ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î î®ÖÉåë ÄêÉÇÇåáåÖK 
OK £ÇÉëÜ∏Ö TVWN 
f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçããÉê Éå ®äîâî~êåëäçâ~äK 
ríêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê âìåÇÉ 
Ñ∏êÉâçãã~ áåçã î®Öçãê™ÇÉíK oÉëìäí~íÉí î~ê åÉÖ~íáîíK 
PK £ÇÉëÜ∏Ö NPOWN 
£îÉêÖáîÉå Ö™êÇëíçãí Ñê™å NTJ NUMMJí~ä ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î N ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ 
ëéáëãìêëê∏ëÉ çÅÜ Éå ®äÇêÉ î®ÖÄ~åâK d™êÇëä®ÖÉí ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
QK £ÇÉëÜ∏Ö ORWN 
mä~íë Ñ∏ê Éíí ëí∏êêÉ ëâ~ííÑóåÇ Ñê™å NUTRJTSK f ÑóåÇÉí áåÖáÅâ Ää ~ PPM 
~ê~Äáëâ~ ëáäîÉêãóåí çÅÜ ëãóÅâÉå á ÖìäÇ çÅÜ ëáäîÉêK mä~íëÉå 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ãÉí~ääë∏â~êÉ î~êîáÇ P ~ê~Äáëâ~ ëáäîÉêãóåí 

páÇ~ RSQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ™âÉêåK pâ~ííÑóåÇëéä~íëÉå äáÖÖÉê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ bQW~å çÅÜ ãÉí~ääë∏â~êÉå ëí∏êÇÉë ~î Éíí ÄÉÑáåíäáÖí îáäíëí®åÖëÉäK 
RK píçê~ üÄó NPPWN 
c∏êÉâçãëí ~î ëâ®êîëíÉåK ríêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìíêÉÇ~ Éå Éî 
Ñ∏êÉâçãëí ~î Äçéä~íëK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëî™êí 
ëâ~Ç~ÇÉ Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáë~åÇÉ ~íí Éå Äçéä~íë Ü~ê Ñ∏êÉâçããáí á 
çãê™ÇÉíK 
SK píçê~ üÄó NRUWN 
_çéä~íëä®ÖÉ áåîáÇ aáëÉîáÇ™åK ríêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìíêÉÇ~ çã 
Äçéä~íë Ñ~ååëK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä áåçã ÇÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉíK 
TK píçê~ üÄó NSMWN 
bå Éî êÉëí ëíÉå á ëÅÜ~âíã~ëëçêK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå êÉëí~ ëíÉåÉå 
ìíÖàçêÇÉ Éå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíã~ëëçêå~K 
UK üÄó VWNI píçê~ üÄó ëå 
içâ~äÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Ñçëëáä~ ™âê~êK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉ á~âíí~Öå~ íÉêê~ëëÉêå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉêÖ çÅÜ ~íí 
áåÖ~ íÉÅâÉå é™ çÇäáåÖ Ñ~ååëK 
VK píçê~ üÄó TPWNJP 
ríêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éíí 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëíÉåëëíê®åÖëâçãéäÉñK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ âçãéäÉííÉê~åÇÉ ëíê®ÅâåáåÖ~ê ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖK ^êÄÉíÉíë 
ëóÑíÉ î~ê ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ çÅÜ ~îÖê®åë~ Äçéä~íë áåíáää ëíÉåëíê®åÖ~êå~K 
píÉåëíê®åÖ~êå~ áåã®ííÉë ãÉÇ íçí~äëí~íáçå 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÑóåÇ çÅÜ ëíçäéÜ™ä ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ñ∏êÉÑáååë áåçã çãê™ÇÉíë 
åçêê~ ÇÉä á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éíí é~ê íÉêê~ëëÉêáåÖ~êK f ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ 
ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
NMK píçê~ üÄó NRVWN 
c∏êãçÇ~í Äçéä~íëä®ÖÉ áåîáÇ Éå ®äîâî~êåëäçâ~ä Epíçê~ üÄó NRRWNFK 
ríêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã Éå Äçéä~íë Ñ~ååë áåíáää 
ëâ™äÖêçéëÜ®ääÉåK _çéä~íë áåÇáâÉê~ÇÉë ~î êáâ~ ÑóåÇ ~î ëâ®êîëíÉå á 
™âÉêóí~åK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí PU Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê á Éíí çãê™ÇÉ é™ Å~ RM ã ê~ÇáÉ 
çãâêáåÖ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåK oÉëìäí~íÉí îáë~ê é™ çãÑ~íí~åÇÉ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ∏îÉê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉå Ñ∏êÉëä~Öå~ óí~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö NPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

píçê~ üÄó NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ RSR çÑ OUVS 



 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó TPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó TPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó TPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ RSS çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NTRO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
jçÖ~í~ âóêâçÖ™êÇ çÅÜ íáåÖëéä~íë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íáåÖëéä~íëI íáåÖëÜìë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íêÉâ~åíëÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê áåëí~ää~íáçå ~î s^ á jçÖ~í~ âóêâ~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ jçÖ~í~ âóêâçÖ™êÇI ë∏ÇÉê çã âóêâ~å çÅÜ 
îáÇ jçÖ~í~ íáåÖëéä~íëI ãÉää~å âóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ jçÖ~í~ íáåÖëÜìëK 
jçÖ~í~ âóêâ~ Ñê™å NUMMJí~äÉí ®ê ìééÑ∏êÇ çî~åé™ ÖêìåÇÉå ~î ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ êçã~åëâ~ âóêâ~åK dêìåÇÉå ~î ÇÉåå~ ®äÇêÉ âóêâ~ ®ê íáÇáÖ~êÉ 
Ñê~ãÖê®îÇ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇK aÉëë ä®ÖÉ ®ê Ç®êÑ∏ê î®äâ®åíK s^J 
áåëí~ää~íáçåÉå ®ÖÇÉ êìã î®ëíÉê çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÖêìåÇÉå ëçã ~ääíë™ áåíÉ 
é™îÉêâ~ÇÉë ~î ~êÄÉíÉå~K 
pÅÜ~âíÉí ∏îÉê âóêâçÖ™êÇÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ÑóääåáåÖëã~ëëçê åÉÇ íáää Éå 
åáî™ ~î NIR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K j~ëëçêå~ áååÉÜ∏ää êÉä~íáîí 
ëã™ ã®åÖÇÉê ~î ê~ëã~ëëçê Ñê™å ÇÉå ®äÇêÉ âóêâ~åI çÅÜ ìíÖàçêÇÉë 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î Öê™ëíÉå ~î Å~ MIQJMIS ã ëíçêäÉâ ë~ãí ë~åÇK 
qáåÖëéä~íëÉå ~åëÉë î~ê~ éä~íëÉå Ñ∏ê Ü®ê~ÇÉíë íáåÖ ®åÇ~ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉåK 
m™ NTMMJí~äÉí ìééÑ∏êÇÉë ÇÉí ®ååì âî~êëí™ÉåÇÉ jçÖ~í~ íáåÖëÜìë é™ 
ÇÉåå~ éä~íëK ûäÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä îáë~ê ~íí ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å píÉÖÉÄçêÖ 
çÅÜ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ íáÇáÖ~êÉ é~ëëÉê~ÇÉ ∏îÉê ÇÉåå~ éä~íëK 
£îÉê íáåÖëéä~íëÉå ä~ÇÉë Éíí PR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Ñê~ã íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ s^J 

páÇ~ RST çÑ OUVS 



 

ÄêìååK i®åÖë ÜÉä~ ëíê®Åâ~å âìåÇÉ Éíí á êÉÖÉä MIP ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
ìééã®í~ëK f Éíí ÄÉÖê®åë~í é~êíá î~ê íàçÅâäÉâÉå ®åÇ~ ìéé íáää ä ãK f íî™ 
çãê™ÇÉå âìåÇÉ ®äÇêÉ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ëK aÉëëìíçã 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí çÅÜ Éå MIT ñ MIQ ã ëíçê 
åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ ëâ®êîáÖ ëíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçÖ~í~ NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

jçÖ~í~ NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

páÇ~ RSU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PPMU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
qáååÉê∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâI Çê®âíå™äI ÄêçåëE Ä®äíÉëâå®ééÉI Ä®äíÉëë∏äà~F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëÉãáå~êáÉÖê®îåáåÖ Ñ∏ê 
~êâÉçäçÖáëíìÇÉê~åÇÉ á iáåâ∏éáåÖ çÅÜ î~ê Éíí ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖI píçÅâÜçäãë 
ìåáîÉêëáíÉí çÅÜ iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ 
é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê™å ™êÉí áåå~åK 
NVVP ìééíçÖë íî™ ëÅÜ~âí çã U êÉëé NQ âîã ∏îÉê â~åíÉå íáää íÉêê~ëëÉå 
iáåâ∏éáåÖ UQWPK p~ãíáÇáÖí ∏ééå~ÇÉë Éíí OV âîã ëíçêí ëÅÜ~âí ∏îÉê Éå 
äáâå~åÇÉ çêÉÖáëíêÉê~Ç íÉêê~ëë ëíê~ñ åçêê çã ÇÉåå~K 
pÅÜ~âíÉå ~îëä∏à~ÇÉ çãëçêÖëÑìääí çÅÜ âê~ÑíáÖí ÄóÖÖÇ~ ÜìëÖêìåÇÉê é™ 
Ä™Ç~ íÉêê~ëëÉêå~K qÉêê~ëëâ~åíÉå ÄÉëíçÇ ~î ÇìÄÄä~ ëíÉåê~ÇÉê ä J NIR ã á 
Çá~ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~ê á ÇìÄÄä~ ê~ÇÉê ãÉää~å îáäâ~ é™ Éíí é~ê ëí®ääÉå 
Üáíí~ÇÉë äÉêâäáåáåÖ á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉ ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ ìíJ çÅÜ áåëáÇçêK 
cóääåáåÖÉå á ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Å~ MIP ã ëíçê~ ëíÉå~êK 
f íî™ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâ ~î ÑäÉê~ çäáâ~ 
ëçêíÉêI Ää ~ Éíí ÑäÉêí~ä ëáäâ®êäK aÉëëìíçã Éå Çê®âíå™äI Éíí Ä®äíÉëâå®ééÉ 
çÅÜ Éå Ä®äíÉëë∏äà~ á ÄêçåëK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ íÉêê~ëëÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä~ê~ Éíí Ñ™í~ä ÑóåÇ íêçíë ~íí âìäíìêä~ÖêÉå Ü®ê î~ê ãóÅâÉí 
Çàìé~êÉ çÅÜ ÑÉí~êÉ ®å á ÇÉ ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉåK aÉåå~ ÇÉä ~î ÜìëÉí ìíÖàçêÇÉ 

páÇ~ RSV çÑ OUVS 



 
 

 

Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëí~ääÇÉäÉåK 
rí~åÑ∏ê íÉêê~ëëâ~åíÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí Éíí âê~ÑíáÖí 
ÑóåÇêáâí âìäíìêä~ÖÉê á ãáåëí íî™ ~îëâáäàÄ~ê~ åáî™Éê Ç®ê ÇÉí ìåÇêÉ ä~ÖêÉí 
Ñçêíë~ííÉ áå ìåÇÉê íÉêê~ëëâ~åíÉå çÅÜ Ñ∏äà~âíäáÖÉå ®ê ®äÇêÉ ®å ÇÉåå~K f ÇÉí 
ìåÇêÉ ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ Ü®êÇ~ê çÅÜ á ëÅÜ~âí íî™ Éå âê~ÑíáÖ 
ìÖåëâçåëíêìâíáçå ~î âê~ÑíáÖí Äê®åÇ äÉê~K rÖåÉå î~ê Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ Éå 
Ää®ëíÉêâ~å~ä áå íáää ÇÉëë áåêÉK rÖåÉåë Ñìåâíáçå ®ê ®ååì áåíÉ ìíêÉÇÇ ãÉå 
ÇÉí ê∏ê ëáÖ íêçäáÖÉå çã Éå âÉê~ãáâìÖåK rÖåÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î 
Äçéä~íëíÉêê~ëëÉå 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ UQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RTM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPNO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _~ÇÜìëÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí î~ê ~íí ìíê∏å~ çã ÄÉî~ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI íêçíë íçãíÉåë ãóÅâÉí 
Ü∏Ö~ Éñéäç~íÉêáåÖëÖê~ÇI ®åÇ™ âìåÇÉ Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉK 
P ëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ ÇÉ ëí®ääÉå Ç®ê ÄÉî~ê~ÇÉ ä~ÖÉê âìåÇÉ ãáëëí®åâ~ë 
Ñ∏êÉâçãã~K a®êãÉÇ Ü~ê å®êã~êÉ QM B ~î ÇÉå óí~ ãÉÇ ã∏àäáÖ~ ä~ÖÉê 
ëçã Ñáååë ìåÇÉêë∏âíëK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí íìåå~ çÅÜ Ñ∏êãçÇäáÖÉå çãê∏êÇ~ ä~ÖÉê íêçíë 
~ääí ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñáååë é™ ÇÉå ~âíìÉää~ óí~åK i~ÖêÉåë â~ê~âí®êI íìåå~I 
çãê∏êÇ~ çÅÜ êÉä~íáîí ëÉå~ Ö∏ê ÇçÅâ ~íí ä®åëãìëÉÉí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖå~íáçåÉå ®ê Éå 
íáääÑêÉÇëëí®ää~åÇÉ ÇçâìãÉåí~íáçåëåáî™ áåÑ∏ê ÇÉ âçãã~åÇÉ ~êÄÉíÉå~K 

páÇ~ RTN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RTO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PPMV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
açãéêçëíÜ~ÖÉåI cÇ £îåáåÖëÑ®äíÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
hÉê~ãáâI ÇÉÖä~êI Äêçåëëã®äíçêI Äêçåëëä~ÖÖI ÄÉåI äÉêâäáåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
fåçã ê~ãÉå Ñ∏ê ?qáååÉê∏éêçàÉâíÉí? Ñçêíë~ííÉë ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™ Äçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ UQWPI açãéêçëíÜ~ÖÉåI 
iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíK 
qáååÉê∏éêçàÉâíÉí ®ê Éíí ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâí ê∏ê~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëÄÉëí™åÇÉí é™ iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíI á ë~ã~êÄÉíÉ 
ãÉää~å iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåI £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI 
píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖ çÅÜ iáåâ∏éáåÖë ìåáîÉêëáíÉíK 
a™ ëÉãáå~êáÉÖê®îåáåÖ~êå~ íêÉ îÉÅâçê íáÇáÖ~êÉ Öáîáí Éíí êáâí êÉëìäí~í 
ÄÉëä∏íë ~íí Ñçêíë®íí~ ìíÖê®îåáåÖÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êä~ÇÉë íáää ÇÉå 
ë∏Çê~ ~î ÇÉ íî™ Ö™êÇ~ê ëçã áÇÉåíáÑáÉê~íë íáÇáÖ~êÉK p~ãã~åä~Öí ìééíçÖë Q 
ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ë∏â~ ÄÉÖê®åë~ Üìëóí~å é™ ÇÉå PO ã ä™åÖ~ íÉêê~ëëÉåK bíí 
ëÅÜ~âí ìééíçÖë Ñ∏ê ~íí ë∏â~ ÄÉÖê®åë~ ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î Éíí ®äÇêÉ 
Äçéä~íëä~ÖÉê ìåÇÉê ÜìëíÉêê~ëëÉåK 
sáÇ Öê®îåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí ëí™íí íî™ ëÉé~ê~í~ Üìë ãÉÇ 
Ö~îä~êå~ ìí ãçí íÉêê~ëëÉå é™ éä~íëÉåK jÉää~å ÜìëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëî™êí 
ëâ~Ç~Ç ìÖåI ÇÉÖä~êI Äêçåëëä~ÖÖ çÅÜ ëã®äíçê îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ âçãéäÉíí~ ìÖåÉå çÅâë™ Ü~Ñí ~åî®åÇåáåÖ ëçã 
ÄêçåëÖàìíåáåÖëìÖåK 

páÇ~ RTP çÑ OUVS 



 

_ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâë êáâäáÖ~ ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâ ~î ÑäÉê~ çäáâ~ íóéÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ UQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RTQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSRM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
ûäîÉëí~Ç âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖÉå ~î ûäîÉëí~Çë âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ë~ãã~ íáääÑ®ääÉ ìíÑ∏êÇÉë ®îÉå ëÅÜ~âí Ñ∏ê s^I Éä çÅÜ íÉäÉK 
s^ ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Ñê™å Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉí çÅÜ Ñê~ã íáää âóêâ~åë 
ãÉÇÉäíáÇ~ íçêåK m™ ëíê®Åâ~å é~ëëÉê~ÇÉë ÄçÖ™êÇëãìêÉå îáäâÉå ëÅÜ~âíÉí 
é~ëëÉê~ÇÉ ìåÇÉê ìí~å ~íí ÇÉå ÄÉÜ∏îÇÉ ëâ~Ç~ëK pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ ëÉÇ~å 
ÄÉÑáåíäáÖ~ ÖêìëÖ™åÖ~ê ìéé íáää íçêåÉíK k®ëí~å áåÖ~ ~åíáâî~êáëâ~ 
çÄëÉêî~íáçåÉê âìåÇÉ Ö∏ê~ëK pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ ÜÉä~ î®ÖÉå ÖÉåçã 
ìêëéêìåÖäáÖ~ çã ®å çãÖê®îÇ å~íìêäáÖ Öêçî ãçê®åK m™ Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ 
EP ãF âìåÇÉ ÇçÅâ íìåå~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê Ñê™å çãÄóÖÖå~Ç ~î Éå ãìê~Ç 
ÄóÖÖå~Ç á~âíí~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ëK dÉåçãÄêçííÉí ìåÇÉê ÄçÖ™êÇëãìêÉå 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
f ÉäJ çÅÜ íÉäÉëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ RTR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ûäîÉëí~Ç 

páÇ~ RTS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PMUR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î q™Äó ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îíçêî~ÇÉë NSM ~î ÇÉ ~âíìÉää~ Å~ SMM âîã ëçã 
ëâìääÉ Éñéäç~íÉê~ëK a®êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë RU ~åä®ÖÖåáåÖ~êI î~ê~î ãáåëí P 
ìêåÉÄê~åÇÖê~î~êK bå ~î ìêåçêå~ë Ñçêã ~åíóÇÉê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK 
£îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÄÉëíçÇ ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíçäéÜ™äK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉâçã á ãáåëí íî™ Ñê™å î~ê~åÇê~ ~îëâáäàÇ~ Ü∏àÇéä~å 
îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã íî™ íáÇë™íëâáäÇ~ Äçë®ííåáåÖ~êK dê~î~êå~ 
íáääÜ∏ê ÇÉå ®äÇêÉ Ñ~ëÉåK 
m™ ÖêìåÇ ~î éêçÄäÉã ãÉÇ ëå~ÄÄ íà®äÄáäÇåáåÖ EJNR Öê~ÇÉê çÅÜ Çáãã~F 
âìåÇÉ ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏â~ë å®êã~êÉK aÉí ®ê Ç®êÑ∏ê 
ë~ååçäáâí ~íí êÉÇçîáëåáåÖÉå êóããÉê Éíí êÉä~íáîí ëíçêí ã∏êâÉêí~ä î~Ç 
Ö®ääÉê ìêåÉÄê~åÇÖê~î~ê ëçã êÉÖáëíêÉê~íë ëçã ~åå~íK 

páÇ~ RTT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ RTU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPNN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
aêçííåáåÖÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí ëçã î~ê NS âîã ëíçêí çÅÜ OIOM ã Çàìéí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á 
éêçÑáäK MIUM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä ã~êâK 
i~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ÄÉëíçÇ ~î êÉÅÉåí é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê çÅÜ Éå ®äÇêÉ î®ñíÜçêáëçåí 
áååÉÜ™ää~åÇÉ êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RTV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPNM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
açãâóêâçé~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí íáää Éå ëí~íó ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíéêçÑáäÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK pÅÜ~âíÉí î~ê R âîã 
ëíçêí çÅÜ NIRM ã ÇàìéíK hìäíìêä~ÖÉê ìí~å ~åÇê~ ÑóåÇ ®å ÇàìêÄÉå 
∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ é™Ñ∏êÇ~I ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ 
êáîåáåÖëä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RUM çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PNRP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pí~Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI à®êåÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëFI Ñäáåí~I âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóíí ëéáääî~ííÉåëÇáâÉ Ñ∏ê Éå äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f ÇÉí S ã ÄêÉÇ~ çÅÜ TO ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉí åçêê çã ÄóíçãíÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü®êÇÄçííÉå ~î ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå çÅÜ Éå OIR ã á Çá~ã ëíçê çáÇÉåíáÑáÉêÄ~ê 
Ü~äîÅáêâÉä ~î Éíí ÅÉåíáãÉíÉêíàçÅâí ã∏êâí àçêÇä~ÖÉêI ë~ãí Éíí ®äÇêÉ ÇáâÉK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö ÇáêÉâí ìåÇÉê Éíí MIQMJMISM ã íà éä∏àëâáâí ~î ã∏êâÖê™ 
å™Öçí ãçÄä~åÇ~Ç äÉê~K 
f éä∏àëâáâíÉí âçã âê~ÑíáÖí êìåÇå∏íí íÉÖÉäI à®êåÑê~ÖãÉåíI Öä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇë 
çÅÜ Éå ÑäáåíÄáíI ë~ãí íî™ âî~êíëÄáí~êI î~ê~î Éå â~å î~ê~ Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK 
káî™å ®ê Å~ QM ã∏Ü Ç™ oçñÉå î~ê Éå Ü~îëîáâ ìåÇÉê ÇÉåå~ íáÇK 
£îêáÖ~ ÑóåÇ ®ê ëÉåíáÇ~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á ëÅÜ~âíÉí ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëK 

páÇ~ RUN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ RUO çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RMTP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçåI mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ëéáâI åáíI ÄêóåÉI Ñäáåí~I ã~äëíÉåI íêÉÑäáâáÖí ëé®ååÉI 
é®êä~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
dê~îÑ®äíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåíI îáäâÉí ìíÖ∏êë ~î Éå 
ÉâÄÉîìñÉå Ü∏àÇêóÖÖK ∏ çÅÜ p Ü®êçã ®ê Ñä~Åâ ™âÉêã~êâI ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ 
™í k åÉê ãçí Éå äáíÉå Ä®ÅâK 
NVVP ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê Éå ÇáêÉâí Ñçêíë®ííåáåÖ ~î NVVO ™êë ~êÄÉíÉåK 
aÉ ÇÉä~ê ~î Öê~îÑ®äíÉí ëçã åì ìåÇÉêë∏âíÉë î~ê Éà ÄÉä®Öå~ á ™âÉêã~êâI 
ìí~å Öê~î~êå~ë óííêÉ âçåëíêìâíáçå î~ê áåí~âíK O íêÉìÇÇ~êI N íêÉëáÇáÖ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ë~ãí NQ êìåÇ~ çÅÜ Q çî~ä~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK 
dê~îëâáÅâÉí î~ê ãÉëí~ÇÉäë Äê~åÇä~ÖÉê ÉääÉê Äê~åÇÖêçé çÑí~ á 
âçãÄáå~íáçå ãÉÇ ÄÉåÄÉÜ™ää~êÉ á Ñçêã ~î äÉêâ®êäK cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ãÉëí 
~î ëéáâ~ê çÅÜ åáí~ê ãÉå ®îÉå Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä é®êäçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f Éå 
Öê~î é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íêÉÑäáâáÖí ëé®ååÉ ãÉÇ îÉåÇÉäíáÇ~ çêå~ãÉåíáâK 
qêÉìÇÇ~êå~ î~ê êÉä~íáîí ëã™ ãÉÇ U çÅÜ V ã ëáÇ~K aÉå Éå~ áååÉÜ∏ää Éíí 
Äê~åÇä~ÖÉê ãÉÇ Äê~åÇÖêçé ë~ãí ÑóåÇ ~î Éåëí~â~ Ñäáåí~îëä~Ö çÅÜ Éå 
ã~äëíÉå ÅÉåíê~äí á ÑóääåáåÖÉåK aÉå ~åÇê~ áååÉÜ∏ää çÅâë™ Éíí Äê~åÇä~ÖÉê 
ãÉÇ êÉëíÉê ~î Éíí Äáâ®êä ë~ãí Éåëí~â~ ÑóåÇ ~î ëéáâ~ê çÅÜ íî®íí~ÇÉ Äê®åÇ~ 
ÄÉå î~ê ë~ãä~ÇÉ á Éå âêìâ~ ~î ÖêçîI ÉåâÉä âÉê~ãáâK e®êá é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 

páÇ~ RUP çÑ OUVS 



 

 

ëíçê é®êä~ ~î Ää™íí Öä~ë ãÉÇ îáí~ çÅÜ ê∏Ç~ íê™Ç~êK 
aÉå íêÉëáÇáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ÇÉ V ã ëáÇ~K e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äê~åÇÖêçé ãÉÇ ÑóåÇ ~î ëéáâ~êI åáí~êI ÄêóåÉ ë~ãí Éå áåí~âí âêìâ~ ãÉÇ 
áåëî®åÖÇ Ü~äëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ RUQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPNP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí m~ê~ÇáëÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå RSM âîã ëíçê óí~ ÄÉä®ÖÉå á Éå ëâçÖÄÉîìñÉå Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ âçã ~íí 
ÄÉê∏ê~ëK e∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉåë å®êÜÉí íáää çãÑ~íí~åÇÉ Öê~îJ çÅÜ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉå çÅÜ ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ óí~åë íçéçÖê~Ñá ÖàçêÇÉ ~íí ÇÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK qêÉ ëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã çãê™ÇÉíK 
aÉëë~ î~ê NIPM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ÇÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇÉå RR ãK pÅÜ~âíÉå 
áååÉÜ∏ää Éíí ã~íàçêÇëëâáâí î~êë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIOR çÅÜ MIPR 
ãK j~êâÉå ÄÉëíçÇ é™ çê∏êÇ åáî™ ~î ãçáÖ ãçê®åI å®ëí~å ëíÉåÑêáK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

páÇ~ RUR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ RUS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUQR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
päçííëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê NINM ã ÄêÉííI RISM ã ä™åÖí çÅÜ NISM ÇàìéíK ûäÇêÉ 
ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉêI Äê~åÇÜçêáëçåíÉê çÅÜ Ö~íìåáî™Éê ë~ãí ÖêìåÇãìêÉå íáää Éå 
ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ RUT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PURM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
jà®êÇÉîá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖK 

sáÇ Éå ~å~äóë ~î ÑçëÑ~íî®êÇÉå~ âìåÇë íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉå 
ìêëâáäà~ëK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ÉåÇ~ëí Éå êÉÖáëíêÉê~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖK 
pÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã ë~ãíäáÖ~ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉåK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ RUU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ RUV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PUQV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pä~â~ hóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
j®ååáëâçÄÉåI âáëíëéáâI âáëí~I íóÖI é®êäçêI â~äâëíÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää çÅÜ 
ÇçâìãÉåí~íáçåK 
aÉåå~ ëâÉÇÇÉ é™ âóêâçÖ™êÇÉåI Ñê™å ÄÉÑáåíäáÖ íç~äÉíí á ë~âêáëíá~å é™ 
åçêÇëáÇ~åI Ç®êÉÑíÉê ëÅÜ~âí ∏ëíÉê çã âçêÉí çÅÜ ë∏ÇÉê çã ä™åÖÜìëÉí ãÉÇ 
áåëí~ää~íáçå ~î åó íç~äÉíí á ä™åÖÜìëÉíë ps Ü∏êåK pÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää êáâäáÖí 
ãÉÇ Öê~î~êI Ñê®ãëí Ñê™å åó~êÉ íáÇI ãÉÇ ÑóåÇ ~î âáëíëéáâI íê®êÉëíÉê Ñê™å 
âáëíçêI íóÖÑê~ÖãÉåí ë~ãí Éíí ÑóåÇ ~î ëãóÅâÉ á Ñçêã ~î é®êäçêK f ÇÉ ÑäÉëí~ 
Ñ~ää Ü~ÇÉ ÇÉ Ç∏Ç~ Öê~îä~Öíë ãÉÇ Ü®åÇÉêå~ ∏îÉê ã~ÖÉå E`Jíóé ÉåäáÖí i~êë 
oÉÇáåë íóéçäçÖáëÉêáåÖ ~î ~êãëí®ääåáåÖ~êF á Éíí Ñ~ää ãÉÇ Ü®åÇÉêå~ ∏îÉê 
Äê∏ëíÉí ìéé ãçí Ü~â~å EaJíóéF îáäâÉí áåÇáâÉê~ê Éå ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ 
Ç~íÉêáåÖI çÅÜ á Éíí Ñ~ää ãÉÇ ~êã~êå~ ìíãÉÇ ëáÇçêå~ E^JíóéFI îáäâÉí 
~åíóÇÉê Éå ®äÇêÉI ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖK aÉ ÑäÉëí~ Öê~î~êå~ î~ê ëí∏êÇ~ çÅÜ á 
í®ãäáÖÉå Ç™äáÖ âçåÇáíáçåK 
aÉ áåí~âí~ Öê~î~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á éä~åK ^î QR 
Öê~î~ê íçÖë OU ìéé áåÑ∏ê ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ìíÑ∏ê~ çëíÉçäçÖáëâ ~å~äóëK bå 
ëÉå~êÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ Ü~ê Öàçêíë ~íí ã~íÉêá~äÉí áåíÉ ®ê ~î ÇÉå âî~äáíÉíÉå ÉääÉê 
âî~åíáíÉíÉå ~íí Éå ~å~äóë ëâìääÉ î~ê~ ÄÉÑçÖ~ÇK 
f ä™åÖÜìëÉíë ps Ü∏êå íçÖë Éíí NñMIR ã ëíçêí ëÅÜ~âí ìéé Ñ∏ê íç~äÉííÉåë 

páÇ~ RVM çÑ OUVS 



 

 

~îäçééK e®ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÄÉÑáåíäáÖí Öçäî á Ñçêã ~î â~äâëíÉåëëâáîçê 
ë~ãí Éíí íÉÖÉäÖçäî ~î ëÉñâ~åíáÖí íÉÖÉäI ë~ååçäáâí Ñê™å çãÄóÖÖå~ÇÉå 
NTUNK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí ë®ííë~åÇëä~ÖÉêI ÇÉäîáë ãÉÇ ä∏ë~ ëíÉå~ê á 
ÑóääåáåÖÉåK råÇÉê ÇÉíí~ Üáíí~ÇÉë Éíí ®äÇêÉ Öçäî ~î â~äâÄêìâ ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
íÉÖÉäÑäáëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ ORUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ RVN çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NUQP NVVP 

k~ãåLéä~íë 
eçîëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

eçîëÖ~í~å î~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ Ñê~ã™í Éå ~î ëí~ÇÉåë áåÑ~êíëî®Ö~ê 
Ñê™å ë∏ÇÉêK pÅÜ~âíÉí î~ê OIR ñ NIV ã ëíçêíK mêçÑáäìééã®íåáåÖ ÖàçêÇÉë é™ 
íî™ ëáÇçêK f ®äÇëí~ Ñ~ëÉå Ñ~ååë êÉëí ~î êáë ë~ãí Éå ëíçÅâI äáÖÖ~åÇÉ çî~å 
ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åI îáäâÉí íçäâ~ë ëçã êÉëíÉê ~î ìêëéêìåÖäáÖ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖK 
ENVVN Üáíí~ÇÉë Éå î®äÄÉî~ê~Ç â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖ á ë~ãã~ Ö~í~ Éíí âî~êíÉê 
ä®åÖêÉ ãçí åçêêFK lî~å ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí ÄóÖÖå~ÇëJ ÉääÉê ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê 
ëçã íóÇÉê é™ å®êÄÉä®ÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåîáÇ Ö~í~åK aÉëë~ çãê™ÇÉå á 
s~ÇëíÉå~ë ë∏Çê~ ìíâ~åí Ü~ê áåíÉ ÄÉÄóÖÖíë Ñ∏êê®å ìåÇÉê ëÉå~êÉ íáÇI 
Ñ∏êìíçã îáëë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåîáÇ áåÑ~êíëî®Ö~êå~K lî~å ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí 
íàçÅâí ÜçãçÖÉåí ä~ÖÉê ãÉÇ Äêìå ë~åÇ ë~ãí ÑäÉê~ é™Ñ∏êÇ~ ë~åÇJ çÅÜ âJ 
àçêÇëä~ÖÉê ëçã íçäâ~ë ëçã çäáâ~ Ö~íìåáî™ÉêK 

páÇ~ RVO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ RVP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NUQU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
päçííëî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ÇêçÖë Éíí ëÅÜ~âí ëçã î~ê RT ã ä™åÖíI OIQM ã ÄêÉíí çÅÜ ãÉää~å MIRMJ 
MISM ã ÇàìéíK f ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI áåÉãçí päçííëé~êâÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
âçåÅÉåíê~íáçå ~î êìåÇ~Ç ëíÉå îáÇ PM ãI Ñ∏êãçÇäáÖÉå êÉëíÉê ~î Éå ãìêI 
ÇÉå Ñçêíë®ííÉê ëÉÇ~å ä®åÖë ëÅÜ~âíÉí Ñê~ã íáää RM ã Ç®ê ÇÉå îáâÉê ~î 
áåÉãçí é~êâÉåK jìêÉå ÄÉëí™ê Ü®ê ìí~î Ñä~í~ ÜìÖÖå~ â~äâëíÉå~ê çÅÜ ÇÉå 
®ê â~ääãìê~ÇK aÉíí~ ìíÖ∏ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå êÉëíÉêå~ ~î Éå ãìê ëçã Ü~ê 
~îÖê®åë~í é~êâÉå ãçí päçííëî®ÖÉåK pÅÜ~âíÉí âçêë~ë ~î Éå ÇáâÉëíêìãã~ 
EîáÇ PV ãF ÖàçêÇ ~î â~äâëíÉå ëçã Ñçêíë®ííÉê áå ìåÇÉê päçííëî®ÖÉåK 

páÇ~ RVQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ RVR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSVU NVVP 

k~ãåLéä~íë 
e~ãåÖ~í~åI pWí o~ÖåÜáäÇëÄ®ÅâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ç~ããî~ää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é™Ö™ÉåÇÉ êÉëí~ìêÉêáåÖë~êÄÉíÉå ~î pWí 
o~ÖåÜáäÇëÄ®ÅâÉå áåîáÇ e~ãê~ áåÇìëíêáçãê™ÇÉ á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ä®ÅâÑ™ê~åI Çàìéí åÉÇ á äÉê~åI Éíí âìÖÖÜàìä ~î íê®K mä~íëÉå 
ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çÅÜ Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉëK 

sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí íê® Ñê™å Ñä®íîÉêâëâçåëíêìâíáçå 
çÅÜ Äê®Ççê êáîáíë ìéé ~î Öê®îã~ëâáåÉå é™ ë~ãã~ ëí®ääÉ Ç®ê ÑóåÇÉí ~î 
ÜàìäÉí ÖàçêíëK cóåÇéä~íëÉå ä™Ö á Ä®ÅâÑ™ê~å é™ Éå éä~íë Ç®ê Éíí é~ê î~ää~ê 
Eå~íìêäáÖ~\F Ñê™å î~êÇÉê~ ëáÇ~å Ä®Åâê~îáåÉå Äêóíë áÖÉåçã ~î Ä®ÅâÑ™ê~åK 
aÉí âìåÇÉ Ç®êÑ∏ê ~åí~ë ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ íê®ÇÉä~êå~ áåÖ™íí á Éå 
Ñ∏êÇ®ãåáåÖëâçåëíêìâíáçåK c∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã ÇÉä~ê ~î Éå ë™Ç~å 
ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñ~ååë âî~ê á ÇÉå ~î ëÅÜ~âí çëí∏êÇ~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí 
ìééíçÖë Éíí QñNM ã ëíçêí ëÅÜ~âí áåíáää Ä®ÅâÑ™ê~åK 
f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå î®äÄÉî~ê~Ç Ñä®íîÉêâëâçåëíêìâíáçå ëçã ä∏éíÉ 
Ñê™å Éå ~î î~ää~êå~ á äáåàÉ ãÉÇ Éíí ÄÉÑáåíäáÖí ëí®åÖëÉä é™ ~åÇê~ ëáÇ~å 
Ä®ÅâÉåK hçåëíêìâíáçåÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë é™ êáíåáåÖ çÅÜ ãÉÇ ÑçíçK `JNQ 
éêçî íçÖë Ñê™å Éå ~î é™ä~êå~ î~êÉÑíÉê ëÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë áÖÉåK aÉå ÄÉî~ê~åÇÉ 
âçåëíêìâíáçåÉå âçããÉê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉ Ñçêíë~íí~ ~êÄÉíÉå~K 

páÇ~ RVS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ∏åÄÉêÖ~ NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

páÇ~ RVT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PVRR NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄóI mê®ëíÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçåI mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü™äî®ÖI Öê~îI Ü®Öå~Ç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉåI é®êä~I à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå çãÄóÖÖå~Ç ~î î®ÖI ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå åó Äêç çÅÜ 
Öê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä çÅÜ íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå ®äÇëí~ Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉååÉçäáíáâìã âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååëI s®ëíê~ eìëÄó OQNWNK f ∏îêáÖí Ñáååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ 
ÉåÇ~ëí Éíí ä∏ëÑóåÇ á Ñçêã ~î Éå íêáåÇóñ~ ëçã íóÇÉê é™ Äçë®ííåáåÖ ìåÇÉê 
ÇÉåå~ éÉêáçÇK råÇÉê Ñ∏êêçãÉêëâL®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê íóÅâë Éå 
âê~ÑíáÖ Éñé~åëáçå ~î Äçë®ííåáåÖ ëâÉ á çãê™ÇÉíK bíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí ëçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë îáë~ÇÉ ëé™ê ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Ç®ê ÑóåÇ çÅÜ ÜìëíóéÉê 
íóÇÉê é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ÇÉåå~ éÉêáçÇI s®ëíê~ eìëÄó OQMWN çÅÜ áåíáää 
s®ëíê~ eìëÄó SWNK råÇÉê ë~ãã~ ëâÉÇÉ ~åä®ÖÖë ®îÉå î~ÇÉí ∏îÉê iáää~åI 
s®ëíê~ eìëÄó OQQWNI çÅÜ Ñ∏êãçÇäáÖÉå çÅâë™ Ü™äî®ÖÉåI s®ëíê~ eìëÄó 
OQOWN çÅÜ î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉå d∏í~îáêâÉK s~ääÉå Ü~ê îáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç~íÉê~íë íáää Ñ∏êêçãÉêëâL®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
bíí é~ê Äê~åÇÖê~î~êI ëçã áåíÉ Ö™íí ~íí Ç~íÉê~I ìåÇÉêë∏âíÉë î®ëíÉê çã 
î~ääÉåI s®ëíê~ eìëÄó OQPWNK vííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉê 
âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää Å~ SMM ÉKhêI ãÉÇ~å Éå ëâÉäÉííÖê~î Ç~íÉê~ÇÉë íáää SVMJ 
UUM ÉKhêK dê~îÉåI ã∏àäáÖÉå Éå íáÇáÖ âêáëíÉå Öê~îI â~å î~ê~ ä~ÖÇ é™ ÇÉí 
Ö~ãä~ ®ííÉÖê~îÑ®äíÉí é™ ÖêìåÇ ~î ~íí Éå âóêâçÖ™êÇ ë~âå~ÇÉë Ç™ ÇÉ Ñ∏êëí~ 

páÇ~ RVU çÑ OUVS 



 

âêáëíå~ Öê~îä~ÖÇÉëK 
a~íÉêáåÖW 
hìäíìêä~ÖÉêJQMMM ÑKhêJPVRM ÑKhêJE_Éí~ TMTMPF 
e™äî®ÖJNQPRJNRNR ÉKhêJE_Éí~ TMTMOF 
pâÉäÉííÖê~îJSVMJUUM ÉKhêJEr~ URRSF 
êáëÄ®ÇÇ Eî~ÇFJPM ÑKhêJNPM ÉKhêJEr~ URRRF 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ RVV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUQQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêâóêâ~åë âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI â~äâëíÉåëÑäáë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íê®Çéä~åíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
ûäÇêÉ Öê~î~ê ë~ãí êÉëíÉê ÉÑíÉê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á âóêâçÖ™êÇÉåë 
ë∏Çê~ ÇÉä âìåÇÉ í®åâ~ë ÄÉê∏ê~ëK 
bíí íáçí~ä Öêçé~ê MIR ñ MIR ã ëíçê~ çÅÜ MIR ã Çàìé~ âçåíêçääÉê~ÇÉëK m™ 
ÇÉíí~ êáåÖ~ Çàìé âìåÇÉ áåÖÉåíáåÖ ~åå~í ®å çãê∏êÇ âóêâçÖ™êÇëàçêÇ ãÉÇ 
Éåëí~â~ ÑóåÇ ~î ã®ååáëâçÄÉå çÅÜ å™Öçí â~äâëíÉåëÑäáë á~âíí~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SMM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PUVN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_~Åâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëéáâI à®êåÑê~ÖãÉåíI íÉÖÉäI éçêëäáåI íê® 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ áåîáÇ ÄóÖÇÉÖ™êÇÉåë s ëáÇ~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ã~êâÉå Ü~ê Ñóääíë ìí ãÉÇ Éíí Å~ MINJMIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê 
Öêìë çÅÜ ëáåÖÉäK k®ê ÇÉíí~ íçÖë Äçêí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ã∏êâÄêìåíI Å~ MIOJ 
MIP ã íàçÅâí ä~ÖÉê ãçK f óí~å ~î ÇÉíí~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ ëéáâI 
à®êåÑê~ÖãÉåíI íÉÖÉä çÅÜ éçêëäáåI ë~ãí ëí®ääîáë áÅâÉ ÜÉäí Ñ∏êêìííå~í íê®K 
i~ÖêÉíë ëáëí~ MIMR ã î~ê ÑóåÇíçãí ÄçêíëÉíí Ñê™å Éå ê∏ÇÄêìå Ñ®êÖåáåÖ ëçã 
ë~ååçäáâí Ü®êê∏ê Ñê™å íê®êÉëíÉêK eÉä~ ÇÉíí~ ã∏êâÄêìå~ ä~ÖÉê ã™ëíÉ 
Ç®êÑ∏ê ÄÉíê~âí~ë ëçã é™Ñ∏êí EêÉÅÉåíFK 
råÇÉê ÇÉíí~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå Éå ëíÉåë~ãäáåÖ ëçã 
ëí®ääîáë î~ê ëíÉåé~ÅâåáåÖëäáâå~åÇÉK f ÇÉå s ÇÉäÉå ~î 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÇçÅâ ÇÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ 
ÖÉåçã Éíí ëÉåíáÇ~ Çê®åÉêáåÖëÇáâÉ ÉääÉê Éå ê∏êåÉÇÖê®îåáåÖK s çã 
ëí∏êåáåÖ ìééÜ∏êÇÉ ~ää~ ëé™ê ÉÑíÉê ëíÉåë~ãäáåÖÉåK j~å â~å ë™äÉÇÉë 
ãáëëí®åâí~ ~íí êÉëíÉêå~ ~î ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã Ñìååáíë é™ 
éä~íëÉå Ü~ê Äçêíí~Öáíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ëÉåíáÇ~ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉåK 
aÉå Ü~ê áåíÉ Ö™íí ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ëíÉåë~ãäáåÖÉå ®ê Éå êÉëí ~î Éå 
Ñ∏êëí∏êÇ ~åä®ÖÖåáåÖK lã ë™ íêçíë ~ääí ®ê Ñ~ääÉí ®ê ÇÉí ~åíáâî~êáëâ~ î®êÇÉí 

páÇ~ SMN çÑ OUVS 



 

~î ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå çÄÉÑáåíäáÖíK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ë á ÇÉíí~ ®êÉåÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ SMO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUQM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^êÄÉí~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí î~ê QT ã ä™åÖíI MIVM ã ÄêÉíí çÅÜ MISM ã ÇàìéíK hìäíìêä~ÖêÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ MISM ã Çàìé çÅÜ âçã Ç®êÑ∏ê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ ìí~å ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SMP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUVO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
î®Ö TRO 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~î çãê™ÇÉí á~âííçÖë ëâ®êîáÖ ëíÉå é™ Éå 
ãáåÇêÉ éä~í™ ãÉÇ ä®íí~êÉ àçêÇ~ê ë~ãí Éå ã∏àäáÖ êÉëí ~î Éå ëíÉåëíê®åÖK 
p~ãã~åä~Öí Q ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå íçí~ä ä®åÖÇ ~î NS ã ÇêçÖë K pÅÜ~âíÉå ÇêçÖë 
Ä™ÇÉ é™ éä~í™å ãÉÇ ëâ®êîëíÉå ë~ãí áåîáÇ ÇÉå ã∏àäáÖ~ ëíÉåëíê®åÖÉåK 
pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë ÖÉåçã ëíÉåëíê®åÖÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåëíê®åÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î å~íìêëíÉå á 
ãçê®åàçêÇK 

lâä~êí é™ Ää~åâÉíí çÅÜ â~êí~ îáäâÉå Ñçêåä®ãåáåÖ ëçã ÄÉê∏êÇÉëK 

páÇ~ SMQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ SMR çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PURN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
jà®êÇÉîá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

NVUV ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âí áåêáã çãê™ÇÉå~ gI 
i çÅÜ n á jà®êÇÉîá áåÇìëíêáçãê™ÇÉK båÇ~ëí áåçã çãê™ÇÉ P é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
çíóÇäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê áåçã Éå ÄÉÖê®åë~Ç óí~K sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVP é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ëé™ê ÉÑíÉê Äçë®ííåáåÖK 
båÇ~ëí ãóÅâÉí çíóÇäáÖ~ çÅÜ ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ 
Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä ÉääÉê ëí∏êêÉ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê â~å Ç®êÑ∏ê áåíÉ ~åëÉë ëçã å∏Çî®åÇáÖ~K 

páÇ~ SMS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ SMT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUQS NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí qê®ÇÖ™êÇëã®ëí~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉí î~ê OU ã ä™åÖíI NIPM ã ÄêÉíí çÅÜ NIRM ã ÇàìéíK pÅÜ~âíÉíë 
î®ëíê~ ÇÉä áååÉÜ∏ää çëí∏êÇ~ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK aÉåå~ ÇÉä ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éêçÑáäK qî™ âìäíìêä~ÖÉê ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ëÉåí é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçêK hìäíìêä~ÖêÉå áååÉÜ∏ää ëéêáíí íÉÖÉäâêçëë çÅÜ áåÄä~åÇåáåÖ ~î 
â~äâÄêìâK píÉêáä åáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ åáî™å HQISM á s~ÇëíÉå~ âçããìåë 
Ü∏àÇëóëíÉãK 

páÇ~ SMU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SMV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUPV NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kìåå~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_WffWQFI êÉÅÉåí Öä~ëI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î Ö~ãä~ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
a™ ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ö~ãä~ ëÅÜ~âí ìíåóííà~ÇÉë îáÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåI 
ÄÉê∏êÇÉë âìäíìêä~ÖêÉå ÉåÇ~ëí ìåÇ~åí~Öëîáë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK sáÇ ÇÉåå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ çäáâ~ âìäíìêä~ÖÉêI ÇÉí ∏îÉêëí~ Å~ MIO ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâóí~K hìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå Ü~ÇÉ Éå íçí~ä íàçÅâäÉâ é™ Å~ NIN ãK 
píÉêáä Ää™äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ HOIRM ã á s~ÇëíÉå~ âçããìåë 
Ü∏àÇëóëíÉãK 

páÇ~ SNM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SNN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUQN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _™íëã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäâêçëëI ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí î~ê êÉÇ~å ìééÖê®îí Ç™ ä®åëãìëÉÉí âçåí~âí~ÇÉëI ëÅÜ~âíÉí á 
Ö~í~å áÖÉåÑóääíK 
hìäíìêä~ÖêÉå î~ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ëí∏êÇ~ ~î ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK 
fåí~âí~ é~êíáÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ MISRJMIT ã Çà ã~íàçêÇëä~ÖÉêI ÜçãçÖÉå çÅÜ 
áååÉ é™ Ö™êÇÉå í®ãäáÖÉå ã∏êâ àçêÇ ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î ÇàìêÄÉåI 
íÉÖÉäâêçëë çÅÜ ëéáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f kp ëÅÜ~âíÉí å®ê~ Ö~í~å Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê 
~î âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ é™ MIQ ã ÇàK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ~ääÇÉäÉë áåå~åÑ∏ê o∏ååÉî~ääëÖ~íçêå~I îáäâÉí ìíÖàçêÇÉ 
ëí~ÇÉåë ÄÉÖê®åëåáåÖ Ñê™å ëÉåãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ Ñê~ã íáää NVMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK 
lãê™ÇÉí ìééíçÖë ~î â™äÖ™êÇ~ê çÅÜ íê®ÇÖ™êÇ~ê áå íáää ëÉå íáÇI îáäâÉí 
ÄÉâê®Ñí~ë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
hçåíêçääÉê á ÇÉëë~ çãê™ÇÉå ®ê ÇçÅâ î®ä ãçíáîÉê~ÇÉ áåÑ∏ê ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí 
Üáíí~ êÉëíÉê ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÖê®åëÉåI ëçã ìíÖàçêíë ~î ÖêçéI î~ää 
çÅÜ éä~åâK k™ÖçåíáåÖ ë™Ç~åí Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ áåíÉ Ü®êK 

páÇ~ SNO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SNP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PVRQ NVVP 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄóI mê®ëíÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíê~ kçêÇáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®Öå~ÇI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI î~ää~åä®ÖÖåáåÖI Öê~îI Ü™äî®Ö 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI âî~êíë~îëä~ÖI âî~êíëâ®êå~I Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉåI 
í®åÇÉêI Äê®åÇ Ñäáåí~I Ü~êíëI à®êåÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ë~ãí ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Äêç ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

s®ëíê~ eìëÄó NSWN ®ê Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ™íí~ Ü∏Ö~ê çÅÜ PS êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK NMM ã ks çã Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ NM ã £ çã Éíí áãéÉÇáãÉåí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MKP ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK hÉê~ãáâI çÄê®åÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ 
ÄÉåI çÄê®åÇ~ í®åÇÉêI Äê®åÇ äÉê~I Ü~êíëI ëâ®êîëíÉå çÅÜ âçäÑê~ÖãÉåí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖK bå ÇÉä ~î âìäíìêä~ÖêÉí ÄäÉî ëÉå~êÉ Ñ∏êÉã™ä 
Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
TR ã kl çã Öê~îÑ®äíÉíI åÉÇ~åÑ∏ê Éíí Äê~åí ÄÉêÖëé~êíáI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
MKPJMKPR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK cóåÇ ~î Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI âî~êíëâ®êå~ 
çÅÜ âî~êíë~îëä~Ö ë~ãí âçäÑê~ÖãÉåí çÅÜ ëâ®êîëíÉå â~å áåÇáâÉê~ Éíí 
Äçéä~íëä®ÖÉK bå Éäâ~ÄÉä ä~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää âìäíìêä~ÖêÉíë óí~K cóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ Äêçåë™äÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
s®ëíê~ eìëÄó NRWN ®ê Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ NR êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK bå 
Ü™äî®Ö ä∏éÉê á k£JêáâíåáåÖ ∏îÉê Öê~îÑ®äíÉíI åÉÇ ãçí iáää™å çÅÜ ÇÉí 
Ö~ãä~ ÄêçÑ®ëíÉí EÖ~ãã~äí î~Çëí®ääÉ\FK fåçã ÇÉí åó~ î®Öçãê™ÇÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ü™äî®ÖÉåK 

páÇ~ SNQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

RR ã ps çã s®ëíê~ eìëÄó NMMWNI Éå î~ääI é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãóÅâÉí 
ëâ~Ç~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê k çã ÇÉå Ö~ãä~ î®ÖÉåë ÇáâÉëâ~åíK cóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ Ñê™å êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ÖàçêÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
dê~î~êå~ ÄäÉî ëÉå~êÉ Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åóíí ÄêçÑ®ëíÉ ÇáêÉâí s çã iáää™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
Ñä®íîÉêâ ~î êáë çÅÜ ÖêÉå~ê ë~ãí ëíçÅâ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå O ã ÄêÉÇ çÅÜ 
MKR ã Ü∏Ö î~ääâçåëíêìâíáçå ~î ëíÉå EMKOJMKQ ã á Çá~ãÉíÉêF çÅÜ àçêÇK 
s~ääÉå ëçã ä∏éÉê é~ê~ääÉääí ãÉÇ iáää™å î~ê ëóåäáÖ á íî™ Éäâ~ÄÉäëÅÜ~âí NR 
çÅÜ NRM ã ä®åÖêÉ åçêêìíK fåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí åó~ ÄêçÑ®ëíÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñä®íîÉêâÉí çÅÜ î~ääÉåK 
s®ëíê~ eìëÄó SWN ®ê Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ íî™ Ü∏Ö~ê çÅÜ OV êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK VR ã £ çã iáää~åI ÇáêÉâí s çã Öê~îÑ®äíÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
MKN ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê îáÇ ÄçåáåÖëÜìëÉí é™ íçãíÉå mê®ëíÖ™êÇÉå PWPK 
cóåÇ ~î âÉê~ãáâ Ñê™å Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉí ®ê 
ÇçÅâ çë®âÉêí çã âìäíìêä~ÖêÉí â~å Ç~íÉê~ë ìíáÑê™å âÉê~ãáâÉåK bå Éäâ~ÄÉä 
ä~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää âìäíìêä~ÖêÉíë óí~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ SNR çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NUQT NVVP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí mêÉä~íÉåI hóêâçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ á ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë O ëÅÜ~âíK rí~åÑ∏ê åçêê~ ÇÉäÉå ~î 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå hóêâçÖ~í~å P Öê®îÇÉë Éíí PIR ñ Q ã ëíçêí ëÅÜ~âí á Ö~í~åK 
p~ãíáÇáÖí ìééíçÖë Éíí OU ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Ñê™å íêçííç~êÉå îáÇ 
o∏Çíçêåëé~êâÉåI íî®êë ∏îÉê hóêâçÖ~í~å çÅÜ áå çÅÜ êìåí Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI 
hóêâçÖ~í~å PK 
f hóêâçÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIPJMIR ã íàçÅâí çëâáâí~í âìäíìêä~ÖÉê é™ 
ÜÉä~ ÇÉå Öê®îÇ~ ëíê®Åâ~å EãÉÇ ìåÇ~åí~Ö ~î Éíí ®äÇêÉ s^JëÅÜ~âí ê®íí 
ÖÉåçã Ö~í~åFK m™ íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ìéé íáää Q çäáâ~ 
é™ä~ÖêáåÖ~ê çÅÜ MIT ã íàçÅâ~ ä~ÖÉêK qêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå 
ÄêìååëåÉÇÖê®îåáåÖI ÑóääÇ ãÉÇ í~äêáâ~ ëâ®êîçê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ ~î 
®äÇêÉ íóéÉêI Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ Ç~íÉêÄ~ê íáää NTMMJí~ä ë~ãí Éå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ 
ëíÉåä~Öí ÖçäîI Ç~íÉêÄ~ê íáää NRJNSMMJí~ä ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
f ÄçííÉå âìåÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê ëâ êóÖÖ~ÇÉ ™âê~ê ÇçâìãÉåíÉê~ë ∏îÉê ÜÉä~ 
íçãíÉåK qçãíÉå Ü~ê ~ääíë™ Ñ∏êÉ NRMMJí~äÉí î~êáí ™âÉê çÅÜ ÄÉÄóÖÖíë Ñ∏êëí 
ìåÇÉê NRJNSMMJí~äK 

páÇ~ SNS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SNT çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUQO NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pà∏Ö~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hÉåí rääÖêÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ Ñà®êêî®êãÉå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí ëÅÜ~âí ÇêçÖë íî®êë ∏îÉê pà∏Ö~í~å Ñê™å âî päçííëÜÉêêÉå íáää âî 
håÉâíÉåK pÅÜ~âíÉí î~ê íçí~äí NM ã ä™åÖíI ä ã ÄêÉíí çÅÜ MIUM ã ÇàìéíK f 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™Ñ∏êÇ~ ë~åÇã~ëëçê çÅÜ áåîáÇ âî håÉâíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê EMIQM ãF ~î çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê á ÄçííÉå é™ ëÅÜ~âíÉíK 
aÉíí~ âçã áåíÉ ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~K 
^åäÉÇåáåÖÉå íáää ÇÉå êáåÖ~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î âìäíìêä~ÖÉêä®ãåáåÖ~ê ÄÉêçê 
é™ ÇÉ çãÑ~íí~åÇÉ ìíëÅÜ~âíåáåÖ~ê ëçã ìíÑ∏êÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
íçí~äë~åÉêáåÖ ~î s^JëóëíÉãÉí NVUQK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ SNU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SNV çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PVMN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÇÉîá âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ãóåíI Äê~âíÉ~íI âå~ééå™äI Ü~â~êI ÜóëâçêI ÄçâÄÉëä~ÖK 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã∏ÖÉäë~åÉêáåÖ á ä™åÖÜìëÉíë ãáíí çÅÜ ìíÄóíÉ ~î 
ìééêìííå~ Öçäî çÅÜ Äà®äâä~Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pâÉÇÉîá âóêâ~ ®ê íáää ëáå~ ®äÇëí~ ÇÉä~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉå ãÉÇ~å íçêåÉí 
íáääâçã é™ NTTMJí~äÉí çÅÜ âçêÉí ãÉÇ ëáå~ íêÉëáÇáÖí ~îëäìí~ÇÉ âçêë~êã~ê 
çÅÜ âìéçä ãÉÇ ä~åíÉêåáå ∏îÉê âçêëãáííÉå íáääâçã NUMPJMTI ãÉÇ läçÑ 
qÉãéÉäã~å ëçã ~êâáíÉâíK j~å Ü~ê ~åí~Öáí ~íí ä™åÖÜìëÉíë ãìê~ê Ö™ê 
íáääÄ~â~ íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ ~íí ëíÉåâóêâ~å Ä∏ê Ü~ Ü~Ñí Éå Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ 
~î íê®K 
bíí ∏îêÉ MIPJMIQ ã íà ä~ÖÉê ãÉÇ ëíçê~ ëíÉå~ê çÅÜ ÄóÖÖå~Çë~îÑ~ää Ñê™å ÇÉí 
íáÇáÖ~ NUMMJí~äÉí ÄçêííçÖ ãÉÇ ÄçÄJÅ~íK råÇÉê ÇÉíí~ Üáíí~ÇÉë Éíí íê®Öçäî 
Ñê™å NTMMJí~äÉí á Ñçêã ~î Ç™äáÖí ÄÉî~ê~ÇÉ éä~åâçêK f ÇÉíí~ ëâáâí Üáíí~ÇÉë 
Éíí íàìÖçí~ä ãóåí Ñê™å NSMMJí~äÉí íáää NUMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK f ÇÉåå~ åáî™ 
Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éå î®ÖÖëíçÅâ ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ ã™äåáåÖëêÉëíÉêK 
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ Ñ∏ê ÇÉí åó~ ÖçäîÉíë Öàìíå~ Ä~äâ~ê ÖáÅâ ÉåÇ~ëí çÄÉíóÇäáÖí 
Çàìé~êÉ ®å ÇÉåå~ åáî™K f Éå Å~ NñN ã ëíçê Öêçé ÄÉä®ÖÉå Å~ O ã ë∏ÇÉê çã 
âóêâ~åë åçêÇî®ÖÖ Üáíí~ÇÉë Éå ëóääëíÉåëê~Ç ë~ãí óííÉêäáÖ~êÉ Éíí íê®ÖçäîK 
p∏ÇÉê çã ëíÉåê~ÇÉå Ñ~ååë Éå åÉêÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éå Öê~îI îáäâÉå ÇçÅâ Éà 

páÇ~ SOM çÑ OUVS 



 

 
 

 

âìåÇÉ ìåÇÉêë∏â~ë å®êã~êÉK f ÇÉëë ÑóääåáåÖ Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ Q ëí Äê~âíÉ~íê~ê 
ë~ãí ÑäÉê~ âå~ééå™ä~êI Ü~â~ê çÅÜ Üóëâçê ë~ãí ÄçâÄÉëä~ÖK 
cóåÇÉå íçäâ~ë ëçã ëóääëíÉåëê~Ç íáää ®äÇëí~ íê®âóêâ~åK píçÅâÉå Ü~ê ìíÖàçêí 
î®ÖÖ á Éå íáããÉêâóêâ~ ãÉÇ ã™äåáåÖ~ê ÇáêÉâí é™ íê®î®ÖÖÉåK bíí 
éêçîëÅÜ~âí á ä™åÖÜìëÉíë ë∏Çê~ ÇÉä Ü~ÇÉ ÇçÅâ ÉåÇ~ëí ëí∏êåáåÖ~ê Ñê™å Éå 
Öê~î çÅÜ áååÉÜ∏ää áåÖ~ ëé™ê ~î âóêâ~åë ëóÇî®ÖÖK 
aÉí ìåÇêÉ íê®ÖçäîÉí Ü~ê ìíÖàçêí Öçäî á ÇÉå ®äÇëí~ ëíÉåâóêâ~åë åçêê~ ÇÉäK f 
ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ìíÖàçêÇÉë ÖçäîÉí áëí®ääÉí ~î â~äâëíÉåëÜ®ää~êI îáäâ~ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë é™ ™íëâáääáÖ~ ëí®ääÉå á âóêâ~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇÉîá NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

páÇ~ SON çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUUN NVVP 

k~ãåLéä~íë 
üÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ÇÉ íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå âìäíìêä~ÖÉêêÉëí 
é™íê®ÑÑ~íëK sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îíçêî~ÇÉë ÜÉä~ ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ óí~åK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ SOO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RNMM NVVP 

k~ãåLéä~íë 
iàìåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó∏ééå~Ç â~äâí®âí á Éíí Ö~ãã~äí áÖÉåä~Öí â~äâÄêçíí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î Éå OU Ü~ ëíçê ÄÉíÉëÜ~ÖÉ é™ Éíí ãçê®åâä®íí â~äâÄÉêÖK 
m™ âê∏åÉí ~î Ü∏àÇÉå äáÖÖÉê ÑÉã êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI íî™ çî~ä~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ ëáÇçÄäçÅâ çÅÜ Éå Ü∏Öâ~åíëëí®ääÇ ëíÉåK dê~î~êå~ ®ê UJ 
P ã á Çá~ã çÅÜ äáÖÖÉê í®ííK qêÉ ~î Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~êå~ íçêî~ÇÉë ~î á â~åíÉå 
Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÇÉí î~ê Öê~î~êK ^ää~ Ü~ÇÉ ìíî~äí ëíÉåã~íÉêá~ä í®í~ 
é~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ Éå ~îÖê®åë~Ç â~åí ãçí çãÖáî~åÇÉ ã~êâ çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
Ç®êÑ∏ê î~ê~ Öê~î~êK 
`~ NRM ã åçêê çã Öê~î~êå~ ä™Ö Å~ Rëí RMñRM ã ëíçê~ ã~êâë®åâçê ëçã 
ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ Ñçëëáä~ ™âÉêóíçêK mêçîëÅÜ~âí ÇêçÖë ÖÉåçã ÇÉëë~K 
fåÇáâ~íáçåÉê é™ íáÇáÖ~êÉ çÇäáåÖ î~ê ÇçÅâ ë™ ëî~Ö~ ~íí ÇÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã 
å~íìêäáÖ~ ë®åâçê á ëí®ääÉíK 
dê~îÑ®äíÉí Ü®êëí~ãã~ê ãÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí Ñê™å à®êå™äÇÉêåK 

páÇ~ SOP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iàìåÖ NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iàìåÖ 

páÇ~ SOQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PTPV NVVPI NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
aêçíÜÉãëÖ~í~åI máåÖê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãóåí ENUMMJí~äFI ëíáÖÄóÖÉäI åóÅâä~êI Ü®ëíëâçêI å™ä~êI ëâçêI âÉê~ãáâ ~î 
ë~ãíäáÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
çÅÜ ëÉå~êÉ íóéÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î Ö~ãä~ s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉ äÉÇåáåÖ~ê ëçã ëâìääÉ Äóí~ë ìí Ü~ÇÉ åÉÇä~Öíë á Ö~í~å NVOUI ÇÉäîáë 
ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î bêáâ iìåÇÄÉêÖ EpÉ qçéçÖê~Ñáëâ~ 
ëí~ÇëìåÇÉêë∏âåáåÖ~êFK iìåÇÄÉêÖ ãÉå~ê ~íí aêçíÜÉãëÖ~í~å äÉÖ~í ìí~åÑ∏ê 
ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå çÅÜ ~íí ®äÇêÉ Ö~íä®ÖÖåáåÖ~ê ë~âå~ëK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVVN J VQ Ü~ê îáë~í ~íí ÇÉíí~ ®ê ÑÉä~âíáÖíK k™Öçí ëçã 
çÅâë™ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉâê®Ñí~ÇÉK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á aêçíÜÉãëÖ~í~åë Ä∏êà~å îáÇ 
âçêëåáåÖÉå ãÉÇ iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI Éíí ÑäÉêí~ä Ö~íìåáî™ÉêI Ä™ÇÉ ~î 
âìääÉêëíÉå çÅÜ â~îÉäÄêçK bíí ÑäÉêí~ä êìëíÄ®ÇÇ~ê íáää Éà ÄÉî~ê~ÇÉ Ö~íìåáî™Éê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉë çÅâë™K bå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ä®åëãìëÉÉí Ü~ÇÉ 
âìåå~í îáë~ ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å NOQM í~ä á hî aêçííÉå çÅÜ á hî 
oóÖÖ™ëëíìÖ~å é™ ∏ãëÉ ëáÇçê aêçíÜÉãëÖ~í~å ëíê®Åâí ëáÖ ä™åÖí ìí á Ö~í~å 
ë™ ~íí ÇÉåå~ë ìêëéêìåÖäáÖ~ ÄêÉÇÇ áåëâê®åâíë íáää Å~ P ãK hìäíìêä~ÖêÉíë 
ã®âíáÖÜÉí é™ ÇÉí ~âíìÉää~ é~êíáÉí ìééÖáÅâ íáää å®ê~ OIR ãK 
píê~ñ Ñ∏êÉ âçêëåáåÖÉå eçëéáí~äëÖ~í~åLaêçíÜÉãëÖ~í~å ãáåëâ~ê 
âìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí é™í~ÖäáÖí åÉÇ íáää MIR ãK d~íìä®ÖÖåáåÖ~êå~ 

páÇ~ SOR çÑ OUVS 



 

 

 

ìééÜ∏êK f ëí®ääÉí ëóåë Éå íóÇäáÖ çÇäáåÖëéêçÑáä á ÄçííÉå é™ ëÅÜ~âíÉíK aÉíí~ 
áååÉÄ®ê ~íí ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ aêçíÜÉãëÖ~í~å ëî®åÖí áå á hî 
oóÖÖ™ëëíìÖ~å ëíê~ñ k çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ âçêëåáåÖÉå ãÉÇ 
eçëéáí~äëÖ~í~å çÅÜ Ñ∏êãçÇäáÖÉå ÉåÇ~ëí äÉíí íáää Ñê~åÅáëâ~åÉêâäçëíêÉíK 
i®åÖë ãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î ëí~âÉíÉí áå íáää aêçíÜÉãëâóêâ~åë âóêâçÖ™êÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë N ã ìí á Ö~í~å êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå íÉÖÉäãìêK qêçäáÖÉå 
aêçíÜÉãëâóêâ~åë ÄçÖ™êÇëãìêI êáîÉå á ãáííÉå é™ NUMM í~äÉíK 
dê®îåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí máåÖê®åÇ äÉÖ~í ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå ãÉå 
~íí çãê™ÇÉí á~åëéê™âí~Öáíë îáÇ ÇìãéåáåÖ ~î ÇáîÉêëÉ ~îÑ~ää ìåÇÉê 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ çÅÜ íáÇáÖêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK i®åÖëí ìí ãçí b OOW~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âê~ÑíáÖ é™äÉI ëçã âìåå~í `NQ Ç~íÉê~ë íáää Å~ ™ê NOMM 
Eçâ~äáÄêÉê~í î®êÇÉFK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SOS çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSRT NVVPI NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
mêóëëÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
ìäÑ pí™äÄçãI h~êáå~ gçÜåëëçåI iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EÑáåI Öêçîê~ÄÄ~ÇI Ñ∏êê™Çëâ®êäI ëáäâ®êäI ãáåá~íóêâ®êäI âçéé~êI 
i~ìëáíòíóéI îÉåÇáëâFI ã~äëíÉåI ëâ~ÑíÜ™äëóñ~I Ñäáåí~I âî~êíëK _êçåë 
Eëí™åÖâå~ééI âåáîI ÄäÉÅâFI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êÄáÑ~êí ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí ëíçêí Äçéä~íëâçãéäÉñ á mêóëëÖ™êÇÉåI ãÉÇ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää Ñê~ãÑ∏ê~ääí 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ìåÇÉêë∏âíÉëK råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ 
Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ NVUUI Éå ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ NVUV çÅÜ Éå 
ìíêÉÇåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ NVVMI î~êîáÇ íî™ ëíê™â ãÉÇ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íÉê 
çÅÜ çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë áåçã Éíí çãê™ÇÉ 
~î Å~ VMMMM ãOK fåÑ∏ê ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééê®íí~ÇÉë Éíí Üáëíçêáëâí 
â~êí∏îÉêä®ÖÖ ∏îÉê çãê™ÇÉíI Ñ∏ê ~íí ~îÖê®åë~ ÄóíçãíÉêå~ çÅÜ Ñ™ Ñê~ã ÇÉí 
®äÇêÉ âìäíìêä~åÇëâ~éÉíK f çÅÜ ãÉÇ ~íí çãê™ÇÉí ®ê âê~ÑíáÖí ìééçÇä~í î~ê 
ÇÉí Éíí ë®íí ~íí âçãã~ ™í Éî ÄçêíçÇä~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå Ñä~Åâ ëóÇëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí jçí~ä~ ëíê∏ã á ë∏ÇÉêK 
i~åÇëâ~éÉí ÄÉëí™ê ~î Éå âê~ÑíáÖ ™ë çêáÉåíÉê~Ç á ksJpl êáâíåáåÖI ëçã ®ê 
Éå áë®äîë~îä~ÖêáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ãç çÅÜ ë~åÇK f ë∏ÇÉê ∏îÉêÖ™ê àçêÇã™åÉå 
íáää äÉê~K _çéä~íëÉå ä™Ö áåçã Ü∏àÇâìêîçêå~ OS íáää QM ã∏Ü çÅÜ ìééÜ∏êÇÉ 
íî®êí Ç®ê äÉê~å îáÇíçÖK 
mêóëëÖ™êÇÉå äáÖÖÉê á Éíí ~î pîÉêáÖÉë ëí∏êëí~ Ü®ääêáëíåáåÖëÄóÖÇÉêI á 

páÇ~ SOT çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

å®êÜÉíÉå ~î eáããÉäëí~äìåÇI bâÉåÄÉêÖ çÅÜ iÉçå~êÇëÄÉêÖK 
kçêêâ∏éáåÖëÄóÖÇÉå ìíÖ∏ê Éíí ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë íêÉ ÅÉåíê~äçãê™ÇÉå 
ìåÇÉê Äêçåë™äÇÉêK 
aÉ ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê é™Ö™íí ìåÇÉê ÜÉä~ Ñ®äíë®ëçåÖÉêå~ 
NVVP çÅÜ NVVQ çÅÜ çãÑ~íí~ê Éå N âã ä™åÖ ÇÉä ~î ÇÉå åó~ 
ãçíçêî®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñê™å £ëíê~ båÉÄó âóêâ~I éê®ëíÖ™êÇ çÅÜ Äóíçãí á 
åçêê åÉê ãçí jçí~ä~ píê∏ã á ë∏ÇÉêK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë Ñ∏êìíçã £ëíê~ båÉÄó Äóíçãí áåÖ~ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK bå îáâáåÖ~íáÇ~ ÖìäÇÑáåÖÉêêáåÖ Üáíí~ÇÉë ìåÇÉê 
NVOMJí~äÉí Epej NUOQVF á ™âÉêå NM ã p£ çã £ëíê~ båÉÄó éê®ëíÖ™êÇK 
£ëíê~ båÉÄó âóêâ~I ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ åçêÇçëí çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI 
ÄóÖÖÇÉë á ëäìíÉí ~î NNMMJí~äÉíK hóêâ~å â~å Ü~ ìééÑ∏êíë é™ ÖêìåÇÉêå~ íáää 
Éå ®äÇêÉ íê®âóêâ~K bå êìåëíÉå ãÉÇ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ãáííÉå ~î NMMMJí~äÉí 
Ñáååë áåãìê~Ç á âóêâ~åK 
c∏êìíçã £ëíê~ båÉÄó Äóíçãí Ñáååë ÇÉí óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ÄóíçãíÉê á 
å®êÜÉíÉåI cóêÄó åçêÇî®ëí çÅÜ p∏êÄó î®ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
qêÉ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉê äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã Äçéä~íëÉåK båäáÖí ®äÇêÉ ìééÖáÑíÉê 
ëâ~ää ÇÉí Ü~ Ñìååáíë Éå ãáåÇêÉ ëâ™äÖêçéëäçâ~ä åçêê çã £ëíê~ båÉÄó 
éê®ëíÖ™êÇK qêÉ Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉê Ñáååë ëóÇî®ëí êÉëé î®ëíÉê çã çãê™ÇÉíK 
rééÖáÑíÉê çã Öê~î~ê Ñáååë ÇÉäë åçêê çã £ëíê~ båÉÄó âóêâ~ ÇÉäë áåîáÇ 
p∏êÄó Äóíçãí çÅÜ ÇÉäë ëíê~ñ î®ëíÉê çã éê®ëíÖ™êÇÉåK båäáÖí ®äÇêÉ 
ìééÖáÑíÉê ëâ~ää ÇÉí Ü~ êìååáíë Éíí Öê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí QMJí~ä ä™Ö~ 
Ü∏Ö~ê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã £ëíê~ båÉÄó ÄóíçãíK aÉíí~ Öê~îÑ®äí 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âíÉë á Ä∏êà~å ~î NVTMJí~äÉí ãÉå î~ê Ç™ ãóÅâÉí ëâ~Ç~íK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ÇáÑÑìë~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖ Ç~íÉê~ÇÉ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK aêóÖí N âã ëóÇî®ëí çã 
çãê™ÇÉí ®ê éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí íçí~äìåÇÉêë∏âí~ cáëâÉÄóÖê~îÑ®äíÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉå ®ê ãóÅâÉí ëé®åå~åÇÉK lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éíí ~î 
pîÉêáÖÉë ëí∏êëí~ Äçéä~íëâçãéäÉñK _ä~ ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí TMJí~ä ÜìëI ÑäÉê~ 
ëíçê~ ÖêçéëóëíÉãI Éíí ëíçêí ~åí~ä Öêçé~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ ÑìåâíáçåI Ü®êÇ~êI 
âçâÖêçé~êI Éåëí~â~ ëãáÇÉëÖêçé~ê çÅÜ ìÖå~êK _Éî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
Ç~íÉêáåÖ~ê íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê Ñ~ååë á ÇÉå åçêê~ çÅÜ á ÇÉå ÅÉåíê~ä~ 
ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉåK f åçêê Ñ~ååë î®äÄÉî~ê~ÇÉ ™ÇÉêëé™ê ãÉÇ çâä~ê 
Ç~íÉêáåÖK _çéä~íëÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ Ñê™å ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê íáää óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI ãÉå Ü~ê Éå íóåÖÇéìåâí á óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
eìëÄÉëí™åÇÉí ìíÖàçêÇÉë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î íêÉëâÉééáÖ~ ëíçäéÄóÖÖÇ~ 
ä™åÖÜìëI î~ê~î Éíí OMJí~ä â~å Ü®åÑ∏ê~ë íáää Äêçåë™äÇÉêI Éíí PMJí~ä íáää ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê çÅÜ âå~ééí NM íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK c∏êìíçã ä™åÖÜìë Ñ~ååë Éíí 
~åí~ä ëã™Üìë çÅÜ Éåëí~â~ ÖêçéÜìëK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë Éíí NMJí~ä âçåëíêìâíáçåÉê ãÉÇ 
Äê®åÇ~ ÄÉå îáäâ~ íêçäáÖÉå ®ê êÉëíÉê ~î Öê~î~êK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉëí™ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î âÉê~ãáâW Ñáå íáää Öêçîê~ÄÄ~Ç 
âÉê~ãáâI éçäÉê~í ÉääÉê ãÉÇ ëä®í óíÄÉÜ~åÇäáåÖK píçê~ Ñ∏êê™Çëâ®êäI ëáäâ®êäI 
ãáåá~íóêâ®êäI âçéé~êI âÉê~ãáâ ~î i~ìëáíòíóé çÅÜ îÉåÇáëâ âÉê~ãáâK 
píÉåêÉÇëâ~éÉå ìíÖàçêÇÉë Ää~ ~î ã~äëíÉå~êI å™Öê~ ëâ~ÑíÜ™äëóñçêI Éåëí~â~ 
ëâê~éçê çÅÜ Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëK a™äáÖí ÄÉî~ê~í î~ê ÇÉí çêÖ~åáëâ~ 
ã~íÉêá~äÉíK bíí é~ê ÄêçåëÉêW Éå ëí™åÖâå~ééI Éå âåáî çÅÜ å™Öê~ ÄäÉÅâK 
g®êåÑ∏êÉã™äÉå ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î åáí~ê çÅÜ ÄÉëä~ÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáë~ê íóÇäáÖí ~íí ÇÉí Éåçêã~ Äçéä~íëâçãéäÉñÉí 
Ñçêíë®ííÉê óííÉêäáÖ~êÉ á ëí∏êêÉ çãÑ~ííåáåÖ é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 

páÇ~ SOU çÑ OUVS 



 

ãçíçêî®ÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SOV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSRV NVVPI NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
dê®îëíÉåI dê®î~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íÉêê~ëëÉêáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î Éå åó ÉääÉÇåáåÖ çÅÜ ìééë®íí~åÇÉ ~î 
ëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë ~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
dêçé~ê  Öê®îÇÉë áåçã Éíí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉ ëíê~ñ p£ çã Ö™êÇÉå 
dê~îëíÉåK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
â®åÇ~ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉI Ää ~ Éíí Öê~îÑ®äíI Éåëí~â~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå 
ÑçêåÄçêÖ çÅÜ Éíí çãÑ~íí~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå Ü®êÇ Eî~êáÑê™å 
Éíí âçäéêçî í~Öáíë Ñ∏ê ~å~äóëFI Éåëí~â~ ëéêáÇÇ~ ëâ®êîëíÉå~ê çÅÜ â~åíÉå é™ 
Éå çÇäáåÖëíÉêê~ëëK 

páÇ~ SPM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_~åâÉâáåÇ OMTWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

_~åâÉâáåÇ OMTWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

páÇ~ SPN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSRQ NVVP\ 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs jáíí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ Ñáååë ìééÖáÑí çã Äçêíí~Öå~ Öê~î~ê á Ñçêã ~î Ü∏Ö~êK 
båÇ~ëí ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ëíçÇ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SPO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PMRP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
kçêê çã åìî~ê~åÇÉ bQ ÇêçÖë R ëÅÜ~âí ∏îÉê ë~åÇáÖ~ ÇêìãäáåÄáäÇåáåÖ~ê á 
™âÉêåK båëí~â~ âçäÑä®Åâ~êI Éå Ü®êÇ çÅÜ Éíí ÇáâÉ âçã ìåÇÉê ÇÉå ëÉåíáÇ~ 
™âÉêåë éäçÖëìä~K f £ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë 
ÑäÉê~ éä∏àëâáâí ÉÑíÉê Ñçëëáä çÇäáåÖ á £ ëäìííåáåÖÉå é™ Éå ~î ÇêìãäáåÉêå~K f 
éä∏àëâáâíÉå âçã Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ á ÄçííÉå å®ê~ çê∏êÇ ã~êâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéçê~Çáëâí ãÉÇ ™êÇÉêëé™êK 
p çã åìî~ê~åÇÉ bQ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™êÇÉêëé™ê ÉÑíÉê Ñçëëáä çÇäáåÖ á ÄçííÉå é™ 
ÑäÉê~ éä∏àëâáâí á Éå s ëäìííåáåÖ çÅÜ Å~ O ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î åÉÇÇê~ÖÉå 
™âÉêàçêÇ á Éå î™íã~êâëë®åâ~K f ™âÉêàçêÇÉå âçã Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éíí 
çÄê®åí ÄÉå Å~ NIOM ã ÇàìéíK aÉ ®äÇêÉ çÇäáåÖë~âíáîáíÉíÉêå~ âìåÇÉ á~âíí~ë 
á ëÅÜ~âíÉå áåçã Éå RR ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
aÉå Ñçëëáä~ çÇäáåÖÉå é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã åìî~ê~åÇÉ bQ Ü®êëí~ãã~ê 
íêçäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK 

páÇ~ SPP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ SPQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSSR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç qê®ÇÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖI ëÉãáå~êáÉÖê®îåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

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

cóåÇ 
_®äíÉêáåÖI ÄêóåÉåI âÉê~ãáâI âåáî~êI Ñê~ÖãÉåí ~î ÇêóÅâÉëâ®êäI Äê®åÇ~ 
ÄÉåI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
qáää Ñ∏äàÇ ~î Éå Äê~åÇ ëçãã~êÉå NVVP ÄÉÜ∏îÇÉ ÑäÉê~ ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê 
é™ _à®äÄç qê®ÇÖ™êÇ Éêë®íí~ë çÅÜ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉëK 
_à®äÄç qê®ÇÖ™êÇ ®ê ÅÉåíê~äí ÄÉä®ÖÉå á _à®äÄç ÄóK d™êÇÉå ~åëÉë î~ê~ 
~êîí~Ö~êÉ íáää _à®äÄçà~êä~êå~ë íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ÖçÇëK sáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á ~åëäìí~åÇÉ óíçê NVUTI NVUUI NVVO çÅÜ NVVP Ü~ê Éíí Å~ 
MIR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ëÉåîáâáåÖ~íáÇ~ çÅÜ íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ 
ÑóåÇK hìäíìêä~ÖêÉí ∏îÉêä~Öê~ê Éíí Öê~îÑ®äí Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
îáâáåÖ~íáÇ ëçã â~å Ñ∏êãçÇ~ë î~ê~ ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉ Ç™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
îáÇ Öê®îåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~íë ∏îÉê ãóÅâÉí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ÄóíçãíÉåK 
aÉå NVVQ ~âíìÉää~ óí~å çãÑ~íí~ê Éå ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã 
ìééíçÖë áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí PR ñ OM ã ëíçêí åóíí ä∏âä~ÖÉê NVVOK 
pÅÜ~âíÉí NVVQ î~ê P ã ÄêÉíí çÅÜ çãêáåÖ~ÇÉ NVVO ™êë óí~K ^êÄÉíÉí 
ìíÑ∏êÇÉë ëçã ëÉãáå~êáÉÖê®îåáåÖ Ñ∏ê aJâìêëëíìÇÉåíÉê Ñê™å píçÅâÜçäãë 
ìåáîÉêëáíÉí çÅÜ ` JâìêëëíìÇÉåíÉê Ñê™å d∏íÉÄçêÖë ìåáîÉêëáíÉíK c∏ê 
Öêçî~êÄÉíÉí ëî~ê~ÇÉ íáää ëíçê ÇÉä ÑêáîáääáÖ ~êÄÉíëâê~Ñí Ñê™å ~êâÉçäçÖáëâ~ 
Ñ∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉê á jà∏äÄó 
píçê~ ÇÉä~ê ~î óí~å î~ê ëí∏êÇ ~î íáÇáÖ~êÉ ~âíáîáíÉíÉê çÅÜ áåí~âí~ ä~ÖÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí á ÇÉå ∏ëíê~ Ü~äî~å ~î óí~åK p∏ÇÉê çÅÜ 

páÇ~ SPR çÑ OUVS 



 

 

 

∏ëíÉê çã ÇÉí Äêìåå~ ä∏âä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ MIR ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉêI áååÉÜ™ää~åÇÉ ÑóåÇ Ñê™å îáâáåÖ~íáÇ çÅÜ ®äÇëí~ ãÉÇÉäíáÇK aÉíí~ 
í®ÅâíÉ á ëáå íìê Éå ã®âíáÖ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ ∏îÉê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î óí~åK 
råÇÉê ëâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î çäáâ~ íóéÉêK fåÖÉå 
~î ÇÉëë~ áååÉÜ∏ää Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ ÉääÉê âÉê~ãáâK dê~îëâáÅâÉåI Äê~åÇä~ÖÉê 
êÉëéÉâíáîÉ ÄÉåÖêçé~ê íóÇÉê é™ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää Ä™ÇÉ óåÖêÉ çÅÜ ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêI ~å~äçÖí ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ êÉëìäí~íK 
f åçêê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á íêÉ åáî™ÉêK £îÉêëí Ñ~ååë Éå ëíÉåä~ÖÇ 
Ö™êÇ çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê ~î Éå NSMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉ EíêçäáÖÉå _à®äÄç 
lñÉäÖ™êÇI åÉÇä~ÖÇ é™ NSMMJí~äÉíFK råÇÉê ÇÉåå~ Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ~î Éíí 
íê®Öçäî çÅÜ Éå Ü®êÇé~ääK dçäîÉí âìåÇÉ ãÉÇ Üà®äé ~î ÑóåÇÉå Ç~íÉê~ë íáää 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ çÅÜ NRMM í~äK NQMMJí~äëÄóÖÖå~ÇÉå á ëáå íìê Ü~ÇÉ ëí∏êí 
Öê~î~ê Ñê™å à®êå™äÇÉêåK p~ãã~åä~Öí âìåÇÉ íêÉ ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ÇÉ 
ÄÉåÖêçéëÄÉÖê~îåáåÖ~ê çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ë ìåÇÉê çÅÜ 
âêáåÖ ÇÉíí~ ÖçäîK 
K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à®äÄç OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

páÇ~ SPS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

^fp kê üê 
PORT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
j~êãçêÄêìâÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI âî~êíëI ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^ ~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖ 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉí çÅÜ 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëî~Öí ã~êâÉê~Ç ëóÇëäìííåáåÖK gçêÇã™åÉå ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇK 
råÇÉê Éíí ìéé íáää MIO ã íàçÅâí Üìãìëëâáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíë åçêê~ 
ÇÉä Éíí âìäíìêä~ÖÉêçãê™ÇÉ ãÉÇ Ñóê~ ëâáâíK aÉëë~ ëâáâí î~êáÉê~ÇÉ á 
ë~ãã~åë®ííåáåÖ Ñê™å å®êã~ëí ê∏ÇÄêìå ë~åÇ íáää ëî~êí ëçíáÖ ë~åÇK 
hìäíìêä~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ ìééÖáÅâ íáää Å~ MIS ãK p~ãíäáÖ~ ä~ÖÉê î~ê 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉK oÉä~íáîí Ñ™ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK píê~íáÖê~Ñáå âìåÇÉ Ñ∏äà~ë 
é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ P ãK a®êÉÑíÉê Ñ~ååë Éå ëí∏êåáåÖ á Ñçêã ~î Éíí 
Çê®åÉêáåÖëê∏êK hìäíìêä~ÖêÉí ∏îÉêÖáÅâ Ç®êÉÑíÉê íáää Éíí Å~ MINJMINR ã íàçÅâí 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ê∏ÇÄêìåí ä~ÖÉêK f ÇÉíí~ ä~ÖÉê Öê®îÇÉë íî™ ãO ëíçê~ êìíçêK 
aÉí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ëâáâíÉí î~ê Å~ MINJMI O ã íàçÅâí çÅÜ áååÉÜ∏ää ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâ ë~ãí ãáåÇêÉ ã®åÖÇÉê âî~êíëK 
cóåÇÑêÉâîÉåëÉå ~îíçÖ ã~êâ~åí á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ç®ê 
âìäíìêä~ÖêÉí ∏îÉêÖáÅâ á äàìë ë~åÇK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë 
ÇÉëëìíçã ëí∏êåáåÖ~ê ÉÑíÉê çäáâ~ êÉÅÉåí~ ~âíáîáíÉíÉêK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ Ec~ÖÉêîáâ NWOSFK f ÇÉí ìééí~Öå~ 

páÇ~ SPT çÑ OUVS 



 

ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÅÉåí~ Ñóääå~Çëã~ëëçê á Ñçêã ~î íÉÖÉä çÅÜ âêçëë~Ç 
ëíÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ SPU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PORR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pîáåíìå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
kÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç íáääÄóÖÖå~Ç ~î î™êÇÜÉã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Éå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~êI Öêçé~ê ë~ãí Éíí 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉêK a~íÉêáåÖÉå î~ê ëÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ âìäíìêK 
aÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î íáää êÉëìäí~í Éå ÄÉÖê®åë~Ç Äçéä~íëI Å~ 
OMMJPMM ãO ãÉÇ Ü®êÇ~êI Öêçé~êI âìäíìêä~ÖÉê á Ñçêã ~î Éíí ìéé íáää MIN ã 
íàçÅâí ê∏ÇÄêìåí ë~åÇä~ÖÉêK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âçâÖêçéK bíí ~åí~ä 
ëíçäéÜ™ä á ~åëäìíåáåÖ íáää âìäíìêä~ÖêÉí ÄáäÇ~ê Éå êìåÇçî~ä ÜóÇÇä®ãåáåÖ 
ãÉÇ ∏ééåáåÖ ãçí ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉíK 
oÉä~íáîí êáâäáÖí ãÉÇ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cóåÇÉå ìíÖ∏êÉë ~î âÉê~ãáâI 
âî~êíëI Ñäáåí~I ÄÉêÖ~êíë~îëä~Ö ë~ãí Éå ÇÉä Äê®åÇ~ ÄÉåK 
j~íÉêá~äÉí ®ê ÜçãçÖÉåí çÅÜ ãÉÇ ëí∏Ç ~î âÉê~ãáâÉå â~å Äçéä~íëÉå 
éä~ÅÉê~ë ëÉåí á ÇÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ~ ëÉâîÉåëÉå Ep®íÉê fffLfsFK 

páÇ~ SPV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ SQM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTSS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
rääëí®ãã~I píìêÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI ëâ™äÖêçé~êI Ü™äî®ÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Öê~îÑ®äíI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìåÇÉêä~Ö áåÑ∏ê ~êÄÉíÉí ãÉÇ Éå Ñ∏êÇàìé~Ç 
∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ìééê®íí~åÇÉ ~î 
Üáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ Ñ∏äàí ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éå ∏âåáåÖ ~î ~åí~äÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñ~ëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ å®êã~êÉ PS B Ñê™å OPT íáää POO ëíóÅâÉåK £âåáåÖÉå 
ëâÉÇÇÉ Ñê®ãëí Ää~åÇ ÇÉå êÉÇ~å ÇçãáåÉê~åÇÉ íóéÉå ~î ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êI ãÉå ®îÉå ÄóJ Ö™êÇëíçãíÉê ìíÖàçêÇÉ Éå ëíçê Öêìéé 
åóÑóåÇK aÉëëìíçã Ñ∏êÉëäçÖë NP çÄàÉâí ãÉÇ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê íáää 
îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖK 

páÇ~ SQN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ OVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMQWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

páÇ~ SQO çÑ OUVS 



 

i~åÇÉêóÇ PNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

sáëí OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

sáëí OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

sáëí OPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

páÇ~ SQP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PORS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
cê∏àÉêìãI i~ÇìÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíëëâê~é~I ëä~ÖÉå âî~êíëI âå~ÅâëíÉåI Öê∏åëíÉåI éçêÑóêI âî~êíëáí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î íáÇáÖ~êÉ íÉäÉJäìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå S âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ áåîÉåíÉê~ÇÉë ãÉää~å i~ÇìÖ™êÇÉå NWN çÅÜ cê∏àÉêìã 
NWQ á háãëí~Çë ëåK aÉ ã~êâÑ∏êä~ÖÇ~ Éí~ééÉêå~ ìééÖáÅâ íáää ë~ãã~åä~Öí 
QIR âãI ÄÉä®Öå~ á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å 
kçêëÜçäã çÅÜ iàìåÖëÄêçK lãê™ÇÉí ÇçãáåÉê~ë ~î ÄäçÅâêáâ ëâçÖëíÉêê®åÖ 
ãÉÇ áåëä~Ö ~î ìééçÇä~ÇÉ äÉêàçêÇ~ê á ãáåÇêÉ ëéêáÅâÇ~ä~êK _çêíëÉíí Ñê™å Éå 
ÑçêåÄçêÖ Ü®êê∏ê ÇÉ Ñ™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á ëÅÜ~âíÉíë 
çãÉÇÉäÄ~ê~ çãÖáîåáåÖ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇI áåÖÉå ~î ÇÉëë~ 
ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíÉíK 
fåçã i~ÇìÖ™êÇÉå NWN ÄÉê∏êÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå íî™ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå 
ëçã Ü~ê äÉÖ~í îáÇ Éå ä~Öìå ìåÇÉê äáíçêáå~ëâÉÇÉíI á çãê™ÇÉ OI ™âÉêã~êâ 
çãÉÇÉäÄ~êí åçêÇî®ëí çã i~ÇìÖ™êÇÉåë ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
óíÑóåÇëáåîÉåíÉêáåÖ Éå ëâ®êîëíÉåëâçåÅÉåíê~íáçå ãÉÇ âî~êíëëâê~é~I 
ëâ®êîáÖ Öê∏åëíÉåI Éå âå~ÅâëíÉå ã ãK pÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ®åÇê~ÇÉë ë™ 
~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåíÉ ÄÉê∏êÇÉëK lãê™ÇÉ P ä™Ö á î~ää çÅÜ âìåÇÉ íáää 
ëí∏êêÉ ÇÉäÉå áåíÉ óíÑóåÇáåîÉåíÉê~ëK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI ëíê~ñ ìåÇÉê 
äáíçêáå~åáî™åI Ñ~ååë Éå ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí á ™âÉêã~êâK ^åíáâî~êáëâ 

páÇ~ SQQ çÑ OUVS 



 

 

 

âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë ~î OPM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí áåçã çãê™ÇÉ PI ãÉå áåÖ~ 
ä∏ëÑóåÇ ÉääÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f cê∏àÉêìã NWRJS çÅÜ NWQ ÄÉê∏êÇÉ ëÅÜ~âíÉí äáâå~åÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉå é™ 
∏ëíê~ êÉëéÉâíáîÉ î®ëíê~ ëáÇ~å ~î Éíí ÑçêåíáÇ~ å®ë á äáíçêáå~Ü~îÉí Eçãê™ÇÉ 
S çÅÜ TFK üâÉêã~êâ ëçã ~åëäìíÉê á ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉê íáää çãê™ÇÉ T âìåÇÉ 
óíÑóåÇáåîÉåíÉê~ëK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîáÖ ëíÉå çÅÜ çë®âê~ ~îëä~Ö ~î 
éçÑóê çÅÜ âî~êíëáíK ^åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë ~î ë~ãã~åä~Öí PMM 
ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âíI î~êîáÇ çãê™ÇÉ S âçåëí~íÉê~ÇÉë î~ê~ ëí∏êí ~î 
ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçåÉê çÅÜ ã~êâ~êÄÉíÉåK f çãê™ÇÉ T é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
âî~êíëëâê~é~ á ëÅÜ~âíÉí çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ä~åÇëî®ÖÉåK fåÖ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK äf∏îêáÖ~ çãê™ÇÉå ÄÉê∏êÇÉ ëÅÜ~âíÉí Éå 
çë®âÉê ÜìëÖêìåÇ Eçãê™ÇÉ NFI Éå ëíÉå~åë~ãäáåÖ ãÉÇ çë®âÉê Ñìåâíáçå 
Eçãê™ÇÉ QF çÅÜ Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ Eçãê™ÇÉ RFK ä ÇÉëë~ çãê™ÇÉå 
®åÇê~ÇÉë ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ë™ ~íí ÉîÉåíìÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Éà âçã ~íí 
ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ SQR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSRU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
cáääáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë é™ ÖêìåÇ ~î íáÇáÖ~êÉ Öê~îÑóåÇ á çãê™ÇÉíK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

páÇ~ SQS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PORU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
j~êãçêÄêìâÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI ÄÉêÖ~êíI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë NS ãO âìäíìêä~ÖÉêK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê 
ëí∏êí á ëáå~ åçêê~ çÅÜ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~ê ÖÉåçã ëÉå~êÉ áåÖêÉééK bå ëíê~íáÖê~Ñá 
âìåÇÉ ÇçÅâ ÄÉä®ÖÖ~ë á çãê™ÇÉíK f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Q ëâáâí 
ëçã ë~ãíäáÖ~ î~ê ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉK i®åÖêÉ åÉÇ á çãê™ÇÉí âìåÇÉ ÉåÇ~ëí OJP 
ëâáâí ÄÉä®ÖÖ~ëK aÉå ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉäÉå ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ ê∏ÇÄêìå ë~åÇK 
e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å OSIR çÅÜ OQIR ãK aÉí âÉê~ãáëâ~ 
ã~íÉêá~äÉí â~å Ç~íÉê~ë íáää c~ÖÉêîáâ fffLfsK 

páÇ~ SQT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ SQU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PTQN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eçëéáí~äëëíìÖçêå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ãÉÇÉä ìê _Éêáí t~ääÉåÄÉêÖë ëíáÑíÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉ ä®åëãìëÉÉí Éíí 
ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâí ê∏ê~åÇÉ p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ®äÇëí~ âóêâçê Éå îÉÅâ~ë 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíÉíë âóêâ~ á 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë aêçíÜÉãëâî~êíÉêK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ÇÉ Éå ã®åÖÇ î~åäáÖ~ ëã™ ëÅÜ~âíâçåíêçääÉê á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 
å™íí Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë ëíçê~ îÉíÉåëâ~éäáÖ~ êÉëìäí~í î~Ç Ö®ääÉê 
dê™Äê∏Çê~âçåîÉåíÉíë âóêâ~I píWi~ìêÉåíá çÅÜ ëÉå~ëí ëíê~ñ Ñ∏êÉ àìä NVVP 
®îÉå píWfäá~åë Ñ∏êëîìåå~ âóêâ~K 
aÉ ãÉÇÉä ëçã åì ~åëäçÖë ~åî®åÇÉë Ñ∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ çÅÜ âçãéäÉííÉê~ 
ÇÉ êÉëìäí~í ëçã êÉÇ~å Ü~ÇÉ ìééå™ííëK jÉÇ Üà®äé ~î ÇÉ ~åëä~Öå~ ãÉÇäÉå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ á pã~ä~ dê®åÇ ãÉää~å hî eçéáí~äëëíìÖ~å S 
çÅÜ T çÅÜ á eçëéáí~äëÖ~í~åK bå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ÇÉ é™îáë~í ~íí 
ëóÇãìêÉå íáää âóêâ~å äáÖÖÉê áåí~âí á Öê®åÇÉåK mä~åÉå î~ê åì ®ê ~íí îá~ Éíí 
ëÅÜ~âí äçâ~äáëÉê~ åçêÇãìêÉåK jóååáåÖÉå ~î pã~ä~ dê®åÇ ®ê ÇÉí ÉåÇ~ 
ëí®ääÉ Ç®ê âóêâ~åë ÜÉä~ ÄêÉÇÇ â~å ëíìÇÉê~ë ìí~å ~íí ∏îÉêä~Öê~ë ~î 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
^êÄÉíÉí Ñ∏êëî™ê~ÇÉë ™íëâáääáÖí é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå ëíçê~ ã®åÖÇ äÉÇåáåÖ~ê 
ëçã âçêë~ÇÉ çÅÜ ä™Ö à®êåë ãÉÇ ëÅÜ~âíÉí ÜÉä~ î®ÖÉåK qáää Ñ∏äàÇ ~î 

páÇ~ SQV çÑ OUVS 



 

 
 
 

 

 

äÉÇåáåÖëÖê~î~ê âìåÇÉ ÉåÇ~ëí MIR ~î Öê®åÇÉåë ÄêÉÇÇ é™ íçí~äí NIT ã 
ìåÇÉêë∏â~ëI ãÉÇ~å ä®ãåáåÖ~êå~ á eçëéáí~äëÖ~í~å ÇÉäîáë î~ê ë™ ëî~å 
ëí∏êÇ~ ~î äÉÇåáåÖ~ê çÅÜ s^ ~íí ÇÉ áåíÉ âìåÇÉ é™íê®ÑÑ~ëK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ®åÇ™ Ääçííä®ÖÖ~ Éå NIR ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î 
âóêâ~åë åçêÇãìê çÅÜ Éå ãçíëî~ê~åÇÉ ëíê®Åâ~ ~î ëóÇãìêÉåK ^îëí™åÇÉí 
ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ î~ê S ã EáåêÉ ã™ííFK bíí ã™íí ëçã î®ä ∏îÉêÉåëëí®ããÉê 
ãÉÇ ÇÉ ãáåÇêÉ ~î ÇÉ ÄÉî~ê~ÇÉ êçã~åëâ~ âóêâçêå~ á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
aÉíí~ í~ä~ê Ñ∏ê ~íí âóêâ~å ìêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ê î~êáí Éå äáíÉå êçã~åëâ 
âóêâ~I ®äÇêÉ ®å Öê™Äê∏Çê~âçåîÉåíÉíK 
f çêáÖáå~äéä~åÉå Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖáÅâ ~íí ë∏â~ áÇÉåíáÑáÉê~ çÅÜ 
Ç~íÉê~ ÇÉ çäáâ~ ÄÉî~ê~ÇÉ Öçäîåáî™Éêå~ áååÉ á âóêâ~åK aÉíí~ ãáëëäóÅâ~ÇÉë 
íóî®êê Ç™ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê óåÖêÉ 
íÉÖÉäÄóÖÖå~ÇÉê áååÉ á âóêâ~åK aÉëë~ Ü~ÇÉ ÜÉäí ∏ÇÉä~Öí ÖçäîÉå áååÉ á 
âóêâçêìáåÉå é™ ÇÉí ~âíìÉää~ é~êíáÉíK 
N ã ìåÇÉê âóêâ~åë ÖêìåÇãìê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå çëí∏êÇ Öê~îK aÉå êáåÖ~ 
ÄêÉÇÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉí ÖàçêÇÉ ÇçÅâ ~íí ÇÉåå~ áåíÉ âìåÇÉ ìåÇÉêë∏â~ë 
å®êã~êÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SRM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUNP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
mê®ëíÖ™êÇÉåI ^ëâÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉêI ëíÉåëíê®åÖ 

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

cóåÇ 
kóÅâÉäI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI ëíÉåÖçÇëFI ÑçêãíÉÖÉäI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää íî™ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉåX ÇÉäë á 
~åëäìíåáåÖ íáää âóêâ~å çÅÜ âäçëíÉêä®ãåáåÖ~êå~I ÇÉäë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖ~ê Å~ QMM ã p çã âóêâ~åK 
hóêâ~å ®ê ìééÑ∏êÇ ìåÇÉê NNMMJí çÅÜ Ü~ê ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ÑìåÖÉê~í ëçã 
âäçëíÉêâóêâ~ ™í åìååçêå~ îáÇ ÅáëíÉêÅáÉåëÉêâçåîÉåíÉí á ^ëâÉÄóK 
i®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê âäçëíÉê~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñáååë ëíê~ñ p çã âóêâ~åK 
bå ÇÉä ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ÇêçÖë ∏îÉê î~Ç ëçã î~êáí âäçëíêÉíë p ÇÉäK a®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIP ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê Å~ MIO ã íàçÅâ~ á ëÉå íáÇ 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK m™ íêÉ éìåâíÉê á ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê 
âçåëíêìâíáçåÉêK f Éíí Ñ~ää ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã Éå ãìê çÅÜ ÉîÉåíìÉääí Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖK f ÇÉ íî™ ∏îêáÖ~ Ñ~ääÉå ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã ëíÉå~ê ëçã â~å ìíÖ∏ê 
ÇÉä ~î Éå ÉääÉê ÑäÉê~ ëóääëíÉåëâçåëíêìâíáçåÉêK fåÖ~ ~î âçåëíêìâíáçåÉêå~ 
âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë Ç®êÑ∏ê áåíÉ 
å®êã~êÉK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå åóÅâÉäI Ñ~à~åëI ëíÉåÖçÇëI ÑçêãíÉÖÉä ã 
ãK 
f å®êÜÉíÉå ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ^ëâÉÄó VNWN ÇêçÖë Éíí ëÅÜ~âíK f ÇÉíí~ 

páÇ~ SRN çÑ OUVS 



 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉë Éå åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK 
kÉÇÖê®îåáåÖÉå î~ê êìåÇ~Ç çÅÜ Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ Å~ NIO ã çÅÜ Éíí 
Çàìé é™ MIO ãK píçäéÜ™äÉí Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ MIO ã çÅÜ Éíí ÄÉî~ê~í 
Çàìé é™ MIN ãK f ~åëäìíåáåÖ íáää åÉÇÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äáí Äê®åÇ 
äÉê~ çÅÜ Éå äáíÉå ëä~ÖÖâäìãéK 
bíí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ÇêçÖë á ™âÉêJ çÅÜ Ü~Öã~êâ k çã âóêâ~åK f ÇÉíí~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ëâÉÄó NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

^ëâÉÄó VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

páÇ~ SRO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMUT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^äîáâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëéêáíÄìíÉäà 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ é™ ä®åëî®Ö SNT 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáÇ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î Éå ãáëëí®åâí 
çÑÑÉêâ®ää~K aÉåå~ î~ê áåíÉ êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ∏êÉ âçåíêçääÉåK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí ê∏êÇÉ ëáÖ 
çã Éå ëíÉåë~ííI Öê®îÇ Äêìåå éä~ÅÉê~Ç á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå å~íìêäáÖ 
â®ää™ÇÉêK _êìååÉå Ü~ê á ëÉå íáÇ Ñóääíë áÖÉå ãÉÇ Ää ~ ëéê®åÖëíÉåK p~ååçäáâí 
Ü~ê ÄêìååÉå Ü∏êí íáää å™Öçí ~î ÇÉ íçêé ëçã Ü~ê Ñìååáíë á å®êÜÉíÉåK 
eìêìîáÇ~ â®ää~å Ñ∏êÉ ÄêìååÉåë íáÇ Ö™íí á Ç~ÖÉå çÅÜ ìíåóííà~íë ëçã 
çÑÑÉêâ®ää~ ®ê çâä~êíK 

páÇ~ SRP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kóâáä 

páÇ~ SRQ çÑ OUVS 



  

 

 

^fp kê üê 
PMUS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí i~åÇëâóêâ~åI e∏êë~äëé~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI âóêâçÖ™êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI âáëíëéáâ~êI ëîÉéå™ä~êI ãóåíI ∏êçåÜ®åÖÉI âÉê~ãáâ E_ffWQI 
ëíÉåÖçÇëFI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééêìëíåáåÖ ~î é~êâã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää çÅÜ é™ îáëë~ é~êíáÉê ®îÉå Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã ÇÉí 
çãê™ÇÉ ëçã ìíÖ∏ê ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëÉå íáää pWí gçÜ~ååÉë âóêâçÖ™êÇK 
aÉåå~ âóêâçÖ™êÇ Ü~ê î~êáí á Äêìâ ëÉÇ~å NNMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã íáää íáÇáÖí 
NUMMJí~äK 
fåçã ÜÉä~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÇ~å ÇáêÉâí ìåÇÉê Öê®ëóí~å çãê∏êÇ~ 
ëâÉäÉííÇÉä~êK lê∏êÇ~ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ é™ MISMJ 
NIOM ã ÇàìéK qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë OT Öê~î~êK pâÉäÉííã~íÉêá~äÉí âçããÉê 
~íí ™íÉêÄÉÖê~î~ëK 

páÇ~ SRR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SRS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNOV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ âäçëíÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉêI Ñçëëáä ™âÉê\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éå s^Jëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí MIQ J MIT ã íàçÅâ~ ã~íàçêÇëëâáâíÉí Ü~ÇÉ ãáåÇêÉ áåëä~Ö ~î 
â~äâëíÉåëÑäáëI ëçíI íÉÖÉäâêçëë ë~ãí Éåëí~â~ ÇàìêÄÉåK a®ê ã~íàçêÇëëâáâíÉí 
î~ê ëçã íàçÅâ~ëí áååÉÜ∏ää ÇÉí Éíí óåÖêÉ é™Ñ∏êí ëâáâí ëçã ë~âå~ÇÉ ÇÉëë~ 
áåëä~ÖK aÉí ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~íàçêÇëëâáâíÉí Ü~ê ë~ååçäáâí ìíÖàçêí ®äÇêÉ 
™âÉêàçêÇ ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î ãÉÇÉäíáÇ~ ~îÑ~ääëã~íÉêá~äK dÉåçã óí~å 
ä∏éíÉ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ Éíí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉ Ñóääí ãÉÇ ÜìÖÖÉå 
â~äâëíÉåI â~äâëíÉåëÑäáë çÅÜ íÉÖÉäâêçëëK 

páÇ~ SRT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ SRU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
RNPM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
qê~âíÉåë Ñ∏êÜáëíçêá~ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ ®ê î®äâ®åÇ çÅÜ ~î ëíçê ÄÉíóÇÉäëÉ Ñ∏ê 
ÇÉå ëîÉåëâ~ ÜáëíçêáÉåK p∏ÇÉê çã _ÉêÖ äáÖÖÉê âóêâ~å íáää çÅÜ êìáåÉêå~ ~î 
ÇÉí î®äâ®åÇ~ sêÉí~ häçëíÉêK f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î _ÉêÖI áåîáÇ ëà∏å oçñÉå 
Ñáååë ÑäÉê~ Öê~îÑ®äí Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ Öê~îÑ®äí 
çÅÜ Éåëí~â~ Öê~î~êK sáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉå Ü®ê ~âíìÉää~ ÇÉäÉå ~î 
îáää~çãê™ÇÉí é™ NVSMJí~äÉí Ü~ê çãÑ~íí~åÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå 
ÖÉåçãÑ∏êíëK hêáåÖ Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê ã~å ÇçÅâ ëé~ê~í Éå 
å~íìêíçãíëäáâå~åÇÉ ÇÉä á îáäâÉå Ü∏ÖÉå äáÖÖÉêK f çÅÜ ëíê~ñ ìåÇÉê 
ã~êâóí~å âêáåÖ Ü∏ÖÉå ëóåíÉë êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉåI çÅÜ ®îÉå á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëóåíÉë Éåëí~â~ ìééëíáÅâ~åÇÉ ëí∏êêÉ ëíÉå~êK e∏ÖÉå 
çÅÜ ÇÉå á ã~êâóí~å ëóåäáÖ~ ëíÉåÉå ä™Ö ä®åÖë Éå ã~êâ~åí Ü∏àÇêóÖÖ á s 
ÇÉäÉå ~î íçãíÉå çÅÜ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉåå~ Ü∏àÇêóÖÖ Ñçêíë®ííÉê 
®îÉå áå é™ áåíáääáÖÖ~åÇÉ íçãíK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Éå ÇÉä ~î íçãíÉå hìåÖëÄêç NWPNO îáë~ÇÉ ~íí íêÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê E^N J PF Ñ~ååë áåçã ÇÉí í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK ^ N 
å®êã~ëí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ü∏ÖÉå Ü~ê ÉÑíÉê Ü~åÇêÉåëåáåÖ íçäâ~íë 
ëçã Éå ëíÉåë®ííåáåÖK kçêê çã ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êÉâí~åÖìä®ê 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå E^ OFK kçêê çã ^ O çÅÜ s çã çÅÜ áåíáää Éå 

páÇ~ SRV çÑ OUVS 



 

 

ÄÉêÖâä~Åâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î äáâå~åÇÉ 
ëíÉåã~íÉêá~ä E^ PFK p™î®ä ^ O ëçã ^ P î~ê î®ä ~îÖê®åë~ÇÉ çÅÜ 
Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ëâ®êîáÖ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå á å®êÜÉíÉå ëí∏ÇÉê íçäâåáåÖÉå 
~î ÇÉëë~ ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK i®ÖÉ çÅÜ Ñçêã áåÇáâÉê~ê ~íí 
®îÉå ÇÉëë~ â~å î~ê~ Öê~î~êK píÉåë~ãäáåÖÉå ∏ëíÉê çã ÄÉêÖÉí Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë 
ëçã å~íìêäáÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê TTWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê TTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê TTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ SSM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUNO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö POI î®Ö OMV 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
qÉÖÉäI âÉê~ãáâ E _ffWQ íóéFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö POK ë~ãí ~åä®ÖÖ~åÇÉí 
~î Éå Åáêâìä~íáçåëéä~íë á âçêëåáåÖÉå î®Ö PO çÅÜ î®Ö OMV ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ çâìä®êÄÉëáâíáÖ~ÇÉë ÇÉ ~âíìÉää~ çãê™ÇÉå~K bå éêçîÖê®îåáåÖ 
ëâÉÇÇÉ é™ Éíí ãáåÇêÉ é~êíáK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÖ çÅÜ 
âÉê~ãáâK sáÇ éêçîÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ÉÑíÉê Éíí íçêé á Ñçêã ~î 
âÉê~ãáâI íÉÖÉäÄáí~ê çÅÜ Éíí ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ääÜÉäÖçå~ RNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

páÇ~ SSN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POPV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ëI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉåI äÉêâäáåáåÖI ëâ®ê~ E\FI ëä~ÖÖI 
äÉâë~âëÄ™í ~î íê®I ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇI ëçã ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíI äáÖÖÉê é™ Éíí ëíê~íÉÖáëâí 
ä®ÖÉ Ç®ê pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å ã∏íëK aÉå é™ ë™ ë®íí ÄáäÇ~ÇÉ ìÇÇÉå ®ê 
~îëâìêÉå ~î Éå î~ääÖê~îK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê íçäâ~Ç ëçã Éå ëâ~åë á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë Éå îÉÅâ~ éÉê ™ê 
ëÉÇ~å NVVN á Éíí ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí ãÉää~å ãìëÉÉíI Éå ëíìÇáÉÅáêâÉä îáÇ 
ãÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄó EëÉÇ~å NVVP ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå 
jà∏äåÉêF çÅÜ jà∏äÄó âçããìåK ^êÄÉíÉí Ü~ê ÄÉâçëí~íë ~î ãÉÇÉä Ñê™å 
jà∏äÄó âçããìåK 
NVVN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ÇÉ ÑçêãÉå ~î Éå éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí 
ë∏â~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÑ®ëí~ Ö™êÇÉåK aÉëë~ ëé™ê îáë~ÇÉ ëáÖ 
âçãã~ Ñê™å ÇÉ ãÉëí ëâáäÇ~ íáÇÉêK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Üìë 
Ç~íÉê~í íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ âÉê~ãáâ Ç~íÉê~Ç íáää åÉçäáíáâìãK 
råÇÉê NVVO çÅÜ NVVP Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí 
Ñê™å ÇÉí ã~íÉêá~ä ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë NVVNK bå é~äáëë~Ç Ü~ê âçåëí~íÉê~íë £ 
çã ÇÉå â®åÇ~ î~ääÖê~îÉåK _ÉÑ®ëíåáåÖÉåë Ñ∏êÑ~ää ìåÇÉê ëÉå ãÉÇÉäíáÇ Ü~ê 
âìåå~í ìíä®ë~ë á î~ääÖê~îÉåK pé™ê ~î NSMMJí~äÉíë íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖ Ü~ê 
é™íê®ÑÑ~íë s çã î~ääÖê~îÉåK péêáÇÇ~ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å ëíÉå™äÇÉê çÅÜ à®êå™äÇÉê 
Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë áåçã çãê™ÇÉíI äáâëçã êáâäáÖí ãÉÇ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å NRJ NSMMJ 

páÇ~ SSO çÑ OUVS 



 

 

 

 

í~ä çÅÜ Éåëí~â~ ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÉã™äK 
sáÇ NVVQ ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êä~ÇÉë ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ 
íáää çãê™ÇÉí s çã ÇÉå â®åÇ~ î~ääÖê~îÉåK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ 
çâ®åÇ î~ääÖê~î ëçã ä∏éÉê íî®êë ∏îÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇëéä~åÉåK aÉåå~ 
Ü~ê î~êáí Å~ NR ã ÄêÉÇ çÅÜ PIR ã ÇàìéK bå î~ää Ü~ê î~êáí ìééâ~ëí~Ç £ 
çã î~ääÖê~îÉå çÅÜ á Öê~îÉåë s ëä®åí Ü~ê ëåÉÇëí®ääÇ~ é™ä~ê ëä~Öáíë åÉêK 
píê~ñ £ çã ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå 
ëóääëíÉåëÖêìåÇ ëçã ë~ååçäáâí ®ê ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ENSMMJí~ä\FK bíí ëÅÜ~âí 
ãÉää~å ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ î~ääÖê~îÉå é™îáë~ÇÉ 
êÉëíÉê ÉÑíÉê NSMMJí íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖ~êK l çã ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ 
î~ääÖê~îÉå ìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ íêÉ ëíçäéÜ™ä Ü∏ê~åÇÉ íáää ÇÉå çî~å 
å®ãåÇ~ é~äáëë~ÇÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ÇóâåáåÖ~ê á pâÉå~™å çÅÜ 
pî~êí™åK f Ä™Ç~ ™~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âçåëíêìâíáçåÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
åÉÇëä~Öå~ é™ä~êK mêçîÉê Ü~ê í~Öáíë Ñ∏ê ` NQK f pâÉå~™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå 
Éå äÉâë~âëÄ™í íáääîÉêâ~Ç ~î Éå ìêÜçäâ~Ç ëíçÅâLÖêÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

páÇ~ SSP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RMTQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
e∏Ö~êå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
éçêëäáåI à®êåëâêçíI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
e∏Ö~êå~ çãå®ãåë á ëâêáÑíäáÖí â®ääã~íÉêá~ä Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå ™ê NQTQK f 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå åì ∏îÉêÖáîå~ ÄóíçãíÉå Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ 
PR êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
aÉå ÇÉä ~î ÄóíçãíÉå ëçã ëâ~ ÄÉÄóÖÖ~ë äáÖÖÉê á Éå âê~ÑíáÖ ëäìííåáåÖK bíí 
ëÅÜ~âí é™ Å~ NMMãO íçÖë ìéé îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë 
î~êâÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉêK lãê™ÇÉí Ü~ê á ëÉå íáÇ ìíåóííà~íë 
ëçã ?ëçéíáéé?I á ãóää~å ä™Ö éçêëäáåI à®êåëâêçíI ÄìíÉäàÖä~ë ããK 

páÇ~ SSQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ SSR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PTQO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
oÉéëä~Ö~êÖê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ™íÖ®êÇ~åÇÉí ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
i®Åâ~å Ü~ÇÉ ìééëí™íí Ç™ Éå Ö~ãã~ä íê®î~ííÉåäÉÇåáåÖ Ääáîáí ~îÖê®îÇ 
NVVN á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóíÉ ~î s^ á üÖ~í~åK s~ííåÉí íêóÅâíÉ åì ìéé™í 
çÅÜ çêë~â~ÇÉ ä®Åâ~å á oÉéëä~Ö~êÖê®åÇK sáÇ ~êÄÉíÉí âçééä~ÇÉë ÇÉå Ö~ãä~ 
íê®î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå áå é™ ÇÉí ãçÇÉêå~ å®íÉí çÅÜ Éå Äêìåå ë~ííÉë á 
oÉéëä~Ö~êÖê®åÇK 
oÉéëä~Ö~êÖê®åÇ ®ê ÄÉä®ÖÉå á _ÉêÖëâî~êíÉêÉí ãÉää~å e~ãåÖ~í~å çÅÜ 
píçê~ eçíÉääÉíI Éå éä~ÅÉêáåÖ ëçã Öê®åë~ê íáää Éíí ~î ÇÉ íî™ çãê™ÇÉå Ç®ê 
ÇÉå ®äÇëí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ ~åí~ë Ü~ äÉÖ~íK hìäíìêä~ÖêÉå âìåÇÉ 
Ç®êÑ∏ê Ñ∏êî®åí~ë î~ê~ íàçÅâ~K sáÇ ëà®äî~ ä®Åâ~å ë~ííÉë Éå Äêìåå ëçã 
Öê®îÇÉë åÉÇ íáä Éíí Çàìé ~î PIO ã ìåÇÉê ã~êâåáî™I ÇÉí ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë ÉåÇ~ëí íáä N ã ìåÇÉê ã~êâK 
hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉÑ~ååë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íáä ëíçê~ ÇÉä~ê î~ê~ ëí∏êÇ~I 
êÉÇ~å ~î ®äÇêÉ íáÇÉêë î~ííÉåäÉÇåáåÖ~êK bå ÇÉä âçåëíêìâíáçåÉê á~âííçÖë 
ÇçÅâX m™ MIR ã Çàìé ìåÇÉê Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ë∏åÇÉêÖê®îÇ 
â~îÉäÄêçÖ~í~ Ñê™å îáäâÉå ÇÉåÇêçéêçîÉê íçÖëK aÉå íáÇáÖ~êÉ å®ãåÇ~ 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå á íê® ä™Ö é™ Éíí Çàìé ~î NIO ãI ®îÉå Ñê™å ÇÉåå~ íçÖë 

páÇ~ SSS çÑ OUVS 



 

 

 

ÇÉåÇêçéêçîK råÇÉê î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ á ÄêÉÇÇ äáÖÖ~åÇÉ 
íê®âáëíçê ~î âäìîå~ ëíçÅâ~êK qê®âáëíçêå~ ëíçÇ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí 
ÜÉäí ìåÇÉê î~ííÉåI î~êÑ∏ê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ÇÉã ÑáÅâ í~ë Äçêí Ñ∏ê ~íí î~ííåÉí 
ëâìääÉ âìåå~ éìãé~ë ìééK aÉ ã™ëíÉ íêçäáÖÉå çÅâë™ íçäâ~ë ëçã Éå ëä~Öë 
äÉÇåáåÖ Ñ∏ê ~îäçééëî~ííÉåI çÅâë™ Ü®ê íçÖë éêçîÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí Ñçêíë~ííÉ åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î P ã ìåÇÉê ã~êâóí~åI î~êé™ 
ëíÉêáä Ää™äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãíáÇáÖí Öê®îÇÉë çÅâë™ äÉÇåáåÖ~ê Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉå Ñê™å ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ 
í~åÇä®â~êé~êâíáâÉåK aÉíí~ ëÅÜ~âí âçã ÇçÅâ ÜÉäí ~íí äáÖÖ~ çî~åÑ∏ê 
âìäíìêä~ÖÉãáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SST çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PMRQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóI eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

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

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ~îëä~ÖI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ Éíí ~åí~ä éä~íëÉêK 
s®Ö bQ éä~åÉê~ë ~íí ÄêÉÇÇ~ë é™ Ä™ÇÉ åçêê~ çÅÜ ë∏Çê~ ëáÇ~å çã ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå ãÉÇ Ü®åëóåëí~Ö~åÇÉ íáää å~íìêJ çÅÜ âìäíìêî®êÇÉåK bÑíÉê 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ O ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVQ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ NT Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉê î~ê~î ™íí~ ìíÖàçêÇÉë ~î 
Öê~î~ê çÅÜLÉääÉê Äçéä~íëÉê çÅÜ åáç ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÇäáåÖëãáäà∏ÉêK 
sáÇ ÇÉå ~âíìÉää~ äçâ~äÉå ÄêÉÇÇ~ë î®ÖÉå Ñê®ãëí ™í åçêê çÅÜ ÄÉê∏ê Ç®êãÉÇ 
jà∏äÄó OPRWNI Éäî~ ëâ™äÖêçé~ê é™ Éå ÄÉêÖÜ®ää ãÉÇ Éå á ÇÉí å®êã~ëíÉ 
äçÇê®í î®ëíëáÇ~I ë~ãí jà∏äÄó OPSWN ëçã ìíÖ∏êë ~î íî™ 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê çã Ñóê~ êÉëéK íî™ ëâ™äÖêçé~êK råÇÉê NVVP 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ÇÉä ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î jà∏äÄó OPRWNI ë∏ÇÉê çã 
åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå î~êîáÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå ~î ÇÉã Ü~ê 
Ç~íÉê~íë ãÉÇ Üà®äé ~î NQ` íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI NUMMHJTM _mK 
sáÇ ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
™âÉêå î®ëíÉê çã jà∏äÄó OPRWN á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK 
aáêÉâí î®ëíÉê çã ÄÉêÖÜ®ääÉå ãÉÇ ëâ™äÖêçé~êI áåíáää ÇÉå Äê~åí~ çÅÜ ëä®í~ 
î®ëíëáÇ~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå í®í ~åë~ãäáåÖ ~î âê~ÑíáÖí ëçíáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 

páÇ~ SSU çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

î~ê~î Éå ÇÉä ®ê Ü®êÇ~ê ãÉÇ~å ÇÉå ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ë~ååçäáâí ®ê 
Äê~åÇÖê~î~êK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ á 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ ëéêáíí ∏îÉê óí~åK 
£ëíÉê çã ÄÉêÖÜ®ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Ü®ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêåI 
ë~ãí Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåä~Öí é~êíáK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ®ê ã∏àäáÖÉå Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ~î ÇÉå íóé ëçã â~ää~ë ëíÉâí ®ÖÖI ÉääÉê ÉîÉåíìÉääí Éå ëíÉåä~ÖÇ 
Ö™êÇëéä~å ÉääÉê äáâå~åÇÉ ëçã íáääÜ∏ê Äçéä~íëÉåK m™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë 
âÉê~ãáâI ~îëä~Ö çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK 
f ™âÉêå ë∏ÇÉê çã jà∏äÄó OPSWNJO é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÅÉåí~ Öêçé~ê çÅÜ Éíí 
ëí∏êêÉ ~åí~ä Ü~åÇÖê®îÇ~ ÇáâÉåK lãê™ÇÉí ~ê ë~ååçäáâí ìíåóííà~í ìåÇÉê 
ÇÉå íáÇ Ç™ eìäàÉ Äóíçãí î~ê á ÑìåâíáçåI îáäâÉí ãÉÇÑ∏ê ~íí ÇáâÉå~ â~å 
î~ê~ ™âÉêÄÉÖê®åëåáåÖ~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK 
bå ÅóâÉäî®Ö éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ë™ ~íí ÇÉå âçêë~ê bQW~å á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖI Ñê™å oóíí~êÜ~ÖëäÉÇÉå á jà∏äÄó ãçí eìäàÉK s®ÖÉå âçããÉê ~íí 
ÄÉê∏ê~ çãê™ÇÉí áåíáää jà∏äÄó OPQWN ëçã ìíÖ∏êë ~î íî™ ëâ™äÖêçé~ê é™ Éå 
ÄÉêÖÜ®ääK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Ü®ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ á çãê™ÇÉí 
å®êã~ëí áãéÉÇáãÉåíÉíK 
^î ÇÉ íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉå~I íóéÉå ~î âÉê~ãáâ ë~ãí Ç~íÉêáåÖÉå Ñê™å NVVP 
ÄÉÇ∏ãë Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ î~ê~ Ñê™å Ñ∏êêçãÉêëâ çÅÜ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OPQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OPSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ SSV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTQM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí båÖÉäÄêÉâí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ê∏êÇÉ PM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âíI ÄÉä®ÖÉí NIR ã ∏ëíÉê çã 
ÜìëÉíë ∏ëíê~ ëáÇ~ çÅÜ é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÇÉíí~K pÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää êÉÅÉåí~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêI áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

páÇ~ STM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVMV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^ëé∏à~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëéáâI à®êåëâêçí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
mêçîëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ãÉå ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ëÉåíáÇ~ ëâêçí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píê~ñ áåíáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉå äáÖÖÉê çÇäáåÖëê∏ëÉå 
çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉê é™ áãéÉÇáãÉåíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí ^åå~ 

páÇ~ STN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNTP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^äî~ëíê~ âäçëíÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí íêÉ âäçëíÉêÇ~ãã~êå ëâìääÉ êÉåë~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ ÄÉÖê®åëåáåÖ~êå~ ÄáÄÉÜ∏ääë äáâëçã 
Ç~ããÄçííå~êå~ë ÇàìéK sáÇ ãáííÉå ~î NSMMJí ìééê®íí~ÇÉ j~ííá~ë 
m~äÄáíòâá Éíí ë®íÉêá á ^äî~ëíê~K f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ Öê®îÇÉë Ç~ãã~êå~ 
çã é™ ë~ãã~ éä~íëK a~ãã~êå~ êÉåë~ÇÉë ®îÉå ìåÇÉê NVQMJí ìåÇÉê 
∏îÉêáåëÉÉåÇÉ ~î lííç cê∏ÇáåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ STO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
NUSO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééêìëíåáåÖë~êÄÉíÉå ~î â~àÉå îáÇ ëäçííÉíë k î~ääÖê~î 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí s®ííÉêå ìêëéêìåÖäáÖÉå ëíê®Åâí ëáÖ Ñê~ã Ñ∏êÄá 
éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åçêê~ â~àÉå îáÇ ëäçííÉíK m™ ëà∏ÄçííÉå Ü~ÇÉ Éíí ê~ãîÉêâ ~î 
ëíçÅâ~ê ÄóÖÖíëK o~ãîÉêâÉíI ëçã Ü∏ääë é™ éä~íë ãÉÇ ëíçäé~ê çÅÜ ìéé íáää 
Éå ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~êI ÑìåÖÉê~ÇÉ ëçã Éíí ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê â~àÉåK h~àÉå 
ÄÉëíçÇ á ∏îêáÖí ~î é™Ñ∏êÇ~ àçêÇã~ëëçêK 
bå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã â~å Ü~ ìíÖàçêí Éíí ÜìëÖçäî 
Üáíí~ÇÉë é™ â~àÉåK ûîÉå êÉëíÉê ÉÑíÉê ®äÇêÉ Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI 
ÇçÅâ áåÖÉå ®äÇêÉ ®å â~à~åä®ÖÖåáåÖÉåK 

páÇ~ STP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ STQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RMTR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~Çëã~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åí ÄÉåI ÄÉêÖ~êí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç íáääÄóÖÖå~Ç ~î ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ ìíÄêÉÇåáåÖI çãÑ~ííåáåÖ çÅÜ ÑóåÇÑêÉâîÉåë ÇêçÖë ÑÉã 
ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåX íêÉ ~î ÇÉëë~ Ñê™å ÜìëâêçééÉå çÅÜ ãçí ëâçäÖ™êÇÉåI 
∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ ëâçäÖ™êÇÉå áåçã í®åâí~ çãê™ÇÉå Ñ∏ê äÉâêÉÇëâ~éK 
bíí çãê™ÇÉ Å~ Q ã Ñê™å ÜìëâêçééÉå î~ê ëí∏êí çÅÜ áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a®êÉÑíÉê îáÇíçÖ Éíí Å~ MIQã íàçÅâí Ñóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ Öêìë çÅÜ êÉÅÉåí 
ã~íÉêá~äK aÉíí~ ä~ÖÉê î~ê Å~ MIQ ã íàçÅâíK a®êìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ 
ã~êâÜçêáëçåíK råÇÉê ÇÉåå~ îáÇíçÖ Éíí ìéé íáää MIO ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã î~ê ãóÅâÉí êáâí é™ ÑóåÇ ~î Ñê~ãÑ∏ê ~ääí âÉê~ãáâ ãÉå ®îÉå é™ 
âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ÄÉêÖ~êíK aÉíí~ ä~ÖÉê î~ê Ñ∏êÜ~åÇÉå á 
ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖëI ®îÉå é™ ëâçäÖ™êÇÉåK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
ëâçäÖ™êÇÉå EîáÇ Éå ®äÇêÉ ÜçééÖêçéF î~ê ÇçÅâ âìäíìêä~ÖêÉí âê~ÑíáÖí 
çãê∏êíK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí âçãÄáåÉê~í ãÉÇ âÉê~ãáâÉåë çêåÉêáåÖ 
ãÉÇÖÉê Éå éêÉäáãáå®ê Ç~íÉêáåÖ íáää c~ÖÉêîáâ ffLfffK 

páÇ~ STR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ STS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NSUV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
råÇÉê NVUU ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ãáåÇêÉ ë®ëçåÖëÄçéä~íë Å~ VMM ã pp s çã 
ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ í~âíÉåI áåäÉÇåáåÖëîáë ÖàçêÇÉë Ç®êÑ∏ê Éå áåîÉåíÉêáåÖ ~î 
çãê™ÇÉí ìíáÑê™å ~åí~Ö~åÇÉí ~íí çãê™ÇÉí âìåÇÉ áååÉÜ™ää~ 
ëíÉå™äÇÉêÄçéä~íëÉêK bÑíÉê áåîÉåíÉêáåÖ î~äÇÉë Éíí çéíáã~äí Äçéä~íëä®ÖÉ ìí 
Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê å™Öçå 
ëíÉå™äÇÉêÄçéä~íëK i®åÖë ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI á k£Jps êáâíåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å Å~ O J Å~ MIR ã ÄêÉÇ ëíÉåëíê®åÖ E^ NFK f çãê™ÇÉíë 
åçêê~ ÇÉä Ñ~ååë Éå ãóÅâÉí íóÇäáÖ Ü∏àÇéä~í™ ëçã ìíÖàçêÇÉ QR ã åáî™åK m™ 
ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå í®í ëíÉåé~ÅâåáåÖ EY MIO ã ëíçê~ ëíÉå~êI Éåëí~â~ 
ëí∏êêÉF ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëâ®êîáÖ ëíÉå E^ OFK fåíáää çÅÜ £ çã 
ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖI Ñä®Åâîáë å™Öçí ÖäÉë~êÉ ®å ^ 
OK aÉåå~ ëíÉåé~ÅâåáåÖ ìíÖàçêÇÉë ~î çé™îÉêâ~Ç ëíÉå ~î ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
MIN J MIP ã ëíçê~ ëíÉå~êK båëí~â~ ëí∏êêÉ Ñ~ååë ®îÉå á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
fåÖ~ íóÇäáÖ~ ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê ~î ^ O ÉääÉê ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå 
âìåÇÉ á~âíí~ëK píÉåé~ÅâåáåÖÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ âìåÇÉ áåíÉ Ñ~ëíëí®ää~ë á 
ëÅÜ~âíÉåI Éà ÜÉääÉê Ñ~ååë å™Öçå å~íìêäáÖ íçéçÖê~Ñáëâ ÄÉÖê®åëåáåÖ ~î 

páÇ~ STT çÑ OUVS 



 

çãê™ÇÉíK 
k™Öçå ëíÉå™äÇÉêÄçéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉàK 
qçäâåáåÖW bå ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ ëíÉåëíê®åÖI ë~ãí ë~ååçäáâí ÑäÉê~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉåK dê~îÑ®äíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OUOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ STU çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PMRR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
eìäàÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö PO Ñ∏êÄá jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê îáÇ íî™ äçâ~äÉêK 
s®Ö PO éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÇáêÉâí î®ëíÉê çã jà∏äÄó ëí~Ç ãÉÇ 
~åëäìíåáåÖ íáää î®Ö bQ îáÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íê~Ñáâéä~íëÉå jà∏äÄó î®ëíê~K f 
ë∏ÇÉê âçããÉê î®ÖÉå ~íí ~åëäìí~ íáää ÇÉ ÇÉä~ê ëçã ~åä~ÇÉë NVVO ëóÇî®ëí 
çã ëí~ÇëÇÉäÉå oóíí~êÜ~ÖÉå çÅÜ á åçêê ~åëäìíÉê ÇÉå îáÇ eìäàÉ Öêìëí~ÖK 
jà∏äÄó OQSWN ìíÖ∏êë ~î Éå Äçéä~íë ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå NVVPK aÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ ëóÇî®ëíëáÇ~å ~î Éíí 
ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêã~êâK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK _çéä~íëÉå ®ê î®ä ~îÖê®åë~Ç é™ Éå ãáåÇêÉ 
óí~K hÉê~ãáâ çÅÜ ëä~ÖÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ÇÉä ~åä®ÖÖåáåÖ~êK bå ~î ÇÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå Éå 
Äê~åÇÖê~îK 
^î ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí ~íí Ç∏ã~ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê Ä∏ê 
ä®ãåáåÖ~êå~ î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ STV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ SUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTRV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ c™ä™ë~I iáää~ c™ä™ë~I _~åâÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
NK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éå Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí ~íí NM çÄàÉâí ~åîáë~ÇÉë ëçã 
ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lÄàÉâíÉå âê®îÉê Ñçêíë~íí ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê ~íí 
âçåëí~íÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ ÑáååëK 
vííÉêäáÖ~êÉ o^ûJåìããÉê â~å ÄÉê∏ê~ë ®å ÇÉ ~åÖáîå~ Ç™ áåÖÉå â~êí~ 
ãÉÇÑ∏äàÇÉ ~åã®ä~åK 

páÇ~ SUN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

páÇ~ SUO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NURV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
päçííëÄêçI s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ääI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå åó Äêç ëâìääÉ ÄóÖÖ~ë íáää ëäçííÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
mä~íëÉå Ñ∏ê Äêçå ®ê îáÇ ÇÉå î®ëíê~ î~ääÉåë åçêê~ ÇÉäK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ÄêçÑ®ëíÉí é™ ëäçííë∏åI ÇÉí ∏ëíê~K aÉí 
î®ëíê~ ÄêçÑ®ëíÉí Ñ∏êä®ÖÖë á î~ääÖê~îÉåI ëçã îáÇ Éíí ÑäÉêí~ä íáääÑ®ääÉå 
ãìÇÇê~íëI î~êÑ∏ê å™Öçå ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ÇÉíí~ áåíÉ ÄÉÜ∏îÇÉ âçãã~ 
áÑê™Ö~K a®êÉãçí âçããÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ñ∏ê ~åëäìíåáåÖëî®Ö ∏ëíÉêJ çÅÜ 
î®ëíÉêìí ëÉå~êÉ ~íí íáääâçãã~K råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã î~ê Å~ OQ 
ãOI áååÉÜ∏ää Éå OIP ã ÄêÉÇ î~ääÖê~îëâ~åí çÅÜ Éíí OIU ã ÄêÉíí 
ëí∏ÇãìêëÑìåÇ~ãÉåí íáää ÇÉå åìãÉê~ êáîå~ ëäçííëî~ääÉåK 
m™ ÇÉå ãáåáã~ä~ óí~ ëçã ™íÉêëíçÇ Üáíí~ÇÉë Éíí íìåí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
ã∏àäáÖÉå ®ê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íìãK 

páÇ~ SUP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SUQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PSSQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
mêóëëÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ gçÜåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå åó~ äÉÇåáåÖÉåI ëâ~ää ä∏é~ Ñê™å îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉå áåîáÇ mêóëëÖ™êÇÉå á 
∏ëíÉêI ∏îÉê ÇÉå åó~ ãçíçêî®Öëëíê®ÅâåáåÖÉåI íáää é~ååÅÉåíê~äÉå é™ cNPJ 
çãê™ÇÉí á î®ëíÉêK 
bíí ÑäÉêí~ä éêçîëÅÜ~âí íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î QMV ã íçÖë ìéé á ÇÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
cçêåä®ãåáåÖ £ëíê~ båÉÄó NSSWNI Ü~ê ìåÇÉê JVP çÅÜ JVQ ëäìíìåÇÉêë∏âíë 
Ñ∏ê åó~ ãçíçêî®ÖÉåK e®ê Ñ~åå îá Éíí áãéçåÉê~åÇÉ Äçéä~íëâçãéäÉñI ãÉÇ 
Éíí ëàìííáçí~ä ÜìëK aÉí ®ê ÇÉå Üáííáääë ëí∏êëí~ Äçéä~íëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
qáÇëã®ëëáÖí ëíê®ÅâÉê ÇÉå ëáÖ Ñê™å ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
_çéä~íëÉå Ü~ê Éíí ãóÅâÉí áåíêÉëë~åí ä®ÖÉ áåíáää ÇÉ ëíçê~ 
Ü®ääêáëíåáåÖëçãê™ÇÉå~ á kçêêâ∏éáåÖëíê~âíÉåK aÉå äáÖÖÉê ÇÉëëìíçã é™ 
ëóÇëäìííåáåÖÉå ~î Éå ™ë ãÉÇ ãóÅâÉí Ñáå ë~åÇLãç àçêÇK m™ ÖêìåÇ ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë çãÑ~ííåáåÖI Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉí Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI 
îáäâÉí îáë~ê ~íí Ñ∏êÇ®ãåáåÖÉå Éà ®ê ÄÉÖê®åë~Ç ìí~å Ñçêíë®ííÉê á î®ëíÉê çÅÜ 

páÇ~ SUR çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

∏ëíÉêK f éêçîëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NOM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ çäáâ~ íóéÉê ~î Öêçé~êK 
_ä~åÇ ÇÉ Ñê~ãëÅÜ~âí~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å îá ëÉ ÇÉä~ê ~î Éíí ÑäÉêí~ä 
ÜìëK oÉëìäí~íÉí Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçãéäÉííÉê~ê ÇÉå ÄáäÇ îá Ü~ê ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ NSSWN Ñê™å çî~å å®ãåÇ~ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK bå Éî 
Éñéäç~íÉêáåÖ âçããÉê ~íí ÖÉ çëë îáâíáÖ áåÑçêã~íáçå çã Ñçêåä®ãåáåÖÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ á î®ëíÉê çÅÜ ∏ëíÉêI ä®åÖë ãÉÇ ™ëëäìííåáåÖÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ä∏ê ÉÑíÉêÑ∏äà~ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå é™ cNPJçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âí 
ãÉää~å é~ååÅÉåíê~äÉå çÅÜ ëí~âÉíÉíK f ÇÉëë~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå 
Ü®êÇK lãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí ëí∏êí ~î çäáâ~ äÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ÄóÖÖå~íáçåÉêK 
lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí Ñ∏ê îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SUS çÑ OUVS 



 

  

 

 

 

^fp kê üê 
PSSP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
mêóëëÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI ä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pçãã~êÉå NVVN ìíÑ∏êÇÉ rsJiáåâ∏éáåÖ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåçã 
ÇÉä~ê ~î ÇÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Eaåê QQORVNFK bíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí ÇêçÖë 
Ç™ é™ ÇÉ Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ é~êíáÉêå~ î®ëíÉê çã éê®ëíÖ™êÇÉåK fåÖ~ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÖàçêÇÉëK rs ÖàçêÇÉ îáÇ ÇÉí íáääÑ®ääÉí Éå 
ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~íí ÇÉ ä®ÖêÉ é~êíáÉêå~ áåçã çãê™ÇÉí Ñçê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®Öëíê®Åâ~å áåíÉ íçêÇÉ áååÉÜ™ää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK kóìééí®ÅâíÉå ~î 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ™âÉêóíçêI ÖàçêÇÉë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê åó~ bQW~åI ëóÇî®ëí 
çã £ëíê~ båÉÄó éê®ëíÖ™êÇ E£ëíê~ båÉÄó NSSWNI NSTWNFK 
j™äë®ííåáåÖÉå îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ Äçéä~íëÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ çÅÜ â~ê~âí®ê áåçã ÇÉå êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉäÉå ~î î®Öëíê®Åâ~åI 
ë~ãí ~íí Ñ∏êë∏â~ âä~êÖ∏ê~ çã ÇÉå åì ìééí®Åâí~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®ê 
ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÇÉå Äçéä~íë Ñê™å Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ëçã Ñ∏ê 
å®êî~ê~åÇÉ ®ê ìåÇÉê ìíÖê®îåáåÖ ëóÇî®ëí çã éê®ëíÖ™êÇÉåK 
qçí~äí ÇêçÖë ÑÉã ëíóÅâÉå ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå íçí~ä óí~ é™ USM ãO áåçã 
î®Öçãê™ÇÉíK fåçã çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë PP ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI 

páÇ~ SUT çÑ OUVS 



 

 

Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äI ë~ãí íî™ ãáåÇêÉ é~êíáÉê ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ~ååë âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää íî™ çãê™ÇÉåI Ç®ê ÇÉí á ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë Éå ëí∏êêÉ ~åë~ãäáåÖ ~î ëíçäéÜ™äI íêçäáÖÉå ìíÖ∏ê~åÇÉ Éíí 
Üìëéä~íëçãê™ÇÉI ÇçÅâ ìí~å å™Öçå áåêÉ ëíêìâíìêK `~ NR ã ë∏ÇÉê çã ÇÉíí~ 
Ñ~ååë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê ëçã íêçäáÖÉå ìíÖ∏ê Éå 
~âíáîáíÉíëóí~ ëçã â~å âåóí~ë íáää Äçéä~íëóí~å åçêê Ç®êçãK 
hìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêå~ íçäâ~ÇÉë ëçã ™âÉêóíçêI ÉÑíÉêëçã áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉë çî~åé™ ÉääÉê á ä~ÖêÉíK bíí ìêî~ä ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Öê®îÇÉë Ñ∏ê 
~íí Ñ™ ã~íÉêá~ä íáää NQ ` ~å~äóëK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ î~ê íáää ëíçê ÇÉä 
ë~ååçäáâí ëâ~Ç~ÇÉ ~î ëÉå~êÉ éä∏àåáåÖ çÅÜ å™Öê~ áåêÉ ëíêìâíìêÉê á Ñçêã ~î 
Üìëä®ãåáåÖ~ê ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìêëâáäà~K a®êÑ∏ê ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ å™Öê~ îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉê ~åë™Öë 
áåíÉ å∏Çî®åÇáÖ~K 
qî™ NQ ` éêçîÉê Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ ãÉää~å áåíÉêî~ääÉå _` PPPRJOVPO çÅÜ 
_` NNUSJVMPK 
aÉí åì ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ~î hóêâî®ÖÉå ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí Éå ÇÉä ~î ÇÉå 
ëíçê~ Äêçåë™äÇÉêëÄçéä~íë Å~ NMM ã ë∏ÇÉê çã âóêâî®ÖÉå ëçã Ñ∏ê 
å®êî~ê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âë ~î rsJiáåâ∏éáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NTUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ SUU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTSM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
o∏å∏I pWí ^åå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç çéíçâ~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄÉëáâíåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç ìíêÉÇåáåÖK 
píê®Åâ~å ëÅÜ~âí~ÇÉë ÇçÅâ áåå~å ìíêÉÇåáåÖÉå âçããáí íáää ëí™åÇ î~êÑ∏ê 
i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å Ñ~íí~ÇÉ ÄÉëäìí çã Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ÉÑíÉêâçåíêçää é™ å™Öê~ éä~íëÉê ä®åÖë ëíê®Åâ~å Ç®ê êáëâ Ñ∏êÉä™Ö ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããáí íáää ëâ~Ç~K 
bÑíÉêâçåíêçää ëâÉÇÇÉ îáÇ o∏å∏ âìåÖëÖ™êÇ L o∏å∏ ëìåÇ çÅÜ îáÇ 
h™êÉÜçäãK fåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ëâ~Ç~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ ÇçÅâ á~âíí~ëK 

páÇ~ SUV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏å∏ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí ^åå~ 

páÇ~ SVM çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PSSN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^ÇÉäëå®ë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
Ü~åÇâî~êåI ëä®åÇíêáëë~I Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå é™ âê∏åÉí ~î Éå äáíÉå ÄÉêÖëâä~ÅâI ëçã 
ìíÖàçêÇÉ Éíí ÉâÄÉîìñÉí áãéÉÇáãÉåí á çãÖáî~åÇÉ ™âê~êK m™ ÇÉ íî™ 
å®êã~ëíÉ âê∏åÉå Ñáååë Ñä~Åâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 
f ™âÉêã~êâÉå ps çã pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÇáÑÑìë~ Äçéä~íëêÉëíÉê EüíîáÇ NSNWNFI îáäâ~ ®ååì ë™ ä®åÖÉ ®ê çÇ~íÉê~ÇÉK 
aÉå ìíÖê®îÇ~ ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå î~ê Å~ NNñU ã EkJpF çÅÜ áåíáää N ã Ü 
ë~ãí ìééâ~ëí~Ç âêáåÖ Éíí Å~ O ã ëíçêíI àçêÇÑ~ëí ÄäçÅâK cóääåáåÖÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î à®ãåëíçê ëâ®êîëíÉåI Å~ MIMTJMIN ã ëíI ãÉÇ óííÉêëí äáíÉ 
ÜìãìëK k®ê Éíí ∏îêÉ ä~ÖÉê ãóääÄä~åÇ~Ç ëâ®êîëíÉå Öê®îíë Äçêí Ñê~ãíê®ÇÇÉ 
á £I p çÅÜ s Éå â~åíâÉÇà~ ~î MIPJMIQ ã ëí ëíÉå~êK píÉå~êå~ á â~åíâÉÇà~å 
äìí~ÇÉ áå™í çÅÜ îÉêâ~ÇÉ Ü~ íáääâçããáí á ëóÑíÉ ~íí ÜáåÇê~ ëâ®êîëíÉå Ñê™å 
~íí â~ë~ åÉêÑ∏ê ÄÉêÖëâä~ÅâÉåë ëáÇçêK f kl ∏îÉêÖáÅâ â~åíâÉÇà~å á Éå Å~ 
NIR ã Äê â~åíî~ääI ãÉÇ ëíÉå~ê ~î ë~ãã~ ëíçêäÉâ ëçã â~åíâÉÇà~åëK 
p~ãíäáÖ~ ëíÉå~ê á â~åíî~ää çÅÜ â~åíâÉÇà~ î~ê ÉäÇé™îÉêâ~ÇÉK cÉã ~î 
ëíÉå~êå~ Ü®ê î~ê ìåÇÉêäáÖÖ~êÉ íáää Ü~åÇâî~êå~ê çÅÜ Ñóê~ ~î ÇÉëë~ î~ê 
éä~ÅÉê~ÇÉ ãÉÇ ã~äëáÇ~å åÉê™íK h~åíâÉÇà~å çÅÜ â~åíî~ääÉå çãÖ®êÇ~ÇÉ 

páÇ~ SVN çÑ OUVS 



 

 

 

 

Éíí Å~ NIR ã ëíçêí çãê™ÇÉ Ç®ê ã~íÉêá~äÉí ãÉää~å ëâ®êîëíÉå~êå~ î~ê ëçíáÖíK 
e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü~äî ëä®åÇíêáëë~ ~î âÉê~ãáâI äáâëçã ÜìîìÇÇÉäÉå ~î 
ÇÉ Å~ OM Äê®åÇ~ ÄÉå ëçã íáääî~ê~íçÖë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK råÇÉê çÅÜ á 
â~åíâÉÇà~å íáääî~ê~íçÖë Éåëí~â~ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåí ~î 
Äêçåë™äÇÉêëâ~ê~âí®êX ÇÉäë Öêçîã~Öê~í ê∏íí ÖçÇëI ÇÉäë ëî~êí Ñáåí ÖçÇëK 
råÇÉê ãáííÄäçÅâÉíë ∏îÉêÜ®åÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ®ãåÉ íáää Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~I 
Ç®ê ëâ~ÑíÜ™äÉí î~ê é™Ä∏êà~íK vííÉêäáÖ~êÉ Éå â~åíâÉÇà~ Ü~ê íáääâçããáí å®ê 
ëâ®êîëíÉåÜ∏ÖÉå êÉÇ~å Ü~Ñí Éå ~åëÉåäáÖ îçäóãK aÉåå~ â~åíâÉÇà~ Ö™ê 
ãÉää~å ãáííÄäçÅâÉí çÅÜ ÇÉå óííêÉ E®äÇêÉF â~åíâÉÇà~å çÅÜ Ü~ê ®îÉå ÇÉåå~ 
Ü~Ñí íáää ëóÑíÉ ~íí ÜáåÇê~ ëâ®êîëíÉå Ñê™å ~íí ê~ë~ ìíÑ∏ê Äê~åíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ SVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSSM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
üíîáÇ~ÄÉêÖë ÖçäÑÄ~å~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

sáÇ ÇÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë êáâäáÖí ãÉÇ ëéêáÇÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ëâêçíëíÉå á ÇÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK aÉåå~ Ü®êê∏ê Ñê™å ÇÉå ÖêìîÇêáÑí ëçã ëâÉíí á çãê™ÇÉí 
ãÉää~å jçêãçêëÖêìî~å çÅÜ üíîáÇ~ÄÉêÖ ìåÇÉê Üáëíçêáëâ íáÇK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÖêìîÇêáÑíÉå âçããÉê ÇçÅâ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ áåÖêÉééÉåK 
fåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íÉêê~ëëÄáäÇåáåÖ~ê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉå á 
®åÖëã~êâ EíáÇáÖ~êÉ ™âÉêFK qÉêê~ëëÉêáåÖÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ãÉÇ Üà®äé ~î 
ëíÉå~ê çÅÜ ëä~ÖÖK lÇäáåÖëê∏ëÉå~ äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã âçããÉê 
~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâáåÖêÉééK 

páÇ~ SVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NRNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ SVQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSRV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
sáêÉëà∏I _ÉêíáäëÄç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå 
ìíéÉâ~í íêÉ ëâáäÇ~ çãê™ÇÉå ëçã ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëë~åí~K 
f ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå â~ää~íë ?çãê™ÇÉ ä? Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë åì 
üíîáÇ NSOWNI ëçã ìíÖ∏êÉë ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâK aÉëë~ î~ê 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää Éíí Å~ PRñOR ã ëíçêí çãê™ÇÉ á Çáëíáåâí âê∏åä®ÖÉK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí NMJí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êX Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêK f Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íáääî~ê~íçÖë Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âÉê~ãáâK 
f ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå â~ää~íë ?çãê™ÇÉ O? Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë åì 
üíîáÇ NSNWOI Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ üíîáÇ NSNWNI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
™âÉêã~êâK e®êîáÇ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉåë ÇáãÉåëáçåÉê î~ê 
~åëÉåäáÖ~K aÉëë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~ê çãÑ~íí~ê Å~ NNñU ã çÅÜ ÇÉå ®ê áåíáää MIT 
ã Ü∏ÖK eÉä~ ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå ®ê Å~ NRñNM ãK üíîáÇ NSNWN ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ 
Éíí äçâ~äí ÄÉêÖëâê∏åK 

páÇ~ SVR çÑ OUVS 



 

 

aÉå å®êÄÉä®Öå~ üíîáÇ NSNWN çãÑ~íí~ê áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Éíí çãê™ÇÉ Å~ QRñNM ãI Ç®ê Éíí Ñ™í~ä Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~íëK e®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉë åì Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä ë~ãí å™Öê~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
âÉê~ãáâ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóéK 

f ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå â~ää~íë ?çãê™ÇÉ P? Ñáååë ®äÇêÉ 
™âÉêã~êâ ãÉÇ í~äêáâ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK h~êíëíìÇáÉê îáë~ê ~íí ™âÉêã~êâÉå 
Ü®ê î~ê á Äêìâ îáÇ NUMMJí~äÉíë ãáííK aÉ ™âÉêJ çÅÜ ê∏ëÉÑçêãÉê ëçã åì 
ã∏íÉê ∏Ö~í Ü~ê Éå ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êI îáäâÉí ÇçÅâ Éà ìíÉëäìíÉê Éå íáÇáÖ~êÉ 
Ñ~ë á çãê™ÇÉíI îáäâÉå ëÉå~êÉ ∏îÉêä~Öê~íëK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää 
~íí ÖÉ Éå Ç~íÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉíë ®äÇëí~ ÄêìâåáåÖëÑ~ëK NQ`Jéêçî Ü~ê í~Öáíë á 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ãÉå êÉëìäí~í Ñ∏êÉäáÖÖÉê ®ååì ÉàK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ SVS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUSN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí päçííÑçÖÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ëáÖå~äâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
bíí PR ã ä™åÖí çÅÜ MIORJMIPR ã Çàìéí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉää~å s~ÇëíÉå~ 
ãìëÉáÄóÖÖå~Ç çÅÜ Éíí Ö™êÇëÜìë á âî päçííëÑçÖÇÉå VK pÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää íáää 
ëí∏êêÉ ÇÉäÉå êáîåáåÖëä~ÖÉê ~î íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~äâÄêìâ ë~ãí ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëä~ÖÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää ãìëÉáÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ëóääëíÉå~êI íêçäáÖÉå ÇÉä~ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK pÅÜ~âíÉí çÅÜ ëóääëíÉå~êå~ 
~îî®ÖÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~åK póääëíÉå~êå~ íçÖë Éà ÄçêíK fåÖ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ SVT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUSM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
o∏Çâóêâ~åI pWí mÉêë âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëáÖå~äâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bíí NPIR ã ä™åÖí çÅÜ MIP ã Çàìéí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉää~å p~ãêÉ~äëâçä~å 
çÅÜ Éå Ñêáëí™ÉåÇÉ íç~äÉííÄóÖÖå~Ç åçêê çã ÇÉåå~K pÅÜ~âíÉí ëâ~ê ÖÉåçã 
ÇÉå êçã~åëâ~ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉå íáää ÑKÇK ëçÅâÉåâóêâ~å pWí mÉêK p∏Çê~ 
ÖêìåÇãìêÉå íáää ÇÉå êçã~åëâ~ âóêâ~åë î®ëííçêå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ SVV çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RNRN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçåI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ äçâ~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉë NVVOI îáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ î~êë Ñçêåä®ãåáåÖëëí~íìë 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã çë®âÉêK a™ á~âííçÖë çÅâë™ Éåëí~â~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK sáÇ Éå 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ NVVQ ÇêçÖë Éíí ä™åÖí ëÅÜ~âí ÖÉåçã çãê™ÇÉí î~êîáÇ 
íêÉ çÇäáåÖëíÉêê~ëëÉê Ñê~ãíê®ÇÇÉK aÉíí~ ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ™íÉê îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ éêçÑáäÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë åçÖ~K bíí ÑäÉêí~ä 
âçäéêçîÉê áåë~ãä~ÇÉëI ãÉå êÉëìäí~íÉå Ñê™å NQ`J~å~äóëÉê ~î ÇÉëë~ 
Ñ∏êÉäáÖÖÉê ®ååì ÉàK f ~åëäìíåáåÖ íáää ™âÉêã~êâÉå çÅÜ áåçã î®Öçãê™ÇÉí 
á~âííçÖë îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå çÅâë™ Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î îáÇ Ü~åÇÉå ~íí ÇÉå íêçäáÖÉå áåÖ™ê á Éå Öê~îÖêìéé 
çã ãáåëí Ñóê~ Öê~î~êK 

páÇ~ TMM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ TMN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NURU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ MIQ ã Çàìé áååÉ é™ íçãíã~êâK 
aÉëë~ Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MISJNIM ãK f Ö~íìã~êâ Ñ~ååë ÉåÇ~ëí 
ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TMO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NURT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ääI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ E_ffWQI ëíÉåÖçÇëFI ëä~ÖÖI ä®ÇÉêëâçI 
Ü®ëíëâçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí éä~åÉê~í ™íÉêìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÇÉ íî™ êÉëíÉê~åÇÉ 
ëäçííëî~ää~êå~ ë~ãí Éå åó Äêç é™ s~ÇëíÉå~ ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå ~åÇê~ ~î 
íî™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå î®ëíê~ î~ääÉå ë~ãí ÇÉå 
î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå ë∏Çê~ î~ääÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå Ñê™å NVRM çÅÜ SMJí~äÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉå ìåÇÉê ÄçêÖÖ™êÇÉå Ñçêíë®ííÉê á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉå~K 
_ÉÄóÖÖÉäëÉåI ëçã ÄÉëíçÇ ~î ëóääëíÉåëÜìë çÅÜ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ããI Ü®êê∏ê 
Ñê™å Éå ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÇÉä îáÇ å~ãå p~åÇÉåK 
NRQQ ~îÜóëíÉë çãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí ÖÉ éä~íë ™í s~ÇëíÉå~ ëäçííK m Ö ~ 
çÄÉÄóÖÖÇ~ çãê™ÇÉå Öê®îÇÉë ä™åÖ~ ë â ë∏âëÅÜ~âí ãçí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK båÇ~ëí ãáåÇêÉ óíçêI Å~ QM ãOI ìåÇÉêë∏âíÉë 
Ç®êÑ∏ê ãÉê åçÖÖê~åíK 

páÇ~ TMP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TMQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NURS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~I hî~êíÉêÉí _áêÖáíí~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î _áêÖáíí~ë ëàìâÜìëçãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë UM 
ä∏éãÉíÉê á î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåë î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäI QM ã ∏ëíÉê çã 
i~ëíâ∏éáåÖëÖ~í~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TMR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMVV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáääâóêâ~ âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë ∏îêáÖí 

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

cóåÇ 
jóåí EãÉÇÉäíáÇI NSMMJíI NUMMJíFI ã®ëëáåÖëâå~éé 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ÖçäîÉí á âóêâ~åë ä™åÖÜìë çÅÜ 
∏ééå~åÇÉí ~î îÉåíáäÉêáåÖëÜ™ä á ä™åÖÜìëÉíë ÖêìåÇãìê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ êÉåë~ÇÉë ã~êâÉå ìåÇÉê âóêâÖçäîÉí Ñê™å ê~ëã~íÉêá~ä çÅÜ 
ëóåäáÖ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK j~êâÉå 
ë∏âíÉë ®îÉå ~î ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK 
råÇÉê âóêâÖçäîÉí Ñ~ååë Éíí MINJMIO ã íàçÅâí ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉêK båÇ~ëí 
íáííÜ™ä ÖàçêÇÉë á ÇÉíí~K pé™ê ÉÑíÉê ëáÇç~äí~êÉ é™ Ä™Ç~ ëáÇçê ~î íêáìãÑÄ™ÖÉå 
ë~ãí âçêëâê~åâ âìåÇÉ ëÉë ìåÇÉê ÖçäîÉíK 

páÇ~ TMS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáääâóêâ~ QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáääâóêâ~ 

páÇ~ TMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NURR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ päçíí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ eÉÇî~ääI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ E_ffWQI ëíÉåÖçÇëFI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí éä~åÉê~í ™íÉêìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÇÉ íî™ êÉëíÉê~åÇÉ 
ëäçííëî~ää~êå~ ë~ãí Éå åó Äêç é™ s~ÇëíÉå~ ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå Ñ∏êëí~ ~î 
íî™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ NVRM çÅÜ SMJí~äÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ â~ää~Ç p~åÇÉå ìåÇÉê 
ëäçííëâçãéäÉñÉíK oÉëìäí~í Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëçã ÄÉê∏êÇÉ ÇÉå î®ëíê~ 
î~ääÉåë åçêê~ ÇÉä çÅÜ ÇÉå ë∏Çê~ î~ääÉåë ∏ëíê~ ÇÉä îáë~ê ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
Ñçêíë®ííÉê á ÇÉëë~ çãê™ÇÉåK _ÉÄóÖÖÉäëÉå ÄÉëíçÇ ~î ëóääëíÉåëÜìë çÅÜ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK 

páÇ~ TMU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TMV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NURQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^êÄÉí~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI ÇàìêÄÉåI â~äâÄêìâI íÉÖÉäâêçëë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêJ çÅÜ ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê åÉÇ íáää 
ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉå Å~ N ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK _óÖÖå~Çëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIR 
ã ìåÇÉê ã~êâóí~åI áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~äâÄêìâI çÅÜ î~ê ãÉëí 
çãÑ~íí~åÇÉ á Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäK råÇÉê ÄóÖÖå~Çëä~ÖêÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå EÉà íáääî~ê~í~Öå~F çÅÜ 
_ffWQJâÉê~ãáâK f ëâáâíÉí ãÉää~å ÄóÖÖå~Çëä~ÖêÉí çÅÜ âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë 
êÉëíÉê ~î Éå ®äÇêÉ Ö™êÇëä®ÖÖåáåÖK 

páÇ~ TNM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TNN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTRU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jçêãçêëÖêìî~åI üíîáÇ~ÄÉêÖI a~ä~ãçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âî~êíë E~îëä~ÖI ëâê~éçêFI Äê®åí ÄÉåI ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ TRJNMR ã∏ÜK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™êÉå 
ÉÑíÉê ÇÉå ®äÇêÉ ÄóíçãíÉå îáÇ £êë®ííÉê ë~ãí ÑóåÇ ~î âî~êíë îáÇ £êë®ííÉê 
çÅÜ k®êëí~ÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ TNO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSRU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^ÇÉäëå®ë ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
o^û 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉä~ê ~î ëíê®Åâ~å ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~ÇÉëK qêÉ çãê™ÇÉå Eçãê NJPF Ñê~ãëíçÇ 
Ü®êîáÇ ëçã áåíêÉëë~åí~ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ñ∏êÉíçÖëK f çãê™ÇÉ N 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êîáÇ Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö ë~ãí Å~ NR ã p Ç®êçã á ™âÉêã~êâI 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇK vííÉêäáÖ~êÉ Éå Ü®êÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉ OK lãê™ÇÉ P çãÑ~íí~ÇÉ Éíí é~êíá Ç®ê 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ëâ~ê ÖÉåçã Éíí ä~åÇëâ~é ãÉÇ ®äÇêÉ ™âÉêã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ TNP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTSN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
lêäìåÇ~I _∏êëí~Ç ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉåI h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåçã s~ÇëíÉå~ ëí~Ç ÇêçÖë ëÅÜ~âíÉí ÖÉåçã ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î é~êâÉå á âî 
^ëóäÉåK fåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
_çêëí~Ç çÅÜ lêäìåÇ~K 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ çéíçâ~ÄÉäå ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ ÇÉ î®ëíê~ 
ìíâ~åíÉêå~ ~î _çêëí~Ç çÅÜ lêäìåÇ~ ÄóíçãíÉêI ëçã Ä™Ç~ çãå®ãåë á ÇÉí 
ëâêáÑíäáÖ~ â®ääã~íÉêá~äÉí Ñê™å NPMMJí~äK 
sáÇ _çêëí~Ç Äóíçãí Öê®îÇÉë Éíí Å~ NMM ã ä™åÖí çÅÜ MIR ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí 
åÉÇ íáää êÉå äÉê~K bíí é~ê çë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Éå ëçíäáåë ëóåíÉë á éêçÑáäÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å ã∏àäáÖÉå Ü∏ê~ íáää Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ éä~íëÉåK k™Öê~ Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇ 
Üáíí~ÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ áåíÉK 
sáÇ lêäìåÇ~ Äóíçãí ìééíçÖë Éíí Å~ NRM ã ä™åÖí çÅÜ MIR ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí 
ëçã Öê®îÇÉë åÉÇ íáää êÉå äÉê~K fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê 
Üáíí~ÇÉëK 

páÇ~ TNQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

lêäìåÇ~ NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ lêäìåÇ~ 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TNR çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PTNN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄó ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖ ë~ãí âçåíêçää ~î 
êáîåáåÖ ~î Ö~ãã~ä äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ë™ ~íí ÜÉä~ ÇÉå åó~ ëíê®Åâ~å 
Ñ®äíÄÉëáâíáÖ~ÇÉë ë~ãí ÇÉä~ê ~î ÇÉå ÇÉä ëçã ëâìääÉ êáî~ëK ^î ë®êëâáäí 
áåíêÉëëÉ î~ê ÇÉ åó~ ëíçäé~êå~ë éä~ÅÉêáåÖ ë~ãí ~êÄÉíëî®Ö~êå~ë Çê~ÖåáåÖ 
Ñê~ã íáää ëíçäéä®ÖÉå~K cäÉêí~äÉí éä~åÉê~ÇÉ ëíçäé~ê î~ê é™ ä®ãéäáÖ~ éä~íëÉêK 
f î®ëíê~ ÇÉäÉå áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ _êçÄó SWN ë~ãí £ëíÉêÄó NOWN Ü~ê ÇçÅâ 
éä~ÅÉêáåÖ~êå~ àìëíÉê~íë Ñ∏ê ~íí Éà Ü~ãå~ á ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ü~ê îáëëí 
âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉK aÉëëìíçã ëâ~ää â∏êåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáå ∏îÉê 
íÉêê~ëëâ~åíÉê á çãê™ÇÉí ìåÇîáâ~ëK 
c∏ê êáîåáåÖëÇÉäÉå ∏îÉêÉåëâçãë é™ éä~íë ~íí ÇÉ ëíçäé~ê ëçã êáîë á 
~åëäìíåáåÖ íáää pìåÇ PUWNJP Éà ëâ~ Öê®î~ë ìéé ìí~å áëí®ääÉí ë™Ö~ë ~î Ñ∏ê 
~íí ìåÇîáâ~ çå∏ÇáÖ~ áåÖêÉéé á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

páÇ~ TNS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pìåÇ PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pìåÇ 

pìåÇ PUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pìåÇ 

pìåÇ PUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pìåÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pìåÇ 

páÇ~ TNT çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NTSR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖI a~ä~ãçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
ëâê~é~ ~î Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê Ñ∏êä~ÖÇ íáää Éíí çãî®ñä~åÇÉ âìéÉê~í 
çÇäáåÖëä~åÇëâ~éI Å~ RMJNMM ã ∏ ÜK aÉå é~ëëÉê~ÇÉ Éíí ÑäÉêí~ä 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ë™ëçã Éåëí~â~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëíÉåëíê®åÖ~êI Öê~îÑ®äí çÅÜ 
Äçéä~íëä®ÖÉåK bíí ëíÉå™äÇÉêëÑóåÇ á Ñçêã ~î Éå äáíÉå ëâê~é~ ~î Ñäáåí~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK mêçîëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë é™ â®åëäáÖ~ ä®ÖÉå ãÉå áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉëë~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

páÇ~ TNU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ TNV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NSUT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ëâ~åë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄçêÖ~åä®ÖÖåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
Ñäáåí~I Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê cçìJéêçàÉâíÉí 
?j~êâå~Çëéä~íëÉê çÅÜ ëíçêã~åå~Ö™êÇ~ê ìåÇÉê óåÖêÉ à®êå™äÇÉê? 
póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí Ç~íÉê~ çÅÜ çã ã∏àäáÖí 
ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãã~ î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉå ?_çêÖë pâ~åë?K s~ää~åä®ÖÖåáåÖÉå 
Ñáååë ã~êâÉê~Ç á ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ãÉå ®ê áÇ~Ö á ëíçêí ëÉíí ÜÉäí 
ìíéä™å~ÇK ^åä®ÖÖåáåÖÉå Ü~ê î~êáí Ü~äîâêÉíëÑçêã~Ç ãÉÇ Éå ∏ééåáåÖ ìí 
ãçí jçí~ä~ píê∏ãK lãê™ÇÉí ~åî®åÇë åìãÉê~ ëçã ÑçíÄçääëéä~åK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëã™ ëÅÜ~âí á çãê™ÇÉí áåå~åÑ∏ê î~ääÉå 
çÅÜ íî™ ëíóÅâÉå á Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ëçã Ñáååë ÄÉî~ê~í ~î î~ääÉåK s~ääÉåI 
ëçã î~ê ÜÉäí ìééÑ∏êÇ ~î àçêÇã~ëëçêI î~ê ìåÖÉÑ®ê NIR ãÉíÉê Ü∏Ö çÅÜ RJS 
ãÉíÉê ÄêÉÇK aÉí Ñ~ååë áåÖÉå î~ääÖê~î á ~åëäìíåáåÖ íáää î~ääÉå î~êÑ∏ê îá Ñ™ê 
Ñ∏êãçÇ~ ~íí ã~ëëçêå~ ã™ëíÉ Ü~ î~êáí ÇáíÑçêëä~ÇÉK f Éíí ä~ÖÉê ãçí ÄçííÉå 
~î î~ääÉå Ñ~ååë Éíí ëâáâí ãÉÇ âçäK bå îÉÇ~êíëÄÉëí®ãåáåÖ ~î âçäÉí îáë~ÇÉ 
~íí ë~ãíäáÖ~ âçäÄáí~ê î~ê Ñê™å í~ääK aÉí ®ê Ç®êÑ∏ê êáãäáÖí ~íí í®åâ~ ëáÖ ~íí 
âçää~ÖêÉí êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå Äê~åÇ îáÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î î~ääÉåK hçäÉí Ü~ê NQ 
` ~å~äóëÉê~íë çÅÜ ÄÉëí®ãíë íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI SMMJSSM ^aK 
a~íÉêáåÖÉå ÖÉê Éå ~åíóÇ~å çã ~íí î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê Éå ÑçêåÄçêÖK 
f éêçîêìíçêå~ áåå~åÑ∏ê î~ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Éå Öêçé çÅÜ 

páÇ~ TOM çÑ OUVS 



 

 

Éå ê®åå~K f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI 
Ñäáåí~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ö™ê Éà ~íí ÇáêÉâí êÉä~íÉê~ íáää 
î~ääÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ TON çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PORV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êåÇ~äI j~äÉñ~åÇÉêI £êåÉëíê∏ã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
k~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~Çáíáçå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Äêç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉåå~ é~ëëÉê~ê ë∏ÇÉê çã háë~ NNWNK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háë~ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

páÇ~ TOO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTSQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóI eçÖëí~ÇI s®ÇÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

s®ÇÉêëí~Çë ëçÅâÉåW 
iìåÇÄó NWPI s®ÇÉêëí~Ç OPQWN Eçë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖFK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë ~åÇê~ Éí~éé é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ 
ãáííÄäçÅâK fåíáää Ñáååë ÇÉëëìíçã å™Öê~ ÇÉäîáë âê~ÑíáÖí ∏îÉêíçêî~ÇÉ 
ã~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ëçã â~å î~ê~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~êK f çãê™ÇÉí á~âííçÖë 
®îÉå íÉêê~ëëÉê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå á Éå Ñä~Åâ ã~êâë®åâ~K 
iìåÇÄó QWQIQWU çÅÜ RWNI s®ÇÉêëí~Ç OPRWN Eíçêéä®ãåáåÖF çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉ 
sffK 
fåÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã î®Öçãê™ÇÉíK qçêéä®ãåáåÖ~êå~ 
ìíÖ∏êë ~î ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇëêÉëíÉê çÅÜ âìäíìêî®ñíÉêK 

eçÖëí~Çë ëçÅâÉåW 
j∏êÄó QWQI eçÖëí~Ç NSTWN Eçãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåFK 
sáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ âìåÇÉ ÇÉí Ñ~ëíëí®ää~ë ~íí ë~ãíäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê äáÖÖÉê 
ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉíK 
j∏êÄó QWQI Äçéä~íëä®ÖÉ fu Es ÇÉäÉåFK 

páÇ~ TOP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå é™ Éå Ü∏àÇéä~í™K 
bå ëî~Ö íÉêê~ëëâ~åí ãÉÇ ìíâ~ëí~Ç ëíÉå çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê ÉÑíÉê 
Éå Ñçëëáä çÇäáåÖëóí~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK 
píçê~ iàìå~ QWNI Äçéä~íëä®ÖÉ fu E£ ÇÉäÉåFK 
m™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã î®Ö bWQ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ãçáÖ~ àçêÇ~ê ãÉÇ ÑäÉê~ 
éä∏àëâáâí ä~Öê~ÇÉ çî~åé™ î~ê~åÇê~K aÉí ìåÇÉêëí~ ä~ÖêÉí ®ê ëçíÄÉã®åÖí 
çÅÜ â~å ã∏àäáÖÉå íáääÜ∏ê~ Éå Äçéä~íëK f ÄçííÉå é™ Éíí ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖK 
iáää~ iàìå~ PWNI Äçéä~íëä®ÖÉ uK 
p çã bWQ Ñáååë ÇÉí íî™ ãçê®åíìåÖçê ëçã Ö™ê ìí á Éå î™íã~êâK m™ ÇÉëë~ 
äáÖÖÉê ÇÉí ê∏àåáåÖëê∏ëÉå á Ñçëëáä~ çÇäáåÖëóíçêK s™íã~êâÉå Ü~ê ÖÉåçãë∏âíë 
ãÉÇ ÇÉíÉâíçê ÉÑíÉê çÑÑÉêÑóåÇ á ãÉí~ääI é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉëë å®êÜÉí íáää Éå 
êÉÖáëíêÉê~Ç ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí EeçÖëí~Ç NMPWNF ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê 
î®Öçãê™ÇÉíK 
hê~âëí~Ç PWN fsI eçÖëí~Ç NRTWN Eçãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåFK 
fåíáää ê∏ëÉå~ Ä∏êà~ê â~åíÉå é™ Éå Ñ∏êãçÇ~Ç ê∏àÇ óí~ çÅÜ ä®åÖêÉ î®ëíÉêìí 
ëóåë Éå íÉêê~ëëâ~åí ÉÑíÉê çÇäáåÖK 

jà∏äÄó ëçÅâÉå çÅÜ ëí~ÇW 
eìäàÉ UWOT çÅÜ jà∏äÄó QMWQI Äçéä~íëä®ÖÉ ufeK 
m™ Éå ãçê®åéä~í™ Ñ~ååë Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê á åìîK ™âÉêóí~åK bíí çë®âÉêí 
ã~äëíÉåëÑê~ÖãÉåí íáää Éå ìåÇÉêäáÖÖ~êÉ Üáíí~ÇÉë ãÉå áåÖ~ ë®âê~ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêK f ∏îêáÖí âçã áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
jà∏äÄó QMWQI Äçéä~íëä®ÖÉ ufsK 
bå ëî~Öí k ëäìíí~åÇÉ éä~í™ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Éíí áÖÉåä~Öí Öêìëí~ÖK 
hî cäçêÉííÉå QI Äçéä~íëä®ÖÉ usK 
bå ëâ~Ç~Ç ™âÉêíÉÖ ãÉÇ ÑóåÇ Ñê™å NUMM í~äÉíK qÉÖÉå î~ê íçí~äÑ∏êëí∏êÇ ~î 
íáÇáÖ~êÉ î®ÖÄóÖÖÉK fåÖÉí ~åå~í ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
jà∏äÄó QMWNI Äçéä~íëä®ÖÉå~ usf çÅÜ usff ÄÉê∏êë Éà ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖÉåK 
jà∏äÄó QMWNI Äçéä~íëä®ÖÉ usfffK 
m™ Éå Ñä~Åâ ã~êâÜ∏àÇ é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã î®Ö bWQ ìåÇÉê Éíí éä∏àëâáâí âçã 
Éå Ü®êÇI Éå Ü®êÇêÉëíI ëçíÑä®ÅâI Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ÉÑíÉê Éå Äçéä~íë ë~ãí 
å™Öê~ ™êÇÉêëé™ê K 
jà∏äÄó QMWNI Äçéä~íëä®ÖÉ uusK 
m™ Éå Ñä~Åâ ãçê®åÜ∏àÇ ìåÇÉê åìîK ™âÉêåë éäçÖÇàìé é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã 
î®Ö bWQ Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Äçéä~íëK f éêçîëÅÜ~âíÉå âçã Éå 
Ü®êÇÄçííÉåI å™Öê~ ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí Éíí NIOã íà ®äÇêÉ 
éäçÖä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TOQ çÑ OUVS 



 

eçÖëí~Ç NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

jà∏äÄó OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ TOR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTSP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hê~âëí~ÇI iáää~ iàìå~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ãÉää~å jà∏äÄó çÅÜ 
s®ÇÉêëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~êK 
iìåÇÄó RWNI Äçéä~íëä®ÖÉ sfK 
mä~íëÉå ìíÖàçêÇÉ Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ á ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ 
~î ãçê®åÜ∏àÇI ë∏ÇÉê çã Éå ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëíçäéÜ™äëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ íêçäáÖíîáë Éå âçâÖêçéK f ~åëäìíåáåÖ 
Ü®êíáää é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ë~ãí Äê®åÇ äÉê~K 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí ä®ÖêÉ é~êíá î®ëíÉê çã Öê~îÉåI 
ãÉÇ~å ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉê çã ÇÉå å®ãåÇ~ 
ÑóêëáÇáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉåK píÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ ®ê ë~ååçäáâí ÇÉä~ê ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ®ê ÄÉä®Öå~ é™ Éíí Ü∏ÖêÉ é~êíáK 
eçÖëí~Çë j∏êÄó OWRI Äçéä~íëä®ÖÉ sfffK 
bíí Äçéä~íëä®ÖÉ é™ ë~åÇáÖI ä®ííÇê®åÉê~Ç ™âÉêã~êâK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ íî™ ëÉé~ê~í~ 
çãê™ÇÉåI ™íëâáäÇ~ ~î Éíí ãáåÇêÉ î~ííÉåÇê~ÖK £ëíÉê çã Ä®ÅâÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíçê~ Ü®êÇ~ê ë~ãí óííÉêäáÖ~êÉ íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK s®ëíÉê çã Ä®ÅâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ 

páÇ~ TOS çÑ OUVS 



 

 

Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Öêçé~êI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëçíÖêçé~êK pâ®êîëíÉå 
Ñ∏êÉâçã á ã~íàçêÇÉå çÅÜ é™ ÄçííÉåã~íÉêá~äÉíK s~ííÉåÇê~ÖÉí Ü~ê î~êáí 
ÄêÉÇ~êÉI Ç™ î~ííÉåé™îÉêâ~í ã~íÉêá~ä Ñ~ååë áåíáää çÅÜ ®îÉå ëéêáíí á 
çãê™ÇÉíK 
iK iàìå~ PWNI Äçéä~íëä®ÖÉ ufK 
i®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ é™ ä®ííÇê®åÉê~ÇÉ àçêÇ~ê á ëî~Ö ∏ëíëäìííåáåÖK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
iKiàìå~ PWNI Äçéä~íëä®ÖÉ uffK 
i®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ é™ ãçê®åã~êâK p∏ÇÉê çã éä~íëÉå Ñáååë Éå 
ëíÉåëíê®åÖI çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇçÅâ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
hê~âëí~Ç PWNK 
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí åçêê çã Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ãáåëí ÑÉã êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI çÅÜ Éå çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖ~ Öê~î~ê ÉääÉê ~åå~í ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ TOT çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PMUV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
aêçííåáåÖÖ~í~åI d~ãä~ o™ÇëíìÖìÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Ñçêíä∏é~åÇÉ ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
k®ëí~å ~ää Ö~íìã~êâ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ëî™êí ëí∏êÇ ~î ëíçê~ íáÇáÖ~êÉ 
~êÄÉíÉåK båÇ~ëí á íêÉ ãáåÇêÉ é~êíáÉê çã å™Öçå ãÉíÉêë ëíê®ÅâåáåÖ é™ 
aêçííåáåÖÖ~í~å çÅÜ Éíí é~êíá á d~ãä~ o™ÇëíìÖ~í~å âìåÇÉ å™Öê~ 
ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ëK aÉí ê∏ê ëáÖ á 
ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää çã Å~ N ã íàçÅâ~ ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ ÑóåÇK f ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää Ü~ê éêçÑáäÉê 
çÅÜ Ü∏àÇã®íåáåÖ~ê îÉêâëí®ääíëK 
f d~ãä~ o™ÇëíìÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉê Éíí çãê™ÇÉ ~î PM ã êÉëíÉê ÉÑíÉê 
Éå Ö~íìÄ®ÇÇåáåÖ ~î Äáä~ÇÉ ëíçÅâ~êK hçåëíêìâíáçåÉå ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
ëÉåíáÇ~K mêçîÉê ~î ëíçÅâ~êå~ íçÖë áå Ñ∏ê ~å~äóëK 

páÇ~ TOU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ TOV çÑ OUVS 



  

  

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSSR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáååÉÄÉêÖ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

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

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI Ü~êíëI äÉêâäáåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå áåîÉåíÉêáåÖ ÉÑíÉê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê é™ sáâÄçä~åÇÉí 
çÄëÉêîÉê~ÇÉ ^ÖåÉí~ üâÉêäìåÇI oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI ∏îÉêéä∏àÇ~ 
Öê~îÖ∏ããçê îáÇ iáååÉÄÉêÖ~ á ü ëåK sáâÄçä~åÇÉíK 
cçêåä®ãåáåÖÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á Éå ë~åÇáÖ ∏ëíëäìííåáåÖI Å~ OM ã ∏ ÜK 
j~êâÉå ®ê ìééçÇä~Ç íáää ™âÉê Ñ∏ê Å~ PM ™ê ëÉÇ~å çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê 
áåíÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇK 
üâÉêäìåÇ Ü~ÇÉ çÄëÉêîÉê~í U âçäÑä®Åâ~êI áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ á 
Éíí Ñ~ää âÉê~ãáâ çÅÜ ã~êâÉê~í ÇÉëë~ á ™âÉêåK i®åëëíóêÉäëÉå Ö~î á ìééÇê~Ö 
™í ä®åëãìëÉÉí ~íí ìåÇÉêë∏â~ çÅÜ í~ Äçêí ÇÉ ëâ~Ç~ÇÉ Öê~î~êå~K 
f Ñ∏êëí~ ä®ÖÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á óí~åK 
p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë V ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëÉÇ~å ~åä R çÅÜ S îáë~í ëáÖ ãÉê 
çãÑ~íí~åÇÉ ®å î~Ç ëçã Ñ∏êëí î~êáí ëóåäáÖíK p~ãíäáÖ~ Ñ∏êÉâçãëíÉê î~ê 
ÇçÅâ ãóÅâÉí óíäáÖ~ çÅÜ ë~âå~ÇÉ ÜÉäí ÇàìéK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~êíÉê~ÇÉë 
î~êÉÑíÉê éä∏à~ÖêÉí ~îä®Öëå~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î ã~ëâáåK 
a®êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí U Öê~î~êI Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ N Ü®êÇK ^î 
ÇÉëë~ î~ê Éå Öê~î çÅÜ ÇÉ Ä™Ç~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ áåíÉ ëóåäáÖ~ á óí~åK 
dê~î~êå~ ä™Ö á ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää é™ Éå éäçÖî®äí~ë ~îëí™åÇ ë∏ÇÉê çã ÇÉ 
áåÇáâ~íáçåÉê ëçã â~êíÉê~íë á óí~åK f íêÉ Ñ~ää Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ âÉê~ãáââ®êä 

páÇ~ TPM çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

ëçã ÄÉÜ™ää~êÉ Ñ∏ê ÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉåÉåK qî™ â®êä î~ê ÜÉäí âêçëë~ÇÉ çÅÜ ÇÉ 
∏îêáÖ~ Öê~î~êå~ ë~âå~ÇÉ ÄÉî~ê~ÇÉ Öê~îâ®êäK qî™ â®êä î~ê íáääê®ÅâäáÖí 
î®äÄÉî~ê~ÇÉ Ñ∏ê ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉã ëâìääÉ âìåå~ í~ë áå ëçã éêÉé~ê~í 
íáää ãìëÉÉíK bíí ~î â®êäÉå â~å íáää Ñ∏äàÇ ~î íóéÉå Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêI ãÉÇ~å ∏îêáÖ~ íêçäáÖÉå íáääÜ∏ê íáÇáÖ à®êå™äÇÉêK 
_ê~åÇéä®ííëÖê~î~êå~ â~å áåíÉ Ç~íÉê~ë å®êã~êÉ ìí~å `JNQ éêçîK 
dê~îÑ®äíÉí Ü~ê ãÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí Ü~Ñí Éå Ñçêíë®ííåáåÖ kl çã î®ÖÉåK 
aÉíí~ çãê™ÇÉ ®ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ë∏åÇÉêÖê®îí ~î Öêìëí®âí ãÉå á Éíí 
ãáåÇêÉ ÄÉî~ê~í çãê™ÇÉ âìåÇÉ íî™ Éà íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÄëÉêîÉê~ëK båäáÖí ÇÉ áåÇáâ~íáçåÉê ëçã Ñê~ãâçã ë™ 
äáÖÖÉê Äçéä~íëÉå p£ çã ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~î~êå~K aÉí ~åëäìíÉê á ë™ Ñ~ää 
êÉä~íáîí ëå~êí íáää ÇÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉíI ü RQWNI Å~ TM ã 
ä®åÖêÉ ãçí psK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

ü URWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

ü URWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

páÇ~ TPN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PMVM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇëé~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bí~ééÉå Ö™ê ÖÉåçã eáããÉäëí~ÇäìåÇëé~êâÉå ëçã êóããÉê Éíí êáâí 
ÑçêåãáååÉëÄÉëí™åÇ çãÑ~íí~åÇÉ Ü®ääêáëíåáåÖ~êI Öê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~ê çÅÜ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê áåçã NRM ã ~îëí™åÇ Ñê™å ëÅÜ~âíÉíK 
pÅÜ~âíÉí î~ê UVM ã ä™åÖíI NIO ã ÄêÉíí çÅÜ NIO ã ÇàìéíI çÅÜ Öê®îÇÉë íáää 
ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ÖÉåçã Éå Öê®ëÄÉî®ñíI ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ ë®åâ~ ÄÉä®ÖÉå ãÉää~å 
Ü®ääêáëíåáåÖ~êå~ á ë∏ÇÉê çÅÜ Éå Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ á åçêêK f ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉêëí Éíí MIOR J MIQR ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î é™Ñ∏êÇ ã~íàçêÇK 
råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí ®äÇêÉ äÉêáÖí ã~íàçêÇëëâáâíI MIO J MIS ã íàçÅâíI 
ÖÉåçãéä∏àí ãÉÇ Éåëí~â~ Äáí~ê ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë á ÄçííÉåK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å ÇÉí ®äÇêÉ ã~íàçêÇëëâáâíÉí çÅÜ 
çê∏êÇ ã~êâåáî™ é™ íî™ ëí®ääÉå Ç®ê ëÅÜ~âíÉí ëâ~ê ëäìííåáåÖ~êå~ åÉê ãçí 
ëî~Åâ~åI á ÇÉí î®ëíäáÖ~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ü®ääêáëíåáåÖäçâ~äÉå Éíí ëî~Öí ëçíáÖí ëâáâí áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ 
ëâ®êîëíÉå~ê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ íî™ Ü®êÇ~êI íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå ëçíÑä®ÅâI 
Éíí â®ééÜ™äK `~ UM ã ëóÇ∏ëí çã ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ~åÇê~ 
ëäìííåáåÖÉå Éíí äáâå~åÇÉ ëâáâíI ∏îÉêä~Öê~åÇÉ Éíí â®ééÜ™ä çÅÜ Éå 

páÇ~ TPO çÑ OUVS 



 

 

çãÑ~íí~åÇÉ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ ÇÉäîáë ~ää~ ä~ÖÉê 
ãÉÇ ëâ®êîëíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ëâ®êëäÉî ãÉå áåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK lãê™ÇÉå~ ìééíçÖ íáääë~ãã~åë NSR ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí çÅÜ ä™Ö 
á Ü∏àÇòçåÉå OOIQM J OQIPM ã ∏ ÜK bå Ü®êÇ á ÇÉí î®ëíê~ çãê™ÇÉí ` NQJ 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ëÉååÉçäáíáâìã çÅÜ Äêçåë™äÇÉêK bíí 
â®ééÜ™ä á ÇÉí ∏ëíê~ çãê™ÇÉí ` NQJÇ~íÉê~ÇÉë íáää Éå íáÇáÖ ÇÉä ~î ®äÇêÉ 
Äêçåë™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ TPP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNRM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ÄêóåÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s®ÇÉêëí~Ç NMNWN ìíÖ∏êë ~î Éå ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ÉîÉåíìÉääí ëíÉåë®ííåáåÖ~êK aÉëë~ ÉêÜ∏ää ë~ãã~ o^ûJåìããÉê s®ÇÉêëí~Ç 
NMNWOK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã 
Éíí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉI á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ íêçäáÖÉå ëíçäéÜ™äK f Éå 
~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ á óí~åK fåíáää 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ äÉê~ ëéêáíí ∏îÉê Éíí çãê™ÇÉK 
bå ~î ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ îáë~ÇÉ 
ëáÖ î~ê~ Éíí ®äÇêÉ çÇäáåÖëê∏ëÉK f óí~å ~î Éå ~åå~å ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Éíí ÄêóåÉ ëçã áåÇáâÉê~ê ~íí ÇÉí ã∏àäáÖÉå 
â~å ê∏ê~ ëáÖ çã Éå Öê~îK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê ë~ãí âÉê~ãáâÉå íóÇÉê é™ ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ 
®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ TPQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ TPR çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PUUU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
cê∏ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñóåéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíëëâê~é~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáÖK 

bääÉÇåáåÖÉå ä~ÇÉë ÖÉåçã Éå ∏ëíî®ëíäáÖ Ç~äÖ™åÖ ãÉää~å íî™ Ü∏àÇÉê Ç®ê 
häáåííçêé á ë∏ÇÉê Ü~ÇÉ ∏îÉêî®Ö~åÇÉ Ä~êêëâçÖ é™ ä®íí äÉêàçêÇJë~åÇàçêÇ QRJ 
RR ã∏ÜI çÅÜ pí p~åÇíçêé á åçêê ä™Ö é™ Éå ãçíëî~ê~åÇÉI å™Öçí Ñä~Åâ~êÉ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ ãÉÇ ä®íí~êÉ ™âÉêã~êâK iÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ é™ 
ëäìííåáåÖ~êå~ ëíê~åÇòçåÉå íáää iáíçêáå~Ü~îÉí ëçã á çãê™ÇÉí ™íÉêÑáååë 
áåçã Ü∏àÇòçåÉå QMJQR ã ∏ ÜK `~ PM ã ë∏ÇÉê çã ëÅÜ~âíÉí Ü~ê á 
häáåííçêé íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë Éå íêáåÇóñ~ ~î Öê∏åëíÉåK e®ê Ñáååë ®îÉå Éå 
êÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåëíê®åÖ SM ã ë∏ÇÉêìíI é™ ~åÇê~ ëáÇ~å ~î 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉåë âê∏åK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÜÉä~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå êÉÇ~å Ü~ÇÉ 
Ñ∏êä~Öíë Å~ MIR ã Çàìéí ÖÉåçã Ñê®ëÖê®îåáåÖI ìíçã SR ä∏éãÉíÉê á 
ëíê®ÅâåáåÖÉåë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäK k®êã~ëí pí p~åÇíçêé Ü~ÇÉ NPM ã ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏êä~Öíë á â~åíÉå é™ Éå Öêìëî®ÖK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉå Éå äáíÉå âî~êíëëâê~é~ ãÉÇ íóÇäáÖ êÉíìëÅÜ Å~ OM ã ∏ëíÉê çã 
î®ÖÉåI é™ åáî™å QMJQR ã ∏ ÜK i®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí Ü~ÇÉ â~ÄÉäå Çê~Öáíë ÖÉåçã 

páÇ~ TPS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

Éå OM ñ OM ã ëíçê âçåÅÉåíê~íáçå ~î ëâ®êîáÖ ëíÉå á ™âÉêã~êâÉå é™ Éå 
ãáåÇêÉ éä~í™ ëçã ä™Ö á Ç~äÖ™åÖÉåë ÄçííÉåI çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã Éå Ä®ÅâK 
hî~ê ~íí Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ ™íÉêëíçÇ íî™ ~åëäìíåáåÖ~ê íáää häáåííçêé çã 
ë~ãã~åä~Öí SR ä∏éãÉíÉêK j~êâÉå ~îíçêî~ÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå åÉê íáää çê∏êÇ 
ã~êâåáî™ á Éíí MIR ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë ÇÉäë á Éå OR ã ä™åÖ 
~åëäìíåáåÖ íáää Ö™êÇÉå ÖÉåçã íçãíJ çÅÜ Ü~Öã~êâI ÇÉäë êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä 
∏ëíÉê çã Ö™êÇÉå ÖÉåçã ëâçÖëã~êâ íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖK j~êâÉå 
ÄÉëíçÇ ~î Éíí MIORJMIPR ã Çàìéí ëâáâí ~î Üìãìë êÉëéÉâíáîÉ ëíÉåáÖ ãçê®åK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

pâ®êâáåÇ NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

páÇ~ TPT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NURO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
i~ëíâ∏éáåÖëÖ~í~åI âî~êíÉêÉí _áêÖáíí~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ 
â~ê~âí®êK oÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Éíí íê®Öçäî á~âííçÖë ®îÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ Éå íàçÅâäÉâ é™ Å~ MIR ã çÅÜ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí MIR ã 
íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TPU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTRP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

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

m™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå ÇêçÖë V ëÅÜ~âí ∏îÉê Éå Ñä~Åâ ë~åÇáÖ 
ã~êâÜ∏àÇ á ™âÉêK f ™âÉêóí~å âçã Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê çÅÜ Ç®êìåÇÉê 
êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉêK 
kçêê çã bQ äáÖÖÉê Éå âê~ÑíáÖí ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íëK f ëÅÜ~âíÉå âçã ä 
Ü®êÇI P Öêçé~êI S ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ä ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ ä éáååÜ™äK p çã bQ 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ™êÇÉêëé™ê é™ ëã™ óíçê á Éíí ëÅÜ~âí ëçã ®ê á ìíâ~åíÉå ~î 
Äçéä~íëÉåK 
i®ãåáåÖ~êå~ ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK 

páÇ~ TPV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ TQM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NURP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~I s~ÇëíÉå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQI á ÇÉ ®äÇëí~ ä~ÖêÉå Ñê®ãëí íêÉÑçíëÖêóíçêF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ãÉää~å jçí~ä~ çÅÜ s~ÇëíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí á Ö∏êäáÖ~ëíÉ ã™å ëíóê~ ìåÇ~å 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå Ñê™å Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ íî™ éìåâíÉê ∏îÉêî~â~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~X áåçã s~ÇëíÉå~ ëí~Ç 
çÅÜ îáÇ s®ëíÉêÖ™êÇÉå á e~ÖÉÄóÜ∏Ö~K 
sáÇ s®ëíÉêÖ™êÇÉå Ñ~ååë Éíí ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëâ®êîáÖ ëíÉåK aÉíí~ 
ä~ÖÉê î~ê ìåÖÉÑ®ê Éå ãÉíÉê íàçÅâí çÅÜ Ää~åÇ~í ãÉÇ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê çÅÜ 
â~äâÄêìâK i®ãåáåÖ~êå~ â~å ã∏àäáÖÉå íçäâ~ë ëçã êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå 
ëãÉÇà~ ~î í®ãäáÖÉå ëÉåí Ç~íìãK 
fåçã s~ÇëíÉå~ ëí~Ç ÇêçÖë â~ÄÉäå á eçîëä~Ö~êÉÖ~í~åI hê™âÉÖ~í~åI 
dê®ëÖ~í~åI pâ®ååáåÖÉÖ~í~å çÅÜ jçí~ä~Ö~í~åK pÅÜ~âíÉí î~ê Åáêâ~ MIU 
ãÉíÉê ÄêÉíí çÅÜ ä ãÉíÉê ÇàìéíK f ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñê®ãëí 
®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê á î~êáÉê~åÇÉ ~åí~äK £îÉêî®Ö~åÇÉ ~åí~äÉí Ö~íìåáî™Éê 
ÄÉëíçÇ ~î âìääÉêëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ä~ÖÇ~ á ë®ííë~åÇëä~ÖÉêK pí®ääîáë ÄÉëíçÇ ÇÉå 
®äÇëí~ Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖÉå ~î Éíí ÖêìëáÖí ëã™ëíÉåëä~ÖÉê ÇáêÉâí é™ ÇÉå 
ëíÉêáä~ äÉê~åK 
f Ö~íçêå~ âêáåÖ âî~êíÉêÉí _áëâçéÉå Ñ~ååë é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå Éíí 

páÇ~ TQN çÑ OUVS 



 

 

Ü~äîãÉíÉêÇàìéí ÇáâÉK aÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ î~ê åÉÇÖê®îÇ á äÉê~å çÅÜ í®ÅâíÉë 
~î ÇÉå ®äÇëí~ Ö~íìåáî™åK j∏àäáÖÉå ëâ~ ÇáâÉå~ íçäâ~ë ëçã êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê 
ÇÉå ®äÇëí~ ?ÖêçéÉå?I Çîë ëí~ÇëÖê®åëÉåI á s~ÇëíÉå~K bå ~åå~å ®ê ~íí 
ÇáâÉí ÄÉÖê®åë~í ÄáëâçéëÖ™êÇÉåë íçãíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e~ÖÉÄóÜ∏Ö~ 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TQO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RNRP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s®ÇÉêëí~Ç OPPWNJO ìíÖ∏êë ~î íî™ ÑóêëáÇáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ÄÉä®Öå~ á 
ëâçÖëã~êâ ëíê~ñ ëóÇ∏ëí çã Éíí ìééëâàìí~åÇÉ ÄÉêÖëé~êíáK aÉå éä~åÉê~ÇÉ 
î®ÖÄêÉÇÇåáåÖÉåë Öê®åë ®ê Å~ N ã Ñê™å Éå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~K 
sáÇ íáääÑ~ääÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÜìêìîáÇ~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê Ñ~ååë á çãê™ÇÉí 
áåîáÇ ÄÉêÖÉí çÅÜ á ÇÉå å®êã~ëíÉ çãÖáîåáåÖÉåK m™ ÄÉêÖÉíë åçêÇëáÇ~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ áåíáää ÄÉÑáåíäáÖí îáäíëí®åÖëÉäI çÅÜ íçêÇÉ 
ìíÖ∏ê~ Éå ~î ÑäÉê~ äáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëë~ íáääÜ∏ê ë~ååçäáâí áåíÉ 
s®ÇÉêëí~Ç OPPWNJO ìí~å s®ÇÉêëí~Ç RMWNJQ ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ ~åÇê~ 
ëáÇ~å ~î î®Ö bQK s®ÖÉå Ü~ê ~åä~Öíë ÖÉåçã Öê~î~êå~ çÅÜ ä®ãå~í å™Öê~ 
Öê~î~ê é™ ë∏Çê~ ëáÇ~åK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê íêçäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK 
fåîáÇ s®ÇÉêëí~Ç OPPWNJO é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

páÇ~ TQP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ TQQ çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNRO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄóI oóÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI  âçêëÑçêãáÖ ÑáÄìä~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s®ÇÉêëí~Ç RMWNJQ ®ê Éå Öê~îÖêìéé ëçã ìíÖ∏êë ~î Éå íêÉìÇÇI Éå 
âî~Çê~íáëâ çÅÜ íî™ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ÄÉä®ÖÉå á Ü~Öã~êâK a™ 
ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î bQW~å Ü®ê ÉåÇ~ëí ®ê Éíí é~ê ãÉíÉê ÄÉê∏êë ÉåÇ~ëí óííÉêëí~ 
ÇÉäÉå ~î Éå ~î íêÉìÇÇÉåë ~êã~êK bå íáääÑ~êíëî®Ö ®ê ÇçÅâ éä~åÉê~Ç ~íí 
~åä®ÖÖ~ë é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄêÉÇÇåáåÖÉåI ÉääÉê çã ã∏àäáÖí åçêê çã ÇÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êå~ ë™ ~íí ÇÉëë~ ÄÉî~ê~ëK s®ëíÉê çã Öê~îÖêìééÉå Ñáååë 
Éíí ìééëâàìí~åÇÉ ÄÉêÖëé~êíá ëçã çÅâë™ áåÖáÅâ á 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ç™ ÉîÉåíìÉääí Ñ∏êëí∏êÇ~ Öê~î~ê âìåÇÉ Ñáåå~ë 
Ü®êK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ü~Öã~êâÉå Éå ãáííÄäçÅâëÖê~î ãÉÇ 
âê~ÑíáÖI çãÖ®êÇ~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖI Éíí é~ê Ü®êÇ~ê ë~ãí 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK 
m™ ÄÉêÖëé~êíáÉí î®ëíÉê Ç®êçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí 
óííÉêäáÖ~êÉ Éå Äê~åÇÖê~î ãÉÇ çÄÉíóÇäáÖ ∏îÉêÄóÖÖå~ÇK aÉå ëáëíå®ãåÇ~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë î~êîáÇ Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâ ë~ãí ÇÉä~ê ~î Éå âçêëÑçêãáÖ 
ÑáÄìä~ ãÉÇ Ü®ëíÜìîìÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ TQR çÑ OUVS 



 

 

cçêåä®ãåáåÖÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ Ç®êãÉÇ Ñê™å Ü~Öã~êâÉå íáää ÄÉêÖëé~êíáÉí çÅÜ 
çãÑ~íí~ê ÄÉíóÇäáÖí ÑäÉê Öê~î~ê ®å ÇÉ ëçã é™íê®ÑÑ~íë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå âçêëÑçêãáÖ~ ÑáÄìä~å Ç~íÉê~ê Öê~îÉå íáää 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ ãÉÇ~å Öê~îÑçêãÉêå~ á Ü~Öã~êâÉå ëå~ê~êÉ íáääÜ∏ê 
Ñ∏êêçãÉêëâJêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç RMWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç RMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

páÇ~ TQS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NSUU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
eÉêêÉÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ã~êâå~Çëéä~íëI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ eÉêêÉÄêçI _çêÖë ëåK £ÖI áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê 
clrJéêçàÉâíÉí ?j~êâå~Çëéä~íëÉê çÅÜ ëíçêã~åå~Ö™êÇ~ê Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI íî™ ÉñÉãéÉä Ñê™å ∏ëíê~ çÅÜ î®ëíê~ pîÉêáÖÉ?K 
sáÇ eÉêêÉÄêç ìåÇÉêë∏âíÉ rs ìåÇÉê ™êÉå NVUUJUV Éå ã~êâå~Çëéä~íë Eá 
ÄÉã®êâÉäëÉå áÅâÉéÉêã~åÉåíF Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí TMMJí~äI 
o^û o~ééçêí NVVPK cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÇÉå Ñ∏êëí~ á ëáíí ëä~Ö ëçã 
ìåÇÉêë∏âíë á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK sáÇ ìíÖê®îåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Ää ~ ìÖå~êI 
Ü®êÇ~êI Éå ÄêóÖÖ~I Éå ãáåÇêÉ ÄçÇÄóÖÖå~Ç çÅÜ Éå ëíÉåë~íí óí~ ãÉÇ Éå 
ëãáÇÉëÜ®êÇK f â~åíÉå ~î ÇÉí ëçã íáÇáÖ~êÉ î~ê eÉêêÉÄêçâ®êêÉí Ñ~ååë Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ~îÑ~ää Ñê™å é®êäíáääîÉêâåáåÖI â~ãíáääîÉêâåáåÖ çÅÜ 
ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉíK k™Öê~ ëé™ê ÉÑíÉê éÉêã~åÉåí ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ~ååë áåíÉ 
áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
fåÑ∏ê ™êÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê ã™äë®ííåáåÖÉå ~íí Ñ∏êë∏â~ âä~êÖ∏ê~ çã 
å™Öçå Ñ~ëí ÄÉÄóÖÖÉäëÉI ëçã â~å âåóí~ë íáää ã~êâå~Çë~âíáîáíÉíÉêå~I 
Ñìååáíë á eÉêêÉÄêçK 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ NNMM ãOK pÉñ ëíóÅâÉå ëÅÜ~âí íçÖë ìéé é™ 
Ü∏àÇêóÖÖÉå ∏ëíÉê çã ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK e®ê Üáíí~ÇÉë íêÉ 
ëíóÅâÉå Ü®êÇ~êI ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå â~å âåóí~ë íáää ÇÉ ~âíáîáíÉíÉê ëçã 

páÇ~ TQT çÑ OUVS 



 
 

 

Ñ∏êÉâçããáí îáÇ eÉêêÉÄêçK bíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉI Å~ SMM ãOI ìåÇÉêë∏âíÉë 
®îÉå é™ Éå éä~í™ Å~ NRM ãÉíÉê ëóÇ∏ëí çã ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ 
ã~êâå~Çëçãê™ÇÉíK e®ê Üáíí~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK båëí~â~ âÉê~ãáâ ~î ~ääã®åí Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê 
Üáíí~ÇÉë á Éíí ëíçäéÜ™äK c∏ê ∏îêáÖí Ñ~ååë áåÖ~ ÑóåÇK 
bíí âçäéêçî ëçã ëâáÅâ~ÇÉë áå Ñ∏ê NQ ` ~å~äóë Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ ãÉää~å 
áåíÉêî~ääÉå ^a SUJOPS Er~JSUMPFK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí å™Öçå Ñ~ëí ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã â~å âåóí~ë íáää 
ã~êâå~Çëéä~íëÉå á eÉêêÉÄêç ãÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí áåíÉ Ñìååáíë Ü®êK 
qêçäáÖ~êÉ ®ê Ç™ ~íí îÉêâë~ãÜÉíÉå á eÉêêÉÄêç Ü~ê çêÖ~åáëÉê~íë Ñê™å _çêÖI 
Éå ëíçêã~åå~JÖ™êÇ Å~ O âã åçêÇçëí çã ã~êâå~Çëéä~íëÉåK 
a~íÉêáåÖW ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ^a SUJOPS 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêêâ∏éáåÖ O £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ TQU çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NTSO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö ONR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îI Öê®åëã®êâÉI â®ää~I Ü™äî®ÖI ÜìëÖêìåÇI 
ÄóÖÖå~ÇI ëíÉåëíê®åÖI Öê~îÑ®äíI éÉëíJLâçäÉê~âóêâçÖ™êÇI Ñçëëáä ™âÉêI 
cçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÖÉåçã 
~åíáâî~êáÉ ^åÇÉêë mÉêëëçåK dêìééÉå Ñ∏ê ~Öê~êÜáëíçêáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå 
Ed^aF ìééê®íí~ÇÉ Üáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ çÅÜ ìíÑ∏êÇÉ Éå ~Öê~êÜáëíçêáëâ 
ä~åÇëâ~éë~å~äóë ÖÉåçã gçÜ~å _ÉêÖK ^åëî~êáÖ Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê äWÉ 
~åíáâî~êáÉ i~êë w i~êëëçåK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ PR Ö~ãä~ o^ûJåìããÉê áåçã ëçÅâå~êå~ háãëí~Ç 
çÅÜ hìääÉêëí~ÇK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë Ää ~ ~î Öê~î~êI Öê~îÑ®äí çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖ~êK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë PN åó~ o^ûJ 
åìããÉê ë~ãí é™ ™íí~ Ö~ãä~ åìããÉê ÖàçêÇÉë íáää®ÖÖ ÉääÉê 
âçãéäÉííÉêáåÖ~êK aÉ åóé™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î íêÉ 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ ë~ãã~åä~Öí QS Öê~î~êI íçäî Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉI Éå 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI ÑÉã ëíÉåëíê®åÖ~êI íáç íçêéä®ãåáåÖ~êI ëàì ÄóJ 
LÖ™êÇëíçãíÉê ë~ãí íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâK aÉëëìíçã 
Ñ∏êÉëäçÖë Éäî~ çãê™ÇÉå ãÉÇ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê íáää Ñçêíë~íí 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~ééOK 

páÇ~ TQV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NUTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NRMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NRNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç UUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ TRM çÑ OUVS 



 

háãëí~Ç UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç QMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç PTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç VWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç QQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç QQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç QQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ TRN çÑ OUVS 



 

háãëí~Ç RQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç NNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç QSWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

háãëí~Ç SOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç SOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

háãëí~Ç OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

páÇ~ TRO çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
POMV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hê~âëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î bQ íáää ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ kJëäìííåáåÖ~êå~ ~î Éå ãçê®åÜ∏àÇ 
ëçã á k ~åÖê®åë~ê íáää Éå ìíÇáâ~Ç î™íã~êâ á Éå äáíÉå Ç~äë®åâ~K o∏àÇ~ 
óíçêI â~åí~ÇÉ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëóåíÉë áåå~å QQ ã ëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ 
ìíî~äÇ~ ëí®ääÉåK o∏àåáåÖëê∏ëÉå~ äáÖÖÉê é™ áãéÉÇáãÉåí Ç®ê ÇÉí ÇêçÖë 
ëÅÜ~âíI ëçã îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ çäáâ~ éä∏àëâáâí çî~åé™ î~ê~åÇê~ á 
çÇäáåÖëíÉêê~ëëÉêK aÉí Ü~ê ~î ÑäÉê~ ëâ®ä ëâÉíí àçêÇÑ∏êÑäóííåáåÖ~ê á 
ëäìííåáåÖÉåK o∏àåáåÖëê∏ëÉå~I î~ê~î Éíí ëåáíí~ÇÉëI Ü~ê ÄóÖÖíë ìéé 
ëìÅÅÉëëáîí îáÇ çäáâ~ áåíÉêî~ääÉêI î~ê~î ÇÉå óåÖëí~ ®ê Ñê™å NUTMJí~äÉí Ç™ 
ÇÉíI ÉåäáÖí Ü®ê~Çëâ~êí~åI Ñ~ååë ™âê~ê Ü®ê çÅÜ Éíí `NQJî®êÇÉ îáë~ê Éíí 
®äÇêÉ ëâÉÇÉ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK aÉí ®ê áåíÉ ìíÉëäìíÉí ~íí ÇÉí Ñáååë óííÉêäáÖ~êÉ 
Éå çÇäáåÖëÑ~ë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ TRP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TRQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PONT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hìããÉäÄóI s~ããÉäÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü™äî®ÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bQ íáää ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí Éí~éé ä Ñ∏ê åó~ ãçíçêî®ÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë íêÉ 
Ü™äî®Ö~ê çÅÜ Éå ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖ é™ p ëáÇ~å çã åìî~ê~åÇÉ bQK 
råÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë NN ëÅÜ~âíI î~ê~î R íçÖë ìéé á 
ã~êâé~êíáÉêå~ ãÉää~å Ü™äî®Ö~êå~K e®ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ëéêáÇÇ~ 
ëâ®êîëíÉå~ê á Éå Ü®êÇäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Éå ëçíÑä®ÅâK qî™ ~î 
Ü™äî®Ö~êå~ Ñçêíë®ííÉê ®îÉå k çã bQI îáäâÉí âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ë á ÇÉ ëÅÜ~âí 
ëçã íçÖë ìéé Ç®êK 
e™äî®Ö~êå~ë ™äÇÉê ®ê çÄÉëí®ãÄ~êK aÉå ÑóêëáÇáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå ®ê Ñê™å 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK e®êÇÉåI ëçíÑä®ÅâÉå çÅÜ ëâ®êîëíÉåÉå Ö™ê Éà ~íí Ç~íÉê~ é™ 
ÇÉíí~ ëí~ÇáìãK 

páÇ~ TRR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TRS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUNV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí pâêáî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~ê íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë s ÇÉä Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖK f ÇÉå £ 
ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™êÉå ~î Éå ®äÇêÉ EãÉÇÉäíáÇ~\F ™âÉê ìåÇÉê Éíí MINJMIO 
ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå 
~îÑ~ääëÖêçéK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë £ ÇÉä é™ MIRJMIS ã ÇàìéK 

páÇ~ TRT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ TRU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NURN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
j~åíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
qçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí Ñ~ååë Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉå áåçã î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 

fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

páÇ~ TRV çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NURM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
píçÅâã~â~êÉÖ~í~åI eçîëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI ä®ÇÉêëéáääI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^ çÅÜ íÉäÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î s~ÇëíÉå~ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIQJNIO ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ~î 
ãÉÇÉäíáÇ~ â~ê~âí®êK hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí íáääí~ê ~ääí ãÉê ãçí 
eçîëÖ~í~åK aÉ áååÉÜ∏ää Ää ~ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éê çÅÜ ëé™ê ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê á 
Ñçêã ~î ÖçäîÜçêáëçåíÉêK m™ Éå ä®åÖêÉ ëíê®Åâ~ âìåÇÉ Éå êáëÄ®ÇÇI 
åÉÇíêóÅâí á ÇÉå ëíÉêáä~ Ää™äÉê~åI á~âíí~ëK aÉåå~ âçããÉê ~íí `NQ Ç~íÉê~ëK 

páÇ~ TSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TSN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUQV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hóêâçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIRJMIS ã Çàìé ìåÇÉê 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí ~î Å~ MIO ã çÅÜ 
áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ÇàìêÄÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ TSO çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RMTT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~Çëã~êâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Ñäáåí~I âî~êíëI ÄÉêÖ~êíI Äê®åí ÄÉåI  Ü~ëëÉäå∏ííÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î üÄóãçëâçä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë SP ãO á Éíí êìíëóëíÉãK ^ääí ã~íÉêá~ä ë™ää~ÇÉëK bíí ìéé 
íáää MIO ã íàçÅâí ê∏ÇÄêìåí ë~åÇä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ÇêóÖí Ü~äî~ ÇÉå 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK aÉå ∏îêáÖ~ ÇÉäÉå ~î óí~å ìíÖàçêÇÉë ~î ÖìäI ëî~Öí 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ë~åÇK bíí ~åí~ä EORF ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j~àçêáíÉíÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î ëíçäéÑ®êÖåáåÖ~êK aÉå áåíêÉëë~åí~ëíÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Éå 
åÉÇÖê®îÇ ÜóÇÇ~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ Éå óí~ é™ Å~ NUãOK bíí ~åí~ä 
ëíçäéÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÄçííÉåë~åÇÉåK eóÇÇ~åë Çàìé î~ê Å~ MIO ãK 
cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ëî~êíI ëçíáÖ ë~åÇK 
oáâäáÖí ãÉÇ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë EÅ~ QM âÖ âÉê~ãáâFK hÉê~ãáâ î~ê ÇÉå âä~êí 
ÇçãáåÉê~åÇÉ â~íÉÖçêáå ãÉå ®îÉå Ñäáåí~I âî~êíëI ÄÉêÖ~êíI Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ 
Ü~ëëÉäå∏ííÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK ^î Ñäáåí~ â~å å®ãå~ë Éíí ~åí~ä ëé™åéáä~ê E^L_ 
íóéF ë~ãí Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä Ñê~ÖãÉåí ~î ëäáé~ÇÉ óñçêK _ä~åÇ ÇÉ Äê®åÇ~ 
ÄÉåÉå â~å å®ãå~ë ~íí Éíí ÄÉíóÇ~åÇÉ ~åí~ä Ñáëââçíçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a~íÉêáåÖÉå ®ê á ÜìîìÇë~â c~ÖÉêîáâ fff ãÉå ®îÉå ®äÇêÉ Ñ~ëí~êÉI 
âî~êíëã~Öê~Ç âÉê~ãáâ á~âííçÖëK 

páÇ~ TSP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ TSQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUON NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí pâêáî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íê®Çéä~åíÉêáåÖ çÅÜ ìééë®íí~åÇÉ ~î äÉâêÉÇëâ~é 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí âìäíìêä~ÖÉê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë 
~î ã~êâáåÖêÉééÉåK f çãê™ÇÉí ìééíê®ÇÉê ëíÉêáä ã~êâ é™ MIRRJNIOR ã 
ìåÇÉê ã~êâóí~åK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê âê~ÑíáÖ~ëí á ÇÉå k ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ TSR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POMU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pâêìâÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëâáÑÑÉê EÜ®åÖÄêóåÉF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê îáÇ íî™ äçâ~äÉêK 
e∏ÖÄó UVWN ìíÖ∏êë ~î Éå Äçéä~íë ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå NVVPK aÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå éä~í™ á ™âÉêã~êâ çÅÜ 
ÇÉëë ∏ëíëäìííåáåÖ~ê åÉÇ ãçí éä~íëÉå Ñ∏ê eìäàÉ ÄóíçãíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
Ñ∏êÉâçããÉê Ñê™å eçÖëí~Çî®ÖÉå á åçêê íáää Éå Äáí ë∏ÇÉê çã Éíí 
áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêåI Éå ëíê®Åâ~ é™ ÇêóÖí PMM ãK bå íóÇäáÖ âçåÅÉåíê~íáçå 
~î ä®ãåáåÖ~ê Ñáååë á Éíí çãê™ÇÉ ãÉää~å áãéÉÇáãÉåíÉí çÅÜ éä~í™åë 
ÅÉåíêìãI çÅÜ ë~ååçäáâí ®ê ÇÉíí~ Éå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉåë ÅÉåíêìã ëçã íáää 
ÜìîìÇÇÉäÉå äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ î®Öçãê™ÇÉíK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëí™ê áåçã âçåÅÉåíê~íáçåÉå ~î ëçíáÖ~ ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ Éå ëíÉåä~ÖÇ óí~K rí~åÑ∏ê Ñ∏êí®íåáåÖÉå ÄÉëí™ê 
ä®ãåáåÖ~êå~ Ñê®ãëí ~î Öêçé~ê çÅÜ Éåëí~â~ Ü®êÇ~êK bå ~î ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ áåçã âçåÅÉåíê~íáçåÉå î~ê Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™ä ëçã 
áååÉÜ∏ää Äáí~êå~ ÉÑíÉê Éå å®ê~ åçÖ ÜÉä âÉê~ãáââêìâ~K c∏ê ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ Éíí Ü®åÖÄêóåÉ á ëâáÑÑÉêK 
^î Äçéä~íëÉåë â~ê~âí®ê ~íí Ç∏ã~ çÅÜ âÉê~ãáâÉåë ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí Ä∏ê 

páÇ~ TSS çÑ OUVS 



 

Äçéä~íëÉå î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK _Éä®ÖÉåÜÉíÉå áåíáää ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄóíçãíÉå ãÉÇÑ∏ê ÇçÅâ ÇÉå íÉçêÉíáëâ~ ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Éå 
îáâáåÖ~íáÇ~ Äçéä~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ TST çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUOO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E`ffWNFI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

båÇ~ëí ëÅÜ~âíâ~åíÉå áåíáää âîK mêÉä~íÉå NM î~ê Ñêá Ñê™å ëÉåíáÇ~ 
ëí∏êåáåÖ~êK cóê~ Ö~íìJ ÉääÉê íçãíã~êâëåáî™ÉêI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÄêìåI Üìã∏ë 
ãçI çÅÜ Éíí óåÖêÉ ëâáâí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î â~äâÄêìâ çÅÜ íÉÖÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
jÉää~å ÇÉëë~ ëâáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™Ñ∏êÇ ãçK f ÇÉå ä®Öëí~ ~îë~íí~ åáî™å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáÇÇ~ ÇàìêÄÉå EÜìëÜ™ääë~îÑ~ääF ë~ãí çÖä~ëÉê~Ç páÉÖÄìêÖJ 
âÉê~ãáâ Eíóé `ffWNFK lê∏êÇ Ñáåãç é™íê®ÑÑ~ÇÉë NIO ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~íìåáî™K 

páÇ~ TSU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ TSV çÑ OUVS 



 

 
 
 

 

^fp kê üê 
PONM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
eçÖëí~Çë j∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ Éíí ~åí~ä éä~íëÉêK 
eçÖëí~Ç NSUWN ìíÖ∏êë ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå î™êÉå NVVQK aÉ ®ê ÄÉä®Öå~ á ëî~Ö åçêÇëäìííåáåÖ á 
ë~åÇáÖ ™âÉêã~êâK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêåI 
Ää ~ ëíçê~ Ü®êÇ~ê ëçã î~ê Å~ Oã á Çá~ãÉíÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ∏êâçããÉê 
ëéêáíí ìí~å ÄÉíóÇ~åÇÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉêK ûîÉå Éíí ëâçÖëçãê™ÇÉ î®ëíÉê çã 
™âÉêå ìåÇÉêë∏âíÉë î~êîáÇ êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ âê~ÑíáÖí 
ëçíáÖ ë~åÇ çÅÜ ëíçê ã®åÖÇ ëâ®êîëíÉå ë~ãí Öêçé~êI îáëë~ ëíÉåÑóääÇ~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê Ñê™å Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ TTM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TTN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PONN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
eçÖëí~Çë j∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëëçåI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ äçâ~ä á~âííçÖë êÉÇ~å NVVOI îáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI å™Öê~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ÄÉä®Öå~ é™ Éå 
ãçê®åéä~í™ áåîáÇ Éíí ÄÉêÖK sáÇ Éå ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ NVVQ ÇêçÖë ëÅÜ~âí 
ëçã îáë~ÇÉ é™ íî™ ãóÅâÉí ëî~Ö~ íÉêê~ëëâ~åíÉê ÖÉåçã çãê™ÇÉíK bíí NQ`J 
éêçî í~ÖÉí ãáíí á ÇÉí Ö~ãä~ çÇäáåÖëä~ÖêÉí Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NQMMJí~äÉíë 
Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ÑäÉê~ ä®åÖêÉ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí 
å®êã~êÉ ëíìÇÉê~ çãê™ÇÉíëI çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê ~ääí çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉêå~ëI 
ëíê~íáÖê~ÑáK 

páÇ~ TTO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TTP çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PONO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ iàìå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åìî~ê~åÇÉ bQ éä~åÉê~ë Ääá ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qî™ Ñä~Åâ~ Ü∏àÇêóÖÖ~ê ÄÉê∏êë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ãçíçêî®ÖÉåK 
e∏àÇêóÖÖ~êå~ äáÖÖÉê á Éå î™íã~êâ â~ää~Ç píçê~ iàìå~â®êêÉí çÅÜ ÇÉ ÄÉëí™ê 
~î ãçáÖ ãçê®å ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çî~åé™ çÅÜ ê∏àÇ~ óíçê ÄêÉÇîáÇ ÇÉëë~K 
bíí ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ ®ê ëåáíí~í çÅÜ îáë~ÇÉ é™ ãáåëí íî™ éä∏àëâáâíK 
lÇäáåÖëóíçêå~ Ö™ê Éà ~íí Ç~íÉê~ ÉÑíÉê ìíëÉÉåÇÉíK bíí éçääÉåéêçî ®ê í~ÖÉí á 
â®êêÉíK 

páÇ~ TTQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TTR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMUU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_çëëÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë áåçã ÇÉå í®åâí~ óí~å 
Ñ∏ê ÇÉí ë∏Çê~ ~äíÉêå~íáîÉíI ~äíÉêå~íáî NK _ÉÜçîÉí ~î ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉí 
î®ëíê~ ~äíÉêå~íáîÉíI ~äíÉêå~íáî OI ÄçêíÑ∏ää Ç®êãÉÇK f ã~âÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí éäçÖä~ÖÉê çÅÜ ëí∏êåáåÖ~ê Ü®êê∏ê~åÇÉ Ñê™å ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÇÉí 
åìî~ê~åÇÉ ™äÇÉêÇçãëÜÉããÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

páÇ~ TTS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PONQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ iàìå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇI j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Äçéä~íëI Ü™äî®Ö 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ äçâ~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ 
íáÇáÖ~êÉ ë~ãã~ ™ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ÄÉä®Öå~ ìåÇÉê ÑäÉê~ ëâáâí ~î Ö~ãä~ 
çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉêK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ÇÉë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~ê ç ÇóäK bíí ÑäÉêÑáäáÖí Ü™äî®ÖëëóëíÉã ®ê 
êÉÖáëíêÉê~í åçêê çã ÇÉå íáää®ãå~ÇÉ î®ÖÄ~å~åK fåçã ÇÉí íáää®ãå~ÇÉ 
î®Öçãê™ÇÉí î~ê ™íãáåëíçåÉ íî™ Ü™äî®Ö~ê ëóåäáÖ~ á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK 
lãê™ÇÉí ãÉÇ ÑäÉê~ ëâáâí ~î çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉê é™ î~ê~åÇê~ âìåÇÉ 
ÄÉÖê®åë~ë íáää Éå ëìêÜ™ä~ EÅ~ OM ã á Çá~ãÉíÉêFK 

páÇ~ TTT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TTU çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
RNOU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI íÉÖÉäI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄáëâçéëÖ™êÇÉå hìåÖëÄêç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ÑÉãíÉ ™êÉí á ê~Ç íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~êâÉçäçÖáÑ∏êÉåáåÖÉå 
dê®îäáåÖÉå çÅÜ píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖK 
üêÉíë Öê®îåáåÖ çãÑ~íí~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ™ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
íÉÖÉäÜìëÉíI îáäâÉí åì ìåÇÉêë∏âíÉë á ëáå ÜÉäÜÉíI ÜìëÉí ®ê RIPñQIR ã ëíI ~î 
íÉÖÉä ãìê~í á ãìåâÑ∏êÄ~åÇ çÅÜ ãÉÇ ëçÅâÉä ~î â~äâëíÉåK jìê~êå~ ®ê 
ÉåÇ~ëí MIT êÉëé MIQ ã íà~K aÉëëìíçã Ü~ê ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ëâê®éÖêçéÉå 
ìåÇÉêë∏âíë çÅÜ Éå ëíçê ã®åÖÇ ÇàìêÄÉå ë~ãí ÜìëÜ™ääëÑ∏êÉã™ä ëçã âåáî~ê 
çÅÜ âÉê~ãáâ Üáíí~íëK hÉê~ãáâÉå ®ê Ñê®ãëí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëíóé ãÉÇ 
Öê∏åJ çÅÜ âä~êÖä~ëóêI îáäâÉí â~å Ç~íÉê~ë íáää NQJNRMMJí~äÉåK bíí ãóåí 
Üáíí~ÇÉë ®îÉå Ñê™å NRUNK m™ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå á pl ÖàçêÇÉë Éíí ë∏âëÅÜ~âíI 
ÉÑíÉêëçã Ç®ê Üáíí~íë íÉÖÉäêÉëíÉê îáÇ àçêÇëçåÇåáåÖK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå ®ê å~íìêäáÖ çÅÜ ~íí ÇÉí é™ ÇÉåå~ âìääÉ Ñáååë êáâäáÖí ãÉÇ 
íÉÖÉäJ çÅÜ â~äâÄêìâëêÉëíÉêK lî~å ëíÉêáäÉå Üáíí~ÇÉë Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖI 
îáäâÉí â~å íçäâ~ë ~åíáåÖÉå ëçã Éå ëíÉåë~íí Ö™êÇëéä~å ÉääÉê Öçäî áååÉ á Éå 
ÄóÖÖå~ÇK m™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éå ÇÉä ëä~ÖÖI ëçã â~å íóÇ~ é™ 
à®êåÄÉ~êÄÉíåáåÖ é™ éä~íëÉåK aÉëëìíçã Ü~ê ÇÉå Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ ëâ ?eÉêíáÖ 
j~Öåìë â®ää~êÉ? ìåÇÉêë∏âíëK jìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå Ü~ê ÖàçêíëK qî™ 

páÇ~ TTV çÑ OUVS 



 

 

éêçîêìíçê Ü~ê í~Öáíë ìéé áååÉ á ÇÉå ®äÇëí~ â®ää~êÉåI îáäâÉí îáë~ê é™ íî™ 
Öçäîä~ÖÉê ~î â~äâÄêìâ ë~ãí Ç®êçî~å Éíí Öçäî ~î â~äâëíÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÖçäîÉí âçããÉê ÇçÅâ ~íí Ñçêíë®íí~ å®ëí~ ™êK bíí 
ëÅÜ~âí ÖÉåçã î~ääÉå á ps Ü~ê ®îÉå í~Öáí ìéé Ñ∏ê ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ î~ääÉåë 
âçåëíêìâíáçåK ûîÉå ÇÉíí~ âçããÉê ~íí Ñçêíë®íí~ å®ëí~ ™êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ TUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PONS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ iàìå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éêë®ííåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 
lãê™ÇÉí Ü~ÇÉ îáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ ÄÉÇ∏ãíë ëçã Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîëíÉå á ™âÉêåK 
p~ãã~åä~Öí ìééíçÖë ëÉñ ëÅÜ~âí áåçã ÇÉí Å~ NM ã ÄêÉÇ~ î®Öçãê™ÇÉíK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë åçêê çã Éíí ãáåÇêÉ ™âÉêáãéÉÇáãÉåíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ TUN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
POMT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
rííÉêëÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
Ü™äÉÖÖ~Ç ãÉàëÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
sáÇ éä∏àåáåÖ ~î Éå ™âÉêLíê®ÇÖ™êÇëä~åÇ îáÇ íçêéÉí rííÉêëÄÉêÖI å®ê~ 
gìëëÄÉêÖ á eÉÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ ÇÉä~ê ~î Éíí î®äÄÉî~ê~í ãÉå ~î éäçÖÉå 
ëâ~Ç~í ëâÉäÉííK 
i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëä∏í ~íí ä™í~ ÉÑíÉêë∏â~ ÑóåÇéä~íëÉåK póÑíÉí î~ê íêÉÑ~äÇáÖíX 
~íí ~îÖ∏ê~ çã ÄÉî~ê~ÇÉ ÇÉä~ê ~î Éå Öê~î âìåÇÉ Ñáåå~ë ìåÇÉê éäçÖÇàìéI 
çã óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê âìåÇÉ Ñáåå~ë é™ éä~íëÉå ë~ãí çã ã∏àäáÖí Ç~íÉê~ 
ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Öê~îÉåK 
m™ éä~íë éäçÅâ~ÇÉë ÇÉ âêáåÖëéêáÇÇ~ ëâÉäÉííÇÉä~êå~ áÜçéI î~êÉÑíÉê ÇÉå 
~âíìÉää~ ÑóåÇéä~íëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ã~ëâáåK m™ MIQ ã Çàìé 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëëâÉäÉííÇÉä~ê á ä®ÖÉK bå ~ñÉäI Éå ∏îÉê~êãI Éå ìåÇÉê~êã çÅÜ Éå 
Ü~åÇ î~ê ÄÉî~ê~ÇÉ á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉK f Ü~åÇÉå ë~íí Éå Ü™äÉÖÖ~Ç 
ÑäáåíãÉàëÉä íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå Ñ∏ê ëíêáÇëóñÉâìäíìêÉå î~åäáÖ íóéK iáâÉí Ü~ÇÉ 
î~êáí ~åÄêáåÖ~í á ÜçÅâÉêëí®ääåáåÖ çêáÉåíÉê~í á kp ãÉÇ ÜìîìÇÉí á pK 
fåÖ~ ~åÇê~ ÑóåÇ ÉääÉê Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éå NR ã ê~ÇáÉ âêáåÖ 
Öê~îÉåK 

páÇ~ TUO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eÉÇ~ NNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉÇ~ 

páÇ~ TUP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNRT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ c™ä™ë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î â®äâÄ~ÅâÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
rl î~ê ÄÉä®ÖÉí áåíáää Öê~îÑ®äíÉí o~ééÉëí~Ç NTWNK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ áåíÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î â®äâÄ~ÅâÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

páÇ~ TUQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PVMM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~ÇI iìëíáÖâìääÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êáîåáåÖ ~î Äêç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå PR ã á Çá~ã ëíçê çÅÜ PIR ã Ü∏Ö âìääÉ Ü~ÇÉ ™ê NVNT ÇÉäîáë í®Åâíë ∏îÉê 
~î Éå î®ÖÄ~åâ é™ åçêê~ ëáÇ~å ~î à®êåî®ÖëÄêçåK dê~îÉå î~ê íáÇáÖ~êÉ 
â®åÇ ëçã 
?iìëíáÖâìääÉ?K bå åó Äêç çÅÜ î®ÖÄ~åâ Ü~ê ÄóÖÖíë ∏îÉê à®êåî®ÖÉå ëíê~ñ 
kl Öê~îÜ∏ÖÉå çÅÜ ÇÉå Ö~ãä~ Äêçå ∏îÉê iìëíáÖâìääÉ ëâìääÉ Ç®êãÉÇ êáî~ë 
ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK ^ääí Ñóääå~ÇëÖêìë íáää Äêçå çÅÜ î®ÖÄ~åâÉå Ü~ê 
í~Öáíë Äçêí çÅÜ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ Ü∏ÖÉå Ü~ê Ñê~ãí~ÖáíëK 

páÇ~ TUR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pà∏ÖÉëí~Ç OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

páÇ~ TUS çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PVMO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÇÉîá âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î Ö~ãä~ s^ äÉÇåáåÖ~ê ë~ãí ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î 
êÉåë çÅÜ íêÉâ~ãã~êÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI Éíí îáÇ ~åëäìíåáåÖÉå íáää ÇÉå Ö~ãä~ äÉÇåáåÖÉåI Éíí é™ 
éä~íëÉå Ñ∏ê êÉåëÄêìååÉå çÅÜ Éíí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê íêÉâ~ãã~êÄêìååÉåK f 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Çàìé~ ä~ÖÉê ~î å~íìêäáÖ Ñáå ë~åÇ ä®åÖë ÜÉä~ 
ëíê®Åâ~åK fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ÜáåÇÉê Ñ∏ê ÇÉí îáÇ~êÉ ~êÄÉíÉí Ñ∏êÉäáÖÖÉê 
Ç®êãÉÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇÉîá NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

páÇ~ TUT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNSP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
háããÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
qçã `~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìí∏â~Ç ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êW 
oáåå~ OSNWNJR oáåå~ OSOWNK c∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã ÇÉí Ñ~ååë ÑäÉê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Ñ∏ê ~íí ÄÉÖê®åë~ ä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã 
çãê™ÇÉí íçÖë Éíí ÑäÉêí~ä éêçîëÅÜ~âí ìééK aÉíí~ ÖàçêÇÉë ÇÉäë á ~åëäìíåáåÖ 
íáää Ü∏ÖÉå çÅÜ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåI ÇÉäë é™ Éå óí~ ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ 
ä®ãéäáÖ Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
f Éíí ëÅÜ~âí ëíê~ñ ∏ëíÉê çã Ü∏ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ™êÇÉêëé™êK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
qçäâåáåÖW ë~ååçäáâí Ü~ê çãê™ÇÉí ãÉää~å ëâ™äÖêçé~êå~ çÅÜ ëíçêÜ∏ÖÉå 
åóííà~íë ëçã ™âÉê ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK 

páÇ~ TUU çÑ OUVS 



 

o~® kê 

oáåå~ OSNWR 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

oáåå~ 

oáåå~ OSNWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OSNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

páÇ~ TUV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNSO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ÅâÉå®ë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éÉëíJLâçäÉê~âóêâçÖ™êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä íáää îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ á 
~åëäìíåáåÖ íáää âçäÉê~âóêâçÖ™êÇÉåK kÉÇÖê®îåáåÖÉåë áååÉÜ™ää ÄÉê∏êÇÉë 
áåíÉ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oçÖëä∏ë~ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

páÇ~ TVM çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PNSN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
cê∏ëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK fåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ~ååë êÉÖáëíêÉê~Ç á Ü~ÖÉåK 
lãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã Ü~ÖÉå Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ oóëí~Ç NPTWN ~åíÉÅâå~ÇK 
aÉåå~ ÄÉëí™ê ÇçÅâ ÉåÇ~ëí ~î Éå ~åíÉÅâåáåÖ çã Éå Äçêíí~ÖÉå êÉÅÉåí 
âîáÅâêçíëÜ∏ÖK 
fååÉ á Ü~ÖÉå âìåÇÉ îáÇ ÄÉëáâíåáåÖ Éå ëî®åÖÇ ëíÉåíÉêê~ëë á~âíí~ë äáâëçã 
Éå ÑóêëáÇáÖ íÉêê~ëë é™ Éå ä®ÖêÉ åáî™K aÉíí~ á âçãÄáå~íáçå íáää å®êÜÉíÉå íáää 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉå çÅÜ Ü~ÖÉåë ä®ÖÉ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉëë~ ÖàçêÇÉ ~íí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ äçâ~äÉå ÄäÉî ~âíìÉääK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë íêÉ ëÅÜ~âí ∏îÉê ÇÉ çî~åå®ãåÇ~ 
íÉêê~ëëÉêå~ ìí~å ~íí å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ TVN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ TVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNSM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ _∏êëà∏I oáëáåÖÉI içíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Çê~ÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê Ñ∏êä~ÖÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á ëâçÖëã~êâI Å~ 
QRJTM ã ∏ ÜK aÉå é~ëëÉê~ÇÉ íî™ íçêéä®ÖÉåI î~ê~î Éíí EbåÉêçíÉåI oáëáåÖÉ 
RRWNF ®ê áåÑ∏êí é™ Éâçåçãáëâ~ â~êí~åK qçêéÉí q~ääêçíÉåI ëíê~ñ p çã 
båÉêçíÉå ®ê Éà êÉÖáëíêÉê~í ëçã Ñçêåä®ãåáåÖK pÅÜ~âíÉí é~ëëÉê~ÇÉ ®îÉå 
ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê î®êÇëÜìëÉí îáÇ _∏êëà∏ ÄêìâK m™ ÇÉå ÇÉä ~î ëíê®Åâ~å 
ëçã ®ê Ñ∏êä~ÖÇ íáää ëâçÖëã~êâ k çã íçêéÉí båÉêçíÉå á~âííçÖë ìíã®êâí~ 
ä®ÖÉå Ñ∏ê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK aÉëë~ âçã ÇçÅâ Éà ~íí ÄÉê∏ê~ë 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå î~êÑ∏ê ÇÉ Éà ìåÇÉêë∏âíÉë å®êã~êÉK 

páÇ~ TVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ RRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ TVQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PUOM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pâêáî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÑÉíí~îëâáäà~êÉ çÅÜ 
~îäçééëÄêìåå áåçã ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí âìäíìêä~ÖÉê ~î î~êáÉê~åÇÉ íàçÅâäÉâK f 
çãê™ÇÉí ìééíê®ÇÉê ëíÉêáä ã~êâ é™ MIRRJNIOR ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK 
hìäíìêä~ÖêÉå î~ê âê~ÑíáÖ~ëí á ÇÉå k ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ÄóÖÖå~Ç á Ñçêã ~î Éå ëóääëíÉåëê~Ç çÅÜ íê®éä~åâçêK aÉåå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã îáÇ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á 
çãê™ÇÉí Ç~íÉê~íë íáää NSMMJí~äK jçí ÇÉå ëíÉêáä~ ã~êâÉå ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ 
ëé™ê ÉÑíÉê éä∏àåáåÖ ãÉÇ ™êÇÉêK 

páÇ~ TVR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ TVS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNRU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
e®àä~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó äìÑíäÉÇåáåÖ Ñ∏ê Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ ~î ëíê®Åâ~å âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëíê®Åâ~å Ä∏ê ëí™ 
ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáÇ Éñéäç~íÉêáåÖK s~ííÉåÑ~ää Ü~ÇÉ é™ Ñ∏êëä~Ö 
~íí éä~ÅÉê~ å™Öê~ ëíçäé~ê é™ ÄÉêÖÜ®ää~ê á ™âÉêã~êâK aÉëë~ î~ê åì 
êÉåÄçêëí~ÇÉ ~î s~ííÉåÑ~ää çÅÜ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ÖàçêÇÉë î~êîáÇ Éå 
íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK c∏êÉâçãëíÉå ÄÉëíçÇ ~î ä 
®äîâî~êå Åáêâ~ T Åã Çá~ã çÅÜ ä Åã ÇàK píçäéÉå âçããÉê áëí®ääÉí ~íí 
éä~ÅÉê~ë îáÇ áåÑ~êíëî®ÖÉåK £îêáÖ~ Ü®ää~ê ëçã âçåíêçääÉê~ÇÉë áååÉÜ∏ää 
áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

páÇ~ TVT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

páÇ~ TVU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PONR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
j∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëëçåI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Öê~îÑ®äíI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ äçâ~ä Ñ~ååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~í Éå Å~ RM ã ä™åÖI 
îáåâÉäÄ∏àÇ ëíÉåëíê®åÖK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê îáë~í ~íí Ü®ê çÅâë™ Ñáååë 
Éíí Öê~îÑ®äíI îáäâÉí ìêëéêìåÖäáÖÉå íçêÇÉ î~êáí Éå ÇÉä ~î eçÖëí~Ç NUWNK 
dê~îÑ®äíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëóÇî®ëí çã ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ ÄÉëí™ê áåçã ÇÉå 
íáää®ãå~ÇÉ î®Ö ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î Éíí íáçí~ä Ñä~Åâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK kçêê çã 
ëíÉåëíê®åÖÉåI ãÉå íêçäáÖÉå Éà á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå Ü~ê ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~íë Éå ™âÉêóí~I Ç®ê ÑäÉê~ çäáâ~ ÄêìâåáåÖëÜçêáëçåíÉê ëíê~íáÖê~Ñáëâí 
âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK qî™ `NQJÇ~íÉêáåÖ~ê ~î âçä í~ÖÉí á íçééÉå ~î ÇÉå ëíÉêáä~ 
ë~åÇÉå Ö~î Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ëÉååÉçäáíáâìãK f ~åëäìíåáåÖ íáää ™âÉêåë 
ÄÉÖê®åëåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëã™ Ü®êÇ~êI Ç®ê ÇÉå Éå~ âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK vííÉêäáÖ~êÉ Éå Ç~íÉêáåÖ á ÄçííÉå ~î Éå ëíê~íáÖê~Ñáëâí 
ëÉå~êÉ ÄêìâåáåÖëåáî™ Ö~î ãÉÇÉäíáÇK 

páÇ~ TVV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NSSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ UMM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNRR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
sáÄÉêÖ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëíìÖÄó ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã oáëáåÖÉ PMWN ëçã ®ê Éíí 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ íçí~äí U Ñçêåä®ãåáåÖ~êK póÑíÉí î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÜìêìîáÇ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉíK qçéçÖê~Ñáëâí äáÖÖÉê çãê™ÇÉí á Éå 
âê~ÑíáÖ ëäìííåáåÖ ™í ë∏ÇÉêK p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë íî™ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ 
~î íçí~äí PUãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK lãê™ÇÉí î~ê á 
ëÉå íáÇ éä~åÉê~í çÅÜ íàçÅâ~ ä~ÖÉê ãÉÇ Ñóää~åÇëã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ UMN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUOU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
jìêÖ~í~åI m~êâÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qî™ ä∏éãÉíÉê î~ê Ñêá~ Ñê™å ëÉåíáÇ~ ëí∏êåáåÖ~êK råÇÉê ÇÉí MIR ã íàçÅâ~ 
ëâáâíÉí ~î ~ëÑ~äí çÅÜ ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®ê Éå Ö~íä®ÖÖåáåÖ 
~î MINR ã ëíçê~ âìääÉêëíÉå~ê á Éíí ëâáâíI çÅÜ ìåÇÉê ÇÉåå~ Éíí MIOR ã 
íàçÅâí ä~ÖÉê ~î ÄêìåI Üìã∏ë ãçI áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå çÅÜ 
âêçëë~í íÉÖÉäK lê∏êÇ Ñáåãç é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIV ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUOT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ MIR ã Çàìé~ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ë ìåÇÉê Éå MIR ã 
íàçÅâ Ñóääå~Çëã~ëë~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUOS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí g~êäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä çÅÜ s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ MIR ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ë ìåÇÉê Éå 
Ñóääå~Çëã~ëë~ ~î î~êáÉê~åÇÉ íàçÅâäÉâK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää êáâäáÖí ãÉÇ 
ÇàìêÄÉå çÅÜ á ä~ÖêÉíë ∏îêÉ é~êíá é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå âÉê~ãáâ ~î 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUOR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí pâêáî~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ëI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç íê®Çéä~åíÉêáåÖ çÅÜ ìééë®íí~åÇÉ ~î 
äÉâêÉÇëâ~é ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î î~êáÉê~åÇÉ 
íàçÅâäÉâ çÅÜ ™äÇÉêK f çãê™ÇÉí ìééíê®ÇÉê ëíÉêáä ã~êâ é™ MIRRJNIOR ã 
ìåÇÉê ã~êâóí~åK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê âê~ÑíáÖ~ëí á ÇÉå k ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK f 
âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ ëé™êÉå ÉÑíÉê Éå ëíÉåë~íí Ö™êÇëéä~å ëçã â~å 
âåóí~ë íáää NSMMJí~äI ÖêìåÇãìêÉå íáää Éíí ìíÜìë ëçã ë~ååçäáâí ®ê 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâí çÅÜ ÇáîÉêëÉ ™êÇÉêëé™êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK 

páÇ~ UMR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PUOQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~Ö~í~åI píçê~ qçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
sáÇ êÉé~ê~íáçå ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê á âçêëåáåÖÉå s~ÇëíÉå~Ö~í~åLpíçê~ 
íçêÖÉíLhóêâçÖ~í~å âçã Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ ÄÉî~ê~í âìäíìêä~ÖÉê á Ç~ÖÉåK 
píê®Åâ~å ìåÇÉêë∏âíÉë ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãK 
f ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éå N ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÄÉî~ê~í âìäíìêä~ÖÉê ìééã®í~ëK bå 
í®í ãÉå ã~êâÉê~Ç ä~ÖÉêÑ∏äàÇ âìåÇÉ á~âíí~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
hìäíìêä~ÖêÉí î~ê MIT ã ÇàìéíK cóåÇÉå áåëâê®åâíÉ ëáÖ íáää Éíí Ñ™í~ä Äáí~ê 
ÄÉ~êÄÉí~í ÄÉå çÅÜ å™Öê~ ëâ®êîçê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUOP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
oçëÉåìåÇëëâçä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™êÉå ~î Éå ®äÇêÉ EãÉÇÉäíáÇ~\F ™âÉê ìåÇÉê Éíí MINJ 
MIO ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ~îÑ~ääëÖêçé ãÉÇ ëçí 
çÅÜ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píÉêáä 
ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MIPJMIU ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ UMU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNRV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
sK qçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëíóéFI Äê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÉå âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
sáÇ ìééë®íí~åÇÉ ~î î~ííÉåëâ™ä Ñ∏ê Ü®ëí~ê çÅÜ Ñê~ãÇê~Ö~åÇÉ ~î 
î~ííÉåäÉÇåáåÖ ëâ~Ç~ÇÉë oóëí~Ç SQWNI êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Éå âî~Çê~íáëâ 
ëíÉåë®ííåáåÖI ~î ã~êâ®Ö~êÉå NVVPK sáÇ Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê ãÉää~å 
ä®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ ã~êâ®Ö~êÉå íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ìééÖ∏êÉäëÉ áååÉÄ®ê~åÇÉ ~íí Éå 
ëâ~ÇÉÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ 
Ö∏ê~ëI ÄÉâçëí~Ç ~î ã~êâ®Ö~êÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éå áåí~âí ëíÉåé~ÅâåáåÖ êÉåë~ë Ñê~ã £ çã 
ëâ~ÇÉéìåâíÉåK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÇÉí î~ê Ñê™Ö~ çã Éíí ÑäÉêí~ä ä™Ö~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã ÜÉäí ÉääÉê ÇÉäîáë ∏îÉêä~Öê~ÇÉ î~ê~åÇê~K p~ãíäáÖ~ 
ÄÉëíçÇ ~î Éå O ã á Çá~ã ëíçê ÅÉåíê~ä êìåÇ ëíÉåâêÉíë ãÉÇ Å~ MIR ã ëíçê~ 
ëíÉå~ê çÅÜ Ü~ÇÉ Äê®ã ~î âåóíå®îëëíçê~ ëíÉå~êK _ê®ãÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉ 
î~ê~åÇê~ é™ Éíí ë™Ç~åí ë®íí ~íí ÇÉí Éñ~âí~ ~åí~äÉí Öê~î~ê áåíÉ ÖáÅâ ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~K dê~îâçãéäÉñÉí Ñçêíë~ííÉ ãçí s çÅÜ å™Öçå Öê®åë ÖáÅâ áåíÉ ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~K iáâå~åÇÉ ∏îÉêä~ÖêáåÖ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉí âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ÄäK~K îáÇ ÇÉ ëíçê~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáÇ d®êëí~ÇëîÉêâÉå P 
âã ps çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ç®ê ÑäÉê~ ÜìåÇê~ Öê~î~ê ~î ë~ãã~ 
íóé ìåÇÉêë∏âíÉë NVTS çÅÜ NVUMJUNK aÉå ëâ~Ç~ÇÉ Öê~îÉå Ü~ÇÉ Ñ™íí Ü~äî~ 
Äê®ãÉí çÅÜ íî™ ëíÉå~ê á ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ëíÉåâêÉíëÉå ÄçêíéäçÅâ~ÇÉK dê~îÉåë 

páÇ~ UMV çÑ OUVS 



 
 

 

ÅÉåíêìã Öê®îÇÉë ìíI î~êîáÇ ëéêáÇÇ âÉê~ãáâ çÅÜ ãáåÇêÉ Ñäáëçê Äê®åÇ~ ÄÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK £îêáÖ~ Öê~î~ê Ñê~ãéêÉé~êÉê~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å 
ãÉå ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉK a™ ÇÉí âìåå~í âçåëí~íÉê~ë ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê áåí~âí ~îÄê∏íë ~êÄÉíÉí çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ™íÉêëí®ääÇÉë 
áëí®ääÉíK 
dê~îâçãéäÉñÉí ~åëä∏í ÇáêÉâí á åçêê íáää Éå Ñ®Ö~í~ çÅÜ Éíí Ñê~ÖãÉåí~êáëâí 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI îáäâÉí â~êíÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
kçêê çã ëíÉåëíê®åÖ~êå~ Ñáååë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ®äÇêÉ Ñçëëáä ™âÉêK bÑíÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêëí®ääÇÉë çãê™ÇÉí ~î ã~êâ®Ö~êÉå çÅÜ 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå Ñäóíí~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ UNM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPNT NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
d∏ê~å aóâë Ö~í~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI â~äâÄêìâI íÉÖÉäâêçëë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ áåëí~ää~íáçå ~î s^JÄêìåå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê OP ä∏éãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ MIU ã Çàìéí ìíçã îáÇ ÇÉå åó~ 
ÄêìååÉåI Ç®ê ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë O ã ÇàìéíI á ëáëíå®ãåÇ~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ Ö~íä®ÖÖåáåÖ ë~ãí ìåÇÉê ÇÉåå~ Éíí MIP ã 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Öê™Äêìå äÉê~ ãÉÇ Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå çÅÜ 
ãáåÇêÉ áåëä~Ö ~î â~äâÄêìâ çÅÜ âêçëë~í íÉÖÉäK råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä Äêìå äÉê~ MIUR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™åK £îêáÖ~ 
ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää êÉÅÉåí~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

páÇ~ UNN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UNO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PTTQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_êìååÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ®äÇêÉ î®ÖëÉêîáíìí çÅÜ ÇÉå ÄêìâåáåÖëî®Ö ëçã äÉÇÇÉ Ñê~ã íáää 
êÉåëáåÖëîÉêâÉí ÖáÅâ ∏îÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ q™Äó NQWN çÅÜ NMVWN EÖê~îÑ®äí 
çÅÜ ëíÉåëëíê®åÖëëóëíÉãF î~êÑ∏ê Éå ìééêìëíåáåÖ ~î ÇÉåå~ î®Ö ~îê™ÇÇÉëK 
fëí®ääÉí Ñ∏êÉëäçÖë íî™ ~äíÉêå~íáî~ ëíê®ÅâåáåÖ~ê ~î î®ÖÉå ìí~åÑ∏ê ÇÉí 
~âíìÉää~ áãéÉÇáãÉåíÉíK j~êâ®Ö~êÉå Ñ∏êçêÇ~ÇÉ Ç™ ÇÉí ëóÇäáÖ~ 
~äíÉêå~íáîÉíK aÉåå~ ëíê®ÅâåáåÖ ä∏éÉê á ™âÉêã~êâ çãÉÇÉäÄ~êí åÉÇ~åÑ∏ê 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉíI q™Äó NMVWNK 
c∏ê ~íí íÉëí~ ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ 
î®Öëíê®Åâ~å ÇêçÖë Q éêçîëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí Éå QM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ áåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ÜáåÇÉê Ñ∏ê î®ÖÇê~ÖåáåÖÉå âî~êëí™ê ~ääíë™K 

páÇ~ UNP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ UNQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PONP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hê~âëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö bQ ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ Éíí ~åí~ä éä~íëÉêK 
s®Ö bQ âçêë~ë ~î î®ÖÉå ãÉää~å eçÖëí~Ç çÅÜ e~ÇÉä∏î çÅÜ Éíí âê~ÑíáÖ~êÉ 
ÄêçÑ®ëíÉ éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ëK aáêÉâí ∏ëíÉê çã ÄêçÑ®ëíÉí Ñáååë eçÖëí~Ç 
OVWNI Éíí Öê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÑÉã êìåÇ~ çÅÜ íêÉ âî~Çê~íáëâ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI çÅÜ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí ÄÉÖê®åë~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Öê~î~ê áåçã ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉíK 
fåíáää Éå ®äÇêÉ î®ÖÄ~åâ á çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Éå Ü®êÇ 
ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë Äçêí Ç™ ÇÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ë~âå~ ~åâåóíåáåÖ íáää 
ÇÉí å®ãåÇ~ Öê~îÑ®äíÉí ÉääÉê å™Öçå ~åå~å Ñçêåä®ãåáåÖK c∏ê ∏îêáÖí ÄÉëíçÇ 
ã~êâÉå ~î âê~ÑíáÖí ëíÉåJ çÅÜ ÄäçÅâÄä~åÇ~Ç ãçê®åK 

páÇ~ UNR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç OVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ UNS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PTTO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

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

cóåÇ 
hÉê~ãáâI ëâáîÜìîìÇå™äI ëéáê~äÜìîìÇå™äI ÇìÄÄÉäâå~éé~êI 
ëáäîÉêÑáåÖÉêêáåÖI êáåÖå™äI Äìäíä™ëåóÅâÉäI âåáîI Ä®äíÉëÖ~êåáíóê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î q™Äó ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ UMM ãOK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ 
îáë~í Éå ãóÅâÉí í®í Ñ∏êÉâçãëí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ä™ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
çÅÜ Ñä~íã~êâëÖê~î~êK qêÉ Ç~íÉêáåÖ~ê Ü~ÇÉ îáë~í é™ óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI 
®äÇëí~ à®êå™äÇÉê çÅÜ Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®ê~ QMM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EMIR ~åäLãOFK 
k®ê~ OMM ~î ÇÉëë~ î~ê ëíçäéÜ™ä ~î çäáâ~ ëä~ÖK aÉëë~ Ñ∏êÉâçã ë®êëâáäí í®íí 
á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ç®ê Éíí ÑäÉêí~ä ÜìëI ëçã âìåÇÉ 
ìêëâáäà~ëI ∏îÉêä~Öê~ÇÉ î~ê~åÇê~K dê~î~êå~ ìíÖàçêÇÉë Ä™ÇÉ ~î 
ìêåÉÄê~åÇÖê~î~ê çÅÜ Äê~åÇÖêçéëÖê~î~êK aÉ Ñ∏êÉâçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Éíí 
ëíê™â íî®êë ∏îÉê ÇÉí ãÉääÉêëí~ é~êíáÉí ~î Öê®îóí~åK bíí ÑäÉêí~ä ÜÉä~ 
Öê~îâ®êä âìåÇÉ íáääî~ê~í~ëK _ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâíÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
Çê®âíå™ä~ê çÅÜ ÇìÄÄÉäâå~éé~ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉêåë éÉêáçÇ RK bå Öê~î 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ãÉÇ Üà®äé ~î ` NQI ãÉå ÑäÉê~ ~î ÇÉ 
ÑóåÇíçãã~ ÄÉÖê~îåáåÖ~êå~ ÄçêÇÉ çÅâë™ Ü∏ê~ ÇáíK 
cê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê âìåÇÉ ÑäÉê~ Üìë ãÉÇ íóÇäáÖí ã~êâÉê~ÇÉ î®ÖÖäáåàÉê 

páÇ~ UNT çÑ OUVS 



 

ÇçâìãÉåíÉê~ëK f ë∏Çê~ çÅÜ ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë íî™ 
ÖêçéÜìëI î~ê~î ÇÉí Éå~ ÜóëíÉ Éå ìÖå Ñ∏ê à®êåÄÉ~êÄÉíåáåÖK i®åÖëí á ks 
Ñ~ååë Éíí ä™åÖÜìë î~êë î®ÖÖ~ê ã~êâÉê~ÇÉë ~î Éå ä™Ö ëíÉåëçÅâÉä çÅÜ Éíí 
âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉêK f ÜìëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáâáåÖ~íáÇ~ ÑóåÇI Éå 
ëáäîÉêÑáåÖÉêêáåÖ ãÉÇ ëí®ãéÉäçêå~ãÉåíáâI Éå êáåÖå™äI Éå åóÅâÉä çÅÜ Éå 
âåáîK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ UNU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTTN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^ÖÉíçãí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå íáääâçã Ç™ ä®ÖÉí é™ éä~íëÉåI Éå R J T ã Ü∏Ö ã~êâ~åí ë~åÇ™ë 
Ñ∏êÉÑ∏ää î~ê~ ä®ãéäáÖ Ñ∏ê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë ÉääÉê Éíí 
Ñä~íã~êâëÖê~îÑ®äíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ®ääÉí ÇêçÖë ë~ãã~åä~Öí NQP ã ëÅÜ~âí ∏îÉê ÇÉ ãÉëí 
áåíêÉëë~åí~ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉí çÅÜ Éíí é~ê éêçîëÅÜ~âí á ÇÉ ä®ÖêÉ 
é~êíáÉêå~K aÉí ÜÉä~ êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí P Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ çäáâ~ ëí®ääÉå 
á óí~åK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ëâìääÉ âìåå~ íóÇ~ é™ Äçéä~íë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå ëíçê~ ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK i®åëãìëÉÉí ÄÉÇ∏ãÉê Ç®êÑ∏ê 
~íí Ü®êÇ~êå~ â~å ëÉë ëçã ê∏àÄê~ëçê áåÑ∏ê ™âÉêåë ìééçÇäáåÖK 

páÇ~ UNV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

páÇ~ UOM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PTTM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
j~åëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI êìåëíÉåI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ EÉí~éé NF á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI â~êíëíìÇáÉê çÅÜ 
Äóê™áåîÉåíÉêáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ Öê~îÑ®äí Ñê™å 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK fåëä~Ö Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê Ñáååë ÇçÅâ á 
Ñçêã ~î Ü∏Ö~ê çÅÜ Éå êìåëíÉåK 
oÉëìäí~íÉí ~î Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå â~å ë~ãã~åÑ~íí~ë ÉåäáÖí Ñ∏äà~åÇÉW P 
Äçéä~íëä®ÖÉå âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ë ElÄàÉâí fJffJfsF ë~ãí ÉîÉåíìÉää~ 
∏îÉêçÇä~ÇÉ Ü∏Ö~ê ElÄàÉâí fffFK 
_~ëÉê~í é™ ÇÉå ∏îÉêëáâíäáÖ~ ÖÉåçãÖ™åÖÉå ~î ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä âìåÇÉ 
áåÖ~ ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉåÜÉíÉê äçâ~äáëÉê~ëK j~åëíçêé Éí~ÄäÉê~ë ìåÇÉê 
ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NTMMJ í~äÉíK 

páÇ~ UON çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ OTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ OVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ UOO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTTR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qçãíÉå ë~âå~ê â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉå äáÖÖÉê ÉåÇ~ëí Å~ PM ã åçêê çã 
ÇÉí ëíçê~ åóìééí®Åâí~ ÑçêåãáååÉëâçãéäÉñÉí îáÇ q™Äó ëâçä~ Eq™Äó 
NOOWNFK cçêåãáååÉëâçãéäÉñÉíë Öê®åëÉê ®ê áåíÉ â®åÇ~ çÅÜ ä®ãåáåÖ~êå~ 
Ñçêíë®ííÉê ãÉÇ çãáåëâ~Ç áåíÉåëáíÉí ™í ~ää~ Ü™ää ìí Ñê™å ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ 
óí~åK i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉ Ç®êÑ∏ê çã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î íçãíÉå 
áåå~å Éíí ÜìëÄóÖÖÉ ëâìääÉ âìåå~ âçãã~ íáää ëí™åÇK 
f ëóÑíÉ ~íí ëÉ çã Ñçêåä®ãåáåÖ NOO Ñçêíë~ííÉ áå é™ íçãíÉå q™Äó TWN ÇêçÖë 
íêÉ ëÅÜ~âí ∏îÉê ÇÉå í®åâí~ íçãíÉåK qî™ ~î ëÅÜ~âíÉå NS ñ NIR êÉëéÉâíáîÉ 
NOIP ñ NIR ã ëíçê~ ÇêçÖë ∏îÉê ÇÉå í®åâí~ ÄóÖÖå~Çëóí~åI ãÉÇ~å Éíí 
ãáåÇêÉ P ñ NIR ìééíçÖë ä®åÖêÉ åÉÇ é™ ÇÉå í®åâí~ íçãíÉå ëçã 
âçåíêçääëÅÜ~âíK 
f ÇÉ Ñóê~ ∏ëíäáÖ~ëíÉ ãÉíê~êå~ ~î ëÅÜ~âí NI é™ ÇÉå ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ N ÄÉëíçÇ 
~î Éå âê~ÑíáÖí ã~êâÉê~Ç Ü®êÇI áååÉÜ™ää~åÇÉ Ü™êí é~Åâ~í ëî™êí ÉäÇëâ~Ç~Ç 
çÅÜ ëâ®êîáÖ ëíÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ íî™ ÄÉëíçÇ ~î Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™äK 
^åã®êâåáåÖëî®êí î~ê ~íí ã~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå é™ ÇÉí é~êíá Ç®ê ä®ãåáåÖ~ê 

páÇ~ UOP çÑ OUVS 



  

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜÉäí ~îîÉâ Ñê™å ÇÉå åçêã~ä~ Ä™ÇÉ é™ êÉëíÉå ~î íçãíÉå çÅÜ 
à®ãÑ∏êí ãÉÇ Öê®îåáåÖëçãê™ÇÉí îáÇ q™Äó ëâçä~K 
_™ÇÉ é™ êÉëíÉå ~î íçãíÉå çÅÜ îáÇ q™Äó ëâçä~ Ñáååë Éíí MIO J MIQ ã íàçÅâë 
ã~íàçêÇëä~ÖÉê ÇáêÉâí çî~åé™ Éå ãóÅâÉí Ñáå ëíÉêáä ë~åÇK ^åä®ÖÖåáåÖ N çÅÜ 
O é™íê®ÑÑ~ÇÉë áëí®ääÉí é™ Éíí Çàìé ~î MIU ã ìåÇÉê ã~êâ çÅÜ á äÉêàçêÇK 
a™ áåÖ~ ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ã™ëíÉ ÇÉí ~åí~ë ~íí ÇÉ ìíÖ∏ê Éå 
ìíä∏é~ ~î Éå Äçéä~íë ìíÉ á iàìåÖ™ë ™âÉêI ∏ëíÉê çã ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
íçãíÉåK aÉí âçêí~ ~îëí™åÇÉí íáää Ñçêåä®ãåáåÖ NOOWN Ö∏ê ~íí ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ™ê ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå ÇÉä ~î ÇÉåå~ 
Ñçêåä®ãåáåÖK 
fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåå~åÑ∏ê Éå äáåàÉ ~î Ñóê~ 
ãÉíÉê áåå~åÑ∏ê íçãíÉåë ∏ëíÖê®åëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ UOQ çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PUSM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ~ Ö™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 
_ÉêÖ~ Äó çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê ™ê NPROK m™ ÇÉå 
®äÇëí~ â~êí~å Ñê™å NTTQ Ñáååë é™ _ÉêÖ~ Ñóê~ Ö™êÇ~êK `~ NMM ãÉíÉê 
ëóÇî®ëí çã ÇÉå Ö~ãä~ ÄóíçãíÉå Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí ëçã ÄÉëí™ê ~î Å~ PM 
Öê~î~êI î~ê~î S ëíóÅâÉå ìíÖ∏êë ~î Ü∏Ö~ê çÅÜ OQ ~î êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
vííÉêäáÖ~êÉ íî™ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ñáååë Å~ NMM ãÉíÉê ∏ëíÉê çã 
ÄóíçãíÉåK båäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí ëâìääÉ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
Ö∏ÇëÉäî™êÇë~åä®ÖÖåáåÖÉå Ü~ãå~ ÇáêÉâí ìí~åÑ∏ê ÇÉå Üáëíçêáëâí â®åÇ~ 
ÄóíçãíÉåK a®êÑ∏ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉí ~íí Ä™ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêëÄÉÄóÖÖÉäëÉ âìåÇÉ Ñáåå~ë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Ñä~Åâ Ü~Öã~êâ Å~ OM ã∏ÜK f çãê™ÇÉí ÇêçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå íçí~ä óí~ ~î Å~ RM ãOK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí á ÇÉå åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå ãÉää~å íî™ ÄÉÑáåíäáÖ~ 
ä~ÇìÖ™êÇ~êK e®ê Üáíí~ÇÉë Éå ®äÇêÉ ëíÉåä~ÖÇ î®Ö ëçã ãÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí 
íáääÜ∏ê íáÇÉå Ç™ ÇÉ íî™ ä~ÇìÖ™êÇ~êå~ ìééÑ∏êÇÉë ™ê NUTUK f ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ëçéçê á Ñçêã ~î éçêëäáåI Öä~ëI ëéáâ ããK 
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ 

páÇ~ UOR çÑ OUVS 



 

â~ê~âí®ê Üáíí~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UOS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPNV NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
^êã¨åë ∏îåáåÖëÑ®äí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI Ü®êÇI Äêç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÑ∏ê~åÇÉí ~î ~êã¨åë åó~ íìåÖ~ Ä~åÇî~Öå~ê é™ 
∏îåáåÖëÑ®äíÉí çÅÜ î®ÖÄ~åâ~ê Ñ∏ê ÇÉëë~ ã™ëíÉ ÄóÖÖ~ëI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s®ÖÄ~åâ~êå~ âçã é™ íêÉ ëí®ääÉå á âçåÑäáâí ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ 
éêáî~íÑçêëâ~êÉå dÉå cê~åò¨å á pä~â~K 
cê∏ÄÉêÖÉíK 
sáÇ cê∏ÄÉêÖÉí ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê Éå ®äÇêÉ çêÉÖáëíêÉê~Ç 
ëíÉåëíê®åÖ ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ Éå óåÖêÉ êÉÖáëíêÉê~Ç ë™Ç~å Eiáåâ∏éáåÖ 
OPPWN çÅÜ PMNWNF çÅÜ Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç Ü™äî®ÖK p~ãíäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê 
ëâ~Ç~ÇÉ ~î ~îëÉî®êÇ~ ãáäáí®ê~ î®êå ~î äW~ î®êäÇëâêáÖëíóéK aÉëëìíçã 
â~êíÉê~ÇÉë Éå ìééÄóÖÖÇ î®ÖÄ~åâ á ëíÉåëíê®åÖëÖ~í~åK lãê™ÇÉí å®êã~ëí 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å â~êíÉê~ÇÉë á ëâ~ä~ NWRM ë™ ~íí ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå á 
Ñê~ãíáÇÉå ëâ~ âìåå~ âçééä~ë áÜçé ãÉÇ ÇÉå çìåÇÉêë∏âí~K P ëÅÜ~âí íçÖë 
ìééK pÅÜ~âí ä çãÑ~íí~ÇÉ Éå P ã ä™åÖ ëíê®ÅâåáåÖ ~î ÇÉå çêÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëíÉåëíê®åÖÉåI ëÅÜ~âí O ìééíçÖë ∏îÉê Éíí Ñ∏êãçÇ~í ÖêáåÇÜ™ä á ëóëíÉãÉí 
çÅÜ ëÅÜ~âí P çãÑ~íí~ÇÉ âçêëåáåÖëéìåâíÉå Ñ∏ê ëíÉåëíê®åÖ~êå~ çÅÜ 
Ü™äî®ÖÉåK dêáåÇÜ™äÉí âìåÇÉ ÄÉä®ÖÖ~ë çÅÜ Éå R ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ëíÉåëíê®åÖ 

páÇ~ UOT çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

ãÉää~å ëÅÜ~âí ä çÅÜ O êÉâçåëíêìÉê~ëK råÇÉê ëíÉåëíê®åÖÉå á ëÅÜ~âí O 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ ~î çâ®åÇ ™äÇÉêI ~î ÇàìéÉí á ã~êâÉå ~íí Ç∏ã~ 
ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉ ®å ëíÉåëíê®åÖÉåK sáÇ âçêëéìåâíÉå ãÉää~å Ü™äî®ÖÉå çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖÉå âìåÇÉ Éå ~î~åÅÉê~Ç âçåëíêìâíáçå ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
cóåÇW hÉê~ãáâI âçä 
qáååÉê∏ ®åÖ~ê 
sáÇ qáååÉê∏ ®åÖ~ê â~êíÉê~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉå iáåâ∏éáåÖ OPSWN çÅÜ OPTWNK aÉ ÇÉä~ê ~î 
ëíÉåëíê®åÖ~êå~ ëçã äáÖÖÉê ìíÉ á ®åÖëã~êâÉå â~êíÉê~ÇÉë á ëâ~ä~ NWRMK bíí 
ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ∏îÉê î~êÇÉê~ ~î ëíÉåëíê®åÖ~êå~K iáåâ∏éáåÖ OPSWN 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë Ü~ íáääâçããáí á Éíí ë~ãã~åÜ~åÖ çÅÜ ~äÇêáÖ é™ÄóÖÖíë 
ãÉÇ~å iáåâ∏éáåÖ OPTWN ìééîáë~ÇÉ Éå ãÉê ~î~åÅÉê~Ç âçåëíêìâíáçå ëçã 
é™ÄóÖÖíë çÅÜ ä~Ö~íë ÑäÉê~ Ö™åÖÉêK 
fåÖ~ ÑóåÇK 
qáååÉê∏ ®åÖ~ê 
píê~ñ åçêê çã äçâ~ä O ä∏éÉê ãÉää~å íî™ Äçéä~íëÉê Éíí ëíÉåëëíê®åÖëëóëíÉã 
Eiáåâ∏éáåÖ OPQWNFI îáâÉí Ö∏ê ìééÉÜ™ää ∏îÉê Éíí ë~åâ~êÉ ®åÖëé~êíáK e®ê 
Ñ~ååë Éå Ñ∏êãçÇ~Ç Äêçä®ÖÖåáåÖ Ñ∏ê ë~ãã~åÄáåÇåáåÖ ~î ÇÉ çäáâ~ ÇÉä~êå~ 
~î ëíÉåëíê®åÖëÖ~í~åK P ëÅÜ~âí ìééíçÖë ∏îÉê ëà®äî~ ÄêçåI íî™ á ëäìííåáåÖÉå 
åÉÇ Ñê™å ãçê®åã~êâÉå çÅÜ Éíí á ÇÉí ë~åâ~ëíÉ ä®Öëí~ é~êíáÉíK pÅÜ~âíÉå 
îáë~ÇÉ ~íí Äêçå î~êáí ìééÄóÖÖÇ ëçã Éå Ä~åâ ãÉÇ ä®íí~êÉ ãçê®åàçêÇ é™ 
ÇÉí Ü∏Öëí~ é~êíáÉí ãÉÇ~å ÇÉå ∏îÉê ë~åâã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå ëíÉåä~ÖÇ 
ÄêçÄ~åâ ìééÄóÖÖÇ ~î í®íí ë~íí~ âåóíå®îëëíçê~ ëíÉå~êK _êçÄ~åâÉå îáä~ÇÉ 
é™ Éå Ä®ÇÇ ~î âêçëë~Ç ëâ®êîëíÉåK qî™ ÄóÖÖå~ÇëéÉêáçÇÉê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK råÇÉêëí ä™Ö Éå P ã ÄêÉÇ ÄêçÄ~åâ ëçã ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éå ä 
ã ÄêÉÇ äáâ~Ç~å ãÉÇ Éå ÇÉäîáë ~ååçêäìåÇ~ ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ÄóÖÖÇ á Öê®îêÉ 
ã~íÉêá~äK jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ÄóÖÖå~ÇëéÉêáçÇÉêå~ Ü~ê Ä~åâÉå î~êáí ç~åî®åÇ 
Éå âçêí~êÉ éÉêáçÇ ÉÑíÉêëçã äÉê~ Üìååáí í®Åâ~ ÇÉå ìåÇêÉ Ä~åâÉå áåå~å 
ÇÉå ∏îêÉ ÄóÖÖíëK 
fåíáää ÄêçÄ~åâÉå âìåÇÉ ãáëëí®åâí~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖ E™ÇêÉëé™êI 
™âÉêêóÖÖåáåÖF ÇçâìãÉåíÉê~ë ãÉÇ Üà®äé ~î íî™ ëÅÜ~âíK 
cóåÇW hçä ìåÇÉê ÄêçÄ~åâÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UOU çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PPOM NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
råáÑçêãëâå~éé~êI ãóåíI âÉê~ãáâI ÇàìêÄÉåI åóÅâä~êI ëã®äí~ ãÉí~ääÉêI 
ëéáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãI Öä~ëI â~âÉäI Ääóëéê∏àë~êI âåáî~êI ÄÉëä~ÖI Ö™åÖà®êåI 
âìäçêI ëíÉåâäçíI äçÅâ íáää ÇçÑíâêìëI ÄäóéäçãÄ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç êÉëí~ìêÉêáåÖ á íî™ êìã é™ ÄçííÉåî™åáåÖÉå á 
ëäçííÉíë åçêê~ ÑäóÖÉäI ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå ~âíìÉää~ ÇÉäÉå ~î ëäçííÉí çãÑ~íí~ê Ää ~ Éíí Äçëí~Çëíçêå á íÉÖÉä 
ìééÑ∏êí ìåÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ÇÉä~ê ~î íáääÄóÖÖå~ÇÉê ìíÑ∏êÇ~ ìåÇÉê ÇÉ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ Äáëâçé~êå~I âìåÖ dìëí~î s~ë~ çÅÜ gçÜ~å fffK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå ~î 
î®ÖÖ~êå~ áååÉ á Äçëí~ÇëíçêåÉí ë~ãí ~î ãáåÇêÉ é~êíáÉê ~î î®ÖÖ~êå~ á ÇÉ 
óåÖêÉ ÇÉä~êå~K bå Öçäîë®åâåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ®îÉå á Äçëí~ÇëíçêåÉíK qáää 
ÇÉíí~ âçããÉê Éå ãáåÇêÉ éêçîÖêçé á ÇÉ óåÖêÉ ÇÉä~êå~K 
dÉåçã ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçåÉå é™îáë~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä çäáâ~ íáÇáÖ~êÉ 
çâ®åÇ~ ÇÉí~äàÉê ê∏ê~åÇÉ ÄóÖÖå~ÇëÑ∏êäçééÉíK _ä ~ ∏ééå~ÇÉë Éå áÖÉåë~íí 
íê~éé~ á ÇÉí ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉíK bíí íáÇáÖ~êÉ çâ®åí Ñ∏åëíÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
äáâëçã Éíí ëíçêí ~åí~ä éìíëJ çÅÜ Ñ®êÖëâáâíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉë 
íî™ ëíçê~ éçêí~äÉêI Éå á ∏ëíÉê çÅÜ Éå á î®ëíÉêK sá âçåëí~íÉê~ÇÉ ®îÉå ~íí 
Äçëí~ÇëíçêåÉíë î~äî î~ê ëÉâìåÇ®êíI ~íí í~âÉí íáÇáÖ~êÉ î~êáí éä~åíI çÅÜ ~íí 
ÄóÖÖå~ÇÉå Ü~Ñí ÇÉâçê~íáî~ ÄäáåÇÉêáåÖ~ê ®îÉå áå ãçí ÄáëâçéÉåë ÄçêÖÖ™êÇ 
á î®ëíÉêK 
f Äçëí~ÇëíçêåÉíë Öçäî âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 

páÇ~ UOV çÑ OUVS 



 

 

 

ÄÉÑáåíäáÖ~ íÉÖÉäÖçäîÉí î~ê çãä~Öí á ëÉå íáÇ çÅÜ ÇçäÇÉ Éíí ëíçêí ~åí~ä ®äÇêÉ 
Öçäîåáî™ÉêK dçäîåáî™å ë®åâíÉë á çÅÜ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå åÉê íáää ÇÉå 
åáî™ ëçã î~ê á Äêìâ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíK sáÇ Öçäîë®åâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí êáâí ÑóåÇã~íÉêá~ä çÅÜ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ÇàìêÄÉåK cóåÇã~íÉêá~äI äáâëçã á 
îáëë ã™å ®îÉå ãìê~êå~I é™îáë~ÇÉ ëé™ê ÉÑíÉê Éå âê~ÑíáÖ Äê~åÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UPM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTTP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

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

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ÑäáåíéáäëéÉíë~êI à®êåÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î q™Äó ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ UMM ãOI áååÉÜ™ää~åÇÉ å®ê~ QMM 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK f ~ìÖìëíá é™Ä∏êà~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê î®Ö~ê çÅÜ 
äÉâéä~íë âêáåÖ ëâçäÄóÖÖÉí î~êîáÇ óííÉêäáÖ~êÉ RMM ãO çÅÜ ORM 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê âçã ~íí ìåÇÉêë∏â~ëK råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å âçã ~íí áåêáåÖ~ 
ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí é™ åçêê~ EëÅÜ~âí NF çÅÜ î®ëíê~ EëÅÜ~âí 
OF ëáÇ~åK aÉëëìíçã ìééíçÖë íî™ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
î®ÖÇê~ÖåáåÖ~êI ëÅÜ~âí P á ~åëäìíåáåÖ íáää ëÅÜ~âí O çÅÜ ëÅÜ~âí Q á 
~åëäìíåáåÖ íáää ëÅÜ~âí NK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éå ãóÅâÉí í®í Ñ∏êÉâçãëí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ä™ÇÉ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Ñä~íã~êâëÖê~î~êK rééå™ÇÇ~ Ç~íÉêáåÖ~ê Ü~ê îáë~í 
é™ ~íí ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇëí~ à®êå™äÇÉêI 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇ ®ê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉK cä~íã~êâëÖê~î~êå~ 
ÄÉëí™ê ÇÉäë ~î ìêåÉÄê~åÇÖê~î~êI ÇÉäë ~î Äê~åÇÖêçé~ê î~ê~î å™Öê~ 
âêáåÖÄóÖÖÇ~ ãÉÇ ëã™ Ü®ääâáëíçêK p~ãíäáÖ~ ÑóåÇ çÅÜ ìêåçêå~ë â®êäÑçêãÉê 
í~ä~ê Ñ∏ê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää Äêçåë™äÇÉêåë éÉêáçÇ R Ñ∏ê ë~ãíäáÖ~ Öê~î~êK 

páÇ~ UPN çÑ OUVS 



 

 

cê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê âìåÇÉ ÑäÉê~ Üìë ãÉÇ íóÇäáÖí ã~êâÉê~ÇÉ î®ÖÖäáåàÉê 
çÅÜ ëóääëíÉåëê~ÇÉê ÇçâìãÉåíÉê~ëK aÉëë~ î~ê ÇÉäîáë ÇÉ ë~ãã~ ëçã 
é™íê®ÑÑ~íë êÉÇ~å á ~éêáäK f ëÅÜ~âí íî™ Ñ~ååë Éíí íóÇäáÖí ã~êâÉê~í Üìë ãÉÇ 
ëî®åÖÇ~ î®ÖÖ~êK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë íî™ ÖêçéÜìëI î~ê~î ÇÉí 
Éå~ ÜóëíÉ Éå ìÖåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ UPO çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PPNU NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
cÇ £îåáåÖëçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
_®äíÉëÇÉí~äàÉêI ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíI ÄêçåëÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ Eî~ê~î ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê Öä∏Ç çÅÜ ëáäâ®êäFI Äê®åí ÄÉåI ÄêçåëI à®êåëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
cçêëâåáåÖëéêçàÉâí qáååÉê∏ Ñçêíë~ííÉ ëçãã~êÉå NVVQ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ UQWP îáÇ pãÉÇëí~Ç é™ iáåâ∏éáåÖë 
Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíK 
üêÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå é™ ÇÉå ë∏Çê~ 
ÜìëíÉêê~ëëÉåë Ä™Ç~ ÜìëK ^î ÇÉí åçêÇäáÖ~ëíÉ ~î ÇÉëë~ Üìë Ñêáä~ÇÉë NOU ãOI 
ãçíëî~ê~åÇÉ TM B ~î ÜìëÉíë íçí~ä~ ëíçêäÉâK eìëÉí Ü~ÇÉ Éíí 
âìääÉêëíÉåëÖçäî ëçã ìééÜ∏êÇÉ Éå ã Ñê™å î®ÖÖäáåàÉêå~K fåÖÉå áåÇÉäåáåÖ á 
Ñ®J çÅÜ ÑçäâÇÉä âìåÇÉ á~âíí~ëK eìëÉí î~ê ~åä~Öí é™ Éå ®äÇêÉ Äçéä~íë ~î 
îáäâÉå Éíí áåíÉåëáîí Ü®êÇçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ä®ÖêÉ åáî™K fåÖ~ ∏îêáÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Ü®ê î~êÑ∏ê óí~å Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í ìí~åÑ∏ê 
ÜìëÉå íáää ÇÉåå~ Äçéä~íëK 
sáÇ £ â~åíÉå ~î ÜìëÉí åÉÇ~åÑ∏ê íÉêê~ëëâ~åíÉå Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
~î Éíí Q ñ P ã ëíçêí Ü~åíîÉêâëÜìëI áååÉÜ™ää~åÇÉ Éå î®äÄÉî~ê~Ç ëÅÜ~âíìÖå 
~î äÉê~K fåÖ~ ëé™ê ~î ãÉí~ääÜ~åíîÉêâ Ñ~ååë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ìÖåÉåI 
Ç®êÉãçí Éíí ÑäÉêí~ä ëâ®êîçê ~î Öä∏Çâ®êäK h~å~äÉê Ñê™å ìÖåÉå äÉÇÇÉ áå 
ìåÇÉê íÉêê~ëëÉåI î~êÑ∏ê ™íãáåëíçåÉ Éå ÇÉä ~î î®êãÉ∏îÉêëâçííÉí 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Äêìâ~íë Ñ∏ê ìééî®êãåáåÖK 
jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ÜìëÉå Ñçêíë~ííÉë Éíí ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí é™ ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 

páÇ~ UPP çÑ OUVS 



 

 

 

Ö™êÇëéä~åÉåI Éå ëíÉåä~ÖÇ óí~ é™ ä®ÖêÉ åáî™ Éå ÇÉ Ä™Ç~ íÉêê~ëëÇÉä~êå~K 
e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü~åíîÉêâëêÉëíÉê á Ñçêã ~î ÇÉä~ê ~î ë∏åÇÉêëä~Öå~ 
äÉêìÖå~êI âçéé~ê çÅÜ à®êåëä~ÖÖ ë~ãí Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Éå ÖàìíÑçêãK 
f Éíí Ñ∏êë∏â ~î ~îÖê®åë~ ÇÉí ëóÇäáÖ~ëíÉ ÜìëÉíI ÇêçÖë ëäìíäáÖÉå Éíí íî™ ã 
ÄêÉíí ëÅÜ~âí íî®êë ∏îÉê ÇÉíí~K eìëÉíë Ö~îÉä å™ÇÇÉë ÇçÅâ áåíÉ áåå~å ÜìëÉí 
ë~ãã~åÑ∏ää ãÉÇ Éíí ã~êâé~êíá ëçã Ääáîáí ëî™êí ëâ~Ç~í ~î 
ëâóííÉî®êåëÄóÖÖÉK aÉí ë∏Çê~ ÜìëÉí Ü~ê äáâëçã ÇÉí íáÇáÖ~êÉ êÉÇçîáë~ÇÉ Éíí 
Öçäî ä~Öí ãÉÇ âåóíå®îëëíçê~ ëíÉå~êK råÇÉê ÖçäîÉí áåéÉí~í ìåÇÉê Éíí é~ê 
ëí∏êêÉ ÄäçÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå ~î ã®ååáëâ~I Ñ∏êãçÇäáÖÉå Öê~î~ê 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ÇÉå ®äÇêÉ Äçéä~íëåáî™åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ UQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UPQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PPNS NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _~ÖÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ñäáåíëâê~é~I Äáéçä®ê âî~êíëâ®êå~I âî~êíëâ®êå~I ëä~ÖÉå âî~êíëI âÉê~ãáâ 
E^ffI `ffWNI `ffWOI _ffWQI Ñ~à~åëFI í~âíÉÖÉäI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI Ç∏êêÄÉëä~ÖI ëéáâ~êI 
âêáíéáéçêI ãÉí~ääëä~ÖÖI ä®ÇÉê~îÑ~ääI å®îÉêI â~âÉäÑê~ÖãÉåíI ÇàìêÄÉå 
Eëä~âí~îÑ~ääFK 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
båäáÖí Éå ëí~Çëâ~êí~ Ñê™å ™ê NSVS ä™Ö á iáåâ∏éáåÖë åçêê~ ìíâ~åíI 
çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê çã d~ãä~ pí™åÖëÖ~í~åK båäáÖí â~êí~å Ñ~ååë îáÇ ÇÉåå~ 
íáÇ ÄÉÄóÖÖÇ íçãíã~êâ á ë∏Çê~ çÅÜ ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI êÉëíÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉêã~êâK `~ QMB ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åë î®ëíê~ ÇÉä âçåëí~íÉê~ÇÉë ìíáÑê™å óåÖêÉ â~êíçê î~ê~ 
ÄçêíëÅÜ~âí~ÇI çãÑ~íí~åÇÉ ÜÉä~ âî _~ÖÖÉå ON ë~ãí î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î âî 
_~ÖÖÉå OM çÅÜ OTK fåçã ™íÉêëí™ÉåÇÉ PUNM ãO ìíÑ∏êÇÉë 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖI î~ê~î UOM ãO á çãê™ÇÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäK f ë∏ÇÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê MIR ã Çàìé~I ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê Éå ëóääëíÉåëÖêìåÇ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ Éíí ãáåÇêÉ ÜìëI çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ Éíí MIO ã íàçÅâí 
Äê~åÇä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Üìã∏ë äÉê~ ãÉÇ â~äâÄêìâI ëçí çÅÜ ëáåíê~í íÉÖÉäK 
råÇÉê Äê~åÇä~ÖêÉí Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí MIQR ã íàçÅâí ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
Üìã∏ë äÉê~ ëçã áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå çÅÜ íÉÖÉäâêçëë åÉê íáää çê∏êÇ 
ã~êâåáî™K _™Ç~ ä~ÖêÉå ™íÉêÑ~ååë á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉíI çÅÜ Ü~ê ë~ååçäáâí 
ìíÖàçêí ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î NSVS ™êë ™âÉêíóÅâ~K cóåÇ ~î Ñ~à~åë çÅÜ ÇÉâçêÉê~í 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÜìëÉí íçêÇÉ Ç~íÉê~ ÇÉíí~ íáää NTMMJ ÉääÉê 
NUMMJí~äK 

páÇ~ UPR çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

oÉëíÉê~åÇÉ OVVM âîã ä™Ö á Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åë åçêÇ∏ëíäáÖ~ ÇÉä ãçí 
åìî~ê~åÇÉ häçëíÉêÖ~í~å çÅÜ hìåÖëÖ~í~åK lãê™ÇÉí î~ê å®ëí~å ÜÉäí ëí∏êí 
~î ëÉåíáÇ~ Üìë çÅÜ ê∏êÖê~î~êI ÉåÇ~ëí Ñóê~ ãáåÇêÉ óíçê Ü~ÇÉ ÄÉî~ê~íëI 
çãÑ~íí~åÇÉ ë~ãã~åä~Öí PUR ãOK råÇÉê MIT ã Çàìé~ ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ™âÉêä~ÖÉêI MIP ã íàçÅâí çÅÜ ãÉÇ ë~ãã~ 
ÑóääåáåÖ ëçã á ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉíK aÉí ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí Äê~åÇä~ÖÉê ~î 
ãóÅâÉí î~êáÉê~åÇÉ íàçÅâäÉâI ÇÉäîáë ëí∏êí ~î Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ 
ÖÉåçãÖê®îí ~î íî™ ÜìëÖêìåÇÉê Ç~íÉê~ÇÉ íáää NTMMJNUMMJí~äK jÉää~å 
Äê~åÇä~ÖêÉí çÅÜ ™âÉêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë éä~íëîáë Éíí íìåí â~äâÄêìâëëâáâí 
ëçã Ü∏ê íáää Éå ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇëÑ~ë ®å ÇÉëë~ ÜìëÖêìåÇÉêK m™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å ™âÉêä~ÖêÉí çÅÜ çê∏êÇ ã~êâåáî™ Éíí MIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê 
~î ëçíáÖI ãçáÖ äÉê~ áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå ãÉå ìí~å 
íÉÖÉäáåÄä~åÇåáåÖK f ëÅÜ~âíÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä áååÉÜ∏ää ä~ÖêÉí âÉê~ãáâëâ®êîçê 
~î ®äÇêÉ ëî~êíÖçÇë E~î Öêçî áåÜÉãëâ íóéFI çÅÜ á ÇÉëë ÄçííÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
éäçÖJ ÉääÉê ™êÇÉêëé™ê á éêçÑáäK m™ ë~ãã~ åáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇÉäîáë 
ÄçêíÖê®îÇ Üìëâçåëíêìâíáçå Eéä~åâêÉëíÉê çÅÜ ãáåÇêÉ ëóääëíÉå~êF çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ ÑäÉê~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå äÉêí®âíëÖêçéK 
eìëâçåëíêìâíáçåÉåI ëçã ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î páÉÖÄìêÖâÉê~ãáâI áåÇáâÉê~ê 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëíê~ñ åçêê çã Öê®åëÉå Ñ∏ê NSMMJí~äÉíë ÄÉÄóÖÖÇ~ 
íçãíã~êâK fåíáää häçëíÉêÖ~í~å î~ê ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉåë ∏îêÉ ÇÉä ëâ~Ç~Ç ~î NTMMJ 
í~äÉíë ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f ÇÉëë ÄçííÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ äÉêí®âíëÖêçé~êI 
Çê®åÉêáåÖëê®ååçê çÅÜ ëíçäéêÉëíÉêI ë~ãí Éå Ö~íìåáî™ íáääÜ∏ê~åÇÉ d~ãä~ 
pí™åÖëÖ~í~åI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ë~åÇ çÅÜ ÉåêáëK píçäéêÉëíÉêå~ ÖêìééÉê~ÇÉ ëáÖ á 
ÑäÉê~ Ü®Öå~ÇëäáåàÉê ëçã î~ê é~ê~ääÉää~ ãÉÇ Ö~íëâáâíÉíI ÇÉ ëáëíå®ãåÇ~ 
∏îÉêä~Öê~åÇÉ îáëë~ ~î äÉêí®âíëÖêçé~ã~K qî™ íìååÄçííå~ê çÅÜ Éå 
ÜìëÖêìåÇ EÉåÇ~ëí ÇÉäîáë ÄÉî~ê~ÇF ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉåå~ åáî™ íçêÇÉ 
Ü∏ê~ ëÉå~ëí íáää NSMMJí~äÉíK ä ëÅÜ~âíÉíë åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ á ~åëäìíåáåÖ íáää Ö~íëâáâíÉíI íêçäáÖÉå êÉëíÉêå~ ~î Éå ÄóÖÖå~Ç 
ÉääÉê Ñ®Öê®åÇ NRJOM ã åçêê çã NSMMJí~äÉíë ÄÉÄóÖÖÇ~ íçãíã~êâK f åçêê~ 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉåë ÄçííÉå ë~ãã~åä~Öí ~êíçå ëíçäé~ê 
EãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ íê®êÉëíÉêFI ëÉñ ëíçäéÜ™äI íçäî äÉêí®âíëÖêçé~êI ëàì ê®ååçêK f 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ë~ãã~ åáî™ Éåëí~â~ â®êåçê çÅÜ ëâê~éçê ~î 
âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~ EQSJQSIR ã ∏ ÜFK iáíçêáå~Ü~îÉí ™íÉêÑáååë á çãê™ÇÉí 
áåçã Ü∏àÇòçåÉå QMJQR ã ∏ ÜK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UPS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPOO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _~ÇÜìëÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ÇàìêÄÉåI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
p~ãã~åä~Öí ëÅÜ~âí∏îÉêî~â~ÇÉë OMM ãO á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää £ëíÖ∏í~ 
`çêêÉëéçåÇÉåíÉåë íêóÅâÉêáK ûäÇêÉ ÑóåÇ Ü~ê Öàçêíë áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå J ÉääÉê 
á ÇÉëë å®êÜÉí J ~î îÉêâëí~Çëã~íÉêá~ä Ñê™å NRJNSMMJí~äÉíë 
âÉê~ãáâîÉêâëí®ÇÉê çÅÜ íî™ íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ âáëíÄÉÖê~îåáåÖ~êK 
j~êâ~êÄÉíÉå ÄÉê∏êÇÉ ãáåÇêÉ óíçê áåíáää íêóÅâÉêáÉíë åçêÇî®ëíê~I ëóÇ∏ëíê~ 
çÅÜ ëóÇî®ëíê~ ÇÉä~êK pÅÜ~âíéêçÑáäÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ P ã 
Ü~åÇÖê®îÇÉëK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ëí∏êåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ê∏êÖê~î~êI çÅÜ áåíáää íêóÅâÉêáÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Éå êÉÅÉåí Üìëä®ãåáåÖK 
f åçêÇî®ëíê~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí MIS ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î ëçíáÖ 
äÉê~I áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ Äáí~ê ~î âä~êÖä~ëÉê~í óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ 
ÜìëÜ™ääë~îÑ~ää EÇàìêÄÉåFK i~ÖêÉí î~ê Ñêáíí Ñê™å íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~äâÄêìâI á 
ä~ÖêÉíë ∏îêÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë âêáíéáéÑê~ÖãÉåí çÅÜ Ñ~à~åëI å™Öçí ä®åÖêÉ åÉê 
éáéÉå íáää Éíí â®êä ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK i~ÖêÉíë åÉÇÉêëí~ ÇÉä ë~âå~ÇÉ ÑóåÇK 
üêÇÉêJ ÉääÉê éäçÖëé™ê âìåÇÉ áåíÉ âçåëí~íÉê~ëK p~ãã~ ä~ÖÉê ìåÇÉêë∏âíÉë á 
ëóÇ∏ëíê~ ëÅÜ~âíÉíI Ç®ê ÇÉí áååÉÜ∏ää áåÄä~åÇåáåÖ ~î íÉÖÉäâêçëë çÅÜ 
â~äâÄêìâK `~ N ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çê∏êÇ äÉê~K 

páÇ~ UPT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UPU çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PPOP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
£îåáåÖëÑ®äíÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
NVVP áåâçã ~åã®ä~å íáää i®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ i®åëãìëÉÉí çã ëâ~Ççê é™ 
Éå ëíçê ê∏ëÉäáâå~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ é™ iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíK 
sáÇ ∏îåáåÖëîÉêâë~ãÜÉí Ü~ÇÉ Éíí ëâóííÉî®êå ÄóÖÖíë á ê∏ëÉíë ps âî~Çê~åíI 
î~îáÇ ëíÉå éäçÅâ~íë çã ®åÇ~ åÉê á ê∏ëÉíë ÄçííÉåK sáÇ Éíí ëÉå~êÉ íáääÑ®ääÉ 
Ü~ÇÉ ÇÉëëìíçã ëíÉå í~Öáí Äçêí Ñê™å ê∏ëÉí Ñ∏ê ~íí ~åî®åÇ~ë íáää ÉäÇëí®ÇÉê á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÖêáääåáåÖ é™ éä~íëÉåK sáÇ ë~ãã~ íáääÑ®ääÉ ~åã®äÇÉë 
ìééí®ÅâíÉå ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ ìää 
ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
qáää Ñ∏äàÇ ~î ëâ~Ççêå~ ÄÉëä∏íë çã Éå ëâ~ÇÉÇçâìãÉåí~íáçåI ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î ÇÉå ëâ~Ç~ÇÉ ÇÉäÉå ~î ê∏ëÉí ë~ãí Éå êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î ÇÉåë~ãã~K 
o∏ëÉ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê R ã á Çá~ã çÅÜ NIO ã Ü∏ÖK oìåí ~åä®ÖÖåáåÖÉå 
ä∏éíÉ Éå âê~ÑíáÖ â~åíâÉÇà~ á Ä™ÖáÖ ëÉñâ~åíáÖ ÑçêãK pâ~Ç~å çãÑ~íí~ÇÉ Éíí 
ÑÉã ã ÄêÉíí çãê™ÇÉ îáÇ Ä~ëÉå çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ á í™êíÄáíëÑçêã PIR ã áå á 
~åä®ÖÖåáåÖÉåK c∏ê ~íí âìåå~ Ñ~ëíëí®ää~ ê∏ëÉíë ìééÄóÖÖå~Ç êÉåë~ÇÉë ~ää 
î®ñäáÖÜÉí Äçêí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ëáå ÜÉäÜÉíK aÉí âìåÇÉ 
Ç®êîáÇ âçåëí~íÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ãÉÇ PJÇìÄÄä~ 
â~åíâÉÇàçêI Ç®ê ÇÉå óííÉêëí~ ÄÉëíçÇ ~î éä~å~ ê~â~ äáÖÖ~åÇÉ ëíÉå~ê çÅÜ ÇÉ 
íî™ ~åÇê~ ~î é™ Ü∏Öâ~åí êÉëí~ ëíÉå~êK 

páÇ~ UPV çÑ OUVS 



 

 

 

 

aÉí ëâ~Ç~ÇÉ é~êíáÉí ~î ê∏ëÉí ìåÇÉêë∏âíÉë åÉÇ íáää ÄçííÉåK a®êîáÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå é~ÅâåáåÖ ~î ëâ®êîëíÉå á ÄçííÉåI aÉåå~ íóÅâë Ü~ ÑìåÖÉê~í 
ëçã ìåÇÉêëä~Ö Ñ∏ê ÇÉ ëí∏êêÉ ëíÉå~êå~K fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê íÉÅâÉå é™ 
ÄÉÖê~îåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK a®êÉÑíÉê êÉëí~ìêÉê~ÇÉë ê∏ëÉí á ÉåäáÖÜÉí ãÉÇ ÇÉ 
ìééí®Åâí~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉêå~K 
qáää Ñ∏äàÇ ~î ~íí Éíí ÑäÉêí~ä íáÇáÖ~êÉ áåíÉ çÄëÉêîÉê~ÇÉ ÑçêãÉäÉãÉåí 
çÄëÉêîÉê~íë á çãÖáîåáåÖÉå â~êíÉê~ÇÉë å®êçãê™ÇÉí á ëáå ÜÉäÜÉí á ëâ~ä~ 
NWNMMMK a®êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí é~ê 
çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå Öê~îÜ®Öå~Ç êìåí Üà®ëë~å é™ ÇÉí ä™Ö~ ÄÉêÖ 
Ç®ê ê∏ëÉí ®ê éä~ÅÉê~íK dê~îÜ®Öå~ÇÉå ~åëäìíÉê ÇÉäîáë íáää Éíí êÉÖáëíêÉê~í 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã Eiáåâ∏éáåÖ OPPWNFK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ OOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQM çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PPOQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
pí™åÖ™å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
cê™å pí™åÖÖ~í~å á åçêê âçããÉê â~ÄÉäå ~íí Ñ∏äà~ pí™åÖ™åë î®ëíê~ ëíê~åÇI 
Ñ∏ê ~íí îáÇ dìãéÉâìää~Äêçå ë®åâ~ë åÉÇ á ™åK p∏ÇÉê çã Äêçå âçããÉê 
â~ÄÉäå ~íí ~åä®ÖÖ~ë ìíãÉÇ pí™åÖ™åë ∏ëíê~ ëíê~åÇI é™ pí™åÖÉÄêç ëéçêíÑ®äíK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå ìÇÇÉ á pí™åÖ™åK píê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏äàÉê ëíê~åÇäáåàÉå á 
pí™åÖÉÄêçé~êâÉå íáää qìääÄêçåK p∏ÇÉê çã qìääÄêçå âçããÉê â~ÄÉäå á 
ÜìîìÇë~â ~íí ~åä®ÖÖ~ë á ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíãÉÇ s®ëíê~ 
píê~åÇéêçãÉå~ÇÉåI s~äÜ~ää~Ö~í~å çÅÜ îáÇ~êÉ ãçí o™ÄÉêÖ~ á ë∏ÇÉêK 
bå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ç®ê â~ÄÉäå éä~åÉê~ÇÉë 
~íí ~åä®ÖÖ~ë é™ ìÇÇÉå á pí™åÖ™å çÅÜ ë∏ÇÉêìí íáää qìääÄêçåI ë~ãí ìíãÉÇ 
pí™åÖ™åë î®ëíê~ ëíê~åÇ åçêê çã dìãéÉâìää~ÄêçåK 
rÇÇÉå á pí™åÖ™å Ä∏ê Ü~ î~êáí Éå ÄÉíóÇÉäëÉÑìää éä~íë ìíãÉÇ î~ííÉåî®ÖÉå 
ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK råÇÉê ™êÉå NVUVJVN ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á hîKm~ê~Öê~ÑÉå çÅÜ píÖ NTRV ÇáêÉâí åçêÇ∏ëí çã ìÇÇÉåK 
oÉëìäí~íÉå îáë~ê ~íí éä~íëÉå î~êáí ÄÉÄçÇÇ Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉê Ñê~ã íáää 
îáâáåÖ~íáÇK aÉí Ñáååë ìééÖáÑíÉê çã ~íí âìåÖëÖ™êÇÉå pí™åÖ Ä∏ê Ü~ î~êáí 
ÄÉä®ÖÉå áåçã Éíí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉ âêáåÖ dìãéÉâìää~I çÅÜ â~å Ç®êãÉÇ 

páÇ~ UQN çÑ OUVS 



 
 

 

Ü~ äÉÖ~í é™ ìÇÇÉåK båäáÖí ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Ä∏ê dìãéÉâìää~ Äóíçãí 
Ü~ î~êáí ÄÉä®ÖÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ ëéçêíÜ~ää~êå~ é™ pí™åÖÉÄêç 
ëéçêíÑ®äíK 
rÇÇÉå á pí™åÖ™å ®ê ãÉÇ ÇÉåå~ Ä~âÖêìåÇ Éå éä~íë ~î Ü∏Ö ÇáÖåáíÉíK råÇÉê 
Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ Ü~ê éä~íëÉå î~êáí ä®ãé~Ç Ñ∏ê Ü~åÇÉäëJ 
ÉääÉê ã~êâå~Çëéä~íë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ Ü~ãå~åä®ÖÖåáåÖK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ëíÉåÑêá ã~íàçêÇ çÅÜ Ç®êìåÇÉê 
êÉå äÉê~I çÅÜ Ö~î áåíêóÅâ ~î ~íí Ü~ î~êáí çÇä~Ç ã~êâ ìåÇÉê 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPNR NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^éçëíÉäåI oçíìåÇ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î Éå íê~ëáÖ s^ äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå äáÖÖÉê ëíê~ñ k çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ççãâóêâ~å çÅÜ 
é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñáååë Éå ãÉÇÉäíáÇ~ â®ää~êÉK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIPJMIT ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ 
∏îÉêä~Öê~ë ~î MIPJMIQ ã íàçÅâ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ 
ëÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPNQ NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^â~ÇÉãáÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëéêáåâäÉêäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí UR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê™å ä®åëãìëÉÉíë íáääÄóÖÖå~Ç á ëóÇî®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î âî ^â~ÇÉãáÉå N íáää âçêëåáåÖÉå hçåëáëíçêáÉÖ~í~åL_~êÑçíÉÖ~í~åK 
pÅÜ~âíÉí î~ê MIT ã ÄêÉíí çÅÜ NIR ã ÇàìéíK QM ã ∏ëíÉê çã ëÅÜ~âíÉí Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåâ®ää~êÉ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
Ñê~åÅáëâ~åÉêâçåîÉåíÉíë ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêK pÅÜ~âíÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä ä™Ö 
ÉîÉåíìÉääí áåçã ®êâÉÇà®âåÉåë Ö™êÇ î~êë Éñ~âí~ ä®ÖÉ Éà ®ê â®åíK d™êÇÉåI 
ëíÉåâ®ää~êÉå çÅÜ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ®ê é™ NSVS ™êë 
â~êí~ ÄÉëâêáîÉå ëçã ?∏ÇÉ ëíÉåÜìëíçãíI Äêìâ~Ç íáää ™âÉê?K 
eÉä~ ëÅÜ~âíÉí ã~ëâáåÖê®îÇÉëK båÇ~ëí Éåëí~â~ ëÉÖãÉåí îáÇ 
ëíÉåâçåëíêìâíáçåÉê Ü~åÇÖê®îÇÉë ãÉÇ ëâ®êëäÉîK råÖÉÑ®ê Ü®äÑíÉå ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå î®ÖÇÉë ~î çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éêçÑáäK f å®ëí~å ÜÉä~ 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIOJMIQ ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î ã∏êâÄêìå Üìãìë 
áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ íÉÖÉäâêçëë çÅÜ ÇàìêÄÉåK p~ååçäáâí ®ê ÇÉíí~ ä~ÖÉê ~íí 
®äÇêÉ ™âÉêëâáâíK f ëÅÜ~âíÉíë ãÉääÉêëí~ ÇÉäI OU ã ë∏ÇÉê çã íáääÄóÖÖå~ÇÉåë 
ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIP ã ìåÇÉê ã~êâóí~å Éíí Ñê~ÖãÉåí~êáëâí 
ÑìåÇ~ãÉåí ëçã î~ê NIO ã ÄêÉíí çÅÜ MKQ ã Ü∏ÖíI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î MINJMIP ã 
ëíçê~ ëíÉå~êI ãÉÇ çâ®åÇ ëíê®ÅâåáåÖK f ëÅÜ~âíÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä NR ã 

páÇ~ UQQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

ëóÇ∏ëí çã âçêëåáåÖÉå hçåëáëíçêáÉÖ~í~åL_~êÑçíÉÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ÑìåÇ~ãÉåí ~î MKQJMKS ã ëíçê~ ëíÉå~êI ∏îÉêä~Öê~Ç ~î ÇÉí 
ã∏êâ~ Üìãìëä~ÖêÉíK qêçäáÖÉå ®ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí Éå ÜìëÖêìåÇI ãÉå 
íçäâåáåÖÉå ®ê çë®âÉê Ç™ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ÖêìåÇãìê~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå 
óííÉêëí Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ä™Ö á åáî™ ãÉÇ ÜìëÖêìåÇÉåK _™Ç~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö á Éíí ëâáâí ~î é™Ñ∏êí Öêìë ãÉÇ ëã™ áåëä~Ö ~î â~äâÄêìâ 
çÅÜ íÉÖÉäâêçëëI ~åä~ÖÇ~ é™ Éíí íìåí Äê~åÇä~ÖÉê ~î ëçíáÖ ÜìãìëK råÇÉê 
Äê~åÇëâáâíÉí Ñ~ååë Éå ìêëéêìåÖäáÖ î®ñíÜçêáëçåí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ãçáÖ 
Üìãìë ãÉÇ Éåëí~â~ ÄÉå çÅÜ íÉÖÉäâêçëëI MIO ã íàçÅâK lê∏êÇ ãç 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®ê NIO ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK cóåÇÉåI ë~ãíäáÖ~ Ñê™å NSJNUMMJ 
í~äÉí á Ñçêã ~î îáíäÉêÇÉâçêÉê~í óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉí ®äÇêÉ ™âÉêëâáâíÉí çÅÜ á ÇÉí é™Ñ∏êÇ~ Öêìëä~ÖêÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQR çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PMVO NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
mê®ëíÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí NOM ã ä™åÖíI O ã ÄêÉíí çÅÜ OJOIR ã Çàìéí ëÅÜ~âí ìåÇÉêë∏âíÉë á 
mê®ëíÖ~í~å ãÉää~å a~äëÖ~í~å çÅÜ d~ãä~ o™ÇëíìÖìÖ~í~åK _çêíëÉíí Ñê™å 
OM ä∏éãÉíÉê á ëÅÜ~âíÉíë î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉä áåíáää a~äëÖ~í~å áååÉÜ∏ää ëÅÜ~âíÉí 
ëí∏êåáåÖ~ê Ñê™å ëÉåíáÇ~ ã~êâáåÖêÉééK S ã ∏ëíÉê çã a~äëÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê NIQ ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™I ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î Ñ∏êâçäå~Ç Ä~êâÑäáëI ëçíäáåëÉê çÅÜ ÜìãìëÄä~åÇ~Ç ãçI íáääë~ãã~åë 
çãÑ~íí~åÇÉ Éå MIQ ã íàçÅâ ä~ÖÉêÑ∏äàÇK i~ÖÉêÑ∏äàÇÉå Öê®åë~ÇÉ á ∏ëíÉê íáää 
Éå Öçäîä®ÖÖåáåÖ é™ ìåÖÉÑ®ê ë~ãã~ åáî™I ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î MINJMIOR ã ëíçê~ 
Ñ®äíëíÉå~êK dçäîä®ÖÖåáåÖÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Ñ∏êâçäå~ÇÉ Äê®ÇçêI Éíí ÇÉäîáë 
ë∏åÇÉêÖê®îí ëâáâí ëçã áååÉÜ∏ää âÉê~ãáâ ~î íóé óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ 
ÇÉâçê çÅÜ êÉäáÉÑ Ñê™å NSMMJí~äÉíI ãÉå ®îÉå Ñ~à~åëëâ®êîçêK 
dçäîä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë á î®ëíÉê çÅÜ ∏ëíÉê ~î ãáåÇêÉ ëóääëíÉå~ê 
äáÖÖ~åÇÉ á Öêçîãç çÅÜ â~äâÄêìâK råÇÉê Ö~íìåáî™Éê çÅÜ Öçäîä®ÖÖåáåÖ 
Ñê~ãâçã ëíÉêáä ã~êâåáî™ NISJNIU ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 

páÇ~ UQS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQT çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PPON NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄìíÉäàÖä~ëI íÉÖÉäI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ åó~êÉ â~ê~âí®êK 
aÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIR ã ìåÇÉê Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK píÉêáä 
ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ MIUJNIM ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ UQU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMVP NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîáI e~ÖÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
qçãíÉå ~åë™Öë áåíêÉëë~åí Ç™ ÇÉå Öê®åë~ê ãçí sêáååÉîáëâçÖÉåI Ç®ê ÑäÉê~ 
Öê~îÑ®äí ®ê â®åÇ~K ríêÉÇåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
qçí~äí ÇêçÖë ™íí~ ëÅÜ~âíK cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ã~íàçêÇI Ç®êÉÑíÉê îáÇíçÖ 
ëíÉêáä äÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí gçÜ~ååÉë 

páÇ~ UQV çÑ OUVS 



  

 

^fp kê üê 
PMVN NVVQ 

k~ãåLéä~íë 
aê~ÖëÖ~í~åI _êìååëë~äçåÖÉåI eçäãÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î 
Éí~ééÉå ãÉää~å _êìååëë~äçåÖÉå çÅÜ eçäãÉåë âê~Ñíëí~íáçåK 
pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ÇÉäë á aê~ÖëÖ~í~åI ÇÉäë áåíáää Éå ÅóâÉäÄ~å~ á 
aê~ÖëÖ~í~åë Ñ∏êä®åÖåáåÖ î®ëíÉêìí íáää é~êâÉêáåÖÉå ∏ëíÉê çã 
_êìåëë~äçåÖÉåK pÅÜ~âíÉí î~ê VRM ã ä™åÖíI NIO ã ÄêÉíí çÅÜ N ã ÇàìéíK 
pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë éä~íëîáë ÖÉåçã êÉä~íáîí çê∏êÇ é~êâã~êâ ãÉää~å ÇÉí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ eáããÉäëí~ÇäìåÇëçãê™ÇÉí çÅÜ kçêêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇëÇÉä kçêÇ~å™åI ãÉå ÄÉê∏êÇÉ áåíÉ å™Öê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåíáää 
ÅóâÉäÄ~å~å áååÉÜ∏ää ëÅÜ~âíÉí á îáëë~ ÇÉä~ê Éíí MIORJMIPR ã íàçÅâí 
ÜìãìëëâáâíI á ~åÇê~ ÇÉä~ê ë®ííëâáâíÉí Ñ∏ê ÅóâÉäÄ~å~åK f aê~ÖëÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêI ìéé íáää MIU ã íàçÅâ~K fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ URM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ båÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí gçÜ~ååÉë 

páÇ~ URN çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PNRS NVVQ\ 

k~ãåLéä~íë 
bâ®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇI Ñçëëáä ™âÉêI Öê~îI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé f á Ñçêã ~î áåîÉåíÉêáåÖI â~êíëíìÇáÉê çÅÜ Äóê™áåîÉåíÉêáåÖK 
fåçã ÇÉí ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉäáÖÖÉê Ñ™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉ ëçã Ñáååë ìíÖ∏êë ~î çë®âê~ EÉääÉê Äçêíí~Öå~F 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí çÇäáåÖëê∏ëÉåK f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí Eoóëí~Ç QSWNFK 
p∏ÇÉê çã bâ®åÖÉå îáÇí~ê Éíí çãÑ~íí~åÇÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ Öê~î~ê çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖ~êK 
sáÇ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå ê™ÇÇÉ çéíáã~ä~ ÄÉëáâíåáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå ãÉÇ ëíçê~ 
óíçê ∏ééå~K fåÖ~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ëK fåÖ~ 
âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î í Éñ ëâ®êîáÖ ëíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI 
ë∏ÇÉê çã píÉåë®ííÉêI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ ä™åÖëíê®Åâí ëóääâçåëíêìâíáçåK 
oÉëí ÉÑíÉê ä~Ç~\ 
h~êíëíìÇáÉêå~ ä®ãå~ÇÉ áåÖ~ ìééÖáÑíÉê çã ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK lî~å å®ãåÇ~ ëóääâçåëíêìâíáçå âìåÇÉ áåíÉ 
áÇÉåíáÑáÉê~ë é™ NTMMJí~äë â~êíçêå~K 
f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ä∏ê ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí Eoóëí~Ç 
RQWNF áåíÉ ãÉÇí~Ö~ë á Éå âçãã~åÇÉ éä~åÉêáåÖK fåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ 

páÇ~ URO çÑ OUVS 



 

á~âííçÖë ÇÉäë ê∏ëÉå ãÉå ®îÉå ê∏àÇ~ ®äÇêÉ ™âÉêóíçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç RQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç RPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç RPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç RPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ URP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POQM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ëI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉåI äÉêâäáåáåÖI âî~êíë~îëä~ÖI ëä~ÖÖI 
éçêëäáåI â~âÉäI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇI ëçã ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíI äáÖÖÉê é™ Éíí ëíê~íÉÖáëâí 
ä®ÖÉ Ç®ê pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å ã∏íëK aÉå é™ ë™ ë®íí ÄáäÇ~ÇÉ ìÇÇÉå ®ê 
~îëâìêÉå ~î Éå î~ääÖê~îK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê íçäâ~Ç ëçã Éå ëâ~åë á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë Éå îÉÅâ~ éÉê ™ê 
ëÉÇ~å NVVN á Éíí ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí ãÉää~å ãìëÉÉíI Éå ëíìÇáÉÅáêâÉä îáÇ 
ãÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄó EëÉÇ~å NVVP ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå 
jà∏äåÉêF çÅÜ jà∏äÄó âçããìåK ^êÄÉíÉí Ü~ê ÄÉâçëí~íë ~î ãÉÇÉä Ñê™å 
jà∏äÄó âçããìåK 
NVVN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ÇÉ ÑçêãÉå ~î Éå éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí 
ë∏â~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÑ®ëí~ Ö™êÇÉåK aÉëë~ ëé™ê îáë~ÇÉ ëáÖ 
âçãã~ Ñê™å ÇÉ ãÉëí ëâáäÇ~ íáÇÉêK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Üìë 
Ç~íÉê~í íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ âÉê~ãáâ Ç~íÉê~Ç íáää åÉçäáíáâìãK 
råÇÉê ™êÉå NVVOJNVVQ Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí 
Ñê™å ÇÉí ã~íÉêá~ä ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë NVVNI ãÉå âçãéäÉííÉê~ÇÉë ®îÉå ãÉÇ 
ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ ãÉÇ éêçîëÅÜ~âí s çã î~ääÖê~îÉåK bå é~äáëë~Ç Ü~ê 
âçåëí~íÉê~íë £ çã ÇÉå â®åÇ~ î~ääÖê~îÉåK pé™ê ~î NSMMJí~äÉíë 
íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖ Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë s çã î~ääÖê~îÉåK sáÇ NVVQ ™êë 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ ÜÉäí çâ®åÇ î~ääÖê~î ëçã ä∏éÉê 

páÇ~ URQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

íî®êë ∏îÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇëéä~åÉåI Ñê~ãÑ∏ê ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉåK 
píê~ñ £ çã ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå ëóääëíÉåë 
ÖêìåÇ ëçã Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äK 
péêáÇÇ~ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å ëíÉå™äÇÉê çÅÜ à®êå™äÇÉê Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë áåçã 
çãê™ÇÉíI äáâëçã êáâäáÖí ãÉÇ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å NRJNSMMJí~ä çÅÜ Éåëí~â~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÉã™äI ÇóâåáåÖ~ê á pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å Ü~ê é™îáë~í 
é™äâçåëíêìâíáçåÉêK jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ î~ääÖê~î~êå~ Ñáååë Éíí âê~ÑíáÖí é™Ñ∏êí 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê ∏îÉê Éíí ÇãJíàçÅâí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉêK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVR âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë ~êÄÉíÉí íáää á ÜìîìÇë~â íêÉ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ ëâáäÇ~ Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êK ^êÄÉíÉí ãÉÇ ÇÉå NVVQ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
ëóääëíÉåëÖêìåÇÉå Ñçêíë~ííÉ çÅÜ ëäìíÑ∏êÇÉëK f ë~ãÄ~åÇ Ç®êãÉÇ ÖàçêÇÉë 
®îÉå ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ìåÇÉê ÖçäîÉí á Éå ÇÉä ~î ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå Ç®ê 
®äÇêÉ ÖçäîêÉëíÉê çÅÜ ëóääëíÉå~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
i®åÖë pî~êí™å ÖàçêÇÉë éêçîëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí é™îáë~ Ñ∏êëî~êë~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
aÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ñçêã ~î ëé™ê ÉÑíÉê Éå é~äáëë~Ç £ çã ÇÉå £ 
î~ääÖê~îÉåI ë~ãí á Ñçêã ~î ~íí íóÇäáÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê Öê®îåáåÖ ãÉÇ ëé~ÇÉ 
âìåÇÉ ëÉë á ÇÉå Äê~åí~ ëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí pî~êí™å ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ 
î~ääÖê~î~êå~K p~ååçäáâí Ü~ê ÇÉåå~ ÇÉä ®îÉå î~êáí Ñ∏êëí®êâí ãÉÇ Éå 
ìééâ~ëí~Ç àçêÇî~ääK 
p∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë é™ óí~å ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ î~ääÖê~î~êå~ Ñ∏ê ~íí é™ ë™ 
ë®íí Ñ∏êë∏â~ äçâ~äáëÉê~ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK oÉëíÉê ÉÑíÉê Éå 
ÄóÖÖå~Ç é™ ëóääëíÉåëÖêìåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ ëíê~ñ s çã 
ÇÉå £ î~ääÖê~îÉåK ûîÉå ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ 
íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖÉå á~âííçÖë á éêçîëÅÜ~âíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

páÇ~ URR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RNUP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
i∏âÉÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉêáåÖ ~î ÄÉêÖí®âíëîÉêâë~ãÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉíK 
f çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä Ñáååë íçêéÉí h~äã~êK qçêéÉí ãÉÇ 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~Ç ®ê ìíã®êâí é™ ÇÉå Éâçåçãáëâ~ â~êí~åK f ÇÉëë å®êÜÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä çÇäáåÖëê∏ëÉå ë~ãí ÇÉä~ê ~î Éå ëíÉåÖ®êÇëÖ™êÇK f 
Ü~åÇäáåÖ~ê ~êâáîÉê~ÇÉ îáÇ i~åíã®íÉêáÉí á iáåâ∏éáåÖ Ñê~ãâçããÉê E~âí O 
çÅÜ NQF ~íí çÇäáåÖ Ü~ê ëâÉíí îáÇ ÇÉ ~âíìÉää~ çãê™ÇÉå~ ë~ãí ~íí ®Öçêå~ 
Ü~ê î~êáí áåÜ®Öå~ÇÉK aÉí Ç~íÉê~ÇÉ â~êíã~íÉêá~ä ®ê Ñê™å NTMS E~âí NQFK 
båäáÖí Éñéäç~í∏êÉå âçããÉê áåíÉ íçêéÉí çÅÜ ÇÉëë å®êã~ëíÉ çãÖáîåáåÖ~ê 
~íí ÄÉê∏ê~ë ~î í®âíîÉêâë~ãÜÉíÉåK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ URS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

páÇ~ URT çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNSV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
£îÉêë®ííÉêI iáå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îI íÉÖÉäáåÇìëíêá 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ë~ãí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë PU ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ OQ é™ oáëáåÖÉ OUQWN çÅÜ 
NQ îáÇ £îÉêë®ííÉêK sáÇ oáëáåÖÉ OUQWN ãáëëí®åâíÉë Éå Äçéä~íëI ë~ååçäáâí 
Ñê™å ëíÉå™äÇÉê âìåå~ Ñáåå~ëK f P ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáÑÑìë~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖI íî™ ëçíÑä®Åâ~ê ë~ãí Éíí 
íìåí ä~ÖÉê âìäíìêé™îÉêâ~Ç äÉê~K aÉíí~ ä~ÖÉê ÄÉëíçÇ ~î ëçíÑ®êÖ~Ç äÉê~ ãÉÇ 
Éåëí~â~ âçäÄáí~ê çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK fåÖ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~íí ÇÉíí~ ä~ÖÉê ÖÉê ë~ååçäáâí áåÖÉå 
óííÉêäáÖ~êÉ áåÑçêã~íáçå çã ÇÉëë âçåíÉñíK 
f ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK 
aÉåå~ î~ê Éå ëçíáÖ Öêçé áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ äÉê~K aÉëë ä®ÖÉ EáåîáÇ Éíí 
åìãÉê~ êáîÉíI ëÉåíáÇ~ Äçëí~ÇëÜìëF ë~ãí ~íí áåÖ~ ÑäÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ö∏ê ~íí ÖêçéÉå ë~ååçäáâí ®ê êÉÅÉåíK 
sáÇ £îÉêë®ííÉê Öê®îÇÉë NQ ëÅÜ~âíI î~ê~î NM á Ü~Öã~êâ çÅÜ Ñóê~ é™ 
áãéÉÇáãÉåíK f ÇÉ ëÉå~êÉ é™í®ê®ÑÑ~ÇÉëI ë~ååçäáâí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á íêÉ ëÅÜ~âíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ~î ë™î®ä ëâ®êîáÖ ëçã ëâ~êéâ~åí~Ç ëíÉåI MIOJN ã ëíçê~K 

páÇ~ URU çÑ OUVS 



 

sáëë~ Ñ∏êí®íåáåÖ~ê á ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê âìåÇÉ á~âíí~ë 
®îÉå çã ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê á å™Öê~ Ñ~ää î~ê Ñ∏ê ÖäÉë Ñ∏ê Éå çíîÉíóÇáÖ 
Öê~îíçäâåáåÖK bå ~äíÉêå~íáî íçäâåáåÖ ®ê ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
®ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÇäáåÖëê∏ëÉåK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë ®îÉå á Éíí ëÅÜ~âí 
Ç®ê áåÖÉå ëíÉå ëóåíÉë á óí~åK ríêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå Ñ∏êëî™ê~ÇÉë ~î ~íí Éíí 
Äáíîáë í®íí êçíëóëíÉã Ñ∏êÜáåÇê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå EçÅÜ Ç®êãÉÇ çå∏ÇáÖ 
ëâ~Ç~ é™ ëâçÖÉåFK bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÄÉÜ∏îë áåå~å îáÇ~êÉ 
Éñéäç~íÉêáåÖI Ää ~ Ñ∏ê ~íí âä~êÖ∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ ëíçêäÉâK 
f Ü~Öã~êâÉå Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉå Ñê®ãëí ä®åÖë ãÉÇ çÅÜ íî®êë ∏îÉê å~íìêäáÖí 
ÄáäÇ~ÇÉ ~îë~íëÉê çÅÜ Ü∏àÇÉêK fåíÉ á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉK 
ríêÉÇåáåÖÉå ~îëäìí~ÇÉë ãÉÇ Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ~êâáîëíìÇáÉ âêáåÖ £îÉêë®ííÉêë 
íÉÖÉäÄêìâK e®êîáÇ Ñê~ãâçã ~íí íÉÖÉäÄêìâÉí î~êáí á Äêìâ Eë~ååçäáâíF Ñê™å 
ëäìíÉí ~î NRMMJí~äÉí EçÅÜ ™íãáåëíçåÉ Ñê™å NSNU Ç™ cáåëé™åÖë ëäçíí 
Ä∏êà~ÇÉ ìééÑ∏ê~ëF çÅÜ Ñê~ã íáää NVNQK qÉÖÉä Ñê™å £îÉêë®ííÉê áåÖ™ê á Ää ~ 
cáåëé™åÖë ëäçíí çÅÜ Üçëéáí~äI bâã~åëâ~ ëâçä~å á cáåëé™åÖ ë~ãí á oáëáåÖÉ 
âóêâ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ OUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ URV çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PNSU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
oáëáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íëI íçêéI Öê~îI íÉÖÉäáåÇìëíêáI Ñ®êÇî®ÖI 
Öêìîçãê™ÇÉI ÑóåÇéä~íë 

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

cóåÇ 
ëíÉåóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éíí ëéêáÅâÇ~äëä~åÇëâ~éK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí î~êáÉê~ê 
ãÉää~å QM çÅÜ SM ãÉíÉêK 
fåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ Äçéä~íëÉê ~î 
ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI ëÉñ ëíÉåë®ííåáåÖI î~ê~î ÑÉã ®ê çë®âê~I Ñóê~ ÄóJ 
LÖ™êÇëíçãíÉê ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ å~ãåI íêÉ íçêéä®ãåáåÖ~ê ë~ãí Éå ëíÉåóñ~K 
ûîÉå åáç ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK 

páÇ~ USM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ OUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ OVVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

páÇ~ USN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNSS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
^äÖìëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖêìëLÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oÉÖå~ 

páÇ~ USO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNSR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
kóâî~êåI d®êëí~ÇI bâ®åÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Éäâ~ÄÉä ä®åÖë bâ®åÖëî®ÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ áåíÉ ÇáêÉâí å™Öçå Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå 
Ç™ oóëí~Ç PUWN EëíÉåë®ííåáåÖFI oóëí~Ç OPUWN Eëâ™äÖêçéëäçâ~äF çÅÜ oóëí~Ç 
QVWN EÜ®ääêáëíåáåÖëäçâ~äF ÄÉê∏êÇÉë éÉêáÑÉêíI ~åë™Öë âçåíêçää î~ê~ ÄÉÑçÖ~ÇK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

páÇ~ USP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMVR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
e∏êåÖ~í~åI kóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
mä~íëÉå Ñ∏ê äÉÇåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê Öê®åëÉå Ñ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇÉåI î~êÑ∏ê êáëâÉå ~íí íê®ÑÑ~ é™ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëíçêK 
dê®îåáåÖÉå âçã ~íí ëâÉ á ÄÉÑáåíäáÖ~ ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâ áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ USQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMVQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hêáëíáå~Ö~í~åI e~åíîÉêâ~êÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ á ëáå ÜÉäÜÉí Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëÖ~íçê çÅÜ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ USR çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
RNTQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
^äî~ëíê~ âäçëíÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E`ffWOFI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíÑ ëâìääÉ ë®íí~ ìéé Éå 
áåÑçêã~íáçåëãçÇÉää îáÇ â~éáíÉäë~äÉå á ^äî~ëíê~ âäçëíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~åÇÖê®îÇÉë íî™ êìíçêI ÇêóÖí N ãO ëíçê~K f êìí~å 
áåíáää â~éáíÉäë~äÉå î~ê ã~ëëçêå~ çãÖê®îÇ~ îáÇ lííç cê∏Çáåë íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK jìêäáîÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å çÅÜ éêçÑáäK f ÇÉå ~åÇê~ 
êìí~å Ñ~ååë çãÖê®îÇ~ ã®ååáëâçÄÉå çÅÜ íêÉ ëâ~ää~ê êáâí~ÇÉ ãçí ∏ëíÉêK 
_ä~åÇ ÇÉ çãÖê®îÇ~ ÄÉåÉå Ñ~ååë Éå ëâ®êî~ ëíÉåÖçÇëI `ffWOK 
pâÉäÉííÇÉä~êå~ íçäâ~ÇÉë Ç®êÑ∏ê ëçã ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëK 

páÇ~ USS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ UST çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POQO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cóêëâÉÇ~ Ö™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä çÅÜ ëíçäé~ê 
ë~ãí íáää ëíçäé~êå~ Ü∏ê~åÇÉ íêÉ ëí~Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 
sáÇ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëI á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå íáää Éå~ ëí~ÖÉíI Éå 
~åä®ÖÖåáåÖ íçäâ~Ç ëçã Éå âçâÖêçéK hçâÖêçéÉå î~ê MISM ñ MIQM ñ MIQM 
ã EiI _I aàF çÅÜ áååÉÜ∏ää êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK bíí âçäéêçî íçÖë á 
Éíí âçäêáâí çÅÜ ëçíáÖí ä~ÖÉêK hçäéêçîÉí îáë~ÇÉ é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ^a SVMJ 
VVMI â~äáÄêÉê~í î®êÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ gçåëÄÉêÖ 

páÇ~ USU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
POSM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hçäã™êÇÉåë Çàìêé~êâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs píçÅâÜçäã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_áííÉ cê~åò¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄêçííLí®âíI âçäÄçííÉåI ÑóåÇéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âî~êíëáí~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ÉâçÄó á ~åëäìíåáåÖ íáää hçäã™êÇÉåë ÇàìêJ 
çÅÜ å~íìêé~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉíI ëçã ®ê Å~ P âãO ëíçêíI ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã Éíí ÄÉêÖçãê™ÇÉ åçêê 
çã Éå Ñ∏êâ~ëíåáåÖëÄê~åí îáÇ _ê™îáâÉåI é™ åáî™Éê ãÉää~å URJNMM ã ∏ ÜK 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ®ê ëâçÖëâä®íí ãÉÇ ãáåÇêÉ ãçJ çÅÜ ãçê®åÑóääÇ~ 
ëî~Åâçê ë~ãí å™Öê~ ë~åâ~êÉ é~êíáÉêK 
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå Ñ∏êëí~ Éí~éé âçãéäÉííÉê~í ãÉÇ Ü~åÇÖê®îÇ~ 
Öêçé~ê é™ ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉåI îáäâ~ îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~í ëáÖ ìíÖ∏ê~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåI Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëä™ ÇÉëë ëí~íìëK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí áåçã Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
âî~êíëáí~îëä~Ö EçÄàÉâí NFK eáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ìíÖàçêÇÉë ~î Éå î®ÖÄ~åâ 
EçÄàÉâí OWPFK fåíáää ãÉå ìí~åÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çë®âê~ 
Öê~î~ê EçÄàÉâí OWNJOFI íî™ ã∏àäáÖ~ âî~êíëÄêçíí EçÄàÉâí PIQF î~ê~î ÇÉå 
Ñ∏êëí~ ®îÉå ìíÖ∏ê Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK eáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
Ñçêã ~î Éå âçäÄçííÉå EçÄàÉâí RFK 
bå ë~ãã~åÑ~íí~åÇÉ íçäâåáåÖ Ääáê ~íí ~îëä~ÖÉí çÅÜ âî~êíëÄêçííÉå 
áåÇáâÉê~ê ~íí ã~å î~êáí á çãê™ÇÉí ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK qêçäáÖÉå Ñáååë 
áåÖ~ Äçéä~íëÉê ëçã åóííà~íë ìåÇÉê å™Öçå ä®åÖêÉ éÉêáçÇ áåçã 

páÇ~ USV çÑ OUVS 



 

ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉå çî~å å®ãåÇ~ î®ÖÄ~åâÉå ®ê íêçäáÖÉå ~åä~ÖÇ Ñ∏ê ëâçÖëÄêìâÉí ÉääÉê 
Ñ∏ê j~êãçêÄêìâÉíë ê®âåáåÖI é™ î~êë ®Öçê çãê™ÇÉí ÇÉäîáë äáÖÖÉê áåçãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

páÇ~ UTM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNMM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êåÖ~í~åI hìåÖëÖ~í~åI kçêê~ dêóíëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëFI Öä~ëI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Ñà®êêî®êãÉâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ á ëáå ÜÉäÜÉí Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëÖ~íçê ãÉå íêçíë ÇÉí Üáíí~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê ìíãÉÇ å®ëí~å ÜÉä~ äÉÇåáåÖëÖ~í~åK m™ hî~êåÖ~í~å ÄÉëíçÇ 
âìäíìêä~ÖêÉí ~î Ää~åÇ ~åå~í ÑäÉê~ ëâáâí ãÉÇ íê®ÑäáëI ëçã íêçäáÖíîáë íà®å~í 
ëçã Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖK ríãÉÇ hìåÖëÖ~í~å ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí íçééÉå ~î 
âìäíìêä~ÖêÉí ÄÉêçÉåÇÉ é™ Éíí íàçÅâí ëâóÇÇ~åÇÉ ä~ÖÉê ~î Ñóääå~Çëã~ëëçêK 
ríãÉÇ kçêê~ dêóíëÖ~í~å âìåÇÉ âìäíìêä~ÖêÉí ìééã®í~ë íáää Éíí Çàìé ~î 
NIOR ãÉíÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ ÄÉåK 

páÇ~ UTN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UTO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PNMN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí p®ääëâ~éëÇ~åëÉåI âî~êíÉêÉí k~îÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK qçãíÉå Eâî p®ääëâ~éëÇ~åëÉå NF ®ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí 
NVVM ~î oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI Ç™ Éå Äçéä~íë Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ep~åâí gçÜ~ååÉë NOMWNFK m™ íçãíÉå Ñáååë Éíí áãéÉÇáãÉåí 
ãÉÇ ëâ™äÖêçé~ê Ep~åâí gçÜ~ååÉë VNWNFK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí åçêê 
Ç®êçãK 
bñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏ê ®îÉå Éå ~åÖê®åë~åÇÉ Ñ~ëíáÖÜÉí á åçêÇî®ëí 
Ek~îÉëí~Ç NWPFK k™Öçå ÄÉÖê®åëåáåÖ ~î Äçéä~íëÉå ™í ÇÉíí~ Ü™ää ÖàçêÇÉë 
áåíÉ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVMK sáÇ ~îÄ~åáåÖ áåÑ∏ê ÄóÖÖå~íáçåÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã ëçíI âçä çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå é™ ÄÉêÖÜ®ääÉåI ë~ãí 
íêÉ Ü®êÇ~ê áåîáÇ ÄÉêÖÜ®ääÉåK i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉ çã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ óí~åK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖáÅâ íáää ë™ ~íí íêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á êáâíåáåÖ kklJ 
ppsK pÅÜ~âíÉå î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å NIR íáää PIR ã çÅÜ ÇÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ 
ä®åÖÇÉå î~ê TR ãK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ON ~åä®ÖÖåáåÖ~êW NP ëíçäéÜ™äI 
P Ü®êÇ~êI N âçâÖêçé ë~ãí Q Öêçé~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ~îíçÖ ™í åçêÇî®ëíI Ç®ê ã~êâÉå çÅâë™ î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ 

páÇ~ UTP çÑ OUVS 



 

~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë îÉêâë~ãÜÉíK aÉ ~åë~ãäáåÖ~ê ~î ëçíI âçä çÅÜ ëâ®êîëíÉå 
ëçã Ñáååë ìééÉ é™ ÄÉêÖÜ®ääÉå âçããÉê ~íí í®Åâ~ë ∏îÉêK c∏ê ÇÉíí~ ëî~ê~ê 
ã~êâ®Ö~êÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

páÇ~ UTQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POOO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hìããÉäÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®ÖI Öê~îI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~Ç íáää ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã åìî~ê~åÇÉ bQI áåçã Éå 
óí~ ~î NPTU ãOK m™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å çã î®ÖÉå Ü~ÇÉ íêÉ Ü™äî®Ö~ê çÅÜ Éå 
ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖ êÉÖáëíêÉê~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉíK fåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñóê~ Ü™äî®Ö~êI î~ê~î íî™ Ñ~ååë âî~ê 
åçêê çã bQ çÅÜ ãóåå~ÇÉ ìí á Éå î™íã~êâK c∏êãçÇäáÖÉå Ü~ê Äçëâ~é 
Çêáîáíë åÉê íáää íî™ î~ííÉåÜ™äK m™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å çã bQ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå 
Ü®êÇ\ çÅÜ íî™ ëçíÖêçé~ê á ë~åÇã~êâ Ñê™å ÇÉä~ê ~î Éå Äçéä~íë Ñê™å óåÖêÉ 
ëíÉå™äÇÉê ëçã íêçäáÖÉå Ñçêíë®ííÉê ë∏ÇÉê çã ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíK bíí 
NMMJí~ä âêìâëâ®êîçê çÅÜ Éíí OMJí~ä ëé™å çÅÜ ~îëä~Ö ~î Ñäáåí~ âçã Ñê®ãëí 
á ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
a~íÉêáåÖW e™äî®Ö~êå~ çÇ~íÉêÄ~ê~I Äçéä~íëÉå åÉçäáíáëâ ã∏àäáÖÉå 
ëÉååÉçäáíáëâK 

páÇ~ UTR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NRRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ UTS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
POON NVVR 

k~ãåLéä~íë 
j∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
eçÖëí~Ç NSSWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë NVVOI îáÇ Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á ÇÉå 
íáää®ãå~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉå ÄÉëíçÇ ~î íî™ ëíÉåëíê®åÖ~ê ëçã rJ 
ÑçêãáÖí âêáåÖÖ®êÇ~ÇÉ Éíí çãê™ÇÉK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVQ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ ëé™ê ~î Éå Ñçëëáä ™âÉêK 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ãÉÇ Éå â~êíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí å®ê íê®Ç çÅÜ 
ëäó ~îîÉêâ~íëK e®êîáÇ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä Ñóê~ 
Ä~åÇÑçêãáÖ~ ™âÉêé~êÅÉääÉêI ëóÇáÖ~ á ã~êâóí~å ëçã ê∏àÇ~ óíçêI ™íëâáäÇ~ 
~î çê∏àÇ~ ã~êâ~îëåáíí ~î î~êáÉê~åÇÉ ÄêÉÇÇK £îÉê Éå ~î é~êÅÉääÉêå~ Ü~ê á 
ëÉå~êÉ íáÇ Eã∏àäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇF ~åä~Öíë Éå ™âÉêK 
f çãê™ÇÉíë p ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉÑíÉê ~îÄ~åáåÖ Éå ™âÉê ÄÉÖê®åë~Ç ~î Éå 
ëíÉåëíê®åÖ ë~ãí Éå àçêÇÄä~åÇ~Ç ëíê®åÖ ~î Ñê™å ™âÉêå ìíâ~ëí~Ç ëã™ëíÉåK 
aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ~î Éå ™âÉê ëçã ~åî®åíë áå é™ NUMMJ 
í~äÉíK 
a~íÉêáåÖ~êå~ é™ ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™âÉêä®ãåáåÖ~êå~ íçêÇÉ ëé®åå~ Ñê™å 
åÉçäáíáâìã íáää åó~êÉ íáÇ ãÉÇ Éå íóåÖÇéìåâí á ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

páÇ~ UTT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

páÇ~ UTU çÑ OUVS 



 

^fp kê 
POOM 

üê 
NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cìê™ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄÉÅâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÖêìåÇéä~íí~ íáää îáåÇâê~ÑíîÉêâ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçî 

páÇ~ UTV çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PONV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó £ÇÉÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
íÉÖÉäI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖI ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó î®Ö á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î éä~åâçêëåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ é™ î~êÇÉê~ 
ëáÇ~å çã ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö ë~ãí á ÇÉå åó~ î®ÖÉåë í®åâí~ ëíê®ÅâåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏êëî™ê~ÇÉë ÇÉäîáë ~î óãåáÖí ëå∏Ñ~ää çÅÜ ã~ëâáåÜ~îÉêáK 
i®åÖë ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ü~ê ™ëâê∏å çÅÜ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê éêáçêáíÉê~íë 
Ñê~ãÑ∏ê ãÉÇ ä™Öä®åí íÉêê®åÖK 
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë åçêê çã e∏ÖÄó NNWNJP EêìåëíÉå~êF 
Éå âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëçíÑä~ããáÖI å™Öçí ÑÉí ë~åÇ ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå çÅÜ âçäK f ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ 
ã∏àäáÖÉå ãóÅâÉí ìééä∏ëí âÉê~ãáâK aÉíí~ ä~ÖÉê Ñçêíë®ííÉê á ™âÉêã~êâ Å~ 
NR ã åçêê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö á ÇÉå åó~ î®ÖÉåë í®åâí~ ëíê®ÅâåáåÖK i~ÖêÉí 
Ü~ê áåíÉ ÄÉÖê®åë~íë ìí~åÑ∏ê ÇÉí í®åâí~ î®Öçãê™ÇÉíK 
ks çã ÇÉíí~ ä~ÖÉêI çÅÜ á ÇÉå í®åâí~ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éåëí~â~ âê~ÑíáÖ~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ~î ÑÉíI ëçíáÖ ãóää~K aÉëë~ î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å Å~ MIR ã íáää Å~ O ñ ä ã ëíçê~ ~îä™åÖ~ Öêçé~êK aÉëë~ â~å 
ÉîÉåíìÉääí î~ê~ ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ç™ íÉÖÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë óíäáÖí á Éíí é~ê 

páÇ~ UUM çÑ OUVS 



 
 

 

~î ÇÉãK qÉÖäÉí â~å ÇçÅâ ®îÉå Ü®êê∏ê~ Ñê™å éäçÖä~ÖêÉíK 
f ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÄêÉÇÇåáåÖÉå ãÉää~å e∏ÖÄó mê®ëíÖ™êÇ 
çÅÜ £ÇÉÖ™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ~î ÇáÑÑìë â~ê~âí®êK f 
ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíI ëçã á ∏îêáÖí ìééîáë~ê Öóååë~ãã~ 
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå Ñ∏ê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëI î~ê ã~êâÉå ëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êK fåÖ~ é™í~ÖäáÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí 
âìåÇÉ á~âíí~Öë á ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó NNWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

páÇ~ UUN çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PONU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s~ää~I üåÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå çéíçâ~ÄÉä ãÉää~å s~ää~ á 
h®ííáäëí~Ç ëçÅâÉå çÅÜ üåÉëí~Ç á e®ÖÉêëí~Ç ëçÅâÉå ÖàçêÇÉë íî™ 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ~êI ÇÉäë îáÇ e®ÖÉêëí~Çë Ö~ãä~ âóêâ~ çÅÜ ÇÉäë áåíáää Éíí 
Öê~îÑ®äíI e®ÖÉêëí~Ç NTWNK 
m™ ™âÉêå îáÇ e®ÖÉêëí~Çë Ö~ãä~ âóêâ~ Üáíí~ÇÉë å™Öê~ Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ 
äÉê~I á ∏îêáÖí áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK fåíáää Öê~îÑ®äíÉíI ëçã ÄÉëíçÇ 
~î NS ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Öê®îÇÉë ÇÉå åó~ â~ÄÉäå åÉÇ ë~ãã~ ëÅÜ~âí ëçã Éå 
ÄÉÑáåíäáÖ â~ÄÉäK f Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ Üáíí~ÇÉë íî™ ãáåÇêÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê 
~î Äê®åÇ~ ÄÉå Ñê™å ãáåëí íî™ Äê~åÇÖê~î~êI îáäâ~ Ñ∏êëí∏êíë îáÇ ÇÉå Ñ∏êëí~ 
â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå é™ NVSMJí~äÉíK 

páÇ~ UUO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e®ÖÉêëí~Ç NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ÖÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ÖÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ííáäëí~Ç 

páÇ~ UUP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMVU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí d~ãä~ eçäã~êå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NMM ã ä™åÖíI MIT ã ÄêÉíí çÅÜ MIR ã ÇàìéíK eÉä~ ëíê®Åâ~å 
î~ê ëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UUQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NVTR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ qçääëí~ÇI e®ëíÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ kçÜêëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
bäî~ éêçîëÅÜ~âí NIQM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ OJR ã ä™åÖ~ ÇêçÖë áåçã Éíí PMM ã 
ä™åÖí çãê™ÇÉK 
lãê™ÇÉí Ü~ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ÄÉëáâíáÖ~íë çÅÜ Éå ìíêÉÇåáåÖ ~åë™Öë î~ê~ 
å∏Çî®åÇáÖ ãÉÇ í~åâÉ é™ éä~íëÉåë ä®ÖÉ ãÉää~å ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ çêíÉêå~ 
e®ëíÜçäãÉå çÅÜ s®ëíê~ qçääëí~ÇK aÉå éä~åÉê~ÇÉ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖÉå 
ä∏éÉê á ™âÉêã~êâ é~ê~ääÉääí ãÉÇ î®Ö VOQI ãÉää~å çî~å ~åÖáîå~ çêíÉêK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ Ç®êÑ∏ê Ñ∏êÉëäçÖë áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

páÇ~ UUR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ UUS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PMRS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~I Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ã~êâé~êíáÉêå~ áåçã Éå O RMM ãO ëíçê óí~ ä™Ö é™ ∏ãëÉ 
ëáÇçê çã åìî~ê~åÇÉ bQK cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê á Éíí çãÑ~íí~åÇÉ ìééçÇä~í 
Çêìãäáåä~åÇëâ~é ëçã á ë∏ÇÉê ÄÉÖê®åë~ë ~î pî~êí™åK råÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
éäçÖÖ™åÖÉå Ñ~ååë OJNM ä~ÖÉê ®äÇêÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ éä∏àëâáâí çî~åé™ 
î~ê~åÇê~K f ÇêìãäáåÉåë ëäìííåáåÖ~ê âìåÇÉ ÇÉí ìêëâáäà~ë ìíéä∏àÇ~ 
™âÉêÄÉÖê®åëåáåÖ~ê é™ ÑÉã çäáâ~ ëí®ääÉåK üêÇÉêëé™ê Ü~ÇÉ ÇÉäîáë ÄÉî~ê~íë 
é™ ÇÉ ®äÇêÉ çÇäáåÖëóíçêå~K råÇÉê ÄçííÉå é™ éä∏àëâáâíÉå é™ ÇêìãäáåÉåë 
Ü∏àÇâê∏å ä™Ö Éå âê~ÑíáÖí ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íë ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™äI Öêçé~êI Éå Äêìåå ã ãK båëí~â~ ëâ®êîëíÉå Ü~ÇÉ ëéêáííë ∏îÉê 
ÜÉä~ çãê™ÇÉí é Ö ~ çÇäáåÖÉåK bíí Ñ™í~ä âêìâëâ®êîçêI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ 
ÄÉåI Ñäáåí~ ã ã âìåÇÉ íáääî~ê~í~ë ∏îÉê ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ÇçÅâ 
ãÉëí é™ Äçéä~íëéä~í™åK cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê âî~ê ë∏ÇÉê çÅÜ åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ãÉÇ çîáëë ìíëíê®ÅâåáåÖK 
a~íÉêáåÖW _çéä~íëÉå çÅÜ çÇäáåÖÉå ®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêå ãÉå â~å 
ÇÉäîáë çÅâë™ î~ê~ ®äÇêÉK 

páÇ~ UUT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ UUU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSPS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
os PR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
éá~ káäëëçåI hàÉää bÇîáåÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Öê~îI Öê~î\I íà®êÇ~äI éçëí~ãÉåíI íçêéI Öêìîçãê™ÇÉI 
ãáäëíçäéÉI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äêç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖçãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

fåçã çãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~í Ää~ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå Ü∏ÖI 
îáäâÉí â~å áåÇáâÉê~ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~êI ã∏àäáÖ~ Öê~î~êI 
íà®êÇ~äI NR éçëí~ãÉåí çÅÜ ÄóLÖ™êÇëíçãíÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ PTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

üíîáÇ NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

d®êÇëÉêìã NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

páÇ~ UUV çÑ OUVS 



 

d®êÇëÉêìã NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã UWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPRWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

d®êÇëÉêìã NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

páÇ~ UVM çÑ OUVS 



 

^fp kê 
RNTR 

üê 
NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ qçääëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ kçÜêëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ UVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUTN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí jìåâíê®ÇÖ™êÇÉåI fëÄÉêÖëâ~ ÜìëÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™ MIQ ã ÇàìéK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ 
MIS ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ UVO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PMVT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí oÉåëíê∏ããÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå ®äÇêÉ ÄóÖÖå~Ç êÉîë Ñ∏ê ~íí ÖÉ éä~íë ™í Éå åóK jÉää~å ÇÉí êáîå~ ÜìëÉíI 
Éíí â®ää~êÖ~ê~ÖÉ çÅÜ Éíí ÄÉÑáåíäáÖí Üìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ O ã ä™åÖí çÅÜ N 
ã ÄêÉíí çãê™ÇÉ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉå ìééíê®ÇÇÉ Å~ MIP J MIV ã 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K råÇÉê Ñóääå~Çëã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ MIQ 
ã íàçÅâí é™Ñ∏êí ä~ÖÉêI âê~ÑíáÖí ëçíáÖí çÅÜ ãÉÇ áåëä~Ö ~î êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK 
a®êìåÇÉê Ñ~ååë Éå íê®ÑäáëÜçêáëçåí é™ Éíí ä~ÖÉê é™Ñ∏êÇ ë~åÇI îáäâÉí 
áåÇáâÉê~ê Éå ®äÇêÉ ÄóÖÖå~Ç ÉääÉê Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖK råÇÉê ÇÉíí~ îáÇíçÖ Éíí 
âå~ééí MIN ã íàçÅâí ä~ÖÉê Öê™ äÉê~K a®êÉÑíÉê ëíÉêáä ë~åÇK 

páÇ~ UVP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UVQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMVS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí o™ÇëíìÖ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí î~ê PR ã ä™åÖíI MIQ ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ MIPR ã ÇàìéíI çÅÜ ëí∏êí ~î 
ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ UVR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMTU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
a∏îÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó âê~ÑíäÉÇåáåÖ çÅÜ åóíí ëí®ääîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 
f å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ñáååë ÑäÉê~ 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêI ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëéàìíëéÉíë ~î ëÅÜáÑÑÉêI ë~ãí Éíí 
Öê~îÑ®äíK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáÇ Éíí é~ê éä~íëÉêI 
Ç®ê ãáëëí~åâÉ çã Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ~ååëK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë ëâáâíîáë åÉÇ íáää 
ëíÉêáä åáî™K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ UVS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

páÇ~ UVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMUN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hìÇÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hìÇÇÄó ®ê Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÄóÖÇ çÅÜ á å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñáååë Ää ~ íî™ Öê~îÑ®äíK iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ 
ÖÉåçã ÜÉä~ hìÇÇÄó çÅÜ é™ åáî™Éê Ñê™å OR J NM ã ∏ ÜK aÉ åó~ s^J 
äÉÇåáåÖ~êå~ ëâìääÉ Öê®î~ë åÉê á ™âÉêã~êâK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖáÅâ íáää ë™ ~íí Éíí ~åí~ä éêçîëÅÜ~âíI ë~ãã~åä~Öí PMM 
ã Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáåK a™ ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ÉåÇ~ëí î~ê Å~ MIOR ã Çàìéí 
Ü~ÇÉ éäçÖÉå Ö™íí ä™åÖí åÉê á ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK fåÖ~ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
~âíáîáíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåíÉ ÜÉääÉê ëçí ÉääÉê ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå ëçã âìåÇÉ íóÇ~ 
é™ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK pÅÜ~âí é™ ä®ÖêÉ åáî™Éê ®å NM ã ∏ Ü 
î~ííÉåÑóääÇÉë ëå~ÄÄíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

páÇ~ UVU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

páÇ~ UVV çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RMUO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
sáííáåÖÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f åçêÇî®ëíê~ çÅÜ ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉå ~î íçãíÉå Ñáååë íî™ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK 
lãê™ÇÉí ®ê á ∏îêáÖí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâíK NRM ã ™í kks Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äíI 
OMM ã åçêêìí Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ ™í ppl Ñáååë ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ 
ëâ™äÖêçé~êK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK pÉñ ëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NRR ãK qî™ ëíçäéÜ™äI íî™ 
Ü®êÇÄçííå~ê çÅÜ Éå Äçéä~íëÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉëK qçãíÉêå~ ÄÉëíçÇ ÇÉäîáë ~î 
ÄÉêÖK píçê~ ÇÉä~ê ~î íçãíçãê™ÇÉí î~ê ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK 

páÇ~ VMM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

hìÇÇÄó NVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

páÇ~ VMN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSSV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖI s~ííÉåîÉêâÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã î~ííÉåîÉêâÉíë çãê™ÇÉ Ñáååë Éå Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~ä E_çêÖ NTVWNF çÅÜ 
kçêÑçêë ëáäîÉêÖêìî~ ëçã î~ê á Äêìâ NTPTJQM E_çêÖ NWNFK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖI ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã î~ííÉåîÉêâÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÇ íçãíã~êâK 
sáëë~ óíçê î~ê Ç®êÑ∏ê êÉÇ~å Éñéäç~íÉê~ÇÉK f çãê™ÇÉí ÇêçÖë ëÉñ ëÅÜ~âí íáää 
Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î UOIR ãÉíÉêK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
á~âííçÖëK 

páÇ~ VMO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ NTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NTVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NTVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ VMP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSTM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~ÇëìÇÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå Ñçêíë~íí~ ÇêáÑíÉå ~î ëçéíáééÉå eÉêêÉÄêç îáÇ 
e®ê~ÇëìÇÇÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
c∏ê ~íí ∏â~ îçäóãÉå ~î ÇÉéçåáå ®ê ÇÉí í®åâí ~íí ÄÉêÖí®âíîÉêâë~ãÜÉí 
ëâ~ää ÄÉÇêáî~ë áåçã çãê™ÇÉíK fåÑ∏ê ÇÉíí~ ìíÑ∏êÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ Ñ∏ê ~íí ÇÉäë 
áåîÉåíÉê~ çãê™ÇÉí çÅÜ ÇÉäë Ñ∏ê ~íí ëÉ çã ÇÉí Ñ~ååë íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí Ñ∏ê ~íí ÇÉí~äàìíêÉÇ~ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå E_çêÖ NPUWNF áåçã ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉíK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ìééîáë~ÇÉ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êìíçã 
_çêÖ NPUWNK aÉåå~ ÄÉëíçÇ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå ~î Éå íóÇäáÖí 
ìêëâáäàÄ~ê Ö™êÇëíçãíI Å~ UMñPM ã EsksJ£p£FI ÄÉä®ÖÉå é™ áãéÉÇáãÉåí 
ãÉÇ çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ áÖÉåéä~åíÉê~Ç ™âÉêã~êâK fãéÉÇáãÉåíÉí î~ê á ë∏ÇÉê 
íóÇäáÖí ã~êâÉê~ÇK 
ä çãê™ÇÉíë sks ÇÉä Ñáååë êÉëíÉê ~î Éå âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~Ç ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ 
ÉäÇëí~ÇëêÉëí ÉÑíÉê Äçëí~ÇëÜìëK p∏ÇÉê çã ÇÉåå~ Ñáååë Éå íÉêê~ëëäáâå~åÇÉ 
ÜìëÖêìåÇI íêçäáÖÉå ÉÑíÉê Éíí ìíÜìëK 
lãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ÜìëÖêìåÇÉêå~ Ñáååë Ñêìâíê®Çëëå™êK lãê™ÇÉí ®ê 
âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î â∏êî®Ö~ê íáää ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ëçéíáééÉåK 

páÇ~ VMQ çÑ OUVS 



 

 

aÉí ®äÇëí~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ÄÉä®ÖÖÉí Ñ∏ê e~Öë®ííÉêë ÉñáëíÉåë ®ê Ñê™å NSPU 
Ç™ ^ñÉä iááäáÉ â∏éíÉ Ö™êÇÉå îáäâÉå Ç™ Ü~ãå~ÇÉ ìåÇÉê i∏Ñëí~ÇK üê NVNU 
î~ê Ö™êÇÉå ÑçêíÑ~ê~åÇÉ á ÇêáÑí ìåÇÉê i∏Ñëí~ÇK m™ ÇÉå Éâçåçãáëâ~ â~êí~å 
Ñê™å NVQT Ñáååë Éíí ÄçåáåÖëÜìë ë~ãí íî™ ìíÜìë ã~êâÉê~íK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå NVTV ÄÉëíçÇ e~Öë®ííÉê ~î íî™ ëóåäáÖ~ ÜìëÖêìåÇÉêI î~ê~î 
ÇÉå Éå~ Ü~ÇÉ ìíÖàçêí ÄçåáåÖëÜìëK p™î®ä ÄÉÄóÖÖÉäëÉå~ãåÉí ëçã ÇÉ 
ëâêáÑíäáÖ~ ÇçâìãÉåíÉå í~ä~ê Ñ∏ê ~íí e~Öë®ííÉêë Üáëíçêá~ Ö™ê íáääÄ~â~ íáää 
ãÉÇÉäíáÇK 
fåÑ∏ê ìíîáÇÖåáåÖ ~î ëçéíáééÉå eÉêêÉÄêç çÅÜ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄÉêÖëí®âíÉå 
áåçã çãê™ÇÉíI ÄÉÑáååÉê ëáÖ Ñçêåä®ãåáåÖÉå _çêÖ NPUWN á ÇáêÉâí Ñ~êçòçåK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ëçã ®ê ëâóÇÇ~ÇÉ ÉåäáÖí ä~Ö Ä∏ê âî~êäáÖÖ~ ÉääÉê 
çã ÇÉíí~ áåíÉ ®ê ã∏àäáÖíI ìåÇÉêë∏â~ë ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ äÉÇåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

páÇ~ VMR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVMQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
lêäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

páÇ~ VMS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê 
PMVV 

üê 
NVVR 

k~ãåLéä~íë 
aî®êëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää kóâáäë âóêâ~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á~âííçÖë îáÇ ~êÄÉíÉå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kóâáä 

páÇ~ VMT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMUP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_à®êëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î éêçîëÅÜ~âíK 
f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää óí~å Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
p~ãã~åä~Öí ìééíçÖë SP ä∏éãÉíÉê éêçîëÅÜ~âí ìí~å ~íí å™Öçí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

páÇ~ VMU çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PMRT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëóíçêå~ ®ê Ñ∏êÇÉä~ÇÉ Ä™ÇÉ åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã bQK 
p~ãã~åä~Öí NSMM ãO Ü~ê ìåÇÉêë∏âíëI î~ê~î ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ä™Ö ë∏ÇÉê çã 
bQK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ä™Ö Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ™âÉê ãÉÇ âêóëëÇê~Öå~ 
™êÇÉêëé™ê çÅÜ Éíí ™âÉêÜ~âK råÇÉê ÇÉåå~ âçã ÉåI ~î ÑÉã çäáâ~ éä∏àëâáâíI 
ìíÑóääÇ ë®åâ~K bíí ~î éä∏àëâáâíÉå î~ê ëî~êí íáää Ñ®êÖÉåK s®ëíÉê çå ÇÉå 
Ñê~ãí~Öå~ ™âÉêå Ñ~ååë Éå áÖÉåÑóääÇ Ä®ÅâÇ®äÇ ãÉÇ OIR ã íàçÅâ~ ä~ÖÉê 
ÄáäÇ~í ÖÉåçã ëìÅÅÉëëáî éä∏àåáåÖK e®ê î~êî~ÇÉ ã∏êâ~êÉ çÅÜ äàìë~êÉ 
éä∏àëâáâí î~ê~åÇê~K f éä∏àëâáâíÉå âçã Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~êI 
ë∏åÇÉêëãìä~Ç Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éåëí~â~ ÄÉåK kçêê çã bQ Ñ~ååë Éíí íáçí~ä 
éä∏àëâáâí çî~åé™ î~ê~åÇê~ á ë~ãã~ Ä®ÅâÇ®äÇK cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê 
âî~ê ãÉÇ çîáëë ìíëíê®ÅâåáåÖ Ä™ÇÉ åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉíK 
a~íÉêáåÖW dÉåçã `NQ Ü~ê âçãéäÉñÉí Ç~íÉê~íë ãÉää~å OMMMJí~äÉí Ñ hê 
çÅÜ RMM É hêK 

páÇ~ VMV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

páÇ~ VNM çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PPOT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î ëäçííÉíë Ñ~ë~ÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÇÉä~ÇÉë ìéé é™ íî™ ë®ëçåÖÉê çÅÜ ìåÇÉê NVVR ÄÉê∏êÇÉë 
åçêê~ ÑäóÖÉäåI áåêÉ ÄçêÖÖ™êÇÉå çÅÜ ë∏Çê~ ÑäóÖÉäåë ∏ëíÖ~îÉäK 
kÉÇâå~ÅâåáåÖ ~î NVPMJí~äë éìíëÉå ìíÑ∏êÇÉë ~î ãìê~êÉ Ç®êÉÑíÉê îáÇíçÖ 
ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê iáåâ∏éáåÖë ëäçíí ìééÑ∏êë ìêëéêìåÖäáÖÉå Éå Äçëí~Ç ™í 
ÄáëâçéÉå ìåÇÉê ëÉåí NNMMJí~äK bÑíÉê Ü~åÇ íáääâçããÉê ~ääí ÑäÉê 
ÄóÖÖå~Çëâêçéé~ê á â~äâëíÉåI Öê™ëíÉå ÉääÉê íÉÖÉäI ëçã ëäìíäáÖÉå 
ë~ãã~åÄáåÇë ãÉÇ Éå êáåÖãìêK bÑíÉê êÉÑçêã~íáçåÉå ∏îÉêÖ™ê 
ÄáëâçéëÄçêÖÉå íáää ~íí Ääá Éíí âìåÖäáÖí ëäçííK píçê~ íáääÄóÖÖå~ÇÉê ëâÉê 
ìåÇÉê dìëí~î s~ë~ çÅÜ gçÜ~å fffK bÑíÉê gçÜ~å fff ìíÑ∏êë áåÖ~ ëí∏êêÉ 
íáääÄóÖÖå~ÇÉêI Ç®êÉãçí áåäÉÇë Éå PMMJ™êáÖ éÉêáçÇ ~î ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ 
êÉåçîÉêáåÖ~ê çÅÜ êáîåáåÖ~êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê Éíí ëíçêí ~åí~ä íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ 
ÄóÖÖå~Çëâêçéé~ê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ëI äáâëçã íáÇáÖ~êÉ 
çâ®åÇ~ ÇÉâçê~íáî~ Ñ~ë~Çã™äÉêáÉêK bå çãÑ~íí~åÇÉ çãÇ~íÉêáåÖ ~î ÇÉ çäáâ~ 
ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉêå~ Ü~ê âìåå~í ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìíáÑê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI 

páÇ~ VNN çÑ OUVS 



 
 

 

äáâëçã Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê á ÇÉå áåÄ∏êÇÉë âêçåçäçÖáå ãÉää~å çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇëJ 
çÅÜ çãÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉêK aÉ íáÇáÖ~êÉ Ç~íÉêáåÖ~êå~ Ü~ê î~êáí Ö®ää~åÇÉ 
ëÉÇ~å `å~ííáåÖáìë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ NVPMJí~äÉíK råÇÉê ~êÄÉíÉíë Ö™åÖ 
Ü~ê ÇÉí ®îÉå ëâÉíí Éå ìíîÉÅâäáåÖ ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëJ çÅÜ 
ÇçâìãÉåí~íáçåëãÉíçÇáâÉåK 
_ä~åÇ åóÜÉíÉêå~ Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ä∏ê å®ãå~ë íî™ íáÇáÖ~êÉ ÜÉäí 
çâ®åÇ~ ÄóÖÖå~Çëâêçéé~êX ÇÉå Éå~ ìééÑ∏êÇ á íÉÖÉä ìåÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ á 
ëóÇ∏ëíI ÇÉå ~åÇê~ ìééÑ∏êÇ á Öê™ëíÉå ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉä çÅÜ â~äâëíÉå 
ìééÑ∏êÇ á åçêê ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê dìëí~î s~ë~K ûîÉå ÇÉ åóÑìåå~ 
ÄäáåÇÉêáåÖ~êå~ é™ åçêÇî®ëíê~ íÉÖÉäÜìëÉíë åçêÇÖ~îÉä Ä∏ê å®ãå~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VNO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNNR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
oáåå~I s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëâ™äÖêçé~êI Öê~îI Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ãçíçêî®Ö Ü~ê Éíí Åáêâ~ NIS âã ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
çãÑ~íí~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äí â~êíÉê~íë ëçã Éå ÇÉä 
~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~íë î~êîáÇ ÜìîìÇÇÉäÉå ~î çî~å 
ã~êâ ëóåäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK póÑíÉí ãÉÇ â~êíÉêáåÖÉå î~ê ~íí 
Ñ™ Éå ãÉê âçãéäÉíí ÄáäÇ ~î çãê™ÇÉíë ã~êâ~åî®åÇåáåÖ ÇÉäë Ñê™å 
?ëíÉåëíê®åÖëíáÇ? ÇÉäë ë™î®ä Ñ∏êÉ ëçã ÉÑíÉêK h~êíÉêáåÖ ~î ë~ãíäáÖ~ ëóåäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÖàçêÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î íçí~äëí~íáçå çÅÜ âçãéäÉííÉê~ÇÉë 
ãÉÇ Éå íçäâåáåÖëÇÉä Ç®ê Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉå ë~ãí Ñçëëáä~ ™âÉêóíçê 
ã~êâÉê~ÇÉëK sáÇ â~êíÉêáåÖÉå áåã®ííÉë å®êã~êÉ Åáêâ~ NO âáäçãÉíÉê 
ëíÉåëíê®åÖI Éíí PMJí~ä ëâ™äÖêçé~ê çÅÜ ÇêóÖí SR Öê~î~êK 

páÇ~ VNP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

páÇ~ VNQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPPR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^êíÉãáë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Öä~ëI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê íÉäÉJ çÅÜ Ç~í~âçããìåáâ~íáçå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíÖàçêíë ~î ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î é~êâÉå íáää 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí ãÉå áÇ~Ö ÄÉëí™ê ÇÉåå~ ÇÉä ~î é~êâÉå ~î Éå Ö™åÖ çÅÜ 
ÅóâÉäÄ~å~K h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ÇáêÉâí ìåÇÉê Öê®ëëî™äÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ Ä™ÇÉ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ä~ÖÉêK f ÇÉí ∏ëíJî®ëíäáÖ~ 
ëÅÜ~âíÉí Üáíí~ÇÉë íî™ ãìêâ®êåçêI î~ê~î ÇÉå ∏ëíê~ íáääÜ∏êí Éíí åÉÇÄêìååÉí 
Üìë Ç®ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê íê®ëíçÅâ~êK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí î~ê âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ííáÖí é™ ÑóåÇ ãÉå Ü®ê âçã óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
ãìêK aÉåå~ î~ê ~î Éå ~åå~å â~ê~âí®ê çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î å~íìêëíÉåI íÉÖÉä çÅÜ 
â~äâëíÉåK f ÇÉí î®ëíê~ ëÅÜ~âíÉí Üáíí~ÇÉë Ñçêíë®ííåáåÖÉå é™ âìäíìêä~ÖêÉíK 

páÇ~ VNR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VNS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPPQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~êê~åÖÉã~åÖ áåÑ∏ê iáåâ∏éáåÖë ëçãã~êÑÉëíáî~ä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí MINR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIQ ã 
Çàìéí ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K fåÖ~ ~êíÉÑ~âíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píÉêáä ã~êâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MIRRJMIS ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VNT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPPP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí aêóÅâÉëÜçêåÉíI häçëíÉêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ Ñê~ãíê®ÇÇÉ é™ Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ~î ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå çÇä~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIR ã ìåÇÉê 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ MIUJNIM ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VNU çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PPPO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _ç~ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÇäáåÖëã~êâ çÅÜ ÑóåÇÑ~ííáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ ã ìåÇÉê Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK 
píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ MIU J NIM ã ÇàìéK h~êíëíìÇáÉê îáë~ê ~íí 
áåÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñìååáíë é™ éä~íëÉå ìåÇÉê íáÇÉå Ñ∏ê ÇÉ ®äÇëí~ â~êíçêå~ 
Ñê™å NSMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã íáää ÇÉëë ~íí cêáãìê~êÉÜçíÉääÉí ÄóÖÖë NVNMJNOK 
_óÖÖå~íáçå áåçã çãê™ÇÉí Ä∏ê ëí™ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

páÇ~ VNV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VOM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPPN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~åI eçëéáí~äëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÑäáëI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí é~êíá ãÉÇ çê∏êÇ~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉä ãçí 
eçëéáí~äëíçêÖÉíI íêçäáÖÉå Ü®êê∏ê~åÇÉ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Ñê~ã™íK aÉí 
∏îÉêëí~ ä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î é™Ñ∏êÇ ë~åÇK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ 
âìääÉêëíÉåI Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö~í~LÖ™êÇëóí~ ÉääÉê íçêÖK bíí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ 
êáâäáÖí ãÉÇ â~äâÑäáë çÅÜ Äêìâ ™íÉêÑ~ååë é™ Éíí Çàìé MITM ã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíI ìíÉ á Ö~íìã~êâI Ñ~ååë Éíí 
ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Äê®åí íê®I íÉÖÉä çÅÜ â~äââêçëëK píê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇÉí 
Äê®åÇ~ íê®ä~ÖêÉí Ñ~ååë êÉëíÉêå~ ~î Éå ÉîÉåíìÉää ÄêìååK f çãê™ÇÉí Ñ~ååë 
êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉå~êI äÉê~I íÉÖÉä çÅÜ â~äââêçëëK 

páÇ~ VON çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VOO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPPM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
rääÉîá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E`fFI ãóåíI ëáÖáääëí~ãé 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó é™Ñ~êí íáää bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

_óå Ü~ê ãÉÇ ëáå~ Éäî~ Ö™êÇ~ê î~êáí ÇÉå ëí∏êëí~ á íê~âíÉå âêáåÖ 
iáåâ∏éáåÖK üê NPMP çãå®ãåë rääÉîá Ñ∏ê Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ 
â®ääã~íÉêá~äÉí Ç™ Éå ?o~Öî~äÇìë ÇÉ rää~ïá? ÑìåÖÉê~ÇÉ ëçã îáííåÉ íáää 
iáåâ∏éáåÖë ÑçÖÇÉK k™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê Ñê™å rääÉîá ìåÇÉêë∏âíÉë é™ NVSMJ 
í~äÉí ÇÉä~ê ~î Éíí îáâáåÖ~íáÇ~ Öê~îÑ®äí ãÉÇ ÇÉäë ëâÉäÉííÖê~î~ê á ∏ëí J 
î®ëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ ÇÉäë Äê~åÇÖê~î~êK aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå âçããÉê ~íí 
ëâ®ê~ íêÉ ~î rääÉîáë ®äÇêÉ íçãíÉêK f ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåçã ÇÉëë~ íçãíÉê Ñ~ååë ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉí Éíí ìéé íáää 
MIR ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã ëí®ääîáë î~ê ìééÇÉä~í á íî™ ä~ÖÉêK f ä~ÖêÉí 
Öê®îÇÉ îá ÇêóÖí íáç ëíóÅâÉå ãáåÇêÉ éêçîêìíçêK i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää Äê®åÇ 
äÉê~I êáâäáÖí ãÉÇ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI å™Öê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âÉê~ãáâëâ®êîçêI 
Éå ÄêçÇÇ çÅÜ ãÉí~ääëä~ÖÖK 
f âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë ®îÉå ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå î®ää~ÖÇ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã 
ã∏àäáÖÉå â~å Ü~ î~êáí Éíí ÖçäîK f Éíí ~î ëíçäéÜ™äÉå ä™Ö Éå ëâ®êî~ `f ÖçÇëK 
i~ÖêÉí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ä∏ê Ç~íÉê~ ëáÖ íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
ãÉÇÉäíáÇK 

páÇ~ VOP çÑ OUVS 



 

 

 

m™ ÇÉíí~ âìäíìêä~ÖÉêI ~ääÇÉäÉë áåíáää Éíí áãéÉÇáãÉåí Ñ~åå îá íî™ 
ëóääëíÉåëê~ÇÉê á îáåâÉä Ñê™å Éå ÄóÖÖå~Ç ëçã áåíÉ Ñáååë ãÉÇ á ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äK sáÇ ëóääÉå ä™Ö Éíí ãóåí Ñê™å NSTR çÅÜ Éå ëáÖáääëí~ãéI 
ã∏àäáÖÉå â~å ÇÉí ÖÉ Éå ÑáåÖÉêîáëåáåÖ çã Ç~íÉêáåÖÉå ~î ëóääÉåK 
fåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê NTMMJí~äëíçãíÉêå~ Ñ~ååë áåÖÉí 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉå Ç®êÉãçí Éíí ÑÉãíçåí~ä Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~êX Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë á ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ãÉå Äçéä~íëÉå 
ÖÉê Éíí áåíêóÅâ ~î ~íí î~ê~ Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê ÉääÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VOQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPOV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
h~ääÉêëí~ÇI üÄó s®ëíÉêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ÄáçÖ~ë~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖàçêÇÉë á ™âÉêã~êâÉå ãÉää~å íî™ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI 
iáåâ∏éáåÖ NQMWN çÅÜ NQNWN ëçã ÄÉëí™ê ~î Éíí Öê~îÑ®äí êÉëéÉâíáîÉ Éå 
Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖK f ìíêÉÇåáåÖÉå ~î ™âÉêóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI ãÉå é™ i®åëëíóêÉäëÉåë áåê™Ç~å ëâÉÇÇÉ áåÖÉå 
Éñéäç~íÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉíK mä~íëÉå Ñ∏ê ÄáçÖ~ë~åä®ÖÖåáåÖÉå Ñ∏êä~ÇÉë áëí®ääÉí 
íáää üÄó s®ëíÉêÖ™êÇI ÉåÇ~ëí å™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê Äçêí á åçêÇî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖK 
f ~ìÖìëíá ÖàçêÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉå åó~ éä~ÅÉêáåÖÉå îáÇ üÄó 
s®ëíÉêÖ™êÇ NWT çÅÜ NWRN ëçã ®îÉå ÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå 
éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK aÉí î~ê Ää~åÇ ~åå~í å®êÜÉíÉå íáää pí™åÖ™å ëçã 
ÖàçêÇÉ éä~íëÉå áåíêÉëë~åí Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ãÉå ®îÉå å®êÜÉíÉå íáää ÇÉå å™Öçí Ü∏ÖêÉ éä~ÅÉê~ÇÉ 
®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉåI iáåâ∏éáåÖ NTQWN ãÉÇ OQ ëâ™äÖêçé~êK 
mêçîÖêçé~êå~ Öê®îÇÉë áåçã íçéçÖê~Ñáëâí áåíêÉëë~åí~ çãê™ÇÉå é™ éä~íëÉå 
ÉÑíÉêëçã Éå ëí∏êêÉ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ìåÇÉê pí™åÖ™åë Ü∏Öëí~ 
î~ííÉååáî™K f ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 

páÇ~ VOR çÑ OUVS 



 

Ñ∏êìíçã å™Öê~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~ á êÉÅÉåí~ ìíÑóääåáåÖ~ê åÉê ãçí pí™åÖ™åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VOS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUSQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ âäçëíÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâëâ~Ççê á ÇÉå Öê®ëóí~ ëçã Ç∏äàÉê ä®ãåáåÖ~êå~ ~î 
ëóëíê~âäçëíêÉíë £ çÅÜ p ä®åÖçêI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ êìåí çÅÜ ∏îÉê 
ãìêä®ãåáåÖ~êå~ î~ê ãóÅâÉí âçãé~âí~ î~êÑ∏ê áåÖ~ ëâ~Ççê é™ êìáåÉå 
ìééëí™ííK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ pWí mÉêë ëâçä~ á s~ÇëíÉå~ 
çÅÜ Ö~î ÉäÉîÉêå~ á ™â Q ã∏àäáÖÜÉí ~íí ÇÉäí~ á ÇÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VOT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPOU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí dê™ëé~êîÉåI p∏êÖ™êÇëëâçä~åI pâ®ÖÖÉíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê Ñ∏ê åó ~åî®åÇåáåÖ ~î p∏êÖ™êÇëëâçä~å á 
pâ®ÖÖÉíçêé ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
póÑíÉí î~ê ~íí ëÉ çã å™Öê~ çî~å ã~êâ Éà ëóåäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
Ñ∏êÉâçãã~ áåçã íçãíÉåK qî™ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé é™ Éå ë~ãã~åä~Öí NR ã 
ä™åÖ ëíê®Åâ~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VOU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVTM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
pìåâÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
m™ íî™ ëí®ääÉå ä®åÖë ëÅÜ~âíÉí Ñáååë Öê~î~êI Éå Ü∏Ö êÉëéÉâíáîÉ Éå 
âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ 
çã ÇçäÇ~ Öê~î~ê Ñ~ååë é™ éä~íëÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™åÖ~ NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

s™åÖ~ NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

páÇ~ VOV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPOS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí açäâÉåI âî~êíÉêÉí aê~âÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ìíãÉÇ pí™åÖ™åI á ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ iáåâ∏éáåÖë ìíâ~åíK fåÖ~ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ®ê íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ~ á çãê™ÇÉíK råÇÉê NSMMJ 
í Ü~ê ÇÉí áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçããáí Ü~åíîÉêâ çÅÜ íê®ÇÖ™êÇëçÇäáåÖK bíí 
éÉêÖ~ãÉåíÄêÉî Ç~íÉê~í íáää NQUS ~åÖÉë ~íí ëí~ÇÉåë ëîáåî~ää äÉÖ~í á 
çãê™ÇÉí ãÉää~å pWí i~êë âóêâ~å çÅÜ pí™åÖ™åK lãê™ÇÉí ®ê â®åí Ñ∏ê 
î~ííÉåÜ®ãíåáåÖ ìåÇÉê ëÉå~êÉ íáÇK 
ríêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ áåíÉ é™îáë~ å™Öê~ ÄÉî~ê~ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê é™ 
ÇÉ Ä™Ç~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~K m™ ÇÉå ks ÇÉäÉå ~î âî aê~âÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê 
~î Éå ÖêìåÇãìêK k™Öçí ä®åÖêÉ ™í £ é™ ë~ãã~ Ñ~ëíáÖÜÉí á~âííçÖë êÉëíÉê 
~î ÇÉí Ñ~ííáÖÜìë ëçã Ñ~ååë é™ éä~íëÉå ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ á~âííçÖë Éíí Äê~åÇä~ÖÉêI ë~ãí Éíí Çàìéí äáÖÖ~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK f çãê™ÇÉí å®êã~ëí pí™åÖ™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìíÑóääå~Çëã~ëëçê 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëéê®åÖëíÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã ãÉÇÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ~ê áåçã âî aê~âÉå 
Ä∏ê ÇÉí ëâÉ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK fåçã âî açäâÉå ÖàçêÇÉë áåÖ~ 
á~âíí~ÖÉäëÉê ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ VPM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VPN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUUO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
g®êåëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉêÖí®âíëîÉêâë~ãÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

fåÖÉí ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI ãÉÇ 
ìåÇ~åí~Ö Ñ∏ê Éå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ á ~êÄÉíëçãê™ÇÉíë 
ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåK båäáÖí Éå éêÉäáãáå®ê ê~ééçêí Ñê™å ÇÉå Äçí~åáëâ~ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ~î çãê™ÇÉí Ü~ê Éíí ÇÉäçãê™ÇÉI Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåÖ™êI 
ìåÇ~åí~Öáíë Ñê™å ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK aÉäçãê™ÇÉí Ü~ê ~îë~ííë 
ëçã ëâóÇÇëòçåK 
píê~ñ ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI á åçêê çÅÜ î®ëíÉê Ñáååë íî™ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ®ê áåíÉ éä~åÉê~ÇÉ ~íí é™îÉêâ~ë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK açÅâ Ä∏ê é™éÉâ~ë ~íí Éñíê~ Ñ∏êëáâíáÖÜÉí Ä∏ê á~âíí~Ö~ë 
î~Ç ÄÉíê®ÑÑ~ê píçê~ üÄó NNMWNI Ç™ ÇÉå äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå 
ÖÉåçãÑ~êíëî®Ö ëçã âçããÉê ~íí åóííà~ë îáÇ îÉêâë~ãÜÉíÉåK 

páÇ~ VPO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

páÇ~ VPP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PTTS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cêáëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ãáåÇêÉ áåÇìëíêáäçâ~ä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
mä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå îáÇ Éíí ë~åÇí~Ö ëíê~ñ î®ëíÉê çã cêáëí~Çë ÄóíçãíI 
ãÉää~å ÇÉí ëíçê~ cêáëí~ÇëÖê~îÑ®äíÉí çÅÜ å™Öê~ Éåëí~â~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
båäáÖí ìééÖáÑí ~î kçêÇÉåëâá∏äÇ é™ NUMM í~äÉí ëâ~ Ü®ê Éíí Öê~îÑ®äí Ü~ 
î~êáí é™ î®Ö ~íí çÇä~ë Äçêí ìåÇÉê Ü~åë íáÇK fÇ~Ö Ñáååë é™ éä~íëÉå ëäó çÅÜ 
Öê~åëâçÖ EÅ~ PM ™ê Ö~ãã~äF çÅÜ Éíí ëâê®éìééä~Ö á ëî~Åâ~å áåíáää 
ë~åÇí~ÖÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí âä~êä®ÖÖ~ çã å™Öçí ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
Ñ~ååë âî~ê áåíáää ë~åÇí~ÖÉíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉå 
ëíçê~ ëî~Åâ~å á ™ëêóÖÖÉå áåíÉ Ü®êê∏êÇÉ Ñê™å Éíí ®äÇêÉ ë~åÇí~Ö ëçã 
íáÇáÖ~êÉ íêçííë ìí~å ~íí ÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå Ç∏ÇáëÖêçéK f ìíâ~åíÉå é™ 
ëî~Åâ~å çÅÜ ÇÉäîáë åÉêÉ á ÇÉåå~ âìåÇÉ Äçéä~íëêÉëíÉêI êÉëíÉê ÉÑíÉê 
Äçêíéä∏àÇ~ Öê~î~ê ë~ãí Éå ìêåÉÄê~åÇÖê~î âçåëí~íÉê~ëK 
a™ ë™äÉÇÉë Öê®åëÉêå~ Ñ∏ê ÇÉå ÄÉî~ê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®ê î®äÇáÖí çë®âê~ 
~åëÉê ä®åëãìëÉÉí ~íí Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ~î ëî~Åâ~å ã™ëíÉ ëâÉ ìåÇÉê 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

páÇ~ VPQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ VPR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUSV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kìåå~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hêáíéáé~I âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î Éå s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë é™ Ä~âÖ™êÇÉå íáää cê®äëåáåÖë~êã¨åë äçâ~äÉêI é~ê~ääÉääí 
ãÉÇ Üìëî®ÖÖÉåK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáîÉêëÉ â~Ää~ê ëçã á çäáâ~ 
çãÖ™åÖ~ê ê∏êí çã á âìäíìêä~ÖêÉíK aÉí î~ê Ä~ê~ Éå âçêí ëíê®Åâ~ é™ Å~ íêÉ 
ãÉíÉê ëçã Ü~ÇÉ çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK f Éíí ~î ÇÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå Üáíí~ÇÉë Éå 
Äáí ~î Éå âêáíéáé~ çÅÜ á Éíí ~åå~í Éå Äáí ê∏ÇÖçÇëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

páÇ~ VPS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUSU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
pí~ääëÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
sáÇ ã~êâÄÉêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVQI ëâ~Ç~ÇÉë íî™ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK båäáÖí i®åëëíóêÉäëÉåë ÄÉëäìí ëâìääÉ ÇÉëë~ Öê~î~ê 
™íÉêëí®ää~ë á ìêëéêìåÖäáÖí ëâáÅâ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ëK bÑíÉê ~íí ~åë∏â~å Ñê™å 
ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå î®ä Ü~ÇÉ áåâçããáí ENVVRKMTKMSF çÅÜ ~êÄÉíÉí âìåÇÉ 
áÖ™åÖë®íí~ë Ü~ÇÉ ~ääíÑ∏ê ä™åÖ íáÇ Ö™íí ëÉÇ~å ëâ~Ççêå~ ìééâçããáí Ñ∏ê ~íí 
™íÉêëí®ää~åÇÉí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëâìääÉ î~ê~ ÖÉåçãÑ∏êÄ~êíK ^ääí Ñ∏ê 
ëíçê~ áåÖêÉéé ëâìääÉ Ç™ âê®î~ë á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ëâ~Ççêå~ë çãÑ~ííåáåÖK 
aÉí î~ê ìééÉåÄ~êí îáäâ~ ÇÉä~ê ëçã î~ê ëâ~Ç~ÇÉI ãÉå çã∏àäáÖí ~íí ~îÖ∏ê~ 
ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉ é™ ÇÉ ~î ã~êâÄÉêÉÇåáåÖ êìÄÄ~ÇÉ ëíÉå~êå~K f ÇÉå Éå~ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå E~åä®ÖÖåáåÖ OF î~ê ÇÉí Éå â~åíâÉÇàÉëíÉå ëçã Ü~ÇÉ Ñäóíí~íë 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®äí~åÇÉí çÅÜ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î Éå ëíìÄÄÉK a®ê ëíìÄÄÉå 
Ü~ÇÉ ëí™íí Ñáååë åì Éå ëíçê Öêçé çÅÜ ÇÉå êìÄÄ~ÇÉ ëíÉåÉå äáÖÖÉê 
ìééëä®åÖÇ á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë åçêê~ ÇÉäK f ÇÉå ~åÇê~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå 
E~åä®ÖÖåáåÖ PF î~ê ÇÉí íêÉ ëíÉå~ê á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë é~ÅâåáåÖ ëçã Ü~ÇÉ 
Ñäóíí~íëK a™ ÇÉ ëâ~Ç~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê ~ääÇÉäÉë áåîáÇ Éíí ÜóÖÖÉ 
Ü~ÇÉ í®í Öê®ëJ çÅÜ ëäóîÉÖÉí~íáçå ÄáÇê~Öáí íáää ~íí ìíéä™å~ ëé™êÉå ÉÑíÉê 
ëíÉå~êå~ë ìêëéêìåÖäáÖ~ ä®ÖÉK 
aÉ íî™ ëâ~Ç~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ë~ãí Éå Ççã~êêáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á 

páÇ~ VPT çÑ OUVS 



 

 

 

éä~å î~ê çÅÜ Éå Ñ∏ê ëáÖ çÅÜ á ÖêìééK aÉ çî~å ÄÉëâêáîå~ ëâ~Ççêå~ 
ã~êâÉê~ÇÉë é™ éä~åêáíåáåÖÉåK 
sáÇ ÇçâìãÉåíÉêáåÖÉå ~î ÇÉå ëóÇî®ëíê~ óííÉêâ~åíÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ OI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëíÉå~ê í®íí äáÖÖ~åÇÉ á Éå Ü~äîÅáêâÉäK aÉëë~ â~å î~ê~ ÇÉä~ê 
~î â~åíâàÉÇà~å ëçã Ü~ê Ñ~ääáí ìí Ñê™å ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉI ãÉå â~å ãóÅâÉí 
î®ä ìíÖ∏ê~ ÇÉå óííêÉ ÄÉÖê®åëåáåÖÉå ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå Öê~î~åä®ÖÖåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~êî NUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~êî 

s~êî NUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~êî 

s~êî NUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~êî 

páÇ~ VPU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUST NVVR 

k~ãåLéä~íë 
k~êîÉêÉÇI iáåÇÉî~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s~ääÉêëí~Ç PMWN ÄÉëí™ê ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ãáåëí íêÉ ÄçêíëÅÜ~âí~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

páÇ~ VPV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUSS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s~ääÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

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

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQFI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ÄÉÑáåíäáÖ Ç~ãã ëâìääÉ ìíîáÇÖ~ë çÅÜ ~íí 
ëÅÜ~âíã~ëëçêå~ ëâìääÉ ä®ÖÖ~ë âêáåÖ Ç~ããÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s~ääÉêëí~Ç å®ãåë á ëâêáÑíäáÖí â®ääã~íÉêá~ä Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå ™ê NPPSK m™ ÇÉå 
®äÇëí~ â~êí~å Ñê™å NTTP ÄÉëí™ê ÇÉå êÉÖäÉê~ÇÉ ÄóíçãíÉå ~î ÑÉã ëíóÅâÉå 
äáâ~ ëíçê~ íçãíÉêK aÉëë~ äáÖÖÉê ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã âóêâ~åK 
a~ããÉå äáÖÖÉê á Éå ëî~Åâ~ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå é™ Éå ~î íçãíÉêå~K fåíáää 
Ç~ããÉå ®ê ã~êâÉå ëíÉåê∏àÇI ÇÉå ~åî®åÇÉë ëçã ™âÉêã~êâ é™ NVRMJ 
í~äÉíK kçêÇçëí çã Ç~ããÉå Ñáååë Éå ®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää Ç~ããÉå Öê®îÇÉë Éíí íáçí~ä ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK f Éíí ~î 
ÇÉëë~I ~ääê~ ä®åÖëí á ë∏ÇÉê ëçã äáÖÖÉê å™Öçí Ü∏ÖêÉI Ñ~ååë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Ü®êÇK j∏àäáÖÉå Ñáååë ÇÉí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìíK f ÇÉ 
∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Éíí ã~íàçêÇëä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ áåëä~Ö ~î 
ÇàìêÄÉåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ îáíäÉê~ çÅÜ íÉÖÉäK c∏êÉâçãëíÉå ~î ÇÉëë~ 
ÑóåÇ ∏â~ÇÉ ã~êâ~åí åçêêìíI íêçäáÖÉå Ü~ê ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí âêáåÖ 
Ç~ããÉå áåíÉ ä®ãé~í ëáÖ Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìí~å ÄóÖÖå~ÇÉêå~ é™ íçãíÉå Ü~ê 
äÉÖ~í ä®åÖêÉ åçêêìíI ìéé ãçí âóêâ~åK 

páÇ~ VQM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

páÇ~ VQN çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NUNQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
^ééìå~ âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âáëíÄÉëä~ÖLÜ~åÇí~ÖI âêóëëî~äîëíÉÖÉäI â~äâÄêìâI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~ÇI 
åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î ~îäçééëí~åâ ë~ãí äÉÇåáåÖ~êÑ∏ê î~ííÉåJI íÉäÉJ çÅÜ 
ÉääÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f s^JëÅÜ~âíÉí ∏ëíÉê çã âóêâî®ÖÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~åë ÄçÖ™êÇëãìêK jìêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê MIQM ã íàçÅâ~ 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê çÅÜ ÇÉå ÄÉëíçÇ ~î ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ ëíÉå~êI 
ë~ãã~åÑçÖ~ÇÉ ãÉÇ â~äâÄêìâK jìêÉå î~ê Å~ NIOM ã ÄêÉÇ çÅÜ ÇÉëë Ü∏àÇ 
ãÉê ®å NIM ã EÑçêíë~ííÉ ìåÇÉê ëÅÜ~âíÇàìéFK 
qî™ ä®åÖêÉ ëÅÜ~âíI Ñ∏ê Éä çÅÜ íÉäÉI íçÖë ìéé á ™âÉêã~êâ åçêÇçëí çã 
âóêâ~åI á ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ ~î ëÅÜ~âíÉå âìåÇÉ Éå ê~Ç ~î ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ 
ëíÉå~ê ìêëâáäà~ëK aÉëë~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã ê∏àåáåÖëëíÉåI ä~ÖÇ~ ìíãÉÇ ÇÉå 
Ç™î~ê~åÇÉ íçãíÖê®åëÉåK 
f ëÅÜ~âíÉí åçêê çã âóêâíçêåÉíI Q ñ QIR ñ OIR ãI ~îëÉíí Ñ∏ê Éå 
~îäçééëí~åâI ™íÉêÑ~ååë Ñóê~ Öê~î~ê áå ëáíì ë~ãí ã®åÖÇÉê ~î çãê∏êÇ~ 
ëâÉäÉííÇÉä~êK aÉå Ñ∏êëí~ Öê~îÉå âçã é™ Éíí Çàìé ~î Å~ NIQM ã ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K aÉ ∏îêáÖ~ Öê~î~êå~ âçã Çàìé~êÉK 

páÇ~ VQO çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ééìå~ QWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ééìå~ 

páÇ~ VQP çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NUSR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ c™ä™ë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë NU ë∏âëÅÜ~âí é™ Ñóê~ çÄàÉâí áåçã çî~å å®ãåÇ~ 
çãê™ÇÉK m Ö ~ çÖóååë~ã î®ÇÉêäÉâ ÑáÅâ îáëë~ ÇÉä~ê ~î çÄàÉâíÉå 
ÄçêíéêáçêáíÉê~ë çÅÜ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î íî™ ~î ÇÉëë~ ~îÄê∏íë îáÇ 
é™íê®ÑÑ~åÇÉí ~î Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåÖ~ Ñ∏êë∏â íáää ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê ~î 
ÇÉëë~ Ü~ê Ç®êÑ∏ê ÖàçêíëK råÇÉêíÉÅâå~Ç ~åëÉê ÇçÅâ éêáçêáíÉêáåÖ~êå~ 
Ñ∏êëî~êäáÖ~ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÉêÜ™ääÉå áåÑçêã~íáçåK 
sáÇ ë~ãíäáÖ~ çÄàÉâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK 
sáÇ ãÉêé~êíÉå ~î çÄàÉâíÉå ÄÉëíçÇ ÇÉëë~ ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí îáÇ Éíí ~î çÄàÉâíÉå çÅâë™ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK aÉí ®ê 
ã∏àäáÖíI ãÉå áåíÉ á ÇÉíí~ ëâÉÇÉ âçåëí~íÉêÄ~êí ~íí íêÉ ~î çÄàÉâíÉå Ü∏ê 
ë~ãã~å á Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëâçãéäÉñK aÉí Ñà®êÇÉ ÖÉê á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉ 
∏îêáÖ~ çÄàÉâíÉå Éíí ÇáÑÑìë~êÉ áåíêóÅâK 
c∏êìíçã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Éå 
ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖI ëçã ÖÉê áåíêóÅâ ~î ëå~ê~êÉ Ü∏ê~ íáää Éå 
Öê~îÑ®äíëâçåíÉñí ®å Éå Äçéä~íëâçåíÉñíK aÉí ®ê áåíÉ ã∏àäáÖí ~íí é™ ÇÉíí~ 
ëí~Çáìã âçåëí~íÉê~ çã ÇÉíí~ ®ê Éå êáâíáÖ íçäâåáåÖK 

páÇ~ VQQ çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç SUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

páÇ~ VQR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RNNS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäë™åÖëî®ÖÉåë Ñ∏êä®åÖåáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ kçÜêëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êä®åÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 
bíí ÑäÉêí~ä éêçîëÅÜ~âí íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NQT ã íçÖë ìéé á ÇÉ 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉå~K 
iáåÖÜÉãëçãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~íë Ñ∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé 
NK a™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå î~ê~î çÄàÉâí ff çÅÜ 
fff åì Ü~ê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îíë Ñ∏ê ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖK lÄàÉâíÉå äáÖÖÉê á 
Ü~Öã~êâ çÅÜ ™âÉêã~êâ ãáíí á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âíK e®ê 
Ñáååë í~äêáâ~ Öê~îÑ®äí Ñê™å Äêçåë™äÇÉê Ñê~ã íáää à®êå™äÇÉê çÅÜ çãÑ~íí~åÇÉ 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK píÉåëíê®åÖ~êå~ ®ê íóÇäáÖ~ ëáÖå~äÉê é™ ~íí ë~ãíáÇ~ 
Äçéä~íëÉê Ñáååë à å®êÜÉíÉåK f å®êÜÉíÉå ~î çÄàÉâí ff Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí 
íêçäáÖÉå Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖ ëçã ®ê Éå ÇÉä ~î Éå 
ä®åÖêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖK fåíáää çÄàÉâí fff Ñáååë Éå ëíÉåëíê®åÖ 
çÅâë™ ÇÉå Éå ÇÉä ~î Éíí ä®åÖêÉ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã çÅÜ Éå ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí 
Äçéä~íëK s~êâÉå áåçã çÄàÉâí ff ÉääÉê fff âçã å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ Ñê~ãI Ç®êÑ∏ê ÄÉÇ∏ãë çãê™ÇÉå~ áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí~ Ñ∏ê îáÇ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

páÇ~ VQS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

páÇ~ VQT çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PPQN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
j~Ö~ëáåëíçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéêçÖê~ã ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëóääëíÉåëê~Ç á çãê™ÇÉí å®êã~ëí påáÅâ~êÉÖ~í~åK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇ é™ î~êáÉê~åÇÉ ÇàìéK 
råÇÉêíÉÅâå~Ç ~åëÉê ~íí ã~å â~å íáää™í~ ëÅÜ~âíåáåÖ åÉê íáää MIS ã Çàìé 
∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí ìí~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK c∏ê Çàìé~êÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ã™ëíÉ î~êàÉ ÇÉä ~î íçêÖÉí ÄÉÇ∏ã~ë Ñ∏ê ëáÖ ìíáÑê™å ÇÉ 
~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëéä~åÉêå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VQU çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NUTO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
sáëí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê ~íí ìíîáÇÖ~ sáëí âóêâçÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ á ã~à NVVO é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Éå Ü®êÇ ãÉÇ áåëä~Ö ~î â~äâÄêìâ çÅÜ ÑÉã ëíçäéÜ™äK aÉí ®ê ÇçÅâ çë®âÉêí 
Ñê™å îáäâÉå íáÇëéÉêáçÇ ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü∏êK j∏àäáÖÉå â~å ÇÉ íáääÜ∏ê~ 
âóêâçÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêå~ ëçã Ü~ê Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK aÉí ®ê ÇçÅâ áåíÉ 
çë~ååçäáâí ~íí ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê ®äÇêÉK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ®ääÉí ëíçÇ Éíí 
âóêâëí~ää é™ çãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäI ëçã ÖàçêÇÉ ~íí ÇÉåå~ ÇÉä 
ä®ãå~ÇÉë á î®åí~å é™ êáîåáåÖK 
f åçîÉãÄÉê NVVR î~ê âêóâëí~ääÉí êáîÉí çÅÜ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
âìåÇÉ ëäìíÑ∏ê~ëK cäÉêí~äÉí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë çÅÜ ìåÇÉê ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëí~ääÉí ëçã ~åî®åíë ëçã Ñ∏êê™Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçê~ 
ëíÉå~êI íÉÖÉäé~ååçê çÅÜ çäàÉëéáääK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ VQV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

páÇ~ VRM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUTP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
kçêêÄÉêÖ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê é™ NRMñRMJTM ã ãÉÇ ëí∏êëí ÄêÉÇÇ á ÇÉå åçêê~ 
ÇÉäÉåK qçí~äí Öê®îÇÉë R ë∏âëÅÜ~âí é™ NTJPR ã ä®åÖÇ çÅÜ T éêçîÖêçé~ê 
ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î OJP ã çÅÜ î~êáÉê~åÇÉ Çàìé é™  JO ãK ^åäÉÇåáåÖÉå íáää 
ÇÉ ëíçê~ ëÅÜ~âíÇàìéÉå î~ê ~íí ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí íáÇáÖ~êÉ Ü~ê ÑìåÖÉê~í 
ëçã ~îëíà®äéåáåÖëéä~íë Ñ∏ê àçêÇã~ëëçê çÅÜ ÄóÖÖ~îÑ~ääK j~ëëçêå~ 
ìééÖáÅâ íáää Éíí Çàìé ~î MITM ã á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå çÅÜ NIRM ã á ÇÉå åçêê~ 
ÇÉäÉåK råÇÉê ÇÉ é™ä~ÖÇ~ ã~ëëçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ PM Åã íàçÅâí 
ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ Ää™Öê™ äÉê~K aÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î Éå ëíçê ~îÑ~ääëÖêçé ÑóääÇ ãÉÇ ëéê®åÖëíÉåI 
~ëÑ~äí çÅÜ ëâê®éK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

páÇ~ VRN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

páÇ~ VRO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUPN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí cçäâìåÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
pâçI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëFI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ pâ®ååáåÖÉI ìééëíê∏ãë Ñê™å 
î~Çëí~ääÉí çÅÜ Ü~åÇÉäëéä~íëÉå îáÇ g®êåíçêÖÉíK rééÉ é™ ™ëÉå çî~åÑ∏ê 
äáÖÖÉê âî~êíÉê~í cçäâìåÖÉåI Ç®ê çãÑ~íí~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê âìåå~í 
âçåëí~íÉê~ë îáÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ ëÅÜ~âíâçåíêçääÉê ìåÇÉê ëÉå~êÉ ™êK fåÖ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ÄÉê∏êí ëíê~åÇòçåÉå ä®åÖë pâÉå~™å ~î 
âî~êíÉêÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éíí íìåå~êÉ âìäíìêä~ÖÉê ~î ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
çÅÜ íáÇáÖ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®ê ÇçâìãÉåíÉê~ë äáâëçã Éå ÜìëÖêìåÇ 
çÅÜ Éå íê®âçåëíêìâíáçå Eâ~à\FK 

páÇ~ VRP çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ VRQ çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PUPM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hêçâÖ~í~íå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åë mÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^Jä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë îáÇ á Éíí Q ã ä™åÖíI OKTRã ÄêÉíí çÅÜ NKU ã Çàìéí ëÅÜ~âí 
ìí~åÑ∏ê Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™ hêçâÖ~í~å RK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí î~ê ëí∏êí ~î 
ÄÉÑáåíäáÖ s^JäÉÇåáåÖI ãÉå á åçêÇ∏ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå âìåÇÉ ìåÇÉê MKU ã 
íàçÅâ~ ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê Éå MKR ã íàçÅâ ä~ÖÉêÑ∏äàÇ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
i~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ÄÉëíçÇ ∏îÉêëí ~î Éíí MIPR ã íàçÅâí Üìãìëä~ÖÉê ãÉÇ íê®ÑäáëI 
ÇàìêÄÉå çÅÜ êÉëíÉê ~î Éå Ö~íä®ÖÖåáåÖK råÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MKNR ã 
íàçÅâí ä~ÖÉê Öê™Äêìå Üìã∏ë ãçK fåÖ~ ÑóåÇW é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉí ®äÇëí~ ä~ÖêÉí ~î Öê™ÄêìåI Üìã∏ë ãç Ü~ê îáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí êìÄêáÅÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÉíë ëóÇî®ëíê~ 
Ü∏êå Ç~íÉê~íë ~î Ää ~K óåÖêÉ ëî~êíÖçÇë çÅÜ Òå®ëí~å ëíÉåÖçÇë? íáää NOMMJ 
NPMMJí~äK i~ÖêÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ìíáÑê™å ÇáâÉå çÅÜ éä∏àåáåÖëëé™ê î~ê~ Éå 
™âÉêíÉÖK aÉí ∏îÉêä~Öê~åÇÉ âìäíìêä~ÖêÉí ÑáÅâ îáÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ë~ãã~ Ç~íÉêáåÖI ãÉå ë~âå~ÇÉ Ç®ê êÉëíÉê ~î 
Ö~íä®ÖÖåáåÖK i~ÖêÉí â~å á êìÄêáÅÉê~í ëÅÜ~âí î~ê~ çãê∏êíK lê∏êÇ ãç 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë NKP ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 

páÇ~ VRR çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ VRS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUOV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí s®éå~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI éçêëäáå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íáääÄóÖÖå~Ç ~î ÄÉÑáåíäáÖ ÄóÖÖå~Ç 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ âìåÇÉ MIR ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ë ìåÇÉê Éå 
Ñóääå~Çëã~ëë~ ~î î~êáÉê~åÇÉ íàçÅâäÉâK f Ñóääå~Çëã~ëë~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âÉê~ãáâ çÅÜ éçêëäáå ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

páÇ~ VRT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUTM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
jÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
oÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI äÉêâäáåáåÖI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÑáÅâ NVVQ áå Éå ~åã®ä~å çã Éå ëâ~Ç~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖ é™ jÉäëí~Ç Äóë ìíã~êâK sáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ âçåí~íÉê~ÇÉë ~íí 
Éå ìÖåëâçåëíêìâíáçå î~ê ÖÉåçãÖê®îÇ á ëáå~ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~ê çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ìÖåëä®ãåáåÖ~ê Ü~ÇÉ ëâ~Ççê çêë~â~ÇÉ ~î Éíí áåíáääáÖÖ~åÇÉ 
Öê®îäáåÖëÖêóíK råÇÉê Ü∏ëíÉå NVVR ìíÑ∏êÇÉëI á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ 
^êâÉçäçÖáëâ~ c∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉê çÅÜ êÉéêÉëÉåí~åíÉê Ñ∏ê s~ääÉêëí~Çë 
eÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖI Éå ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ™íÉêëí®ääÇÉëI ÇçÅâ ìí~å ~íí ÜÉäí í®Åâ~ë ∏îÉêK 
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î Éå ê∏âìÖåI íî™ ÄçííÉåÜ®ää~ê íáää 
ê∏âìÖå~ê çÅÜ Éå åÉÇÖê®îåáåÖK dÉåçã ëçåÇåáåÖ á å®êçãê™ÇÉí Ü~ê 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää ~ Éå ä™åÖëã~ä ëíÉåä®ÖÖåáåÖ 
çÅÜ íî™ óíçê ãÉÇ íê®âçäI é™íê®ÑÑ~íëK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê ìíáÑê™å ÑóåÇÉí ~î Éíí êÉã®åÇÉÄÉëä~Ö Ç~íÉê~íë íáää 
ãÉÇÉäíáÇK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI ëçã 
å™Öçí çë®âÉêí íçäâ~íë ëçã Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK 

páÇ~ VRU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

páÇ~ VRV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PURO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
kçêãëíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü™äî®ÖI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëâ~Ççê ëçã ìééëí™íí é™ êìÄêáÅÉê~ÇÉ Ñçê~ä®ãåáåÖ~ê á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëâçÖë~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë ™íÉêëí®ääåáåÖë~êÄÉíÉå ìåÇÉê 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ™íÉêëí®ääåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏äà~åÇÉW 
Jbå é™Ñ∏êÇ ëí∏êêÉ ëíÉå ~îä®Öëå~ÇÉë Ñê™å ëíÉåë®ííåáåÖÉåK 
Jaàìé~ Üàìäëé™ê ëçã âçêë~ÇÉ Ü™äî®ÖÉå à®ãå~ÇÉë ìíK 
JpíÉåëíê®åÖÉå ™íÉêëí®ääÇÉë á ëáå ëíê®ÅâåáåÖ ∏îÉê Éíí é~êíá ãÉÇ ÄÉêÖ á 
Ç~ÖÉåI Ç®ê ÇÉå îáÇ ëâ~ÇÉíáääÑ®ääÉí Äçêíí~ÖáíëK 

páÇ~ VSM çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VSN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PURP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ üÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Äçéä~íë\ 

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

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë á ™âÉêâ~åíÉåI Å~ QM ãÉíÉê î®ëíÉê çã pä~â~ QUWNJQK m™ Éå 
ëî~Ö éä~í™ á ™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI Éå Äê~åÇÖê~î ë~ãí íî™ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êK mä~í™å Ñçêíë®ííÉê á î®ëíäáÖ êáâíåáåÖ ãçí ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ 
h~äã~êî®ÖÉåI î®Ö PQK 
sáÇ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖÉå áåíáää áãéÉÇáãÉåíÉí ãÉÇ pä~â~ QUWNJQI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI ^NK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã ëí~Åâ ìí ìê ÇÉå ∏ëíê~ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ®ê MIVM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ ÄÉëí™ê ~î âçäI ëçí çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ 
ëíÉå ë~ãí Éíí âê~ÑíáÖí âçää~ÖÉê á ÄçííÉåI é™ Éíí Çàìé ~î OM ÅãK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ™íÉêí®ÅâíÉëK 
^åä®ÖÖåáåÖ O Üáíí~ÇÉë OIR ãÉíÉê åçêê çã ^N çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î Éå 
ìêåÉÄê~åÇÖê~îK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ëí~Åâ ìí ìê ëÅÜ~âíâ~åíÉå çÅÜ ÄÉëí™ê ~î Éå 
ëçíÑä®Åâ é™ NñMIS ã ãÉÇ Éíí Çàìé ~î ìåÖÉÑ®ê MINR ãK cóåÇ ~î ëéêáÇÇ~ 
Äê®åÇ~ ÄÉå Üáíí~ÇÉë á óí~å ë~ãí ãÉê âçåÅÉåíêÉê~íI ãÉå íêçäáÖíîáë ìí~å 
ÄÉåÄÉÜ™ää~êÉI îáÇ ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ÄçííÉåK dê~îÖ∏ãã~å ìééí®ÅâíÉë á Éå 
ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ ëçã ìééëíçÇ îáÇ ~åíê®ÑÑ~åÇÉí ~î Öê~îÉåK båÇ~ëí ÇÉ ä∏ëí 
äáÖÖ~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉåÉå íáääî~ê~íçÖë áåå~å Öê~îÉå ™íÉêí®ÅâíÉëK iÉÇåáåÖÉå 

páÇ~ VSO çÑ OUVS 



 

 

Ñäóíí~ÇÉë Éíí é~ê ãÉíÉê î®ëíÉê çã ^OK 
aÉ íî™ åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ ^P çÅÜ ^Q äáÖÖÉê ëíê~ñ î®ëíÉê çã Äê~åÇÖê~îÉå 
çÅÜ ëí~Åâ ìí ìê ÇÉå î®ëíê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉåK aÉ ®ê MIRM êÉëéÉâíáîÉ MISM ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIORJMIPM ã Çàìé~ çÅÜ Ü~ê Éíí áååÉÜ™ää ~î ëî~Öí ëçíÄä~Ç~Ç 
äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î âçäK ûîÉå ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê~ãêÉåë~ÇÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ™íÉêí®Åâ~ëK 

kÉÇ~åÑ∏ê éä~í™åë åçêê~ â~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VSP çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PURQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
pä~â~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ\ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìééÖáÅâ íçí~äí íáää Å~ PPM ãÉíÉê ãÉÇ Ä∏êà~å îáÇ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë ë∏Çê~ ®ÖçÖê®åëI ~ääÇÉäÉë ∏ëíÉê çã pä~â~ RNWNK mêçîÖêçé~ã~ 
ä~ÇÉë ãÉÇ à®ãå~ ãÉää~åêìã çÅÜ ÄäÉî OS íáää ~åí~äÉí ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ ~î 
NIR ñ OJQ ãÉíÉêK sáÇ éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íìåí 
âìäíìêä~ÖÉê á Éíí ÑäÉêí~ä ~î éêçîÖêçé~êå~K 
hìäíìêä~ÖÉê NI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÖÉÑ®ê ãáíí Ñ∏ê pä~â~ RNWNI Å~ PM ã åçêê çã 
®ÖçÖê®åëK hìäíìêä~ÖêÉí Ñê~ãëíçÇ ëçã ëéê®ÅâäáÖí çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î ëçí çÅÜ 
ë~åÇ Ää~åÇ~í çã î~êí~åå~í á Éíí Å~ P Åã íàçÅâí ä~ÖÉêK f ÇÉ å®êã~ëí 
ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ éêçîÖêçé~êå~ Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ~î âìäíìêä~ÖÉêI ãÉå Å~ SMJTR 
ã åçêê çã ®ÖçÖê®åëÉå ìééíê®ÇÇÉ ™íÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉêI ä~ÖÉê OI ëçã 
âìåå~í ÄÉÖê®åë~ë á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ íáää Å~ U ãÉíÉê çÅÜ ÄÉëí™ê ®îÉå 
Ü®ê ~î Éå îáëë ëçíáåÄä~åÇåáåÖ çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ P ÅãK bÑíÉê Å~ NRM 
ãÉíÉê ãÉÇ íçãã~ éêçîÖêçé~ê áåå~å óííÉêäáÖ~êÉ Éíí âìäíìêä~ÖÉêI ä~ÖÉê PI 
Ñê~ãíê®ÇÉê á ÇÉ ~ääê~ åçêÇäáÖ~ëíÉ éêçîÖêçé~êå~K aÉíí~ âìäíìêä~ÖÉê ëâáäàÉê 
ëáÖ ÖÉåíÉãçí ÇÉ ~åÇê~ ÄÉëâêáîå~ ä~ÖêÉåK i~ÖÉê P ÄÉëí~ê å®ãäáÖÉå ~î 

páÇ~ VSQ çÑ OUVS 



 

ÖêçîâçêåáÖ ë~åÇ çÅÜ ®ê äáíÉ ëíÉåêáâ~êÉ ®å ÇÉ ~åÇê~ ä~ÖêÉå ãÉÇ ëíÉå~ê 
ëçã Ü~ê Éå ëíçêäÉâ ~î Å~ MINMJMIOM ãK 
m™ ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë ÇÉí ÉåÇ~ ÑóåÇÉí ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK cóåÇÉí ÖàçêÇÉë çî~åé™ ™âÉêå çÅÜ ÄÉëí™ê ~î Éå Äáí 
âÉê~ãáâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VSR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
RNNQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ eìëÄóI aêçíÜÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
s®Ö ONM Ö™ê ÖÉåçã Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÄóÖÇ ãÉÇ ë™î®ä 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ëçã ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êK ríêÉÇåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ é™ S éä~íëÉê 
ìíãÉÇ ÇÉå í®åâí~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
oÉëìäí~í ElÄàÉâí Ü®åîáë~ê íáää íáÇáÖ~êÉ ê~ééçêí á ®êÉåÇÉíFW 
lÄàÉâí fW `~ PMM ã p çã s eìëÄó éê®ëíÖ™êÇ Ö™ê î®ÖÉå ∏îÉê Éíí ãáåÇêÉ 
áãéÉÇáãÉåíK fåå~å ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå Ä∏êà~ÇÉ áåÑçêãÉê~ÇÉ 
ä~åíÄêìâ~êÉå çã ~íí Ü~å á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ëÉíí âçäI ëçí çÅÜ ëâ®êîëíÉå á ™âÉê 
ÉÑíÉê éä∏àåáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë l 
ÇÉä ë~ãí Éåëí~â~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ä®åÖëãÉÇ ÇÉå k ÇÉäÉå ~î 
áãéÉÇáãÉåíÉíK f ™âÉêå êìåí çã áãéÉÇáãÉåíÉí ë~âå~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ë~ååçäáâí êÉëíÉê ~î 
Éå åìãÉê~ Ñ∏êëí∏êÇ Äçéä~íëK lÄàÉâíÉí Ü~ê Ñ™íí o^ûJåìããÉê s®ëíê~ 
eìëÄó OPQWOK 
lÄàÉâí fffW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK båëí~â~ ëâ®êîëíÉå 
çÅÜ ëçí á äÉê~åK lÄàÉâí sW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí sfW `~ ORM ã k çã _à∏êëí~Ç Ö™êÇ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíK s®Ö 

páÇ~ VSS çÑ OUVS 



 
 

 

ONM Ö™ê áåíáää Éå êÉä~íáîí Ñä~Åâ ®åÖ EÜ®ëíÜ~ÖÉFK f çãê™ÇÉí £ ÇÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåëí MIO ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ âÉê~ãáâ çÅÜ 
ëä~ÖÖ~Ç äÉê~ Ñ∏êìíçã ÉäÇé™îÉêâ~Ç ëíÉåI ëçí çÅÜ âçäK aÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí á 
ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ çãê™ÇÉí ëçã çâìä®êí ìééëâ~íí~ÇÉë íáää Å~ NMMñRM 
ã £JsK aÉí ®ê Ñìääí ã∏àäáÖí ~íí âìäíìêä~ÖêÉí Ñçêíë®ííÉê áå ìåÇÉê 
åìî~ê~åÇÉ î®Ö ONMI Ç™ ÇÉåå~ ëóåÉë î~ê~ ÄóÖÖÇ çî~å ìêëéêìåÖäáÖ 
ã~êâóí~K lÄàÉâíÉí Ü~ê Ñ™íí o^ûJåìããÉê s®ëíê~ eìëÄó OQRWNK 
lÄàÉâí sfff J uW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OPQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

páÇ~ VST çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PURS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
£îåáåÖëÑ®äíÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ ~î î®ÖÄ~åâ~ê Ñ∏ê íìåÖ~ Ä~åÇÑçêÇçå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píÉåëíê®åÖÉå â~êíÉê~ÇÉë á ëâ~ä~ NWRM î~Ç Ö®ääÉê ÜÉä~ å®êçãê™ÇÉí íáää ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÄ~åâÉåI Éå ëíê®Åâ~ é™ å®ê~ SM ãK p~ãíáÇáÖí â~êíÉê~ÇÉë 
î®ÖI ™âÉê çÅÜ Üìëä®ãåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉå íáää ëíÉåëíê®åÖÉå á ëâ~ä~ NWOMMK 
bíí ëÅÜ~âí é™ R ñ P ã ∏ééå~ÇÉë ∏îÉê ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î ëíê®åÖÉåK 
póÑíÉí î~ê ~íí Ñ™ Ñê~ã Éíí ìåÇÉêä~Ö íáää ~å~äóë ~î ëíÉåëíê®åÖÉåë ™äÇÉêI 
ìééÄóÖÖå~Ç çÅÜ ÑìåâíáçåK gçêÇéêçîÉê íçÖë é™ ∏ãëÉ ëáÇçê ëíê®åÖÉå çÅÜ á 
Éå Ñçëëáä ™âÉêóí~ áåíáääK oÉëìäí~íÉí âçããÉê ëÉÇ~å ~íí ëí®ää~ë á êÉä~íáçå íáää 
çÅÜ à®ãÑ∏ê~ë ãÉÇ ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î äáâå~åÇÉ çÄàÉâí ëçã íáÇáÖ~êÉ 
ìíÑ∏êíë áåçã ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâíÉí qáååÉê∏éêçàÉâíÉíK 

páÇ~ VSU çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VSV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PURT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_ç~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 

f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ëÅÜ~âíÉí Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VTM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPQM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
lñÜ~ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Ü™äî®ÖI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ â∏êåáåÖ ãÉÇ íìåÖ Ä~åÇî~Öå ìí~åÑ∏ê ìééÖàçêÇ~ 
Ä~åÇî~Öåëî®Ö~ê çÅÜ â∏êåáåÖ ãÉÇ ãçíçêÅóâÉä ìí~åÑ∏ê ìééÖàçêÇ~ ëé™ê 
ëâ~Ç~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã lñÜ~ÖÉåçãê™ÇÉí áåíáää 
oóíí~êíçêéÉíI ìåÇÉê pãÉÇëí~Ç é™ iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äíK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ~ê ãÉÇ Ö~êåáëçåÉå çã ™íÖ®êÇÉê Ñ∏ê ÇÉ 
ëâ~Ç~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ñê~ãÑ∏êÇÉë ∏åëâÉã™ä çã ~íí Ñ™ ~åî®åÇ~ 
çãê™ÇÉí Ñ∏ê â∏ê∏îåáåÖ é™ Éíí ãÉê~ Ñêáíí ë®ííK j~å ÄÉëä∏í Ç®êÑ∏ê ~íí 
ìíêÉÇ~ ÇÉå ®äÇêÉ çÅÜ ÇÉå Ñ∏êåó~ÇÉ ëâ~ÇÉÄáäÇÉå é™ 
Ñçêåä®ãåáåÖëáåîÉåí~êÉíI ~íí ìíêÉÇ~ çã áÅâÉ çî~å ã~êâ ëóåäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçããÉê áåçã óí~åI ë~ãí ~íí ëíìÇÉê~ ®äÇêÉ íáÇÉêë 
ã~êâ~åî®åÇåáåÖ çÅÜ Üìê ÇÉåå~ é™îÉêâ~í çãê™ÇÉíK aÉåå~ áåÑçêã~íáçå 
ëâ~ ëÉÇ~å ÄáäÇ~ ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê ä®åëëíóêÉäëÉåë ÄÉëäìí á ®êÉåÇÉíK 
^êÄÉíÉí Ü~ê áååÉÄìêáí â~êíëíìÇáÉêI â~êíÉêáåÖ çÅÜ ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖK bíí 
ÑäÉêí~ä íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå Äçéä~íëI ëóëíÉã ~î Ñçëëáä~ 
™âê~êI Ñçëëáä~ Ü~ÖJ çÅÜ ®åÖëã~êâÉê Ü~ê Üáííáääë é™íê®ÑÑ~íëK 
píÉåëíê®åÖ~êå~ë ä®åÖÇ Ü~ê å®ê~ åçÖ Ñ∏êÇìÄÄä~íë áåçã çãê™ÇÉíK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê é™ Éå å®ê~ åçÖ âçãéäÉíí ÄáäÇ ~î Éå à®êå™äÇÉêëÖ™êÇI 
ãÉÇ áå çÅÜ ìíã~êâÉêI âçããìåáâ~íáçå ãÉÇ ∏îêáÖ~ Ö™êÇ~ê çÅÜ ëéêáÇÇ~ 

páÇ~ VTN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

Öê~îë®ííåáåÖ~êK 
råÇÉê Üáëíçêáëâ íáÇ Ü~ê Éíí ÑäÉêí~ä ~î pãÉÇëí~Çë íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉê î~êáí 
äçâ~äáëÉê~ÇÉ íáää çãê™ÇÉíK aÉëë~ Ü~ê Ñäóíí~í êìåí ìíâ~åíÉå é™ çãê™ÇÉíK 
fÇ~Ö â~å ä®ãåáåÖ~ê ~î ™âê~ê çÅÜ ®åÖ~ê ë~ãí Éåëí~â~ ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ 
Ö~ãä~ Ñêìâííê®Ç ëÉë áåçã çãê™ÇÉíK 
lãê™ÇÉí Ü~ê ëÉÇ~å Ä∏êà~å ~î ëÉâäÉí î~êáí â∏ê∏îåáåÖëçãê™ÇÉ Ñ∏ê Ä™ÇÉ 
äìÑíî®êå çÅÜ ~êíáääÉêá îáäâÉí êÉëìäíÉê~í á ~íí ÜÉä~ çãê™ÇÉí é™ Éíí íáÇáÖí 
ëí~Çáìã ÖÉåçãâçêë~íë ~î Éíí ÑäÉêí~ä î®Ö~ê çÅÜ î®ÖëóëóíÉãK aÉíí~ Ü~ê 
áååÉÄìêáí ëî™ê~ ëâ~Ççê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåçã çãê™ÇÉíK m™ ëÉå~êÉ ™ê 
Ü~ê çãê™ÇÉí äÉÖ~í á î~åÜ®îÇK cäÉê~ ~î ÇÉ ®äÇêÉ î®Ö~êå~ çÅÜ â∏êëé™êÉå 
Ü~ê î®ñí áÖÉåI é™ Éíí ëí®ääÉ Ü~ê ëí∏êêÉ ã®åÖÇÉê ëíÉå íáéé~íëK 
iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äí ®ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ Éíí î®äÜ®îÇ~í çãê™ÇÉ 
ãÉÇ Éíí î®äÄÉî~ê~íI çî~åäáÖí ëíçêí çÅÜ ÇÉäîáë ìåáâí áåîÉåí~ê ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lñÜ~ÖÉåçãê™ÇÉí ~îîáâÉê åÉÖ~íáîí Ñê™å ÇÉíí~ ã∏åëíÉêK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á î~åÜ®îÇ çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖëáåîÉåí~êÉí 
®ê ®îÉå çã ÇÉí ®ê ëíçêíI ë~êÖ~í ~î ã™åÖ~ ™êë å∏íåáåÖ ~î 
∏îåáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ ONVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ ONVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ ONVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VTO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMVM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cê∏ëëäÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉå óííêÉ ÇÉäÉå ~î Éå Ü®êÇ çÅÜ ëíÉåëâçíí 
ëíçäéÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âìåÇÉ âêáåÖÖ™ë çÅÜ âî~êäáÖÖÉê Ç®êãÉÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

páÇ~ VTP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPPV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
£îåáåÖëÑ®äíÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ ~î î®ÖÄ~åâ~ê Ñ∏ê íìåÖ~ Ä~åÇÑçêÇçå é™ 
iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äí âçã Éå ëíÉåëíê®åÖ ~íí ëâ~Ç~ëK 
rêëéêìåÖäáÖÉå î~ê í~åâÉå ~íí Éå Ñ®êáëí ëâìääÉ ÄóÖÖ~ë ∏îÉê ëíÉåëíê®åÖÉå 
Ñ∏ê ~íí ëâóÇÇ~ ÇÉåå~K sáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Ñ®êáëíÉå íçÖë ÇçÅâ ëíÉåëí®åÖÉå 
ÄçêíK pâ~Ç~å Ñ∏êî®êê~ÇÉë ëÉå~êÉ å®ê ÄêÉÇ~ ÇáâÉå ÄóÖÖÇÉë é™ ∏ãëÉ ëáÇçê 
çã Ñ®êáëíÉåI ë~ãí ëäìíäáÖÉå å®ê ÇÉå âî~êî~ê~åÇÉ ÇÉäÉå ìí~å íáääëí™åÇ ÄäÉî 
ãçíçêÅóâÉäÄ~å~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã íáää ëí™åÇ Ñ∏ê ~íí ìíêÉÇ~ ëâ~ÇÉä®ÖÉí çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉíí~K c∏ê ~íí ÄÉëí®ãã~ ÑìåâíáçåI ìééÄóÖÖå~Ç çÅÜ ™äÇÉê 
é™ ÇÉå âî~êî~ê~åÇÉ ÇÉäÉå ~î ëíê®åÖÉå ë~ãí Ñ∏ê ~íí ™íÉêëí®ää~ ëâ~Ççêå~ 
ÉÑíÉê ãçíçêÅóâÉä™âåáåÖÉå ë~ãí Ñ∏êÜáåÇê~ Ñçêíë~íí ë™Ç~åK 
f ÇÉíí~ ëóÑíÉ â~êíÉê~ÇÉë ÜÉä~ å®êçãê™ÇÉí íáää ëíê®åÖÉå á ëâ~ä~ NWRM 
áåâäìëáîÉ ÇáâÉå çÅÜ Ñ®êáëíK póÑíÉí î~ê ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ëíÉåëíê®åÖÉåë 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖK sáÇ~êÉ ~îíçêî~ÇÉë Éíí NM ñ P ã ëíçêí ëÅÜ~âí 
∏îÉê ëíÉåëíê®åÖÉå á ëóÑíÉ ~íí ëíìÇÉê~ âçåëíêìâíáçå çÅÜ ™äÇÉêK 
pÅÜ~âíÉí îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ éä~ÅÉê~í ∏îÉê Éå ÖêáåÇ á ëíÉåëíê®åÖÉåK 
^å~äóë ~î âçåëíêìâíáçåÉå é™Ö™ê çÅÜ âçããÉê ~íí ëí®ää~ë á êÉä~íáçå íáää ÇÉ 
ìééå™ÇÇ~ êÉëìäí~íÉå é™ ~åÇê~ äçâ~äÉê áåçã qáååÉê∏çãê™ÇÉíK ^êÄÉíÉí 

páÇ~ VTQ çÑ OUVS 



 

ëâÉê áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâíÉí ?qáååÉê∏éêçàÉâíÉí? 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VTR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVSQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
qóëâÉêóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å î~ê Å~ NRMM ã ä™åÖK fåÖ~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êÇÉë ãÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Ü∏Ö~ê çÅÜ ä∏ëÑóåÇK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~î çãê™ÇÉí 
á~âííçÖë å™Öê~ íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉå ä®åÖë 
ëíê®ÅâåáåÖÉå fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

páÇ~ VTS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVSR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
qóëâÉêóÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âäçëíÉêÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖàçêÇÉë ~î íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã Éíí 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí çãê™ÇÉK råÇÉê NVVN ìíêÉÇåáåÖëÖê®îÇÉë Éíí ëí∏êêÉ 
çãê™ÇÉ ëçã î~ê í®åâí ëçã éä~íë Ñ∏ê Éíí âäçëíÉêÄóÖÖÉK f ë~ãÄ~åÇ Ü®êãÉÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~Ç ëçã ë~ååçäáâí ®ê åÉçäáíáëâ~ Öê~î~êK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
Äê~åÇÖê~î~ê ë~ãí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ 
Ü∏ëíÉå NVVR ~î Éíí áåíáääáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉ á~âííçÖë Éíí ~åí~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ 
ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Ü®êÇêÉëíÉê ë~ãí Éíí é~ê ëí∏êêÉ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã 
ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ î~ê~ Öê~î~êK eÉä~ ÇÉå í®åâí~ íçãíÉå î~ê îáÇ ÇÉíí~ 
íáääÑ®ääÉ ã~íàçêÇë~îÄ~å~ÇK a™ ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê Éà Ü~ÇÉ á~âíí~Öáíë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëâìääÉ ëâÉK 
rééÇê~ÖëÖáî~êÉ î~ê i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 
p~ãíäáÖ~ åáç Ü®êÇêÉëíÉê ëåáíí~ÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÉåÇ~ëí 
ëà®äî~ Ü®êÇÄçííåÉå Ñ~ååë âî~êK aÉ íáÇáÖ~êÉ á~âíí~Öå~ ëíÉåë~ãäáåÖ~êå~ 
îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí î~ê~ êÉÅÉåí~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK k™Öê~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê â~å áåíÉ ÄÉÇ∏ã~ë ëçã å∏Çî®åÇáÖ~K 

páÇ~ VTT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®îÉêëìåÇ~ QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

páÇ~ VTU çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PPPU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
üäÉêóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ kçÜêëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ~î üäÉêóÇë ëàìâÜÉãëçãê™ÇÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë PT ëÅÜ~âí áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
mä~íëÉå ®ê áÇ~Ö ÇÉäîáë ÄÉÄóÖÖÇ ~î üäÉêóÇë ëàìâÜÉã çÅÜ 
é~êâÉêáåÖëéä~íëÉêI êÉëíÉå ®ê Öê∏åçãê™ÇÉåK £ëíÉê çã çÅÜ á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Éíí ëíçêí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK m™ ∏îêáÖ~ áãéÉÇáãÉåí êìåí 
çã á íÉêê®åÖÉå Ñáååë ÑäÉê~ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÅÜ ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå sJps 
ëäìííåáåÖ åÉê ãçí qáååÉêÄ®ÅâÉåK mä~íëÉå ~åë™Öë î~ê~ Éíí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 

bÑíÉê Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉI Ç®êÑ∏ê âçããÉê áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ~íí 
Ñ∏êÉëä™ëK 

páÇ~ VTV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

páÇ~ VUM çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PPPT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
rääÉîá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå~ kçÜêëíÉÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó é™J çÅÜ ~îÑ~êí íáää bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë NV ë∏âëÅÜ~âí áåçã ÇÉ åó~ î®Öçãê™ÇÉå~K pÅÜ~âíÉå 
î~ê ãÉää~å NIRJPIM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ PIMJOOIM ã ä™åÖ~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉ Ä™Ç~ î®Ö~êå~ î~ê Å~ QMM ã ä™åÖíK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê åçêê çãI ãÉå áåíÉ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää pí rääÉîáë 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíI ëçã íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉê NVVR ÇÉäîáë Ñ∏êìåÇÉêë∏âíëK jÉÇ 
í~åâÉ é™ ÇÉå êáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇ ëçã Ñáååë âêáåÖ pí rääÉîá ~åë™Öë ÇÉí 
~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê~ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
i®åÖëí ∏ëíÉêìí å®êã~ëí _ÉêÖëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëI é™ Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖI 
Éíí âìäíìêä~ÖÉêK i~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î Äêìåëî~êí ë~åÇÄä~åÇ~Ç äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö 
~î ëã™ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~I Éåëí~â~ âçäÄáí~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåK i~ÖêÉí î~ê MINRJ 
MIOM ã íàçÅâí çÅÜ ä™Ö ìåÇÉê éäçÖÖ™åÖÉå çÅÜ çî~å ëíÉêáä äàìëÄêìå äÉê~K 
i~ÖêÉí ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Éå Ö~ãã~ä ™âÉêóí~I Ç®ê Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î Äê®åÇ äÉê~ 
â~å íóÇ~ é™ êÉëíÉê ~î Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íëK fåÖ~ Äçéä~íëêÉëíÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êâÉå áI ìåÇÉê ÉääÉê âêáåÖ ÇÉíí~ âìäíìêä~ÖÉêK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

páÇ~ VUN çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

páÇ~ VUO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVSV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s™åÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
â~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ çÅÜ çãéìíëåáåÖ ~î dêÉåëÜçäãë â~éÉää 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î é~êíáÉí 
êìåí Éåíê¨ çÅÜ ìíî®åÇáÖ íê~éé~ é™ â~éÉääÉíë s Ñ~ë~ÇK 
sáÇ ÇçâìãÉåí~íáçåÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÄóÖÖå~ÇÉå íáÇáÖ~êÉ Ü~Ñí Éå 
ÉåâÉä Ñêáíê~éé~ íê~éé~ áëí®ääÉí Ñ∏ê ëçã á Ç~Ö Éå ÇìÄÄÉä Ñêáíê~éé~K qî™ 
â®ää~êÖäìÖÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä~âçã ÇÉå ëÉå~êÉ íê~éé~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™åÖ~ VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

páÇ~ VUP çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PTTT NVVR 

k~ãåLéä~íë 
q™Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
sÉåÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ìÖåëî®ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ PRM ãOK qçãíÉå äáÖÖÉê ÉåÇ~ëí OR ã 
åçêê çã q™Äó ëâçä~ Ç®ê çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉêI 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇ äáâëçã Éíí ìêåÉÖê~îÑ®äí Ñê™å Äêçåë™äÇÉê 
ìåÇÉêë∏âíë NVVQK 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉíí~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î íçãíÉå 
q™Äó TWN á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉêáåÖÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉå ~î ÇÉå ~âíìÉää~ 
íçãíÉåK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí Éå Äçéä~íë ëçã ãÉÇ `JNQ âìåÇÉ Ç~íÉê~ë 
íáää îÉåÇÉäíáÇ Ñ∏êÉâçã á íçãíÉåë £ ìíâ~åí ãÉå ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î íçãíÉå 
ÖáÅâ ÑêáK _çéä~íëçãê™ÇÉí ~åë™Öë áåÖ™ ëçã ÇÉå îÉåÇÉäíáÇ~ ÇÉäÉå ~î 
Äçéä~íëÉå îáÇ ëâçä~å EÇ~íÉê~Ç íáää Ñçäâî~åÇêáåÖë çÅÜ îáâáåÖ~íáÇF çÅÜ Ü~ê 
ë~ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖëåìããÉêK jÉÇ í~åâÉ é™ å®êÜÉíÉå íáää ë~ÖÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉëä∏íë çã ÄÉî~âåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖÉí çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖÉíK 
sáÇ Öê®îåáåÖÉå ~î ÖêìåÇÉå íáää ÜìëÉí çÄëÉêîÉê~ÇÉë ê∏ÇJ çÅÜ 
ëî~êíÑ®êÖåáåÖ~ê á ë~åÇÉå é™ éä~íëÉå î~êÑ∏ê i®åëãìëÉÉí íáääâ~ää~ÇÉëK 

páÇ~ VUQ çÑ OUVS 



 

ríÖê®îåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê íî™ à®êåìÖå~êI Éå âçâÖêçé 
çÅÜ S ëíçäéÜ™ä é™ óí~åK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ä∏ê ëÉë ëçã ìíâ~åíëä®ãåáåÖ~ê 
~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ âçåëí~íÉê~ÇÉ îÉåÇÉäíáÇ~ Äçéä~íëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

q™Äó NOOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

páÇ~ VUR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PURR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íáääÑ~êíëî®Ö íáää Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK 

f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå í®åâí~ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ Ñáååë Éíí ëí∏êêÉ çÅÜ Éíí 
ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äíK s®ÖÉå ®ê í®åâí ~íí Çê~ë ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ Öê~îÑ®äíÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

páÇ~ VUS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSTR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
j~åíçêéI £ëíê~ qçääëí~ÇI jçÖÉëí~ÇI hçäë~êé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI íçêéI âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ £ qçääëí~Ç âóêâ~ ë~ãí 
Ñçêåä®ãåáåÖ £ëíê~ qçääëí~Ç OWN EëíÉåë®ííåáåÖF çÅÜ £ëíê~ qçääëí~Ç TPWN 
EÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖFK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ ìééí~Öå~ éêçîëÅÜ~âíÉåK 
sáÇ £ëíê~ qçääëí~Ç OWN Ñäóíí~ÇÉë â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Å~ OIR ã å®êã~êÉ 
î®ÖÄ~åâÉå Ñ∏ê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ∏â~ ~îëí™åÇÉí íáää Ñçêåä®ãåáåÖÉå ë~ãí 
ìåÇîáâ~ ëí∏êêÉ ãçê®åëíÉå~êK sáÇ £ëíê~ qçääëí~Ç TPWN é~ëëÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÉí 
é™ ä®ãéäáÖí ~îëí™åÇ çÅÜ Ç®êãÉÇ ÄäÉî áåÖÉå ™íÖ®êÇ å∏Çî®åÇáÖK 

páÇ~ VUT çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ qçääëí~Ç OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíê~ qçääëí~Ç OWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíê~ qçääëí~Ç TPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

páÇ~ VUU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTSU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~I jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äI é™ ëíê®Åâ~å dçÇÉÖ™êÇ J jà∏äÄóI ÇÉäëíê®Åâ~å píÉåâìääÉå J 
jçí~ä~ ` çÅÜ ÇÉäëíê®Åâ~å päçã~êé p∏Çê~ ëí~ãÄ~å~åK 
aÉäëíê®Åâ~ äW lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ åçêê çã jçí~ä~ çÅÜ ÄÉëí™ê 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ëâçÖëã~êâK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á~âííçÖë îáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉåK 
aÉäëíê®Åâ~ OW lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î jà∏äÄó çÅÜ ÄÉëí™ê 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ™âÉêã~êâK d™êÇÉå jà∏äâìää~ ãÉÇ íî™ âî~êå~ê Ü~ê 
äÉÖ~í îáÇ pî~êí™åI ëçã êáååÉê ÖÉåçã çãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë íî™ ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉêK 

páÇ~ VUV çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

páÇ~ VVM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNPN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâ∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ~î Éå ëâçä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ çÇäáåÖëä~ÖÉêK f çãê™ÇÉí Ñáååë ÇçÅâ 
Éíí ÑäÉêí~ä çÇäáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Éå ®äÇêÉ ëíÉåë~íí Äêçä®ÖÖåáåÖ ∏îÉê Éå Ä®ÅâK 
fåÖÉå ™îÉêâ~å Ä∏ê ëâÉ é™ ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê ìí~å ~íí ~åíáâî~êáëâ 
ãóåÇáÖÜÉí âçåí~âí~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ VVN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNPO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇI Äçéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
c∏ê ëà®ííÉ ™êÉí á ê~Ç ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ 
hìåÖëÄêç Ö™êÇ íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå dê®îäáåÖÉå 
çÅÜ píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖK mêçàÉâíÉí ëóÑí~ê íáää ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄáëâçéëÖ™êÇÉå _êç çÅÜ ÇÉëë Ñ∏êÜáëíçêá~K 
sáÇ ™êÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñçêíë~ííÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ Ö™êÇÉåë p£ ÇÉä á 
å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ î~ääÖê~îÉåK i®ãåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉë NVVQ á Ñçêã 
~î Éíí âìääÉêëíÉåëä~Öí Öçäî ë~ãí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÖK f ™ê 
ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î Éå Ü®êÇ íáää Éå íêçäáÖ ëãÉÇà~ áåíáää Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™êë 
ëÅÜ~âíK 
fåîáÇ ã~åÖ™êÇÄóÖÖå~ÇÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î ÖêìåÇÉêå~ íáää Éå 
ÄóÖÖå~Ç ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äÉíI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ãÉíÉêíàçÅâ~ 
â~ääãìê~ÇÉ ëíÉåÖêìåÇÉêK 
päìíäáÖÉå ÖàçêÇÉë Éíí ë∏âëÅÜ~âí é™ Ö™êÇÉåë s ÇÉäI Ç®ê ÇÉí ÉåäáÖí ìééÖáÑí 
íáÇáÖ~êÉ Üáíí~íë ãìê~ê îáÇ î~ííÉåäÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK bíí ëí∏êêÉ ãìêé~êíá 
Ääçííä~ÇÉë ëçã â~å î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~I ãÉå ÇÉëë ìíëÉÉåÇÉI â~ê~âí®ê çÅÜ 
Ç~íÉêáåÖ ÖáÅâ Éà ~íí ~îÖ∏ê~K fåîáÇ ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå ìêåÉÄê~åÇÖê~î ãÉÇ 
ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Ä®äíÉëÇÉí~äàÉêI ãÉÇ íêçäáÖ Ç~íÉêáåÖ íáää óåÖêÉ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ÉääÉê Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK dê~îÉå äáÖÖÉê á å®êÜÉíÉå ~î 

páÇ~ VVO çÑ OUVS 



 

Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVVNI Ç®ê Éå Ü®êÇ Ü~ê âìåå~í `NQJ 
Ç~íÉê~ë íáää PNR É hêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ VVP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RNPP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖë ëäìëë~ê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
â~äâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí äìÑíäÉÇåáåÖ ëâìääÉ Äóí~ë ãçí ã~êââ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí âêáåÖ _ÉêÖë ëäìëë~ê ®ê â®åí Ñ∏ê ÇÉå êáâ~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâJ çÅÜ Üáëíçêáëâ íáÇK aÉí Ü~ê ~î ÇÉå 
~åäÉÇåáåÖÉå Öàçêíë ÑäÉê~ ìíÖê®îåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK fåÑ∏ê ÄóÖÖ~åÇÉí ~î 
píà®êåçêéëî®ÖÉå ÖàçêÇÉë á ëäìíÉí ~î NVRMJí~äÉí Éå ìíÖê®îåáåÖ ~î íî™ 
Äêçåë™äÇÉêëÜ∏Ö~ê á âê∏åä®ÖÉ ëçã áååÉÜ∏ää î®äÄÉî~ê~ÇÉ ÑóåÇK fÇ~Ö Ñáååë 
ÇÉí íî™ Ü∏Ö~ê âî~ê çÅÜ ãÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí ®îÉå çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê 
á ëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí oçñÉå çÅÜ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå hìåÖëÄêçK aÉí ®ê á ÇÉíí~ 
çãê™ÇÉ ëçã ã~å éä~åÉê~ÇÉ ~íí ä®ÖÖ~ Éå ã~êââ~ÄÉä ëçã ëâìääÉ Ñ∏êëÉ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ e~ëëÉäÄ~ÅâÉå çÅÜ aê~ÄáëÇ~ä ãÉÇ ÉäÉâíêáÅáíÉíK 
h~ÄÉäå âçã á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ëíçêÜ∏Ö~êå~ ~íí Öê®î~ë åÉÇ Éíí ëíóÅâÉ 
ä®åÖêÉ åÉê á ëäìííåáåÖÉå ãçí Ñ~ëíáÖÜÉíÉå hìåÖëÄêç ãÉå ÇÉí Ñ~ååë 
ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Éå êáëâ Ñ∏ê çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê é™ ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëíê®ÅâåáåÖÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉåå~ ëíê®Åâ~ êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ãÉÇ 
ëî~Öí ëçíÄä~åÇ~Ç ÑóääåáåÖ E^NFK fååÉ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå e~ëëÉäÄ~ÅâÉå 
Üáíí~ÇÉë Éå MIO ã Ü∏Ö â~ääãìê~Ç â~äâëíÉåëãìê E^OFI Å~ MISM ã ÄêÉÇ 
ãÉÇ îáÇÜ®åÖ~åÇÉ â~äâëíÉåëÖçäî ~î â~äâëíÉåëéä~ííçêI Å~ NIN ã ÄêÉííK 

páÇ~ VVQ çÑ OUVS 



 

 

i®åÖêÉ áå é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ã®åÖÇÉê ãÉÇ â~äâëíÉåëâêçëë çÅÜ 
®îÉå Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ â~äâÄêìâ E^PFK aÉëë~ ÑóåÇ ®ê íêçäáÖíîáë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê â~äâëíÉåëÄêçíí ëçã Ñìååáíë á Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë çãÉÇÉäÄ~ê~ 
å®êÜÉíK 
fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê QRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ VVR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NTST NVVR 

k~ãåLéä~íë 
bâÉÄóI üëÄçI jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ëíÉåëíê®åÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI ëä~ÖÖî~êéI 
ÜìëÖêìåÇI Ñ™åÖëíÖêçé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã ÇÉå ëíçê~ ∏ëíÖ∏í~ëä®ííÉå çÅÜ ®ê ãóÅâÉí 
âìéÉê~íK s®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ®ê ëâçÖëã~êâI ãÉÇ~å ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ®ê ìééçÇä~ÇK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Öê~î~êI î~ê~î íî™ ®ê çë®âê~I OMJ 
í~ä ëíÉåëíê®åÖ~êI ëàì ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉêI NS íçêéä®ãåáåÖ~êI Éå Ñ™åÖëíÖêçéI 
Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI Éå Ü™äî®ÖI íî™ î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉå~êI íî™ 
âî~êåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éå âçä~êâçà~K aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~ÇÉë NT ã∏àäáÖ~ 
ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉêK 
vííÉêäáÖ~êÉ o^ûJåìããÉê â~å ë~ååçäáâí ÄÉê∏ê~ëI ãÉå áåÖÉå ÇÉí~äàÉê~Ç 
â~êí~ ãÉÇÑ∏äàÇÉ ~åã®ä~åK 

páÇ~ VVS çÑ OUVS 



 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó ORUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORSWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

bâÉÄó POUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó POTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó POOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó POOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó POPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PNSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

üëÄç OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

bâÉÄó PMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

üëÄç OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

bâÉÄó PMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

páÇ~ VVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNPQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå áåÄóÖÖÇ í~åâ ëâìääÉ Ñäóíí~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí íìåí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê Éíí ëíÉåáÖí çÅÜ 
ëçíáÖí Ñóääå~Çëä~ÖÉêK píÉêáä ë~åÇ ìééíê®ÇÇÉ é™ Å~ MIS ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

páÇ~ VVU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RMVQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
hìääÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
fåîáÇ iáåâ∏éáåÖëî®ÖÉå ÇêçÖë ëàì ëÅÜ~âí á ™âÉêã~êâ é™ Éå éä~íë ëçã é™ 
®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ~åÖÉë áååÉÜ™ää~ ?ê∏ëÉå?K sáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ®ääÉí 
ëóåíÉë áåÖ~ ê∏ëÉå á ™âÉêã~êâÉåI Ç®êÉãçí Ñ~ååë Éå ëí∏êêÉ ã®åÖÇ ëíÉå 
ìééëä®åÖÇ é™ Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉå á ™âÉêóí~åK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ Ü®êÇ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê çÅÜ íî™ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ~î çâ®åÇ ™äÇÉê çÅÜ Ñìåâíáçå é™íê®ÑÑ~ÇÉë î®ëíÉê çÅÜ åçêê 
çã áãéÉÇáãÉåíÉíK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
f Éíí ãáåÇêÉ Ö®êÇÉ ∏ëíÉê çã hìääÉêëí~Ç îáää~ë~ãÜ®ääÉ Öê®îÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âí 
é™ éä~íëÉê ä®ãéäáÖ~ Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f Éíí ëâçÖëé~êíá åçêê çã hìääÉêëí~Ç îáää~ë~ãÜ®ääÉ Ü~ÇÉ îáÇ áåîÉåíÉêáåÖ Éå 
ã∏àäáÖ Öê~î é™íê®ÑÑ~íëK aÉåå~ çÅÜ Éíí ãáåÇêÉ ëíóÅâÉ êìåí çã ~îíçêî~ÇÉë 
Ñ∏ê ~íí âä~êÖ∏ê~ ~åä®ÖÖåáåÖÉåë â~ê~âí®êK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î êÉä~íáîí 
ëíçê~ ëíÉå~ê EMIOJMIQ ã ëíçê~F á Éå ÇÉäîáë ÖäÉë ëíÉåé~ÅâåáåÖ ìí~å íóÇäáÖ 
ÑçêãK a™ áåÖ~ äáâå~åÇÉ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê Ñê~ãâçã áåçã ÇÉå ~îíçêî~ÇÉ 
óí~å âî~êëí™ê íçäâåáåÖÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã Éå ã∏àäáÖ Öê~îK ^íí ÇÉí 
ëâìääÉ ê∏ê~ ëáÖ çã Éå å~íìêÄáäÇåáåÖ Ü™ääÉë Ñ∏ê ãáåÇêÉ ë~ååçäáâíK 

páÇ~ VVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìääÉêëí~Ç NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

áÇ~ NMMM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSVM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
_∏êêìãë âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ çÅÜ åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÉäJ 
çÅÜ Çê®åÉêáåÖëäÉÇåáåÖ~êI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã çÅÜ i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å ~åë™Ö 
~íí êáëâ Ñ∏êÉä™Ö ~íí ëÅÜ~âíåáåÖÉå âìåÇÉ ÄÉê∏ê~ çã~êâÉê~ÇÉ 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
k®ê ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå âçåí~âí~ÇÉ i®åëãìëÉÉí î~ê ÇÉå Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå ~î 
Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉí êÉÇ~å ìíÑ∏êíK ^åíáâî~êáëâ ÉÑíÉêâçåíêçää ìíÑ∏êÇÉëK sáÇ~êÉ 
ëâìääÉ óííÉêäáÖ~êÉ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏ê~ë áåçã âóêâçÖ™êÇëçãê™ÇÉíK m™ 
ÖêìåÇ ~î ëÉãÉëíÉê ëâìääÉ ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå âçåí~âí~ jìëÉÉí å®ê ÇÉëë~ 
~êÄÉíÉå ÄäÉî ~âíìÉää~K £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã âçåí~âí~ÇÉë ~äÇêáÖ 
çÅÜ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë ÜÉäí ìí~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f ÇÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ëçã ÇçÅâ ìåÇÉêë∏âíÉë é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

a~íÉêáåÖW NTNU Eâóêâ~åë ÄóÖÖ™êF 

áÇ~ NMMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _∏êêìã 

áÇ~ NMMO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTSV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
pî®êíáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜÉáã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI 
íçêéI Öê~îI Ü™äî®ÖI î®ÖI Ç~ããî~ääI Ñ™åÖëíÖêçé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ åçêê çã ëà∏å dä~åK aÉ î®ëíê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ®ê 
ìééçÇä~ÇÉK oÉëíÉå ~î çãê™ÇÉí ®ê ëâçÖëã~êâ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ìêÄÉêÖK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Öê~î~êI î~ê~î Éå ®ê çë®âÉêI íî™ 
Ü™äî®Ö~êI Éå Ñ™åÖëíÖêçéI íî™ ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉêI NS íçêéä®ãåáåÖ~êI Ñóê~ 
ÑóåÇéä~íëÉê Ñ∏ê ëíÉåóñçê çÅÜ íî™ Ç~ããìê~êK aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~ÇÉë OM 
ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉê çÅÜ íî™ ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Öê~î~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ ONNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ RVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ NMMP çÑ OUVS 



oáëáåÖÉ PNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ PNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

£ëíê~ båÉÄó NTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

hîáääáåÖÉ NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

£ëíê~ båÉÄó OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó OMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMMQ çÑ OUVS 



£ëíê~ båÉÄó NVNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

oáëáåÖÉ NUOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ NUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ NMMR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNUO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cà®ää~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 

cçêåä®ãåáåÖÉå âçã Éà ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉå çÅÜ áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇå®ë NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

s™êÇå®ë NPPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

áÇ~ NMMS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NSVN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí NM Å~ãéáåÖëíìÖçê ëâìääÉ ìééÑ∏ê~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí âêáåÖ jçí~ä~ ëíê∏ã ®ê â®åëäáÖí ìê ~åíáâî~êáëâ ëóåéìåâíK m™ 
eáããÉäëí~äìåÇëçãê™ÇÉí Ñáååë kçêêâ∏éáåÖë ëí∏êëí~ Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äI 
ãÉÇ NRSM êÉÖáëíêÉê~ÇÉ êáëíåáåÖ~ê E£ëíê~ båÉÄó NWN ãÑäFK sáÇ~êÉ _çêÖë 
pâ~åëI Éå î~ää~åä®ÖÖåáåÖI ëçã îáÇ Éå ãáåÇêÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ NVVQ 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK `~ NRM ã Ñê™å ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ìééÖáÑíÉê çã 
Éå Ü®ääêáëíåáåÖ E_çêÖ NOUWNFK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âí é™ ÇÉå éä~íë Ç®ê 
Å~ãéáåÖëíìÖçêå~ ëâìääÉ ëí™ çÅÜ äÉÇåáåÖ~ê Çê~ëK píìÖçêå~ ëâìääÉ ìééÑ∏ê~ë 
é™ éäáåí~êK pÅÜ~âíÉå î~ê Å~ NIR ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ 
~î NQR ãK lãê™ÇÉí î~ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ëí∏êí ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë ~âíáîáíÉíÉêK 
cê~ãÑ∏ê ~ääí Ñê™å ~êÄÉíÉí ãÉÇ ~íí à®ãå~ íáää çÅÜ éä~å~ ìí ã~êâÉå Ç™ 
é~êâçãê™ÇÉí ~åä~ÇÉë é™ NVSMJí~äÉíK 
qî™ Öêçé~ê çÅÜ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Ñ∏êãçÇ~Ç ìÖåë~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ä 
Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âÉê~ãáâëâ®êî~ ~î óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 

áÇ~ NMMT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _çêÖ 

áÇ~ NMMU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSTP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
bêáâëíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÇÉé™ÑóåÇI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇ 

cóåÇ 
Éåâêçå~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ~éêáä NVVP ìíÑ∏êÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ 
ãÉí~ääë∏â~êÉ é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÑóåÇÉí ~î Éå ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ëí∏êëí~ 
îáâáåÖ~íáÇ~ ÖìäÇ çÅÜ ëáäîÉêëâ~ííÉêI bêáâëíçêéëëâ~ííÉåI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
éêçëéÉâíÉêáåÖ Ñ∏ê ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ÇÉå é™ NVSMJí~äÉí ÄóÖÖÇ~ bJQW~åK P 
îáâáåÖ~íáÇ~ ëáäîÉêãóåí âìåÇÉ íáääî~ê~í~Ö~ëK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí NVVP ëâ®êã~ÇÉë Éå ÇÉä ~î ÇÉå í®åâí~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ~î Éíí îáäíëí®åÖëÉä ëçã çÅâë™ î~ê âê~ÑíáÖ ã~ÖåÉíáëâí 
çÅÜ é™ ë™ ë®íí ëí∏êÇÉ ãÉí~ääë∏â~êÉåK fåÑ∏ê ÄóÖÖÉí NVVR Ü~ÇÉ îáäíëí®åÖëäÉí 
Ñäóíí~íë çÅÜ ÇÉëë ãÉí~ääÄÉå Éêë~ííë ~î ãçíëî~ê~åÇÉ á íê®I î~êÑ∏ê Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ âìåÇÉ Ö∏ê~ëK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑçêåíáÇ~ ãóåí çÅÜ 
ÑóåÇÉå áåëâê®åâíÉ ëáÖ íáää Éå Éåâêçå~ Ñê™å NVTOK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇáîÉêëÉ ëâê®é â~ëí~í Ñê™å Äáä~ê é™ bJQW~ åK 
sáÇ ë~ãã~ íáääÑ®ääÉ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë Éå éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î Ä®ÅâÑ™ê~å 
é™ j~êâÄ~ÅâÉå áåíáää Ñçêåä®ãåáåÖ £ÇÉëÜ∏Ö TVWNK fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
áåíêÉëëÉå âçããÉê ~î ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉåå~ çãä®ÖÖåáåÖK 

áÇ~ NMMV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NMNM çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PSTO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄóI rää®äî~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íëI î®ÖÄ~åâI ëíÉåëíê®åÖI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

fåÖ~ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëI ãÉÇ ìåÇ~åí~Ö Ñ∏ê 
ëíÉåëíê®åÖëóëíÉãÉí £êíçãí~ NQMWNK q~åâÉå î~ê ~íí ÇÉí ëâìääÉ Çê~ë Éå åó 
àçêÇäáå~ Ñê~ã íáää Éíí é~ê äÉÇåáåÖëëíçäé~ê ëçã êÉÇ~å ëíçÇ ãáíí á 
ëíê®åÖëóëíÉãÉíK aÉíí~ ÖáÅâ ~íí ìåÇîáâ~ çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êå~ ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ 
óííÉêäáÖ~êÉK iáâ~ë™ Ñ∏êÉä™Ö éä~åÉê é™ ~íí àçêÇäáå~å ëâìääÉ Çê~ë Ñê~ã íáää Éíí 
ëíçäéé~ê ÄÉä®ÖÉí á óííÉêâ~åíÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí £êíçãí~ NMMWNK aÉëëìíçã 
ëâìääÉ íî™ ëíçäéëí~Ö ë®íí~ë ìéé áåçã Öê~îÑ®äíëçãê™ÇÉíK ûîÉå ÇÉíí~ ÖáÅâ 
~íí ìåÇîáâ~K gçêÇäáå~å Çê~ë Ç®êãÉÇ áåíÉ Ñê~ã íáää Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ëí~ÖÉå 
ë®ííë îáÇ å®ëí~ ëíçäéé~êI ëçã ÄÉÑáååÉê ëáÖ á ™âÉêã~êâ NRM ã ë∏ÇÉê çã 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åë™Ö ~íí çãê™ÇÉí îáÇ rää®äî~ Ö~ãä~ Äóíçãí 
E£êíçãí~ ONVWNF ÄçêÇÉ ëÅÜ~âí∏îÉêî~â~ë Ç™ Éäâ~ÄÉä ëâìääÉ Öê®î~ë åÉê á 
ÇÉå ™âÉê ëçã ÇÉä~ê Ñçêåä®ãåáåÖÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™í®êÑÑ~ÇÉë 
íî™ êìåÇ~ ëíçäéÜ™äI Å~ MIS ã á Çá~ãÉíÉêK píçäéÜ™äÉå ëóåíÉë ëçã íî™ êìåÇ~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãçí ÇÉå çãÖáî~åÇÉ ëíÉêáä~ äÉê~åI Å~ MIU ã ìåÇÉê 
ã~êâåáî™åK f ÇÉí åçêê~ ëíçäéÜ™äÉíë óí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIMR ã ëíçê~ 

áÇ~ NMNN çÑ OUVS 



 

 
 

  

 
 

ëâ~êéâ~åí~ÇÉ ëíÉå~êI Ñê~ÖãÉåí ~î âçä çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK ^îëí™åÇÉí 
ãÉää~å ëíçäéÜ™äÉå î~ê Å~ MIS ã EksJp£FK `~ MINQ Åã ëóÇî®ëí çã ÇÉí 
ë∏Çê~ ëíçäéÜ™äÉí ëóåíÉë Éå ãáåÇêÉI êìåÇI ã∏êâÑ®êÖåáåÖI Å~ MINM ã á 
Çá~ãÉíÉêK j∏êâÑ®êÖåáåÖÉå íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ëí∏êÜ™äK 
vííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã ëíçäéÜ™äÉåK 
p~ãã~åä~Öí Ñêáä~ÇÉë Éå óí~ é™ Å~ Tñ NN ãK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ëíçäéÜ™ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë çÅÜ ÇêçÖë ∏ëíÉê çã ëíçäéÜ™äÉå 
îáäâ~ âî~êäáÖÖÉêK 
bÑíÉê ~íí Ü~ êìåÇ~í çãê™ÇÉí ãÉÇ ëíçäéÜ™äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ OM ã ë∏ÇÉê 
çã ëíçäéÜ™äÉå Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ êáâäáÖ~ ã®åÖÇÉê ~î ëâ®êîëíÉåK lãê™ÇÉí 
î~ê âê~ÑíáÖí ëçíé™îÉêâ~íK ûîÉå ÇÉíí~ çãê™ÇÉ âî~êäáÖÖÉê Ç™ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë íáää çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã 
ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíÉåK 
p∏ÇÉê çã ëâ®êîëíÉåëìíÄêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå î®ÖÄ~åâI 
Å~ S ã ÄêÉÇI ëçã Ü~ê ë~ãã~åä®åâ~í ÇÉ Ä®ÖÖÉ ÇÉä~êå~ ~î rää®äî~ Ö~ãä~ 
íçãíK s®Öä®ãåáåÖÉå ®ê ∏îÉêéä∏àÇK m™ î~êÇÉê~ ëáÇ~ çã ™âÉêå E£JsF ëóåë 
ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK m™ ÖÉçãÉíêáëâ â~êí~ 
∏îÉê rää®äî~ Äó Ñê™å NTMO E~âí åê OMI £êíçãí~ ëåF Ñ∏êÉâçããÉê ÇÉåå~ 
çÅÜ Éíí ÑäÉêí~ä ~åÇê~ î®Ö~ê á çãê™ÇÉíK 
ûîÉå îáÇ ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ü∏ê~åÇÉ íáää p∏êÄó ë®íÉêá ìíÑ∏êÇÉë 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉíí~ 
çãê™ÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£êíçãí~ ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

£êíçãí~ ONVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

£êíçãí~ ONVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

£êíçãí~ ONVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

£êíçãí~ NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

£êíçãí~ NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

áÇ~ NMNO çÑ OUVS 



 

 

 

  

 
 

^fp kê üê 
PSTN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
sáåÇ∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë ~íí Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉê Ñ∏ê í®âíîÉêâë~ãÜÉíI 
ë™ ëçã ~îîÉêâåáåÖI ëÅÜ~âíåáåÖI î®Ö~êÄÉíÉ çÅÜ éêçîëéê®åÖåáåÖ êÉÇ~å 
é™Ä∏êà~íëK 
f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ë™î®ä Öê~îJ ëçã 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ®îÉå áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ í®âíçãê™ÇÉíK 
f å®êçãê™ÇÉí é™ Éå Ü∏àÇI çãÉÇÉäÄ~êí ìí~åÑ∏ê í®âíçãê™ÇÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íêÉ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK qî™ ~î ÇÉëë~ ìíÖ∏êë ~î êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI î~ê 
~î ÇÉå Éå~ Ü~ê Éå íóÇäáÖí Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ â~åíâÉÇà~K aÉå íêÉÇàÉ 
~åä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå êÉëí ëíÉåK 
fåçã í®âíçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ ê∏ëÉäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ ë~ãí Éå 
çêÉÖÉäÄìåÇÉå ëíÉåë~ãäáåÖI ã∏àäáÖÉå Éå ëâ~Ç~Ç ëíÉåë®ííåáåÖK aÉå Ñ∏êëí~ 
~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÇÉäîáë ∏îÉêíçêî~Ç çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ î~ê ÇÉäîáë 
íê®ÇÄÉîìñÉåK 
f ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ í®âíçãê™ÇÉí óííÉêâ~åí äáÖÖÉê Éå íáÇáÖ~êÉ çÇä~Ç óí~I 
~ääÇÉäÉë áåîáÇ ÇÉ íêÉ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K k®êÜÉíÉå íáää Öê~î~ê çÅÜ ÇÉí 

áÇ~ NMNP çÑ OUVS 



íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí Ö∏ê ~íí ã~å Ü®ê â~å ãáëëí®åâ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ bÇ UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

£ëíê~ bÇ UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

£ëíê~ bÇ UTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

£ëíê~ bÇ UTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

£ëíê~ bÇ UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

áÇ~ NMNQ çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
PSTM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
h~ííÉêìãëî®ÖÉåI mêóëëÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f å®êÜÉíÉå ~î h~ííÉêìãëî®ÖÉå Ñáååë Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä ãÉÇ ROM 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëâ™äÖêçé~êK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ á ë~ãã~ Ö~í~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê J Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK 
pÅÜ~âíÉí î~ê íçí~äí ONM ã ä™åÖíI MIT ã ÄêÉíí çÅÜ MISJMIU ã ÇàìéíK 
pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ä®åÖë ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖ çÅÜ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NMNR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMNS çÑ OUVS 



^fp kê 
PSSV 

k~ãåLéä~íë 
h®ää~êîáää~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

üê 
NVVR 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMNT çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PSSU NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ åó Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

lãê™ÇÉí cáëâÉÄóJbâÉåÄÉêÖJiÉçå~êÇëÄÉêÖ ®ê Éå ~î pîÉêáÖÉë 
Ü®ääêáëíåáåÖëêáâ~ëíÉ éä~íëÉêK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê 
~íí âçåëí~íÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖI ëçã í Éñ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ëâìääÉ 
ÄÉê∏ê~ëK 
pÅÜ~âíÉí ëçã Öê®îÇÉë î~ê Å~ PRM ã ä™åÖíI MIQ ã ÄêÉíí çÅÜ MIS ã ÇàìéíK 
råÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉíI ëçã î~ê Å~ MIPJMIQ ã ÇàìéíI îáÇíçÖ ëíÉêáä äÉê~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NMNU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMNV çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
PSST NVVR 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄóî®ÖÉåI h~ÄÉäî®ÖÉåI h~ííÉêìãëî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

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

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

fä å®êÜÉíÉå ~î éä~íëÉå Ñ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñáååë Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä ãÉÇ ROM 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëâ™äÖêçé~êK 
pÅÜ~âíÉí î~ê íçí~äí OVM ã ä™åÖíI MIT ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ MIT ã ÇàìéíK 
pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ä®åÖë ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖK m™ Éíí é~êíáI 
ä®åÖë h~ííÉêìãëî®ÖÉå çÅÜ Å~ TR ã Ñê™å ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå ëÅÜ~âí~ÇÉ ã~å 
îáÇ ëáÇ~å ~î ÇÉåå~K a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éíí Å~ 
NM ã ä™åÖí ÖêçéëóëíÉãI ë~ãí Éíí ëíçäéÜ™äK 

áÇ~ NMOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMON çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSVV NVVR 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄóI rååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

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

póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ëÉ çã óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI 
Ñ∏êìíçã ÇÉå êÉÇ~å â®åÇ~ a~ÖëÄÉêÖ PRWNI Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉí ë~ãí ~íí 
ÄÉëí®ãã~ ä®ÖÉí é™ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ 
áåîÉåíÉê~íë ëçã ëíÉåë®ííåáåÖI ãÉå ìíáÑê™å ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ëíçêäÉâ çÅÜ 
Ü∏àÇ ë~ãí ÇÉí ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ÄÉêÖÉíë ìíëÉÉåÇÉI íçêÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉå 
ëå~ê~êÉ ÄÉå®ãå~ë ëçã ê∏ëÉK 
båäáÖí ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå î~ê ÇÉí â~êíã~íÉêá~ä ëçã ÇÉ Ü~ÇÉ ÉêÜ™ääáí îá~ 
kçêêâ∏éáåÖë âçããìå áåíÉ ∏îÉêÉåëëí®ãã~åÇÉ ãÉÇ îÉêâäáÖÜÉíÉåK 
h~êíã~íÉêá~äÉí ëçã ÇÉ Ü®åîáë~íë íáää î~ê ÇÉå Éâçåçãáëâ~ â~êí~åë Ää~Ç 
MUS VRI Ud VÑ ifka£K 
ä Ñ®äí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ä®ÖÉ áåíÉ ëí®ãÇÉ ãÉÇ â~êí~åK 
båäáÖí ÉâçåçãÉå ëâìääÉ Öê~îÉå Ñáåå~ë Å~ NRM ã kks çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå 
hä~ëíçêéë åçêÇ∏ëíê~ íçãíÖê®åëK cçêåä®ãåáåÖÉåë ãÉê Éñ~âí ä®ÖÉ ®ê Å~ 
NNM ã kks çã ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ íçãíÖê®åëÉåK 
ä ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á~âííçÖë Éå ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK sáÇ ìíë®íí~åÇÉí ~î Ñáñéìåâí Ü~ÇÉ Éå ëíÉå ãÉÇ Ñä~í 

áÇ~ NMOO çÑ OUVS 



 ∏îÉêëáÇ~I Å~ MITRñMIR ã ëíçêI äáÖÖ~åÇÉ á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ãáííI 
Ñê~ãêÉåë~íëI ÖÉåçãÄçêê~íë çÅÜ ã~êâÉê~íë ãÉÇ Éíí ãÉí~ääê∏êK aÉä ~î ëíÉå 
ë~ãí à®êåê∏ê Ü~ÇÉ ëÉÇ~å ê∏Çã™ä~íëK 
ä ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ áåçã ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ NMOP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMTS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ ÖÉåçã Éíí Ñä~Åâí çÇäáåÖëä~åÇëâ~é Ñê™å 
Ö™êÇÉå pâ®äëí~Ç OWN çÅÜ ∏ëíÉêìí ãçí åó~ bQW~åK m™ Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á 
™âÉêã~êâÉå Ñáååë Éå ÄÉêÖÜ®ää ãÉÇ ëâ™äÖêçé~êK h~ÄÉäå ëâìääÉ ä∏é~ ëíê~ñ 
ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~ ÄÉêÖÜ®ääK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí Éíí ~åí~ä éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉëK f Éíí 
ëÅÜ~âí çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ëâ™äÖêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êW ëíçäéÜ™äI ëí∏êêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå Ü®êÇ ë~ãí Éå 
Ñ∏êãçÇ~Ç Äê~åÇÖê~îK pÅÜ~âíÉí î~ê NRM ã ä™åÖíI OIR ã ÄêÉíí çÅÜ éä~ÅÉê~í 
á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê à®ãåí ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ÜÉä~ 
ëÅÜ~âíÉíK f Éíí ëÅÜ~âí óííÉêäáÖ~êÉ NM ã ë∏ÇÉêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âçâÖêçéK 
^î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ëéêáÇåáåÖ ~íí Ç∏ã~ ìíÖ∏ê ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí 
ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ çÅÜ ~åëäìíÉê íáää íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Eo~ééçêíI o~® rsJjáíí iáåâ∏éáåÖI NVVNFK aÉ ÑóåÇ 
ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉëíçÇ ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK 

áÇ~ NMOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NMOR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PUSR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
£ i™åÖíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë íáää ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ∏ééÉå ™âÉêã~êâ ëçã 
çãÖÉë ~î Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ~êKfåçã ëà®äî~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë áåÖ~ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK píóêëí~Ç TVWN ëçã á êÉÖáëíêÉí ëí™ê ëçã 
çÇäáåÖëê∏ëÉ ~î çÄÉëí®ãÇ ™äÇÉê ìíÖ∏êÉë ~î ìééÉåÄ~êäáÖÉå á ëÉå íáÇ 
ìééä~ÖÇ Ää™ ëéê®åÖëíÉåK o∏ëÉí äáÖÖÉê ÇÉëëìíçã áåçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã 
ëí™ê ëçã å~íìêã~êâ á éä~åìåÇÉêä~ÖÉíK pã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ á Ñçêã ~î 
ëçãã~êëíìÖçê Ñáååë á çãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäK aÉåå~ ÇÉä ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê áåíÉ íáääÖ®åÖäáÖ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí ãÉå 
Ä~ëÉê~í é™ êÉëìäí~íÉí Ñê™å ÇÉí ∏îêáÖ~ çãê™ÇÉí ®ê êáëâÉå ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ëâìääÉ Ñáåå~ë Ü®ê óííÉêëí äáíÉêåK vííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê â~å Ç®êÑ∏ê ~åëÉë ëçã 
çå∏ÇáÖ~ á ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉíK 
aÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉí ®ê äçâ~äáëÉê~ÇÉ íáää ÇÉ çãÖáî~åÇÉ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ~êå~I Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á ë∏ÇÉêK e®ê Ñáååë í Éñ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê 
çÅÜ Öê~î~êK e∏àÇëíê®ÅâåáåÖ~êå~ çÅÜ ëâçÖëã~êâÉå áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉê∏êë áåíÉ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~íáçåÉå çÅÜ 

áÇ~ NMOS çÑ OUVS 



 

ìåÇ~åíçÖë Ç®êÑ∏ê Ñê™å ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉåK aÉåå~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää 
ÇÉå ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ ™âÉêã~êâÉåK cäÉêí~äÉí ëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã ÇÉ Ü∏ÖêÉ 
äáÖÖ~åÇÉ ã~êâé~êíáÉêå~ îáäâ~ âìåÇÉ ÄÉÇ∏ã~ë ëçã ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåK fåçã ÜÉä~ ™âÉêã~êâÉå ìíÖàçêÇÉë àçêÇã™åÉå ~î ëíóî äÉê~K 
i®íí~êÉ àçêÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÄ~êí á çãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ç®ê ëî~ää~Ç 
ãçê®å é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉí çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê Ñ™ê Ç®êÑ∏ê ~åëÉë ëçã çå∏ÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ NMOT çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PTQS NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
péáâI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖ ~î Éå ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Éíí ÑäÉêí~ä ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î í®ãäáÖÉå ëíçê 
çãÑ~ííåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíë á âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉå çÅÜ ~åÖê®åë~åÇÉ Ö~íçêK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Ö™êÇëÑ~ëíáÖÜÉíÉåI îáäâÉå ëÅÜ~âíÉí ÇêçÖë á ~åëäìíåáåÖ 
íáääI ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ NVUOK aÉ ëÉå~ëíÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ 
ëâÉÇÇÉ á âî~êíÉêÉí h∏éã~ååÉå QI NVVP çÅÜ á hî d~êî~êÉå NJV NVVOK sáÇ 
ë~ãíäáÖ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê ÑäÉê~ åáî™Éê ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ~î 
çãÑ~íí~åÇÉ ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ääçííä~ÖíëK hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ê á ÖÉåçãëåáíí 
î~êáí ìéé íáää P ã íàçÅâ~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëÇàìéÉí îáÇ ÇÉí ~âíìÉää~ íáääÑ®ääÉí î~ê êáåÖ~K pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î ã~ñáã~äí N ãK m™ Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~I OM ã 
ãÉää~å ìíÜìëÉí çÅÜ Éäëí~íáçåÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ Éíí Çàìé ~î 
MIR ã ìåÇÉê ã~êâåáî™K pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉíí~ ä~ÖÉê ìåÇÉêë∏âíÉë Ñ∏ê Ü~åÇK 
i~ÖêÉí î~ê ÜçãçÖÉåí çÅÜ áååÉÜ∏ää áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉêK båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~åáã~äÄÉå çÅÜ ëéáâK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ 
ÑóåÇ ÉääÉê âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK dê®îåáåÖÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êí íçééÉå ~î 
âìäíìêä~ÖêÉí á âî~êíÉêÉíK 

áÇ~ NMOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMOV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTQR NVVR 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~íçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééë®íí~åÇÉí ~î Éíí åóíí Ñ®ëíÉ Ñ∏ê ÇÉå ëíçê~ àìäÖê~åÉå 
é™ e~Ö~íçêÖÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí î~ê êìåí çÅÜ O ã á Çá~ãÉíÉêK aàìéÉí î~ê NIT ãK f ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉêëí ä®ãåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Éíí íàçÅâí ä~ÖÉê 
ëéê®åÖëíÉåK sáÇ NIR ã Çàìé îáÇíçÖ Éíí MIO ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
∏îÉêä~Öê~ÇÉ êÉëíÉêå~ ~î Ü∏êåÉí é™ Éå íáãê~Ç åÉÇÄêìååÉå ÄóÖÖå~ÇK 
píçÅâ~êå~ î~ê î®äÄÉî~ê~ÇÉ çÅÜ ÇÉåÇêçéêçî âìåÇÉ í~ëK ^åä®ÖÖåáåÖÉå 
Ñêáä~ÇÉë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íçÖë ÄçêíK 

áÇ~ NMPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMPN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTQQ NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí sáåíÉêî~ÇÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
lÄê®åí ÄÉåI éçêëäáåK 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉ Ñ∏ê åó Çê®åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

hî sáåíÉêî~ÇÉí P äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ p∏ÇÉêâ∏éáåÖë 
ëí~Çëçãê™ÇÉK cçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉåI Çîë Ñê®ãëí ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ 
âìäíìêä~ÖêÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ á âî~êíÉêÉíI ®ê çâ®åÇ Ç™ áåÖÉå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñáååë ÇçâìãÉåíÉê~Ç á çãê™ÇÉíK aÉå åì ~âíìÉää~ íçãíÉå 
äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää sáåíÉêî~ÇëÖ~í~åë ëíê®ÅâåáåÖ î®ëíÉêìí î~êÑ∏ê 
ë~ååçäáâÜÉíÉå ~íí Ü®ê Ñáåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~åë™Öë ëçã ëíçêK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÜÉä~ çãê™ÇÉí êìåí Ñ~ëíáÖÜÉíÉå î~ê 
ëí∏êí ÉÑíÉê íáÇáÖ~êÉ Öê®îåáåÖëîÉêâë~ãÜÉí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë 
ÄóÖÖå~íáçå ENVOMJí~äF çÅÜ áåÖ~ çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f 
Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêé™îÉêâ~Ç ÑóääåáåÖ ãÉÇ çÄê®åÇ~ ÄÉå 
Ñê™å å∏í ë~ãí éçêëäáåK eìêìîáÇ~ ÑóääåáåÖÉå î~ê ÇáíÑ∏êÇ çÅÜLÉääÉê ®ê í~Öå~ 
Ñê®å çãê™ÇÉí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖå~íáçå î~ê áåíÉ ã∏àäáÖí ~íí ~îÖ∏ê~K 

áÇ~ NMPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMPP çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PTQP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí eÉêíáÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖÉå ~î íê~éé~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ãáåÇêÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

eìëÉí ®ê ÄóÖÖå~ÇëãáååÉK aÉå Ö~ãä~ íê~éé~å Ü~ÇÉ ë~íí ëáÖ ãÉÇ ∏îÉê O 
Çã çÅÜ íáää Ñ∏äàÇ ~î ÇÉíí~ Ü~ÇÉ ëéêáÅâÄáäÇåáåÖ ìééâçããáíK aÉå åó~ 
íê~éé~å âçããÉê ~íí Ñ™ Éå åó ÄçííÉåéä~íí~I ÖàìíÉå çî~åé™ ÇÉå Ö~ãä~I 
î~êÉÑíÉê ìêëéêìåÖëëíÉå~êå~ ä®ÖÖë íáääÄ~â~ á ã∏àäáÖ~ëíÉ ã™åK 
dàìíåáåÖëçãê™ÇÉí âçã ~íí ÄÉê∏ê~ ÇÉ T J NM Åã ~î ÇÉí Ü∏Öëí äáÖÖ~åÇÉ 
ëâáâíÉí ~î ÇÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖêÉåK aÉíí~ îáÇíçÖ îáÇ Éíí Çàìé ~î RM 
Åã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ã∏êâÑ®êÖ~í çÅÜ ë~åÇáÖíK 
aÉí áååÉÜ∏ää Ñ™í~äáÖ~ çÄê®åÇ~ ÄÉåK i~ÖêÉí âìåÇÉ áåíÉ Ç~íÉê~ë å®êã~êÉK f 
ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ä®ÇÇ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå~ê ëçã ìíÖàçêÇ 
ëí∏ÇëíÉå~ê Ñ∏ê ÇÉå Ö~ãä~ íê~éé~åK 

áÇ~ NMPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMVP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö ONR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I íçêéI Öê~îÑ®äíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
lãê™ÇÉí ®ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ™âÉêã~êâK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí î~êáÉê~ê ãÉää~å 
OM çÅÜ QR ãK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Öê~îÑ®äíI Éå ëíÉåë®ííåáåÖI íî™ 
íçêéä®ãåáåÖ~êK aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~ÇÉë íáç ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìääÉêëí~Ç VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

áÇ~ NMPS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMVN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
h~ééÉäÄ~ÅâÉåI h~ééäÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉ óííêÉ ÇÉä~êå~ ~î íî™ 
Äê~åÇÖê~îëÄçííå~êK aÉëë~ Ñçêíë®ííÉê áå ìåÇÉê î®ÖÉåK cóääåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î 
ëçíÄä~åÇ~Ç ë~åÇK _®ÖÖÉ ~åä®ÖÖåáåÖëêÉëíÉêå~ äáÖÖÉê íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ìåÇÉê 
î®ÖÉåK bîÉåíìÉää~ ∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉê Ü~ê ë~ååçäáâí Ñ∏êëîìååáí îáÇ 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®ÖÉåK 
^åä®ÖÖåáåÖ N é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ QM ã åçêê çã Öê~îÑ®äíÉíë î®ëíê~ ÇÉäK aÉåå~ 
Äê~åÇÖê~îëÄçííÉå ëóåíÉë ëçã Éå MIR ã ä™åÖ çÅÜ MINR ã ÑäçÅâ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëçíÄä~åÇ~Ç ë~åÇK ^åä®ÖÖåáåÖÉå Ñçêíë~ííÉ áå 
ìåÇÉê î®ÖÉåK aÉå ÇÉä ëçã äáÖÖÉê ìåÇÉê î®ÖÉå âî~êäáÖÖÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ O é™íê®ÑÑ~ÇÉë NIOM ã åçêê çã ^NK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ëóåíÉë ëçã 
Éå MIT ã ä™åÖ çÅÜ MIMNJMIO ã íàçÅâ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ëçíÄä~åÇ~Ç ë~åÇK ûîÉå ÇÉåå~ Äê~åÇÖê~îëÄçííÉå íóÅâë Ñçêíë®íí~ áå ìåÇÉê 
î®ÖÉåK bå âêìâëâ®êî~ íáääî~ê~íçÖëK 

áÇ~ NMPT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ NMPU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUSP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ î~ääÖê~îÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ~åëäìíåáåÖëî®Ö íáää Éå åóÄóÖÖÇ Äêç ∏îÉê 
s~ÇëíÉå~ ëäçííë î®ëíê~ î~ääÖê~î ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê á ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë î®ëíê~ ìíâ~åíK aÉå 
Éñ~âí~ ëí~ÇëÄÉÖê®åëåáåÖÉå ®ê Ü®ê áåíÉ â®åÇK 
píçê~ ÇÉä~ê ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ìíÑóääÇ~ àçêÇã~ëëçê 
Ñê™å åó~êÉ íáÇ ë~ãí ÖêìåÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê NTMMJNVMMJí~äëÜìëK 
f íêÉ ~î ÇÉ ëàì ëÅÜ~âíÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ëçã ÖÉåçã 
âÉê~ãáâÑóåÇ â~å âåóí~ë íáää NQMMJí~äÉíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ëóää~êK 

áÇ~ NMPV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NMQM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTTP NVVR 

k~ãåLéä~íë 
dçÇÉÖ™êÇI ^ääÜÉäÖçå~I cáîÉäëí~ÇI e∏ÖÄó ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜÉáã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇI Ç~ããî~ääI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI 
ÑóåÇéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI Öê~îI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóíí ÇìÄÄÉäëé™ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äI é™ ëíê®Åâ~å dçÇÉÖ™êÇ J jà∏äÄóI ÇÉäëíê®Åâ~å i®åëÖê®åëÉå J 
hà®ääëà∏å EqçêîãçëëÉåF çÅÜ ÇÉäëíê®Åâ~å c™ÖÉäëí~ J päçã~êéK 
aÉäëíê®Åâ~å i®åëÖê®åëÉå J hà®ääëà∏å Ö™ê ãÉëí~ÇÉäë ÖÉåçã ëâçÖëã~êâ 
ãÉÇ Éå ÇÉä ëã™ëà∏~ê á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉåK lãê™ÇÉå~ âêáåÖ dçÇÉÖ™êÇI 
e®ää~ çÅÜ aÉÖÉê∏å ®ê ìééçÇä~ÇÉK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë ëàì åó~ ä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ î~ê íî™ 
Ö™êÇëíçãíÉêI Éå Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖI Éå ÑóåÇéä~íë çÅÜ íî™ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êK aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~Çë Ñóê~ éä~íëÉê 
ëçã ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉêK 
aÉäëíê®Åâ~å c™ÖÉäëí~ J päçã~êé Ö™ê ÖÉåçã ÇÉå Ä∏êÇáÖ~ £ëíÖ∏í~ëä®ííÉåK 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ®ê ìééçÇä~íK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë íî™ åó~ ä®ãåáåÖ~êI Éå Öê~î çÅÜ Éå 
ÄóíçãíK aÉëëìíçã ã~êâÉê~ÇÉë Ñóê~ éä~íëÉê ëçã ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
Äçéä~íëÉê çÅÜL ÉääÉê Öê~î~êK 

áÇ~ NMQN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dçÇÉÖ™êÇ NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

jà∏äÄó ORVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóê~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NMQO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTTO NVVR 

k~ãåLéä~íë 
lêäìåÇ~I i~Öã~åëÄÉêÖ~I c™ääáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
m™ ëíê®Åâ~å Ñ∏êÄá i~Öã~åëÄÉêÖ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~êí îáäâ~ ä™Ö âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ é™ íî™ Ü∏àÇêóÖÖ~ê ÉãÉÇ~å ÇÉí 
ìíãÉÇ ÇÉå ∏îêáÖ~ ÇÉäÉå ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öçí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI íêçíë ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å âçåíêçääÉê~íë 
ãÉÇ à®ãå~ ãÉää~åêìãK 
sáÇ Ö™êÇÉå e∏ÖäáÇ á i~Öã~åëÄÉêÖ~ Üáíí~ÇÉë ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ ™âÉêå 
∏ëíÉê çã Ö™êÇÉåK píê~ñ åçêê çã Äçëí~ÇëÜìëÉí Üáíí~ÇÉë Éå ëçíÑä®Åâ E^NF 
çÅÜ ìééÉ é™ Éå Ü∏àÇêóÖÖ ëóÇ∏ëí çã ë~ãã~ Ö™êÇ Üáíí~ÇÉë Éå ëçíÄä~åÇ~Ç 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ E^OFK 
ríãÉÇ î®ÖÉå ãÉää~å e∏ÖäáÇ çÅÜ hêçåÖ~êÇÉå Üáíí~ÇÉë íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
E^PJRF ìåÖÉÑ®ê á Ü∏àÇ ãÉÇ píçê~ _ê®ååÉÖ™êÇÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î Éíí íìåí 
ëçíä~ÖÉê E^PFI Éå Ü®êÇ ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå E^QF çÅÜ Éå Ü®êÇäáâ~åÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ E^RFK 
píê~ñ î®ëíÉê çã hêçåÖ~êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ E^SF ãÉÇ 
å™Öçí ëçíÄä~åÇ~Ç ÑóääåáåÖK 
m™ Éå Ü∏àÇêóÖÖ ãÉää~å hêçåÖ™êÇÉå çÅÜ pâ®ååáåÖÉî®ÖÉå Üáíí~ÇÉë Éå 

áÇ~ NMQP çÑ OUVS 



Ü®êÇäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ E^TFK rééÉ é™ Ü∏àÇêóÖÖÉå ÖàçêÇÉë NM 
éêçîÖêçé~ê çÅÜ êÉëìäí~íÉí ÄäÉî íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê E^U çÅÜ ^VFI ëçã 
ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ ëíçäéÜ™äK 
fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ lêäìåÇ~ 

áÇ~ NMQQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTTN NVVR 

k~ãåLéä~íë 
os PR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçåI hàÉää bÇîáåÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI ÄêçííLí®âíI î®Öã®êâÉI ãáäëíçäéÉ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NI 
á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
mÖ~ î®ñíäáÖÜÉí âìåÇÉ ÇÉ Éà ÄÉëáâíáÖ~ë ãÉå ÇÉ Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉ îáÇ Éå 
ÉîÉåíìÉää îáÇ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dêÉÄç NNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

dêÉÄç NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

dêÉÄç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

dêÉÄç OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

dêÉÄç NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

üíîáÇ QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ NMQR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTTM NVVR 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉê∏I £îêÉ s™åÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉíí~ çãê™ÇÉ áåîÉåíÉê~ÇÉë é™ NVQMJí~äÉí çÅÜ å™Öçå êÉîáÇÉêáåÖ Ü~ê áåíÉ 
ëâÉííK aÉí ÖàçêÇÉë Ç®êÑ∏ê Éå ÄÉëáâíåáåÖ ëçã êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ ã∏àäáÖ~ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉå Üáíí~ÇÉëK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ííáäëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ÖÉêëí~Ç 

áÇ~ NMQS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUTQ NVVRI NVVS 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI à®êåJ çÅÜ âçéé~êëä~ÖÖI ÖàìíÑçêã~êI âÉê~ãáâI ä®ÇÉêI íÉñíáäáÉêI é®êäçêI 
ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê ~î íê®I ãÉí~ääI Öä~ëI Ñ∏êÉã™ä çÅÜ êÉÇëâ~é ~î íê® çÅÜ 
ãÉí~ää ë~ãí ë∏ãI ÄêçÇÇ~êI Ü®ëíëâçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí ™íÉêìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íî™ ~î ÇÉ é™ NUMMJí~äÉí êáîå~ 
î~ää~êå~ é™ s~ÇëíÉå~ ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

fåçã Éíí Å~ QMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉK _ÉÄóÖÖÉäëÉå ∏ÇÉä~ÇÉë NRQQ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î 
s~ÇëíÉå~ ëäçííK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ëóääëíÉåëê~ÇÉêI íê®JI 
ëíÉåJ çÅÜ íÉÖÉäÖçäî ë~ãí ÉäÇëí®ÇÉê Ç®ê Ñê~ãÑ∏ê~ääí Éå ëí∏êêÉ ìÖå 
ìééÄóÖÖÇ ~î íÉÖÉä â~å å®ãå~ëK ^åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë î~êW 
Éå ëíÉåÄêìååI Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇëéä~åI íìååçêI çÇäáåÖëóíçê ë~ãí Éå ã®åÖÇ 
çäáâ~ ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê®ååçêI ÇáâÉåI Ö®êÇÉëÖ™êÇ~ê çÅÜ 
âê~ÑíáÖ~êÉ éä~åâ ÉääÉê é~ääáë~ÇÉêK _ÉÄóÖÖÉäëÉå ëçã ä™Ö á ÑäÉê~ ëâáâí 
ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î íî™ é~ê~ääÉää~ ëíÉåä~ÖÇ~ Ö~íçê î~ê~î ÇÉå Éå~ ìíÖàçêí Éå 
Ñ∏êä®åÖåáåÖ ~î ÇÉå ìíãÉÇ s®ííÉêå ä∏é~åÇÉ pà∏Ö~í~åK 
dêìåÇãìê~êå~ íáää î~ää~êå~ë ëí∏Çãìê~ê ìåÇÉêë∏âíÉë çÅâë™ äáâëçã Éå PM 
ã ä™åÖ íìååî®äîÇ ~îäçééëâ~å~äK h~å~äÉå ëçã ÄóÖÖÇÉë á ãáííÉå ~î NRMMJ 
í~äÉí ë~ãã~åÄ~åÇ íç~äÉííÉå á dìëí~î s~ë~ë Äçëí~ÇëÜìë é™ ÄçêÖÖ™êÇÉå 
ãÉÇ ÇÉå ë∏Çê~ î~ääÖê~îÉåK 
råÖÉÑ®ê NMMM ãO ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å îáë~ÇÉ ëáÖ íáÇáÖ~êÉ Ü~ ìíÖàçêí Éíí 

áÇ~ NMQT çÑ OUVS 



 

î~ííÉåëàìâí çãê™ÇÉK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
Ñ∏êìíçã Ö®êÇÉåK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖàçêÇÉë Ää ~ ~îX ÄÉåI à®êåJ çÅÜ âçéé~êëä~ÖÖI 
ÖàìíÑçêã~êI âÉê~ãáâI ä®ÇÉê çÅÜ íÉñíáäáÉêI é®êäçêI ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê ~î íê®I 
ãÉí~ää çÅÜ Öä~ëI Ñ∏êÉã™ä çÅÜ êÉÇëâ~é ~î íê® çÅÜ ãÉí~ää ë~ãí ë∏ãI 
ÄêçÇÇ~ê çÅÜ ëâçê íáää Ü®ëíK 
jÉêé~êíÉå ~î ã~íÉêá~äÉí Ü®êê∏ê Ñê™å NQMMJ çÅÜ NRMMJí~äK 
lëíÉçäçÖáëâ ~å~äóëI îÉÇ~êíëÄÉëí®ãåáåÖI ã~âêçÑçëëáä~å~äóëI ÑçëÑ~í~å~äóë 
çÅÜ ÇÉåÇêçâêçåçäçÖáëâ ~å~äóë ®ê å™Öê~ ~î ÇÉ ~å~äóëÉê ëçã Ü~ê ìíÑ∏êíë 
é™ ã~íÉêá~äÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NMQU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
RNMP NVVRI NVVS 

k~ãåLéä~íë 
i~åÇÉêóÇë Äóíçãí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îÑ®äí 

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

cóåÇ 
cäáåíéáäëéÉíëI Ñäáåí~îëä~ÖI âî~êíë~îëä~ÖI íêÉâ~åíëÑáÄìä~I êÉã®åÇÉëÄÉëä~ÖI 
í™åÖÉéáäëéÉíë á à®êåI âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î i~åÇÉêóÇë âóêâçÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë 
~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê çÅÜ ÇÉä ~î ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí ëçã ®ê Å~ NR MMM ãO ëíçêíI äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåë 
ëíÉåëíê®åÖëÄóÖÇK f Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ~åëäìíåáåÖ Ñáååë Éå ëíçê 
ë~ãäáåÖ ëâ™äÖêçé~êK k®êÜÉíÉå íáää Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äí Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉê Ö∏ê ~íí âóêâ~åë éä~ÅÉêáåÖ J ãÉÇ ®äÇëí~ ÇÉä~êå~ Ñê™å ëÉåí NNMMJ 
í~ä J êáãäáÖíîáë Ü∏ê ë~ãã~å ãÉÇ Éå îáâáåÖ~íáÇ~ Äó ÉääÉê ëíçêã~åëÖ™êÇK f 
âóêâ~åë íçã Ñáååë ®îÉå Éå êìåëíÉå áåãìê~ÇK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™Ä∏êà~ÇÉë á ã~à NVVR çÅÜ Ü~ê é™ ÖêìåÇ ~î 
Ñ∏êëî™ê~åÇÉ çãëí®åÇáÖÜÉíÉê ìí∏â~íë á ÑäÉê~ çãÖ™åÖ~êK qçí~äí Ü~ê Ñóê~ 
çäáâ~ Éí~ééÉê ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ë~ãí Éå é™Ä∏êà~åÇÉ ÇÉä ~î 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êíëK c∏êëî™ê~åÇÉ çãëí®åÇáÖÜÉíÉê Ü~ê î~êáí ~íí 
çãê™ÇÉí Ü~ê Ü~Ñí Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê~ã íáää NVUS Ç™ ÇÉ ëáëí~ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ êÉîë çÅÜ ~íí ÇÉí Ç®êÉÑíÉê Ü~ê é™Ñ∏êíë ëíçê~ ã®åÖÇÉê 
ÄóÖÖ~îÑ~ääI äÉêJ çÅÜ àçêÇã~ëëçê EÅ~ NM MMM ãPF Ñ∏ê ~íí çãê™ÇÉí ëâìääÉ 
Ñ∏äà~ ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ âóêâçÖ™êÇÉåë íÉêê~ëëÉêáåÖK m™ çãê™ÇÉíë ä®ÖêÉ é~êíáÉê 
î~ê ÇÉ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêå~ë íàçÅâäÉâ Å~ O ãK 

áÇ~ NMQV çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ñ∏êî®åí~ÇÉë êÉëìäíÉê~ á ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâÄóå îáäâÉå çãå®ãåë é™ NPMMJí~äÉí ëçã i~ååÉê∏K aÉëë 
Éñ~âí~ ìíÄêÉÇåáåÖ ®ê áåíÉ å®êã~êÉ â®åÇ ãÉå çãê™ÇÉí ëçã ÄÉê∏êë ~î ÇÉ 
éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖ~êå~ íçêÇÉ Ü~ ìíÖàçêí Éå ÇÉä ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå âêáåÖ âóêâ~åK i®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™I ãÉå ÇÉ Ä~ê 
âê~ÑíáÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK aÉ êÉÅÉåí~ ëí∏êåáåÖ~êå~ î~ê ~î 
ÇÉå çãÑ~ííåáåÖÉå ~íí îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î Å~ Ü®äÑíÉå ~î çãê™ÇÉí 
áåíÉ î~ê êÉ~äáëíáëâ~K k™Öê~ ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ü~ê 
ÇçÅâ ìåÇÉêë∏âíëK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ãÉê çê∏êÇ~ ÇÉä~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äí Ç®ê Éíí é~êíá î~ê ëâ~Ç~í ~î ëÉåíáÇ~ 
Ö™êÇë~âíáîáíÉíÉê çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉI Ää ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®ê ÖêìåÇãìêëêÉëíÉêå~ 
íáää cäóÖÉäÖ™êÇÉåë ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~Ç çÅÜ ÖêìåÇãìê~êå~ ÉÑíÉê íî™ ëí∏êêÉ 
î®ñíÜìëK ûîÉå Éå ëâ™äÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ~î ÄÉêÖëâä~Åâ~êå~ á 
çãê™ÇÉíK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ÇÉäîáë 
ÄÉî~ê~í íê®Öçäî çÅÜ ÉäÇëí~Ç ë~ãí êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Üìëä®ãåáåÖK aÉåå~ î~ê ÇçÅâ âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ Ö™êÇë~âíáîáíÉíÉê 
îáäâÉí Ü~ê çã∏àäáÖÖàçêí íóéJI ëíçêäÉâëJ çÅÜ ™äÇÉêëÄÉëí®ãåáåÖK f çãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâ ë~ãí Éå îáâáåÖ~íáÇ~ 
í™åÖÉéáäëéÉíëK vííÉêäáÖ~êÉ ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉí ãÉÇ ÇÉ íî™ 
Üìëä®ãåáåÖ~êå~I Ää ~ Éå ÑäáåíéáäëéÉíë ãÉÇ ìêåìéÉå Ä~ë ë~ãí 
âî~êíë~îëä~ÖK aÉíí~ çãê™ÇÉ Ü~ê ëäìíìåÇÉêë∏âíëK 
dê~îÑ®äíÉíI îáäâÉí äáÖÖÉê á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäI çãÑ~íí~ê ãáåëí Éíí PMJí~ä 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ~ê ë~ãí óííÉêäáÖ~êÉ Éíí íáçí~ä î~êë 
∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉê ë~âå~ë ÜÉäí ÉääÉê ÇÉäîáëK m™ ÖêìåÇ ~î çë®âÉêÜÉíÉå 
ÜìêìîáÇ~ çãê™ÇÉí âçããÉê ~íí ëäìíìåÇÉêë∏â~ë ÉääÉê áåíÉ Ñê~ãêÉåë~ÇÉë 
áåíÉ ÇÉí íóÇäáÖí ~îÖê®åë~ÇÉ Öê~îÑ®äíëçãê™ÇÉí á ëáå ÜÉäÜÉíK k™Öê~ 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáäâ~ ë~âå~ÇÉ ∏îÉêÄóÖÖå~Ç ìåÇÉêë∏âíÉë ÇçÅâK bå ~î 
ÇÉëë~ î~ê Éå ìêåÉÄê~åÇÖêçéI Ç®ê ÇÉí Ñ∏êìíçã Éå ÄÉåìêå~ á âÉê~ãáâ 
áååÉÜ™ää~åÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå ®îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íêÉâ~åíëÑáÄìä~ 
~î Äêçåë ë~ãí Éíí ëéáê~äîêáÇÉí êÉã®åÇÉÄÉëä~Ö ~î à®êåK 
dê~îçãê™ÇÉí Ü~ê ìíáÑê™å ÑóåÇ Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 
çÅÜ âçããÉê íêçäáÖÉå ëäìíìåÇÉêë∏â~ë ëÉå~êÉK fåîáÇ Öê~îçãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã â~å Ü∏ê~ Ñê™å âóêâÄóåK _ä~åÇ ~åå~í 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå çë®âÉê ëóääëíÉåëê~ÇK f å®êÜÉíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëáäîÉêãóåí 
Ñê™å gçÜ~å fff êÉÖÉêáåÖëíáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ POPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NMRM çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
POOP NVVRI NVVS 

k~ãåLéä~íë 
eçÖëí~Çë j∏êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íëI Ü™äî®ÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
sáÇ eçÖëí~Ç NTMWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇêÉëíÉê çÅÜ ëíçäéÜ™ä îáäâ~ Ç~íÉê~ÇÉë 
íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK i®ãåáåÖ~êå~ íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉê ~î Éå 
ÄóÖÖå~Ç ~î ìíÜìëâ~ê~âí®êI íêçäáÖÉå áåíÉ ÄÉä®ÖÉå é™ Éå êÉÖÉäê®íí Äçéä~íë 
ÉääÉê á î~êí Ñ~ää á ìíâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íëK f çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå 
Ü™äî®ÖK 
sáÇ eçÖëí~Ç NTNWNI ÄÉä®ÖÉí Å~ RM ã î®ëíÉê çã eçÖëí~Ç NTMWNI 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë NVVQ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ÖÉåçã ~íí å™Öê~ 
ëÅÜ~âí ÇêçÖëK sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVS íçí~ä~îÄ~å~ÇÉë âê∏å ë~ãí 
∏ëíJ çÅÜ î®ëíëäìííåáåÖ~ê ~î Éå ãçê®å™ëK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ~î Éå Ñçëëáä 
™âÉêK dÉåçã ÜçêáëçåíÉää ëíê~íáÖê~Ñá Ü~ê âçåëí~íÉê~íë ~íí ÇÉå áååÉÜ™ääÉê 
ãáåëí íêÉ çäáâ~ Ñ~ëÉê Ç®ê ä®ÖÉí Ñ∏ê ™âÉêåë Öê®åëÉê î®ñä~íK üíãáåëíçåÉ Éå 
~î Ñ~ëÉêå~ Ä∏ê äáÖÖ~ á ãÉÇÉäíáÇ éÖ~ Éå NQ`JÇ~íÉêáåÖ ëçã ÉêÜ™ääíë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~K bå Ñ~ë â~å âåóí~ë íáää ìíàçêÇÉå ?h~ííÜÉããÉí? 
ëçã ™íÉêÑáååë êÉÇ~å é™ ÇÉå ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êí~å Ñê™å NSQMJí~äÉíK f 
çãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå íî™ Ü®êÇ~êI îáäâÉí ëâìääÉ âìåå~ áåÇáâÉê~ ®îÉå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí ™âÉêÄêìâ é™ éä~íëÉåK 

áÇ~ NMRN çÑ OUVS 



 

 

vííÉêäáÖ~êÉ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ~îÄ~å~ÇÉëK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåëíê®åÖ ëçã Éà î~ê ëóåäáÖ çî~å ã~êâK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK fåÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê ~î çÇäáåÖë~âíáîáíÉíÉêå~ 
Ñ∏êÉäáÖÖÉêK ûîÉå ÇÉåå~ óí~ äáÖÖÉê áåçã ÇÉí Üáëíçêáëâ~ h~ííÜÉããÉíë ®ÖçêK 
açÅâ îáë~ê áåÖ~ â~êíçê é™ çÇäáåÖ á çãê™ÇÉíK 
dÉåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ö™ê íî™ ëí∏êêÉ Ü™äî®ÖëëóëíÉãK _™Ç~ íçêÇÉ 
âìåå~ âåóí~ë íáää ÇÉå ëÉå~ëí á ãÉÇÉäíáÇ Éí~ÄäÉê~ÇÉ ÄóëíêìâíìêÉå çÅÜ Ö™ê á 
êáâíåáåÖ ãçí Üáëíçêáëâí â®åÇ~ Äó~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

áÇ~ NMRO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSSS NVVR\ 

k~ãåLéä~íë 
oáåÖëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ qçää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ â~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ãÉää~å íî™ Öê~îÑ®äí îáÇ oáåÖëí~ÇI î~êÑ∏ê êáëâÉå ~íí 
é™íê®ÑÑ~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê ~åë™Öë ëçã ëíçêK pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ 
äÉÇåáåÖ~ê ÜÉä~ î®ÖÉå çÅÜ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMRP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPOR NVVR\ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí dä~ëêìí~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ á pîÉÇÉåÖ~í~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉí Öê®îÇ~ çãê™ÇÉí á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ëâ ?_áäíÉã~íçãíÉå?I Ç®ê 
çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëJ çÅÜ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë NVUTJNVVMK 
lãê™ÇÉí î~ê á ëáå ÜÉäÜÉí ëí∏êí ~î Ö~ãä~ äÉÇåáåÖ~ê çÅÜ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMRQ çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PNSQ NVVR\ 

k~ãåLéä~íë 
máé~êÉÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏äÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê 
âçãéäÉííÉê~ÇÉ ãÉÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ é™ éä~íëÉåK h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêå~ 
é™îáë~ÇÉ Éíí ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëë~åí çãê™ÇÉ ë∏ÇÉê çã Éíí ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äí 
Eo~ééÉëí~Ç QWNF Ç®ê ã~êâÉå ÉåäáÖí â~êíã~íÉêá~äÉí ÄÉëâêÉîë ëçã 
ëíÉåÄìåÇÉå çÅÜ Éå ëí∏êêÉ ã®åÖÇ ?êìåÇä~ê? Ñ~ååë áåêáí~ÇÉ é™ â~êíçêå~K 
lãê™ÇÉí Ü~ê ~åî®åíë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ëçã Ü~Öã~êâ ëÉÇ~å ëäìíÉí ~î NSMMJ 
í~äÉíK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NSVS íî™ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ 
íçêéLÖ™êÇ~ê á î~Ç ëçã åìãÉê~ ®ê o~ééÉëí~Ç ë~ãÜ®ääÉK aÉëë~ íçãíÉê 
ÄÉê∏êë ÇçÅâ Éà ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
sáÇ ÇÉå ìééÑ∏äà~åÇÉ ÄÉëáâíåáåÖÉå ~åÑ∏êÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ éä~íëÉê ëçã 
é™ íçéçÖê~Ñáëâ~ ÖêìåÇÉê ãáëëí®åâíÉë âìåå~ êóãã~ Äçéä~íëÉê ÉääÉê 
Öê~îÑ®äíK 

áÇ~ NMRR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ NMRS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSTQ NVVR\ 

k~ãåLéä~íë 
^ÇÉäëå®ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êíáå pâà∏ÇÉÄê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë\ 

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

cóåÇ 
íÉÖÉäI ëéáâI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ëíÉåÖçÇë F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Öçãä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí Éíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëK aÉ ÇêçÖ 
ÇÉäë á Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ çÇäáåÖëê∏ëÉå çÅÜ é™ Éå Ü∏àÇ ëçã âìåÇÉ î~ê~ Éíí 
ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK bå ~î ìíêÉÇåáåÖÉåë ã™äë®ííåáåÖ~ê î~ê ~íí ÖÉåçã 
~íí ìåÇÉêë∏âí~ Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉ Ñáåå~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä ÉääÉê âçä íáää Éíí 
NQ`JéêçîK qêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ÖÉåçã çÇäáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ìíâ~ëíä~ÖÉê ~î 
çÇäáåÖëëíÉåK 
s~êâÉå îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î çÇäáåÖëê∏ëÉí ÉääÉê ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖÉå 
ÖÉåçã ìíâ~ëíä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä ÉääÉê âçäK ^íí çÇäáåÖ 
Ñ∏êëáÖÖ™íí á ëÉå íáÇ áåÇáâÉê~ë ~î ~íí ëéê®åÖëíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óíäáÖí á Éíí 
EáÅâÉ ìåÇÉêë∏âíF çÇäáåÖëê∏ëÉK aÉíí~ ìíÉëäìíÉê ÇçÅâ áåíÉ ~íí çãê™ÇÉí 
çÇä~íë á Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK qî™ ëÅÜ~âí ÇêçÖë á ë®åâ~å åÉÇ~åÑ∏ê çãê™ÇÉí 
ãÉÇ çÇäáåÖëê∏ëÉåK aÉëë~ ëÅÜ~âí î~ê ë™î®ä ~åä®ÖÖåáåÖëJ ëçã ÑóåÇíçãã~K 
sáÇ Äçéä~íëä®ÖÉí é™ Éå Ü∏àÇ ∏ëíÉê çã çÇäáåÖëê∏ëÉå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~êë ™äÇÉê áåíÉ Ü~ê Ö™íí ~íí Ñ~ëíëí®ää~K f ëÅÜ~âíÉåë î®ëíäáÖ~ëíÉ 
ÇÉäI îáÇ Ü∏àÇÉåë ÑçíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ™êÇÉêëé™ê çÅÜ áåíáää 
ÇÉëë~ íî™ ãáåÇêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK aÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí ÇÉëë~ Ü~ê Éíí 
ÑìåâíáçåÉääí ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çÇäáåÖëóí~åK 

áÇ~ NMRT çÑ OUVS 



 

 

 

 

f ÇÉ î®ëíê~ çÅÜ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î Ü∏àÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
~î ÇáÑÑìë â~ê~âí®êK jÉêé~êíÉå ~î ÇÉëë~ î~ê ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ÉääÉê 
ëíçäéÜ™äK qî™ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™K aÉëë~ ä™Ö ÇçÅâ å™Öçí óíäáÖ~êÉ ®å 
∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ë~âå~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK f ÜÉä~ çãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ ëÉåíáÇ~ ã~íÉêá~ä ëçã íÉÖÉäI ëéáâ çÅÜ óåÖêÉ ëíÉåÖçÇë á 
~åä®ÖÖåáåÖëåáî™åK f ëÅÜ~âíÉí é™ ÇÉå ∏ëíäáÖ~ ÇÉäÉå ~î Ü∏àÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
î~êâÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ Äçéä~íëä®ÖÉí ®ê ~î ë™ ÇáÑÑìë ~êí ~íí ÇÉ áåíÉ â~å 
ÄÉíê~âí~ë ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉ íî™ Ü®êÇ~êå~ î~ê ~åä~ÖÇ~ å™Öçí 
óíäáÖ~êÉ ®å ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ â~å ë™äÉÇÉë î~ê~ óåÖêÉ ®å ÇÉëë~K 
pÉåíáÇ~ ã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí åÉê íáää ~åä®ÖÖåáåÖëåáî™I 
ë~ãí á îáëë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã íáää ìíëÉÉåÇÉí é™ãáåÇÉ çã ÇÉ Ü®ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
aÉ ÉåÇ~ áåÇáâ~íáçåÉêå~ é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí á çãê™ÇÉí î~ê ÇÉå 
çÇäáåÖëóí~ ãÉÇ ™êÇÉêëé™ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÑçíÉå ~î Ü∏àÇÉå ãÉÇ 
Äçéä~íëä®ÖÉK aÉí ~åíáâî~êáëâ~ î®êÇÉí ~î îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉåå~ 
óí~ Ñ∏êÉëä™ë î~ê~ ä™Öí çÅÜ áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ë 
Ç®êÑ∏êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ NMRU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPQU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
bâÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ÄÉê∏êÇ~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê á rääëí®ãã~çãê™ÇÉíI Å~ U âã ëóÇ∏ëí çã 
iáåâ∏éáåÖë ÅÉåíêìãK lãê™ÇÉí âêáåÖ _ä®ëí~Ç d™êÇI ëçã ìééÑ∏êíë ìåÇÉê 
NUMMJ çÅÜ NVMMJí~äÉå ®ê Éå êáâ Ñçêåä®ãåáåÖëÄóÖÇ ãÉÇ Ää ~ 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã íáää ëíçê 
ÇÉä Ñ™íí ä®ãå~ éä~íë ™í Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK lãê™ÇÉí âêáåÖ Ö™êÇÉå çÅÜ 
ÇáêÉâí ë∏ÇÉê Ç®êçã Ü~ê î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ç®ê Ää ~ ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê âìåå~í âçåëí~íÉê~ëK aÉí Ñ~ååë ~åäÉÇåáåÖ ~íí ~åí~Ö~ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®îÉå Ñ~ååë á çãê™ÇÉí âêáåÖ _ä®ëí~Ç äçÖÉK 
qçãíÉå î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î ëÉå~êÉ íáÇë â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖI Ää ~ Éä çÅÜ 
Ñà®êêî®êãÉI î~êÑ∏ê ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå ÑáÅâ ÄÉÖê®åë~ëK aÉå äçÖÉ ëçã 
ëí™íí é™ íçãíÉå çÅÜ åìãÉê~ ®ê åÉÇÄêìååÉå Ü~ê ìééí~Öáí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ìíêóããÉíK cóê~ ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë Ñ∏ê ~íí ìíêÉÇ~ ÜìêìîáÇ~ ÇÉí Ñ~ååë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK f ëÅÜ~âíÉåI ëçã Öê®îÇÉë åÉÇ íáää NINM ãI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóääå~Çëã~ëëçê á Ñçêã ~î íê®I ~ëÑ~äíI ÄÉíçåÖI íÉÖÉä çÅÜ äÉê~K 
j~ëëçêå~ î~ê ÇÉäîáë ëçíÄä~åÇ~ÇÉ ÉÑíÉê Äê~åÇÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 

áÇ~ NMRV çÑ OUVS 



áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NMSM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POQN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hä~ÅâÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ëI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉåI äÉêâäáåáåÖI âî~êíë~îëä~ÖI ëä~ÖÖI 
éçêëäáåI â~âÉäI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
hä~ÅâÉÄçêÖë Ö™êÇI ëçã ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NQMMJí~äÉíI äáÖÖÉê é™ Éíí ëíê~íÉÖáëâí 
ä®ÖÉ Ç®ê pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å ã∏íëK aÉå é™ ë™ ë®íí ÄáäÇ~ÇÉ ìÇÇÉå ®ê 
~îëâìêÉå ~î Éå î~ääÖê~îK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê íçäâ~Ç ëçã Éå ëâ~åë á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë Éå îÉÅâ~ éÉê ™ê 
ëÉÇ~å NVVN á Éíí ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí ãÉää~å ãìëÉÉíI Éå ëíìÇáÉÅáêâÉä îáÇ 
ãÉÇÄçêÖ~êëâçä~å á jà∏äÄó EëÉÇ~å NVVP ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå 
jà∏äåÉêF çÅÜ jà∏äÄó âçããìåK ^êÄÉíÉí Ü~ê ÄÉâçëí~íë ~î ãÉÇÉä Ñê™å 
jà∏äÄó âçããìåK 
NVVN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ÇÉ ÑçêãÉå ~î Éå éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí 
ë∏â~ ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÑ®ëí~ Ö™êÇÉåK aÉëë~ ëé™ê îáë~ÇÉ ëáÖ 
âçãã~ Ñê™å ÇÉ ãÉëí ëâáäÇ~ íáÇÉêK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Üìë 
Ç~íÉê~í íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ âÉê~ãáâ Ç~íÉê~Ç íáää åÉçäáíáâìãK 
råÇÉê ™êÉå NVVOJNVVR Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí 
Ñê™å ÇÉí ã~íÉêá~ä ëçã é™íê®ÑÑ~íë NVVNI ãÉå âçãéäÉííÉê~ÇÉë ®îÉå 
ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âí á íê®ÇÖ™êÇÉå s çã î~ääÖê~îÉåK bå 
é~äáëë~Ç Ü~ê âçåëí~íÉê~íë £ çã ÇÉå â®åÇ~ î~ääÖê~îÉåK sáÇ NVVQ ™êë 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ ÜÉäí çâ®åÇ î~ääÖê~î ëçã ä∏éÉê 
íî®êë ∏îÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇëéä~åÉåI Ñê~ãÑ∏ê ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉåK 

áÇ~ NMSN çÑ OUVS 



 
 

 

píê~ñ £ çã ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå 
ëóääëíÉåëÖêìåÇ ëçã Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äK aÉí ìíÑ∏êÇÉë ®îÉå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ìåÇÉê ÖçäîÉí á Éå ÇÉä ~î ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå Ç®ê ®äÇêÉ 
ÖçäîêÉëíÉê çÅÜ ëóääëíÉå~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
péêáÇÇ~ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å ëíÉå™äÇÉê çÅÜ à®êå™äÇÉê Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë áåçã 
çãê™ÇÉíI äáâëçã êáâäáÖí ãÉÇ Ñ∏êÉã™ä Ñê™å NRJNSMMJí~ä çÅÜ Éåëí~â~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÉã™äI ÇóâåáåÖ~ê á pâÉå~™å çÅÜ pî~êí™å Ü~ê é™îáë~í 
é™äâçåëíêìâíáçåÉêK jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ î~ääÖê~î~êå~ Ñáååë Éíí âê~ÑíáÖí é™Ñ∏êí 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê ∏îÉê Éíí ÇãJíàçÅâí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉêK 
råÇÉê NVVS Ü~ê ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ âçåÅÉåíêÉê~íë s çã 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉåK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ëóääëíÉåëÖêìåÇ 
Eã∏àäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~F çÅÜ Éå ê®åå~ ãìê~Ç ~î ™íÉê~åî®åí íÉÖÉäK m™ 
ä~ÇìÖ™êÇëéä~åÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ®äÇêÉ åáî™Éê ãÉÇ âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖK 
ríÉ é™ ìÇÇÉå £ çã ÇÉå £ î~ääÖê~îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ëíçäéÜ™ä 
Ü∏ê~åÇÉ íáää ÇÉå é~äáëë~Ç ëçã ä∏éí ä®åÖë ãÉÇ pî~êí™åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

g®êëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ g®êëí~Ç 

áÇ~ NMSO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POOR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
e®ääÉëí~Ç âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉääI ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉå Eã®ååáëâ~F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå çÅÜ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ á e®ääÉëí~Ç 
âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí ä™Ö é™ âóêâ~åë åçêê~ ëáÇ~ çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å 
ä™åÖÜìëÉíë Ñ∏êëí~ Ñ∏åëíÉê ê~âí åçêêìí Å~ S ãÉíÉê Ñê~ã íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ 
äÉÇåáåÖK 
e®ääÉëí~Çë ÄÉÑáåíäáÖ~ âóêâ~ ìééÑ∏êÇÉë ë™ ëÉåí ëçã NUVR ÉÑíÉê ~íí ÇÉå 
Ö~ãä~ âóêâ~å ÉäÇÜ®êà~íë ë∏åÇ~ÖÉå ÇÉå OO à~åì~êá NUVMK aÉå Ö~ãä~ 
âóêâ~å Ü~ÇÉ ~åçê Ñê™å NOMMJí~äÉí ãÉå î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ÑäÉêí~äÉí çãJ çÅÜ 
íáääÄóÖÖå~ÇÉê Ñê~ã íáää ÇÉå ∏ÇÉëÇáÖê~ Äê~åÇÉåK qáää âóêâ~å Ü∏êÇÉ Éå 
âäçÅâëí~éÉä ëçã Ñäóíí~ÇÉë íáää pâ~åëÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î 
ÇÉå åó~ âóêâ~å ÉÑíÉêëçã ÇÉå ìééÑ∏êÇÉë é™ éä~íëÉå Ñ∏ê âäçÅâëí~éÉäåK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ 
ê~ëã~ëëçê ë~ååçäáâí Ñê™å ÇÉå êáîå~ âóêâ~å ë~ãí ÄÉå Ñê™å çãÖê®îÇ~ 
Öê~î~êK o~ëã~ëëçêå~ î~ê Ö~åëâ~ ëé~êë~ãã~ çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î âêçëë~í íÉÖÉä 
Ää~åÇ~í ãÉÇ â~äâÄêìâK _Éåã~íÉêá~äÉí î~ê Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë êáâäáÖí çÅÜ âçã 
Ñê™å çãê∏êÇ~ Öê~î~ê íêçäáÖíîáë íáääÜ∏ê~åÇÉ ÇÉå Ö~ãä~ âóêâ~åK 

áÇ~ NMSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e®ääÉëí~Ç PNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ääÉëí~Ç 

áÇ~ NMSQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPQP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
dê™Äê∏Çê~Ö~í~åI hìåÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
â~äâëíÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î Éå Ö~íìÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ S ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ NITMJOIMR ãÉíÉê ÇàìéíK pÅÜ~âíÉíë 
åçêê~ ÇÉä î~ê ëí∏êí ~î äÉÇåáåÖ~ê ãÉå á ÇÉå ë∏Çê~ Ñ~ååë Éíí Å~ P ãÉíÉê 
ä™åÖí ëíê™â ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê Å~ MITM ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K 
hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ®îÉå ëí∏êí ÖÉåçã íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ çî~åáÑê™åI îáäâÉí 
ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí âìäíìêä~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ ìééÖáÅâ íáää MIPM ãÉíÉê çÅÜ áååÉÜ∏ää 
ã∏êâÄêìå ë~åÇÄä~åÇ~Ç äÉê~I ëíÉå~ê MIMRJMINR ãÉíÉêI íÉÖÉäâêçëë çÅÜ 
Éåëí~â~ âçäÄáí~êK f ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Éíí 
~åí~ä ëí∏êêÉ ëíÉå~ê MINRJMIOM ãÉíÉê á âìäíìêä~ÖêÉíë ∏îêÉ ÇÉäK f 
âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÜìÖÖÉå â~äâëíÉå NSñNOñS Åã ëíçê ãÉÇ 
íóÇäáÖ~ ëé™ê ~î í~åÇ~Ç ãÉàëÉä é™ Éå~ ÄêÉÇëáÇ~åK 

áÇ~ NMSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMSS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPQQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î ëäçííÉíë ÄçêÖëíìÖ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

kÉÇâå~ÅâåáåÖ ~î ëÉåíáÇ~ éìíë ìíÑ∏êÇÉë ~î ãìê~êÉ Ç®êÉÑíÉê îáÇíçÖ ÇÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
_çêÖëíìÖ~å ìíÖ∏ê ÇÉå ®äÇëí~ ÄóÖÖå~ÇëâêçééÉå çî~å ã~êâ ëçã áÇ~Ö 
áåÖ™ê á iáåâ∏éáåÖë ëäçííK aÉå ìééÑ∏êÇÉë ë~ååçäáâí ìåÇÉê NNMMJí~äÉí ëçã 
êÉéêÉëÉåí~íáçåëî™åáåÖ é™ ÄáëâçéÉåë Ö™êÇK aÉå ®ê ìééÑ∏êÇ á â~äâëíÉå íáää 
Éå î™åáåÖë Ü∏àÇK rêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ê ÄçêÖëíìÖ~å î~êáí Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ éä~åí 
íê®í~âK råÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ Ü~ê ÇÉå ìíë~ííë Ñ∏ê Éå Äê~åÇ çÅÜ Ç®êÉÑíÉê 
ä~Ö~íë ìéé ãÉÇ íÉÖÉäK pÉå~êÉ Ü~ê ã~å ä™íáí ëä™ âêóëëî~äîK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê Éíí ëíçêí ~åí~ä íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ 
ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉêI ëçã í Éñ ëâóííÉÖäìÖÖ~êI âìåå~í 
ÄÉä®ÖÖ~ëK 

áÇ~ NMST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMSU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPQR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
cê~ÖãÉåí ~î Öä~ëÄ®Ö~êÉI âÉê~ãáâI îáåâçêâ~êI ëî~îÉäI ÄìíÉäàÖä~ëI 
âå~ééå™ä~êI ÑáåÖÉêÄçêÖI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áçêÇåáåÖëí®ää~åÇÉ ~î ëäçííÉíë îáåâ®ää~êÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bå Öçäîë®åâåáåÖ ëâÉÇÇÉ á â®ää~êÉåë î®ëíê~ êìãK qî™ ë~åÇáÖ~ Öçäîä~ÖÉê 
íçÖë Äçêí çÅÜ ë™ää~ÇÉëK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ®îÉå Éå 
∏îÉêëáâíäáÖ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î î®ÖÖ~êå~ á Ä™Ç~ â®ää~êêìããÉåK 
aÉëë~ ÇÉä~ê ~î iáåâ∏éáåÖë ëäçíí Ü~ê Éå ãóÅâÉí çâä~ê Ç~íÉêáåÖK £îÉê 
â®ää~êå~ Ñáååë Éíí ëíÉåÜìë ëçã íêçäáÖÉå ìééÑ∏êë ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇI 
ë~ãíáÇáÖí ëçã ã~å ìééÑ∏ê Éå çãÖ®êÇ~åÇÉ êáåÖãìêK qî™ â®ää~êî®ÖÖ~ê 
ÄóÖÖë çã á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ëíÉåÜìëÉí ìééÑ∏êëK aÉ ∏îêáÖ~ íî™ î®ÖÖ~êå~ 
ë~ãí â®ää~êåÉÇÖ™åÖ ãÉÇ íê~éé~ ®ê ®äÇêÉ çÅÜ ìééÑ∏êÇ~ á â~äâëíÉåK 

áÇ~ NMSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMTM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPQT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçîI âî~êíÉêÉí iìÑíëé~å~êÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ ëíê®Åâ~ î~ê ÇÉí Ñê~ãÑ∏ê~ääí íî™ çãê™ÇÉå ëçã ìíêÉÇÇÉë 
å®êã~êÉ Ç™ ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ÇÉëë å®êÜÉíK aÉí Ñ∏êëí~ 
çãê™ÇÉí ä™Ö á ™âÉêã~êâ ë∏ÇÉê çã i~ãÄçÜçîëäÉÇÉå á pä~â~ ëåI áåîáÇ ÄÉêÖ 
á Ç~ÖÉåK aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíê®Åâ~ ìíãÉÇ qáååÉêÄÉÅâÉå 
çÅÜ Äçëí~Çëâî~êíÉêÉå iìÑíëé~å~êÉåI iìÑíÄÉî~â~êÉå çÅÜ i∏àíå~åíÉå á pWí 
i~êë ëåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NMTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NMTO çÑ OUVS 



 

 

 
  

  

^fp kê üê 
PPQV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
h~ääÉêëí~ÇI üÄó £ëíÉêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î î™íã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉ åó~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ éä~åÉê~ë ~íí ÄóÖÖ~ë ÇáêÉâí åçêê çã ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ 
çÅÜ ~åëäìí~ á åçêê íáää üÄó £ëíÉêÖ™êÇI ëçã ®ê Éíí ìíÑäóíí~í ÜÉãã~å Ñê™å 
Äóå üÄóK aáêÉâí ëóÇ∏ëí çã Ö™êÇÉå Ñáååë Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ é™ Éå 
Ñä~Åâ Ü∏àÇêóÖÖ ëçã Ü~ê ksJp£ êáâíåáåÖK c~âíçêÉê ëçã ëíóêâÉê 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉå ®ê ÇÉ ëâ®êîëíÉå~ê á ™âÉêã~êâÉå ëçã á~âííçÖë îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉå ë~ãí ÇÉ ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê ëçã Ñáååë á å®êçãê™ÇÉíK 
aÉëëìíçã ìíÑ∏êÇÉë íáÇáÖ~êÉ Éå ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
∏îÉêëáâíëéä~åÉå Ñ∏ê h~ääÉêëí~Ç J j∏êíä∏ë~çãê™ÇÉí Ç®ê Ñ∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää üÄó £ëíÉêÖ™êÇK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê Ç~ãã~êå~ë 
äìÑíåáåÖëê®ååçê é™ Ü∏àÇêóÖÖÉå çÅÜ ÇÉëë ëäìííåáåÖ~êK m™ âê∏åÉíI Ç®ê 
ìåÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î äÉêÄä~åÇ~Ç ãçê®åI ë~âå~ÇÉë ëé™ê ÉÑíÉê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí f ÇÉå î®ëíê~ ëäìííåáåÖÉå ÇçãáåÉê~ÇÉ äÉê~ ëçã Äáíîáë 
î~ê ã∏êâÑä~ããáÖK ûîÉå á ÇÉå ∏ëíê~ ëäìííåáåÖÉåI ëçã î~ê ™âÉêã~êâI 
ìíÖàçêÇÉë ìåÇÉêä~ÖÉí ~î äÉê~K råÖÉÑ®ê PM ã Ñê™å âê∏åÉí ìééíê®ÇÇÉ Éíí 
ã∏êâí ä~ÖÉê ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Å~ PR ã ∏ëíÉêìíK i~ÖêÉí î~ê ìéé íáää NR Åã 

áÇ~ NMTP çÑ OUVS 



 

 
 

íàçÅâí çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î ã∏êâI äìÅâÉê ÜìãìëÄä~åÇ~Ç äÉê~I ÇçÅâ Éà ëçíáÖíK 
vííÉêëí äáíÉI çÅÜ î®äÇáÖí ëã™ Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åÇ äÉê~ âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë 
ë~ãí Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉåëäáâå~åÇÉ ëíÉå~êK fåÖ~ ëâáâíåáåÖ~ê á ä~ÖêÉí âìåÇÉ 
á~âíí~Ö~ë çÅÜ áåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÉääÉê Üáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë é™I á 
ÉääÉê ìåÇÉê ä~ÖêÉíK a™ áåÖ~ âçåâêÉí~ áåÇáÅáÉê íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã 
å™Öçí âìäíìêä~ÖÉê ®ê ë~ååçäáâí ÇÉí ã∏êâ~ ä~ÖêÉí ëé™ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ çÇäáåÖ~ê 
á çãê™ÇÉí ëçã â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ çÅÜLÉääÉê Üáëíçêáëâ íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMTQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPRM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hî~êåÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
pä~ÖÖI ëíÉåâçäI ÑáäI âÉê~ãáâ E_fiQ íóéFI ÄìíÉäàÖä~ë 

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

aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê áåçã q~ååÉÑçêë ãÉÇÉäíáÇ~ âî~êåÄó ëçã 
®ê â®åÇ ëÉÇ~å NPMMJí~äÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çäáâ~ ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êI ÇÉäë Ñê™å 
NUVPI ÇÉäë ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK píçê~ ã®åÖÇÉê ëéê®åÖëíÉå çÅÜ ê~ëã~ëëçê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáäâÉí çã∏àäáÖÖàçêÇÉ Éå Ñìääëí®åÇáÖ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK píÉêáä ã~êâ å™ÇÇÉë Éà é™ ÖêìåÇ ~î å®ãåÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK a®êãÉÇ âìåÇÉ ÇÉí áåíÉ ÜÉääÉê âçåëí~íÉê~ë á îáäâÉå 
çãÑ~ííåáåÖ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëI î~êÑ∏ê Éå 
Ñ∏êåó~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ä∏ê ëâÉ ÉÑíÉê ~íí Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ ëÉå~ 
âî~êåä®ãåáåÖ~ê ~îä®Öëå~íë Ñê™å éä~íëÉåK 

áÇ~ NMTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMTS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPRN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
í~éÉíÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î íî™ êìã á ëäçííÉíë ë∏Çê~ ÑäóÖÉä ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

kÉÇâå~ÅâåáåÖ ~î ëÉåíáÇ~ éìíë ìíÑ∏êÇÉë ~î ãìê~êÉ Ç®êÉÑíÉê îáÇíçÖ ÇÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
aÉ ~âíìÉää~ äçâ~äÉêå~ äáÖÖÉê é™ ÄçííÉåî™åáåÖÉå á ÇÉå ÇÉä ~î ëäçííÉí ëçã 
ìééÑ∏êÇÉë ìåÇÉê NRMMJí~äÉí ~î gçÜ~å fffK fåÖ™åÖ íáää äçâ~äÉêå~ ëâÉê îá~ 
Éå Ç∏êê á ë∏Çê~ éçêíî~äîÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê ÑäÉê~ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ çãÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK _ä ~ çäáâ~ Ç∏êêJ çÅÜ Ñ∏åëíÉê∏ééåáåÖ~êK 

áÇ~ NMTT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMTU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPRO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Ec~à~åë ~î äìëíêÉJï~êÉ íóéFI ëâáååî~åíÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î ëäçííÉíë Ñ~ë~ÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK ^êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÇÉä~ÇÉë ìéé é™ íî™ 
ë®ëçåÖÉê çÅÜ ìåÇÉê NVVS ÄÉê∏êÇÉë ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ î®ëíê~ Ñ~ë~ÇÉåK 
kÉÇâå~ÅâåáåÖ ~î NVPMJí~äë éìíëÉå ìíÑ∏êÇÉë ~î ãìê~êÉ Ç®êÉÑíÉê îáÇíçÖ 
ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê iáåâ∏éáåÖë ëäçíí ìééÑ∏êë ìêëéêìåÖäáÖÉå Éå Äçëí~Ç ™í 
ÄáëâçéÉå ìåÇÉê ëÉåí NNMMJí~äK bÑíÉê Ü~åÇ íáääâçããÉê ~ääí ÑäÉê 
ÄóÖÖå~Çëâêçéé~ê á â~äâëíÉåI Öê™ëíÉå ÉääÉê íÉÖÉäI ëçã ëäìíäáÖÉå 
ë~ãã~åÄáåÇë ãÉÇ Éå êáåÖãìêK bÑíÉê êÉÑçêã~íáçåÉå ∏îÉêÖ™ê 
ÄáëâçéëÄçêÖÉå íáää ~íí Ääá Éíí âìåÖäáÖí ëäçííK píçê~ íáääÄóÖÖå~ÇÉê ëâÉê 
ìåÇÉê dìëí~î s~ë~ çÅÜ gçÜ~å fffK bÑíÉê gçÜ~å fff ìíÑ∏êë áåÖ~ ëí∏êêÉ 
íáääÄóÖÖå~ÇÉêI Ç®êÉãçí áåäÉÇë Éå PMMJ™êáÖ éÉêáçÇ ~î ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ 
êÉåçîÉêáåÖ~ê çÅÜ êáîåáåÖ~êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê Éíí ëíçêí ~åí~ä íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ 
ÄóÖÖå~Çëâêçéé~ê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ëI äáâëçã Ñ∏êëí 
ìåÇÉê NVVR ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÇÉâçê~íáî~ Ñ~ë~Çã™äÉêáÉêK bå 
çãÑ~íí~åÇÉ çãÇ~íÉêáåÖ ~î ÇÉ çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉêå~ Ü~ê âìåå~í 
ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìíáÑê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI äáâëçã Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê á ÇÉå áåÄ∏êÇÉë 

áÇ~ NMTV çÑ OUVS 



 

 

âêçåçäçÖáå ãÉää~å çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇëJ çÅÜ çãÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉêK aÉ íáÇáÖ~êÉ 
Ç~íÉêáåÖ~êå~ Ü~ê î~êáí Ö®ää~åÇÉ ëÉÇ~å `å~ííáåÖáìë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ 
NVPMJí~äÉíK råÇÉê ~êÄÉíÉíë Ö™åÖ Ü~ê ÇÉí ®îÉå ëâÉíí Éå ìíîÉÅâäáåÖ ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëJ çÅÜ ÇçâìãÉåí~íáçåëãÉíçÇáâÉåK 
_ä~åÇ åóÜÉíÉêå~ Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ NVVS Ä∏ê å®ãå~ë ÇÉå ëíçê~ 
ã®åÖÇ çãJ çÅÜ é™ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã ìééí®ÅâíÉë é™ ÇÉå î®ëíê~ Ñ~ë~ÇÉåK 
k®ãå~ë Ä∏ê ®îÉå ÇÉå ëâ®êî~ ~î ëé~åëâ Ñ~à~åëI ë â ?äìëíêÉ ï~êÉ? ëçã 
Üáíí~ÇÉë áåãìê~Ç Ü∏Öí ìéé é™ ÇÉå î®ëíê~ Ñ~ë~ÇÉåK 
f ÇÉå ®äÇëí~ ÄóÖÖå~ÇÉå çî~å ã~êâI Éíí â~äâëíÉåëÜìëI ìééí®ÅâíÉë Éå 
êÉÇ~å é™ ãÉÇÉäíáÇÉå áÖÉåãìê~Ç ëâóííÉÖäìÖÖK aÉå ∏ééå~ÇÉë íáääÑ®ääáÖí çÅÜ 
Ä~âçã áÖÉåë®ííåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë Ää ~ Éå å∏íí ~êÄÉíëî~åíÉ á ëâáååK f 
éçêí~äÉå ÖÉåçã ÇÉå ë∏Çê~ ÑäóÖÉäå Üáíí~ÇÉë ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå 
îáåëÅÜ~åçêÇåáåÖ ëçã ~åî®åíë íáää Ñ®ääÖ~ääêÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMUM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
POOQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI Öä~ëI éçêëäáå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âçããìå~äí éä~åÉêáåÖë~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK 
ríêÉÇåáåÖëóí~åë ëíçêäÉâ ìééÖáÅâ íáää OQMM ãO çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î ®äÇêÉ 
íçãíã~êâK qçéçÖê~Ñáëâí ®ê çãê™ÇÉí Éå ÇÉä ~î ÇÉå áÇ~Ö âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~ÇÉ 
hìåÖëÜ∏Ö~™ëÉå é™ îáäâÉå Éíí ëí∏êêÉ Öê~îÑ®äí Ejà∏äÄó OPNWNF ®ê ÄÉä®ÖÉíK f 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñáååë áåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK rééÖáÑíÉê Ñáååë ÇçÅâ çã ~íí Éíí Öê~îÑ®äí Ejà∏äÄó OPMWNF 
ëâ~ää Ü~ Ñìååáíë å™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê ëóÇî®ëí çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
fÇ~Ö Ñáååë áåÖ~ ëé™ê ~î ÇÉíí~K aÉí ®ê çÅâë™ çâä~êí çã ÇÉí ìåÇÉêë∏âíëK 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÄ~êí êÉÅÉåí ã~íÉêá~ä á Ñçêã ~î 
íÉÖÉäI Öä~ë çÅÜ éçêëäáåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NMUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NMUO çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PPQS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí aÉíÉâíáîÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

üê NVVO ìíÑ∏êÇÉ ãìëÉÉí Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää áåîáÇ ÇÉí åì ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉíK ^åäÉÇåáåÖÉå íáää âçåíêçääÉå î~ê ~íí Éíí é~êâÉêáåÖëÜìë ëâìääÉ 
ÄóÖÖ~ëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åä®ÖÖåáåÖ E~åä NF ëçã 
íçäâ~ÇÉë ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâK a™ ~åä®ÖÖåáåÖÉå áåíÉ ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î 
ÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉí ÑáÅâ ~åä®ÖÖåáåÖÉå âî~êäáÖÖ~ î~êÑ∏ê ~åä®ÖÖåáåÖÉåë 
âçåëíêìâíáçå çÅÜ Ñìåâíáçå áåíÉ î~ê ã∏àäáÖ ~íí ~îÖ∏ê~K sáÇ ã~êâ~êÄÉíÉå 
ÉÑíÉê ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë ÇçÅâ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ÄçêíK 
sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâìääÉ ÇÉí áåíáääáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí 
ÄÉÄóÖÖ~ë çÅÜ êáëâ Ñ∏êÉä™Ö ~íí óííÉêäáÖ~êÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí çãê™ÇÉí á åçêê çÅÜ 
ë∏ÇÉê î~ê ëí∏êí ÉÑíÉê íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉå çÅÜ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK 
båÄ~êí Éå Å~ Ñóê~ ãÉíÉê ÄêÉÇ êÉãë~ EsJ£F î~ê çëí∏êÇ á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ 
çÅÜ ãÉääÉêëí~ ÇÉäK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå â®ää~êÉ Ü∏ê~åÇÉ Ñê™å íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ENUMMJí~äFK 
sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êåáåÖ~ê ìééâçãå~ îáÇ Éí~ÄäÉêáåÖ ~î 

áÇ~ NMUP çÑ OUVS 



ã~åëâ~éëÄçÇ~ê çÅÜ Çóä îáÇ ÄóÖÖ~êÄÉíÉí NVVOK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NMUQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMUM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
eìäíë Äêìâ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI ëä~ÖÖI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î é~ååÅÉåíê~ä ë~ãí î®êãÉâìäîÉêí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI ÄÉä®ÖÉå é™ 
ãçê®åíÉê~ëëÉê ãÉää~å ™ê~îáåÉå çÅÜ ÄÉêÖÄê~åíÉå îáÇ eìäíÇ~äÉåë áååÉêëí~ 
ÇÉäK _çéä~íëÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ Éà ®ê â®åÇI ãÉå Éíí ÑäÉêí~ä ëíÉåóñçê Ü~ê 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ÖêìåÇÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Äçëí~ÇëÜìë áåçã çãê™ÇÉíK aÉ ÑäÉëí~ 
óñçêå~ ìíÖ∏êë ~î íêáåÇóñçêI ãÉå ®îÉå iáÜìäíëäáâå~åÇÉ óñçê çÅÜ 
ãÉää~ååÉçäáíëâ~ óñçê Ü~ê é™íê®ÑÑ~íëK oáëâÉå Ñ∏ê óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëíçêK 
f åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ~îÄ~å~ÇÉë Éå óí~ é™ NM ñ NM ã á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää ê~îáåÉåK _ê~åíÉå î~ê ìíÑóääÇ ãÉÇ ëÉåíáÇ~ íÉÖÉäâêçëë çÅÜ 
à®êåëä~ÖÖ Ñê™å óñÑê~ãëí®ääåáåÖÉå îáÇ ÇÉå å®êÄÉä®Öå~ óñÑ~ÄêáâÉå EãÉÇ 
ëí~êí NSVTFK cê™å óí~å Öê®îÇÉë Éíí NRM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ë∏ÇÉê ìí çÅÜ ∏ëíÉê 
ìí ãÉää~å Ñóê~ ÑäÉêÄçëí~ÇëÜìëK pÅÜ~âíÉí î~ê NJNIOM ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ N ã 
Çàìéí çÅÜ Ñ∏äàÇÉ ÇÉäîáë ÄÉÑáåíäáÖ âìäîÉêíK pÅÜ~âíÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉê~ ÉääÉê 
ãà®ä~I Ç®êçî~å Ñáåí Öêìë çÅÜ ë~åÇ ë~ãí Éíí ã~íàçêÇëä~ÖÉê ∏îÉêëíK 
pÅÜ~âíÉå î~ê ãóÅâÉí ëí∏êÇ~ ~î ÇÉäë ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ âìäîÉêíÉåI ÇÉäë ~åÇê~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ããK bíí ëíÉåÑóääí ÇáâÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇ MIQM ã 

áÇ~ NMUR çÑ OUVS 



ìåÇÉê î®Öåáî™ ãÉÇ MINMJMIPM ã ëíçê~ ëíÉå~êK gçêÇÉå ãÉää~å ëíÉåÉå 
áååÉÜ∏ää íÉÖÉä ë~ãí _ffWQ ëâ®êîçêI á ÄçííÉå Ñ~ååë ®îÉå à®êåëä~ÖÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ TNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NMUS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RNUQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
ûäÖÄçë®ííÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééë®íí~åÇÉí ~î îáäíëí®åÖëÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pí®åÖëäÉí âçã ~íí í~åÖÉê~ çÅÜ ÇÉäîáë Ü~ãå~ áååÉ á ÇÉå ~âíìÉää~ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉåI ëçã äáÖÖÉê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®ÖÉåK 
i®åëëíóêÉäëÉå ™ä~ÇÉ î®ÖîÉêâÉí ~íí ~îä®Öëå~ ÇÉå ÇÉä ~î ëí®åÖëäÉí ëçã 
áåâê®âí~ÇÉ é™ Öê~îçãê™ÇÉíK ^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
a®êîáÇ ìééê®íí~ÇÉë Éå êáíåáåÖ ∏îÉê ëí®åÖëÉäëíçäé~êå~ë éä~ÅÉêáåÖ áåíáää 
Öê~îÉåK 
dê~îÉå Ü~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ î®ÖÄóÖÖÉå ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âíë çÅÜ 
êÉëí~ìêÉê~íë ~î ^åÇÉêë iáåÇ~Üä Eo~ééçêí £ij NVSNFK iáåÇ~Üä âìåÇÉ 
ÑóåÇÇ~íÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå íáää Äêçåë™äÇÉêK f çî~åëí™ÉåÇÉ ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçää ÖàçêÇÉë ®îÉå Éå ÄÉëáâíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇÖê®îåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
äìÑíâ~ÄÉä é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå Eiëí aåê OOMJNRTTLVSI £ij 
Çåê NOULVSI âçåíç åê SNOVFK aÉå ëí~â~ÇÉ ëíê®Åâ~å âçããÉê ~íí ä∏é~ á 
â~åíÉå ãÉää~å áãéÉÇáãÉåíã~êâ çÅÜ ÄÉíÉëã~êâ çÅÜ âçããÉê áåíÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 

áÇ~ NMUT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇå®ë RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

áÇ~ NMUU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNVM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
sáã~êâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí ãÉÇ ã~ëâáå äóÑí~ Äçêí é™Ñ∏êÇ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ 
çÅÜ ìåÇÉêë∏â~ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ã~êâK hçåíêçääÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçãK fåíÉ ÜÉääÉê Ü~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå í~Öáí 
ëâ~Ç~ ~î î®ÖÄóÖÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NMUV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NTNP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
läçÑëíçêéI e®ååÉÄà∏êâÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åçêÇå~åÇÉ ~î Éääàìë é™ ãçíáçåëëé™êÉí á dáëí~Ç 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ ~î ÇÉ íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ Edáëí~Ç 
RWNJPF ÇáêÉâí ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖÉåI ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ççã~êêáåÖÉå Edáëí~Ç NQQWNF âìåÇÉ áåíÉ ™íÉêÑáåå~ëK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåÑóääÇ ëíÉåë®ííåáåÖI P ã á Çá~ã çÅÜ MIN ã Ü∏Ö 
E~åä NFK ^åä®ÖÖåáåÖÉå äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí áåîáÇ ãçíáçåëëé™êÉíK `~ R ã 
åçêê çã ÇÉå åóÑìåå~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå äáÖÖÉê Éå ëíÉåë~ãäáåÖ ëçã â~å 
ìíÖ∏ê~ êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ E~åä OFK £ëíÉê çã 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ñáååë Éå OMM ã ä™åÖ Ü∏àÇêóÖÖ á ë∏ÇÉêä®ÖÉ ëçã 
ãáëëí®åâíë î~ê~ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäå ÖàçêÇÉë ìíãÉÇ ÇÉ ëíê®Åâçê Ç®ê íáÇáÖ~êÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ çÅÜ åóÑìåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÑáååëK ûîÉå ìíãÉÇ ëíê®Åâ~å 
ãÉÇ Äçéä~íëä®ÖÉíK 
fåÖ~ ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉå~ çÅÜ å™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉàK eìêìîáÇ~ ÇÉí ãáëëí®åâí~ Äçéä~íëä®ÖÉí 
îÉêâäáÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå Äçéä~íë ÉääÉê Éà âìåÇÉ áåíÉ ÄÉä®ÖÖ~ëK 

áÇ~ NMVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dáëí~Ç RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

dáëí~Ç RWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

dáëí~Ç RWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

áÇ~ NMVN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTNQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
c~äÉêìã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sá ÇÉåå~ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí ÖáÅâ ~íí Çê~ ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÉí 
ìí~å ~íí âçãã~ á âçåí~âí ãÉÇ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ë™Ö á e~ãã~ê™åK aÉåå~ 
Ñáååë ãÉÇ é™ NTUN ™êë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

áÇ~ NMVO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTNR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
dêÉÄç éê®ëíÖ™êÇI jÉäëâçÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
qçã `~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\I îáâáåÖ~íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå Ñçêåä®ãåáåÖI Éå 
ëíÉåëíê®åÖI Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖ çÅÜ ÄÉëí™ê á î®ëíÉê 
~î Ü~Öã~êâ çÅÜ ∏ëíÉê ~î Ñ Ç ™âÉêã~êâK lãê™ÇÉí Öê®åë~ê á ë∏ÇÉê ãçí Éå 
™âÉê çÅÜ á åçêê ãçí Éå Öê~åëâçÖK e~Öã~êâÉå î~ê á óí~å ãóÅâÉí ëíÉåêáâ 
Ñ∏êìíçã Éå ãáåÇêÉ íáää ëóåÉë ê∏àÇ óí~ ÇáêÉâí åçêÇ∏ëí çã ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
ëíÉåëíê®åÖÉå 
oÉëìäí~íÉí ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí ë~ååçäáâí ÉåÇ~ëí Ü~ê 
Ñ∏êÉâçããáí Éå êáåÖ~ ~âíáîáíÉí é™ éä~íëÉåI ëçã ä®ãå~í ëé™ê ÉÑíÉê ëáÖK bå 
Ü®êÇ ëçã Üáíí~ÇÉë î®ëíÉê çã ëíÉåëíê®åÖÉå Ç~íÉê~ÇÉë íáää óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêåK aÉåå~ î~ê ÇÉå ÉåÇ~ ë®âê~ Ç~íÉêáåÖÉå ~î ã®åëâäáÖ å®êî~êç 
ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK hçä Ñê™å íî™ çäáâ~ éä~íëÉê á ëíÉåëíê®åÖÉå Ç~íÉê~ÇÉë 
ãÉÇ å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~ ãÉíçÇÉê íáää Üáëíçêáëâ íáÇK aÉí Ü~ê ÇçÅâ á ÑäÉê~ 
Ñ~ää îáë~í ëáÖ ëî™êí ~íí ÇáêÉâí Ç~íÉê~ ëíÉåëíê®åÖ~êå~K NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ®ê 
çÅâë™ ÄÉÜ®Ñí~ÇÉ ãÉÇ ÑäÉê~ êáëâÉê Ñ∏ê ÑÉäâ®ääçêI ÉñÉãéÉäîáë áåÑáäíê~íáçå ~î 
Ñ∏êâçäå~ÇÉ íê®Çê∏ííÉê çÅÜ ëÉåíáÇ~ ëîÉÇàÉÄê®ååáåÖ î~êÑ∏ê ÇÉëë~ ã™ëíÉ 
ÄÉíê~âí~ë â®ääâêáíáëâíK c∏ê Ä®ÖÖÉ âçäéêçîÉå Ñê™å ëíÉåëíê®åÖÉå Ñáååë Éå 

áÇ~ NMVP çÑ OUVS 



 

 

ã∏àäáÖÜÉí íáää ëÉåíáÇ~ áåÄä~åÇåáåÖ çÅÜ íêçíë ÇÉ ëÉå~ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñ™ê 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ~íí ãÉÇ ë~ååçäáâÜÉí ~åëÉë íáääÜ∏ê~ Éñé~åëáçåëÑ~ëÉå ìåÇÉê 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåë ëÉå~êÉ ÇÉäK 
^åä®ÖÖåáåÖëíáÇÉå Ñ∏ê ëíÉåëíê®åÖÉåë íáääâçãëí ®ê ÉåÇ~ëí ÜóéçíÉíáëâ 
ÉÑíÉêëçã Ä™Ç~ âçäéêçîÉêå~ îáë~ÇÉ Ö~î ëÉåíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ~êK píÉåëíê®åÖÉå 
ëâ~Ç~ÇÉë ÖÉåçã ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ äáÖÖÉê ÉåÇ~ëí 
ÇÉäîáë âî~ê çê∏êÇK ^åíáâî~êáëâí ÄÉÇ∏ãë Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ä®ÖÉ çÅÜ 
ë~ãã~åë®ííåáåÖ áåíÉ é™îÉêâ~ ÉîÉåíìÉää~ Ñê~ãíáÇ~ ã~êâìíåóííà~åÇÉ ~î 
éä~íëÉå 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dêÉÄç NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

áÇ~ NMVQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RNUT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö NMOR 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë áåÑ∏ê éä~åÉêå~ é™ î®ÖÄóÖÖå~íáçåÉå 
çÅÜ îáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖI MIVM ã ÄêÉÇ çÅÜ V ã ä™åÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå Ü~ÇÉ ìéé íáää íêÉ 
ëâáâí ~î ëíÉå~ê çÅÜ ~íí ÇÉå Ü~ÇÉ Éíí Çàìé é™ MIOMJMIPM ãK mêçÑáäÉå îáë~ÇÉ 
~íí ëíÉå~êå~ î~ê ä~ÖÇ~ á Éå ëâ™äÑçêã~Ç Ñ™ê~ çÅÜ áååÉ Ää~åÇ ëíÉå~êå~ 
™íÉêÑ~ååë Éå ã®åÖÇ çÄê®åÇ~ ÄÉåK ^åä®ÖÖåáåÖÉå íçäâ~ë ëçã Éíí ëíÉåÑóääí 
í®ÅâÇáâÉ ãÉÇ çîáëë ™äÇÉêK 

áÇ~ NMVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

áÇ~ NMVS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTMN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
bîÉêíëÜçäãI p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ÑóåÇéä~íëI Öê~îI ÜìëÖêìåÇI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
cäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK 
fåîáÇ ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ ~î ÇÉëë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë 
~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉåK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

aêçíÜÉã NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã ONSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OTSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

áÇ~ NMVT çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RMTV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâçÖëäçííÉåI oáåÖÉÄóI rÖÖäÉÜìäíI iáÇ~ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä çÅÜ å®íëí~íáçå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f å®êÜÉíÉå Ñáååë Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê Öêçé~ê ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå é™íê®ÑÑ~íëI 
hîáääáåÖÉ NONWNK eÉä~ çãê™ÇÉí ®ê áÇ~Ö ÄÉÄóÖÖí ãÉÇ ëçãã~êëíìÖçêK 
pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ä®åÖë ÉåëâáäÇ Äáäî®Ö çÅÜ î~ê QQM ã ä™åÖíI 
MIRJMIT ã ÄêÉíí ë~ãí ìéé íáää NIM ã ÇàìéíK m™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå rÖÖäÉÜìäí NWN 
Å~ OM ã Ñê™å ÄÉÖê®åëåáåÖÉå ~î hîáääáåÖÉ NONWNI âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå 
~åä®ÖÖåáåÖI Ü®êÇI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÉííI MKPM ã íàçÅâíI ä~ÖÉê ãÉÇ ÑÉíI 
ëçíÄä~åÇ~Ç àçêÇ çÅÜ Éåëí~â~ ëâ∏êÄê®åÇ~I MISJMINM ã ëíçê~ ëíÉå~ê á óí~åK 
mÖ~ íà®äÉå ÖáÅâ ~åä Éà ~íí Öê®î~ ìí Ñìääëí®åÇáÖíK p∏ÇÉê çã Ü®êÇÉåI é™ Éå 
ëíê®Åâ~ ~î OIR ãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå ÑÉí àçêÇK 
f ∏îêáÖ~ é~êíáÉê ~î ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÑóåÇK 

áÇ~ NMVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NMVV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTMR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iàìåÖÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉí ëíê™â ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñáååë 
ãÉää~å ëä®ííÉå çÅÜ ÇÉå ë∏Çê~ ëâçÖëÄóÖÇÉåK 
fåÖ~ ëé™ê ~î ä~ÖëâóÇÇ~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ ÉääÉê ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK j~å â~å ÇçÅâ ~åí~ ~íí çãê™ÇÉí áåÖ™ê á ÇÉí 
çãÖáî~åÇÉ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëä~åÇëâ~éÉí çÅÜ ~íí ÇÉí ìíåóííà~íë êÉÇ~å ìåÇÉê 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ëçã Éíí ÄÉíÉëçãê™ÇÉK 

áÇ~ NNMM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NNMN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PMSO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
eìëÄó eÉêêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
cäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

áÇ~ NNMO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
POSN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jìåâÉÄçÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs píçÅâÜçäã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å o∏ååÄó 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
^îë∏âåáåÖ ~î éä~íë Ñ∏ê ëî®êÇëÑóåÇK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑóåÇ Üáíí~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

áÇ~ NNMP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PVNM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄó âóêâ~I üÄóäìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëíI pîÉêáÖÉë âóêâçê 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Äê~âíÉ~íI â~ãÑê~ÖãÉåíI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ëçã Éíí äÉÇ áåçã ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâíÉíW hóêâçêå~ 
á £ëíÖ∏í~Ja~ä ëçã Çêáîë ÖÉåçã ~îÇÉäåáåÖÉå pîÉêáÖÉë âóêâçê é™ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíK 

oÉëíÉê ~î ÖêìåÇãìê~êå~ íáää _êçÄó ãÉÇÉäíáÇ~ ëçÅâÉåâóêâ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
dêìåÇãìê~êå~ îáë~ÇÉ ~íí âóêâ~å î~êáí Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ Éå ~ÄëáÇ á ∏ëíÉê çÅÜ 
ë~âå~í Éíí ãÉÇ âóêâ~å ë~ãã~åÄóÖÖí íçêå á î®ëíÉêK i™åÖÜìëÉíë î®ëíé~êíá 
îáë~ÇÉ ëáÖ ÇÉëëìíçã î~ê~ Äçêíí~ÖÉíI ë~ååçäáâí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êáîåáåÖÉå 
~î âóêâ~å å™Öçå Ö™åÖ ìåÇÉê NRMMJ ÉääÉê NSMMJí~äÉåK bå á âóêâ~åë 
ãáíí~ñÉä åÉÇÖê®îÇ â~äâëíÉåëâáëí~ îáë~ÇÉ ëáÖ áååÉÜ™ää~ ÄÉåÉå Ñê™å Éå 
®äÇêÉ âîáåå~K 

áÇ~ NNMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píê™ QWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

áÇ~ NNMR çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PPPS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EtÉëíÉêï~äÇJëíÉåÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉêK 
f ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê íêÉ Üìë ëçã î~êáí 
çêáÉåíÉê~ÇÉ ìíÉÑíÉê ÇÉå ®äÇêÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î häçëíÉêÖ~í~åë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉI 
d~ãä~ pí™åÖëÖ~í~åK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ëóÇäáÖ~ëíÉ ÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå Ñä®í~Ç Ö®êÇëÖ™êÇK råÇÉê Üìëä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êáëÄ®ÇÇ~êK £îÉê ÇÉí ë∏Çê~ ÜìëÉí Ñ~ååë Éå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 
£îÉê ÇÉ Ä™Ç~ ÜìëÉå á åçêê âìåÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå ëíçê~ 
ëí~ÇëÄê~åÇÉå ™ê NTMM ëÉëK 

áÇ~ NNMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNMN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
i∏åë™ë âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖëê∏ê ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ íáçåÇÉÄçÇÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~ êÉëíÉê 
ÉÑíÉê Éå ãìêK jìêÉå Ñ~ååë é™ Éíí Çàìé ~î MINR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâåáî™K jìêÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î Ñ®äíJ ë~ãí â~äâëíÉå~ê çÅÜ ÇÉå î~ê 
ãìê~Ç ãÉÇ â~äâÄêìâK aÉå ëíçÇ íáää Éå Ü∏àÇ ~î Å~ MIQM ã çÅÜ Ñçêíë~ííÉ 
ãçí ∏ëíÉêI Ñê™å ÄçÇÉåK kçêê çã íáçåÇÉÄçÇÉå ™íÉêÑ~ååë ÑäÉê~ ëí∏êêÉ 
ëíÉå~ê îáäâ~ ëâìääÉ Ü~ âìåå~í áåÖ™íí á Éå ÜìëÖêìåÇI ãÉå ÇÉíí~ ®ê çë®âÉêíK 

áÇ~ NNMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i∏åë™ë NNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i∏åë™ë 

áÇ~ NNMV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

^fp kê üê 
POOS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ iàìå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éêë®ííåáåÖëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ~îÖê®åë~I 
â~ê~âíÉêáëÉê~ çÅÜ Ç~íÉê~ ÇÉ íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
oÉëìäí~íÉí ÄäÉî ~íí ÇÉ íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ óííÉêäáÖ~êÉ 
âìåÇÉ ÄÉÖê®åë~ëK aÉå ~îÖê®åëåáåÖ ëçã ÖàçêÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ 
ëáÖ ~íí á ëíçêí ëí®ãã~K _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ î~ê âä~êí ÄÉÖê®åë~ÇÉ íáää Éíí 
ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ åçêÇî®ëí çã Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ü®êÇ~êI Öêçé~ê ë~ãí âê~ÑíáÖ~I çÑí~ ëíÉåëâçÇÇ~I ëíçäéÜ™ä ëçã áåÖ™ê á Éå Å~ 
NU ã ä™åÖí çÅÜ P ã ÄêÉÇ Eí~âÄ®ê~åÇÉ ÄêÉÇÇF ÜìëâçåëíêìâíáçåK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ âìåÇÉ âä~êí ~îÖê®åë~ë áåçã ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖëK 
péêáÇåáåÖÉå ~î ëâ®êîëíÉå á ™âÉêå ëí®ããÉê Ñ∏êî™å~åëî®êí î®ä ãÉÇ ÇÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉå ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå ÜìëÉíë ÄêÉÇÇ çÅÜ âçåëíêìâíáçå 
~åíóÇÉê éêÉäáãáå®êí ∏îÉêÖ™åÖÉå Ñ∏êêçãÉêëâL®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê EMJ 
OMM É hêFK 

áÇ~ NNNM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

áÇ~ NNNN çÑ OUVS 



 

 
 
 

^fp kê üê 
PPQO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^ãÄêçëá~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå ìíÉëÉêîÉêáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ ORO ãO ëíçê Öê®ëÄÉîìñÉå óí~ ãÉää~å 
k®ãåÇÉÜìëÉí á åçêê çÅÜ e~ÖÇ~äëâ~ ÜìëÉí á ë∏ÇÉê çÅÜ mä~íÉåëÖ~í~å á 
∏ëíÉêK jÉÇ ã~ëâáå ÖáÅâ ã~å åÉê Å~ MIPM ãK m™ ÇÉå Ñê~ãí~Öå~ åáî™å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå íê®ÇÖ™êÇëÇ~ããI á îáäâÉå íáÇáÖ~êÉ Éå wçêåJ 
ëí~íó î~ê ìééëí®ääÇK rí∏îÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäI Éå 
ÇÉäîáë áåí~âí ëíÉåä~ÖÇ Ö™åÖI îáäâÉå ÄÉëí™ê ~î NO ëí MIQJMIS ñ MISJNIM ã 
ëíçê~ â~äâëíÉåëéä~ííçêK d™åÖÉå Ü~ê íêçäáÖÉå ä∏éí Ñê™å e~Öã~åëâ~ ÜìëÉíë 
â®ää~êÇ∏êê çÅÜ åçêê ìíK f åçêê çÅÜ á ë∏ÇÉê î~ê Ö™åÖÉå ëâ~Ç~Ç çÅÜ 
~îëâìêÉå ~î íáÇáÖ~êÉ ~êÄÉíÉåI ÇÉäë ~î Éíí s^JëÅÜ~âí á ë∏ÇÉê çÅÜ ÇÉäë ~î 
ã~êâ~êÄÉíÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î k®ãåÇÜìëÉí á åçêêK f 
Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ íáää s^JëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
â~äâëíÉåëéä~íí~I Å~ MIS ñ MIVR ã ëíçê çÅÜ MINMJMIPR ã íàçÅâK 
h~äâëíÉåëéä~íí~å éä~ÅÉê~ÇÉë áåîáÇ ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ~î ÇÉ NO 
â~äâëíÉåëéä~ííçêå~K píÉåä®ÖÖåáåÖÉåë ä®ÖÉ çÅÜ áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÑóåÇ çÅÜ 
ë~ãÄ~åÇÉí ãÉÇ e~ÖÇ~äëâ~ ÜìëÉíI îáäâÉí ÄóÖÖÇÉë ™ê NTVMI í~ä~ê Ñ∏ê ~íí 
Ö™åÖÉå ëíÉåä~ÇÉë ìåÖÉÑ®ê ë~ãíáÇáÖíK s®ëíÉê çã ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëóåíÉë 

áÇ~ NNNO çÑ OUVS 



íçééÉå ~î Éíí íáää ëóåÉë çê∏êí âìäíìêä~ÖÉêK lãê™ÇÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
™íÉêÑóääÇÉë ãÉÇ ÖêìëK p™î®ä Ç~ããêÉëíÉêI ÇÉå ëíÉåä~ÖÇ~ Ö™åÖÉå çÅÜ 
âìäíìêä~ÖêÉí âî~êäáÖÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNNP çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
RNUS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
j~ê™ëI s®ëíÉêä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
lÄê®åí ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êÄáÑ~êí á s®ëíÉêä∏ë~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

qçí~äí Öê®îÇÉë NMM ëÅÜ~âí ∏îÉê Éå ëíê®Åâ~ é™ NIS âãK pÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ 
î~ê RJNM ã Ñ∏êìíçã Éíí ä™åÖëÅÜ~âí é™ Å~ VR ãK m™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå s®ëíÉêä∏ë~ 
NRWNI Å~ PR ã Ñê™å ∏ëíê~ Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖI 
Å~ PM Åã ìåÇÉê ã~êâóí~åK píÉåé~ÅâåáåÖÉå î~ê ëéÉíëçî~ä íáää ÑçêãÉå ãÉÇ 
í®í~êÉ é~ÅâåáåÖ á î®ëíÉê çÅÜ ÖäÉë~êÉ á ∏ëíÉêK aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ãÉÇ í®í 
é~ÅâåáåÖ î~ê Å~ S ã ä™åÖ çÅÜ MIVJNIO ã ÄêÉÇ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î MINMJMIOR ã 
ëíçê~ ëíÉå~ê á Éå íêçäáÖíîáë íî™ëâáâí~Ç é~ÅâåáåÖK aÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ÄÉëíçÇ 
~î ëí∏êêÉ ëíÉå~ê á Éå ÖäÉë~êÉ Ñ∏êä®åÖåáåÖ ~î ÇÉå í®í~ é~ÅâåáåÖÉå ãÉÇ Éå 
ëíÉåëíçêäÉâ ~î MIOJMIR ãK m~ÅâåáåÖÉå î~ê çêáÉåíÉê~Ç á 
åçêÇî®ëíäáÖLëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK aáêÉâí çî~åé™ ÉääÉê áåíáää é~ÅâåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Çàìêí®åÇÉêK qáää ÑóåÇÉå Ü∏ê ®îÉå 
íî™ Ñ∏êÉã™ä ~î à®êå ëçã ®îÉå ÇÉ Üáíí~ÇÉë çî~åé™ é~ÅâåáåÖÉåK 
råÖÉÑ®ê PM ãÉíÉê î®ëíÉê çã ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ áåíáää 
î~ê~åÇê~ äáÖÖ~åÇÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉÇ ëî~Öí ëçäáÖí áååÉÜ™ää ë~ãí 
Éåëí~â~ âçäÄáí~êK j∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ î~ê å™Öçí ÇáÑÑìë~ çÅÜ ëî™ê~ ~íí 

áÇ~ NNNQ çÑ OUVS 



ìêëâáäà~K 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ñê~ãêÉåë~ÇÉë ëí∏êêÉ ÇÉä~ê ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå çÅÜ 
ÑóåÇÉå íáääî~ê~íçÖëI ãÉå Ñ∏ê ~íí Ñ™ Éå ìééÑ~ííåáåÖ çã Ñçêåä®ãåáåÖÉåë 
íçí~ä~ çãÑ~ííåáåÖ çÅÜ Ç~íÉêáåÖ âê®îë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î éä~íëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

áÇ~ NNNR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSTV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
q~ääÄ~ÅâÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î os RN ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê Å~ äI O âã ä™åÖí çÅÜ ãÉää~å OMM çÅÜ QMM ã 
ÄêÉííK p~ãã~åä~Öí ëâìääÉ Q ~äíÉêå~íáî~ î®ÖâçêêáÇçêÉê ìíêÉÇ~ëK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ãÉää~å Å~ OR çÅÜ QM ã∏Ü çÅÜ ìíÖ∏êë 
ìíÉëäìí~åÇÉ ~î ä®íí~ ë~åÇáÖ~ àçêÇ~êK f åçêê ~åëäìíÉê çãê™ÇÉí íáää Éå 
ìíä∏é~êÉ ~î hçäã™êÇÉåë Ñ∏êâ~ëíåáåÖëÄê~åí ãÉÇ~å ÇÉí á ë∏ÇÉê ~åëäìíÉê 
íáää Éíí ëíçêí ãçëëçãê™ÇÉ EoáåÖëí~Ç íçêîãçëëÉFK fÇ~Ö ®ê çãê™ÇÉí á ëíçêí 
ëÉíí ÜÉäí ìééçÇä~í ãÉÇ ëâçÖ ÉåÇ~ëí á åçêêK k™Öê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
Ñáååë áåíÉ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK a®êÉãçí Ü~ê Éíí 
~åí~ä ëíÉåóñçê é™íê®ÑÑ~íëK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé ìíî~äÇÉë Éíí ~åí~ä çãê™ÇÉå 
ëçã ~åë™Öë ëçã ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK aÉëëìíçã Ñ~ååë ÇÉí ã∏àäáÖ~ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Öê~î~ê áåçã Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉK aÉëë~ ÇÉäçãê™ÇÉå 
ìééÖáÅâ íáää ë~ãã~åä~Öí NM çÅÜ ÄÉíÉÅâå~ë al NJNMK 

pÅÜ~âí ÇêçÖë ãÉÇ ã~ëâáå Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ ÜìêìîáÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë 

áÇ~ NNNS çÑ OUVS 



áåçã ÇÉäçãê™ÇÉå~K båÇ~ëí áåçã Éíí Eal SF ∏ëíÉê çã jÉää~å _ÉêÖëíçêé 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ 
ëíçäéÑ®êÖåáåÖ~êK lãê™ÇÉíë ëíçêäÉâ ìééÖ™ê íáää Å~ R MMM ãOK jÉÇ ëí∏Ç ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®êI Éíí Ñ™í~ä âêìâëâ®êîçê ë~ãí ëä~ÖÉå âî~êíë â~å 
çãê™ÇÉí éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK 

fåçã ë~ãíäáÖ~ ∏îêáÖ~ ÇÉäçãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNNT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTQT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâ∏åÄÉêÖ~Ö~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î Éäëâ™é ìíÑ∏êÇÉ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ã~êâ~êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ÑóääÇå~Çëã~ëëçê Ñê™å Ö~í~åë 
î®ÖÜ∏àåáåÖ ìåÇÉê ãçÇÉêå íáÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNNU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUSS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄóI píçê~ ^ÖÉíçãí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ë~ãí íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí îáÇ p∏êÄó Ö™êÇ ®ê Ñçêåä®ãåáåÖëêáâíK kçêê çã Ö™êÇÉå äáÖÖÉê Éíí 
ëí∏êêÉ Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ~ê ë~ãí çë®âÉê Ü™äî®ÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖÉå äáÖÖÉê píóêëí~Ç NMVWNJPI ëçã ÄÉëí™ê ~î íêÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™ ä™Ö ãçê®åÜ∏àÇK ûîÉå Éå Äçêíí~ÖÉå Ü∏Ö Ü~ê Ñìååáíë é™ 
êóÖÖÉå ëçã ä∏éÉê ë∏ÇÉê ìíK 
bíí ~åí~ä éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ 
éä~íëÉå Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå Ä~å~ÇÉë ~îK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÑóåÇ 
ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 

áÇ~ NNNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

áÇ~ NNOM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUST NVVS 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ i™åÖíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí Éî âìåå~ Ç~íÉê~ ê∏ëÉå~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí ÉåÇ~ëí î~ê Ñê™Ö~ çã Éíí ê∏ëÉI ãÉÇ 
âêáåÖëéêáÇÇ~I ä∏ëí äáÖÖ~åÇÉ ëíÉå~ê ãÉÇ ãóÅâÉí äìÑí çÅÜ äáíÉ Üìã∏ë àçêÇ 
ÉãÉää~åK fåÖÉå ÄçííÉåé~ÅâåáåÖK o∏ëÉí î~ê MIPR ã Ü∏Öí çÅÜ ÄÉä®ÖÉí 
ÇÉäîáë ÇáêÉâí é™ ÄÉêÖK fåÖÉå ~åíóÇ~å íáää Öê~î ÉääÉê çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê 
êìåí ê∏ëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ ~åÇê~ ÑóåÇI ëçã ëâìääÉ âìåå~ Ç~íÉê~ ê∏ëÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜÉääÉêK o∏ëÉíë ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉí íóÇÉê ÇçÅâ é™ 
~íí ÇÉí ®ê Éíí ëÉåíáÇ~ çÇäáåÖëê∏ëÉK 

áÇ~ NNON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNOO çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê 
NTTR 

üê 
NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hê~âëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î bQ íáää ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Å~ UMMM ãO çÅÜ ä™Ö á Éíí ëâçÖëé~êíá îáÇ Éå 
ãçëëÉ Å~ ä âã ë∏ÇÉê çã hê~âëí~Ç ÄóíçãíK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åë ÅÉåíêìã ä™Ö Éå ê∏àÇ óí~I íáÇáÖ~êÉ `NQ Ç~íÉê~Ç íáää 
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI ãÉÇ ™íí~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå é™ ê~Ç ìíãÉÇ î®ëíê~ ëáÇ~åK aÉ íêÉ 
åçêÇäáÖ~ëíÉ ê∏ëÉå~ äáÖÖÉê âî~ê ìí~åÑ∏ê çãê™ÇÉíK m™ î®ëíëäìííåáåÖÉå ~î Éå 
Ü∏àÇ Ñ~ååë íî™ ™äÇÉêÇçãäáÖ~ çÇäáåÖëíÉêê~ëëÉê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå áåíáääK m™ 
âê∏åÉí ~î ÇÉåå~ Ü∏àÇ Ü~ÇÉ ëî~êí ãóää~ ÄáäÇ~íë ÖÉåçã çÇäáåÖ ãÉÇ Éå 
ëâ~êé Öê®åë íáää ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ äàìë ã~êâK bå ëâ™ä~Ç çÇäáåÖëóí~ ëçã 
îÉêâ~ÇÉ ëÉåíáÇ~ ä™Ö á ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK 
qêÉ ™âê~ê Ñê™å ëÉå~êÉ Ü®äÑíÉå ~î NUMMJí~äÉí Ü~ÇÉ ~åä~Öíë á ãçëëÉåK f Éå 
~î ÇÉëë~ Ñ~ååë Éå Ü®êÇK fåÖ~ ÑóåÇ Ñ∏êÉâçã ìíçã Éåëí~â~ íÉÖÉäÄáí~ê á 
NUMMJí~äë™âê~êå~K bå Ü®êÇ Ç~íÉê~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVR íáää 
îáâáåÖ~íáÇ çÅÜ ä™Ö î®ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK mêçîÉê Ü~ê í~Öáíë 
Ñ∏ê ~å~äóëK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ êìåíçãâêáåÖ ®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK k™Öê~ 
~î ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ ™âê~êå~ äáÖÖÉê ÇÉäîáë âî~ê åçêê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
bQW~åK 

áÇ~ NNOP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

áÇ~ NNOQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTTQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ cêÉÄÉêÖ~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÜìëÖêìåÇI ãáäëíçäéÉI ~îê®ííåáåÖëéä~íëI Ü™äî®ÖI 
íÉÖÉäÄêìâI ä∏ëÑóåÇI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI Öê~îÑ®äíI éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç íáää ÇìÄÄÉäëé™ê Ñê™å jà∏äÄó íáää 
dçÇÉÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI ∏îÉê ÇÉäëíê®Åâ~å 
jçí~ä~ ` J c™ÖÉäëí~ÇK 
bÑíÉê ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ëíìÇáÉê ~î ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêáâ~êíçê 
~åíÉÅâå~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ PV ä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖ∏êÉë ~î OO 
íçêéä®ãåáåÖ~êLéä~íë Ñ∏ê íçêéI ä Ü™äî®ÖëëóëíÉãI R çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä 
™âÉêã~êâI PJQ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ä Öê~îÑ®äí ãÉÇ êìåÇ~ ëíÉåÑóääÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê EÅ~ OR ëíFI Q ÄóLÖ™êÇëíçãíÉêI O éä~íëÉê ãÉÇ íê~Çáíáçå ë~ãí 
ä éä~íë Ñ∏ê íÉÖÉäÄêìâK aÉëëìíçã ~îÖê®åë~ÇÉë V ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI 
îáäâ~ Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉ áåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ NNOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçí~ä~ NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

s®ëíê~ píÉåÄó NMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

jçí~ä~ NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

s®ëíê~ píÉåÄó NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

jçí~ä~ NTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

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

s®ëíê~ píÉåÄó NNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNPWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNPWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNOS çÑ OUVS 



s®ëíê~ píÉåÄó NMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NNRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó PVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNOT çÑ OUVS 



s®ëíê~ píÉåÄó NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNOU çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RNPR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëFI ãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
c∏ê ëàìåÇÉ ™êÉí á ê~Ç ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ 
hìåÖëÄêç Ö™êÇ íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå dê®îäáåÖÉåK 
mêçàÉâíÉí ëóÑí~ê íáää ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄáëâçéëÖ™êÇÉå _êç çÅÜ 
ÇÉëë Üáëíçêá~K 
råÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î ëãÉÇà~å Ñçêíë~ííÉ ®îÉå ÇÉíí~ ™êK aÉå âìåÇÉ åì 
Ç~íÉê~ë íáää NQJ NRMMJí~äÉå ÖÉåçã ÑóåÇ ~î ëíÉåÖçÇë çÅÜ ãóåíK bå ÉåâÉä 
Ü®êÇé~ääI Éå ëíÉåä~ÖÇ ~êÄÉíëóí~ ë~ãí Éíí ÄáìíêóããÉ ãÉÇ íê®Öçäî Ü~ê 
áÇÉåíáÑáÉê~íëI äáâëçã ëãÉÇà~åë î®ÖÖ~ê á ë∏ÇÉêI î®ëíÉê çÅÜ ë~ååçäáâí á ∏ëíÉêK 
m™ Ö™êÇëéä~åÉå á î®ëíÉê ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí NM ñ ãáåëí NOã ëíçêí ÜìëI ãÉÇ 
ãìê~Ç ëíÉåÖêìåÇ á î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêI â~ääãìê~Ç Çáíç á ∏ëíÉêI ë~ãí Éíí 
ëéáëJ ÉääÉê ìÖåëÑìåÇ~ãÉåí á î®ëíê~ ÇÉäÉåK _óÖÖå~ÇÉå Ü~ê î~êáí á íê®I çÅÜ 
êÉëíÉê ~î Éíí íê®Öçäî âìåÇÉ á~âíí~ëK dÉåçã âÉê~ãáâÑóåÇ â~å ÇÉå Ç~íÉê~ë 
íáää NQJNRMMJí~äÉåK píê~ñ î®ëíÉê çã ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå ÉäÇé™îÉêâ~Ç óí~I 
ã∏àäáÖÉå Éíí Äê®åí äÉêÖçäîI ãÉå çã ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã óííÉêäáÖ~êÉ ÄóÖÖå~Ç 
âìåÇÉ Éà ~îÖ∏ê~ëK 
päìíäáÖÉå Öê®îÇÉë Éíí ëåáíí ÖÉåçã î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉå á Ö™êÇÉåë ë∏Çê~ ÇÉäK 
fåÖÉå Ç~íÉêáåÖ âìåÇÉ Ö∏ê~ë ãÉå Ç®êÉãçí âìåÇÉ î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉåë 
âçåëíêìâíáçå Ñ~ëíëí®ää~ëK s~ääÉå Ü~ê ÄáäÇ~íë ÖÉåçã ~íí ã~íÉêá~ä Ñê™å ÇÉå 

áÇ~ NNOV çÑ OUVS 



áåêÉ çÅÜ óííêÉ î~ääÖê~îÉå â~ëí~íë ìéé é™ î~ääÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NNPM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RNPS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äíI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
s™êÉå NVVS áåâçã Éå ~åã®ä~å Ñê™å Éå éêáî~íéÉêëçå çã ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 
ëíê~ñ s çã ÑÇ hìåÖëÄêç jçíçêâäìÄÄë âäìÄÄÜìë Ebå ëí∏êêÉ ÑÇ 
~êÄÉí~êÄçëí~Ç íáää hìåÖëÄêç Ö™êÇKF båäáÖí ìééÖáÑíëä®ãå~êÉå ëóåíÉë 
çãÑ~íí~åÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á ÇÉå Ñê~ãëÅÜ~âí~ÇÉ óí~åK 
lãê™ÇÉí ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çãÉÇÉäÄ~êíI ëçã ä~êã~ÇÉ i®åëëíóêÉäëÉåK f Éíí 
Ñ∏êëí~ ëâÉÇÉ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää ä®ãåáåÖ~ê ~î 
∏îÉêéä∏àÇ~ îáâáåÖ~íáÇ~ Öê~î~ê ë~ãí Ñ∏êãçÇäáÖÉå ®äÇêÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
ví~å î~ê ãóÅâÉí çà®ãåí Öê®îÇ î~êÑ∏ê ÇÉí î~ê ÄÉëî®êäáÖí ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ÇÉí 
Éñ~âí~ áååÉÜ™ääÉíK ^êÄÉíÉí ãÉÇ ~íí ëÅÜ~âí~ Ñ∏ê Éíí åóíí éçí~íáëä~ÖÉê 
~îÄê∏íë çÅÜ íî™ ~äíÉêå~íáî~ éä~ÅÉêáåÖ~ê ìíêÉÇÇÉëK 
pÉÇ~å ÇÉí Ääáîáí âä~êí ~íí oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ëâìääÉ Ñáå~åëáÉê~ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ éä~íëÉå á ëóÑíÉ ~íí ìíêÉÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ ëâ~ÇÉä®ÖÉI ëí~êí~ÇÉë ÇÉåå~ á àìåá NVVSK 
aÉí ëíçÇ ãóÅâÉí ëå~êí âä~êí ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉK 
p~ãã~åä~Öí âçã é™ NO Ç~Ö~êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ UMO ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~íí 
ÇçâìãÉåíÉê~ë á éä~å é™ ÇÉ TOP ãO ëçã ìåÇÉêë∏âíÉëK båÇ~ëí Éíí ìêî~ä ~î 
ÇÉëë~ âìåÇÉ ìåÇÉêë∏â~ë á éêçÑáäI OP ëíK 
bÑíÉêëçã å®ëí~å ë~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÄÉëíçÇ ~î ã∏êâ~ ÉääÉê ëî~êí~ 

áÇ~ NNPN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

êìåÇ~ ã~êâÉêáåÖ~ê á ã~êâÉå â~å ÇÉí ãÉÇ ÇÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ëçã ÖàçêÇÉë áåíÉ âä~êä®ÖÖ~ë Üìê ã™åÖ~ ~î ÇÉëë~ ëçã î~ê ëíçäéÜ™äI 
â®ééÜ™ä ÉääÉê Öê~î~ê çëîK aÉí â~å ÉåÇ~ëí âçåëí~íÉê~ë ~íí ~ää~ ÇÉëë~ 
â~íÉÖçêáÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçããÉê êáâäáÖí á óí~åK k™Öê~ Öê~î~ê 
ìåÇÉêë∏âíÉëI ÇÉëë~ áååÉÜ∏ää âÉê~ãáâ ëçã Ç~íÉê~ÇÉ ÇÉã íáää óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêK 
fåíÉ ÜÉääÉê Ü~ê ÇÉí âìåå~í Ñ~ëíëí®ää~ë çã ÇÉ ëí∏êêÉ ëçí çÅÜ âçäÑ®êÖåáåÖ~ê 
EÅ~ MIRJP ã ëíçê~F ëçã Ñ∏êÉâçã ìíÖàçêÇÉë ∏îÉêéä∏àÇ~ Äê~åÇä~ÖÉê íáää 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëÖê~î~ê ÉääÉê çã ÇÉ î~ê Ü®êÇ~êK aÉí â~å ÉåÇ~ëí 
âçåëí~íÉê~ë ~íí Ä™Ç~ íóéÉêå~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçããÉêK 
cäÉê~ åáî™Éê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçãK ûäÇëí î~ê ÇÉå êáâäáÖ~ 
Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ™êÇÉêëé™êK aÉëë~ âìåÇÉ áÄä~åÇ é™íê®ÑÑ~ë ìåÇÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ãÉå çÑí~ âìåÇÉ ÇÉ âçåëí~íÉê~ë Ü~ â∏êí é™ ®äÇêÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK m™ Éíí ëí®ääÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ñä®í~ ~î ™êÇÉêëé™ê Ç®ê Q çäáâ~ 
íóéÉê ~î ™êÇÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë Ü~ ~åî®åíë á Éå î~ê~åÇê~ ∏îÉêä~Öê~åÇÉ 
Ñ∏äàÇK sáÇ~êÉ ä∏éíÉ ∏îÉê óí~å é™ Éíí ~îëí™åÇ ~î NIR ã Ñê™å î~ê~åÇê~ Éíí 
ÑäÉêí~ä ëé~ÇÖê®îÇ~ ÇáâÉåI Ç®ê ëé~Çã®êâÉå~ Ñê™å ÇáâÉëÄçííÉå âìåÇÉ 
~îä®ë~ëK aÉëë~ íçäâ~ÇÉë ëçã ãÉÇÉäíáÇ~ é~êÅÉääáåÇÉäåáåÖ~êK päìíäáÖÉå 
âìåÇÉ ÇÉ ÇáâÉå ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉ ÇÉ ™âê~ê ëçã íáääÜ∏êÇÉ ÇÉ ~åëí®ääÇ~ é™ 
hìåÖëÄêç ìåÇÉê NUMM í~äÉíI çÅÜ ëçã Ñáååë ìíë~íí~ é™ â~êí~å Ñê™å NUVO 
âçåëí~íÉê~ëK ûîÉå êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ìíÜìë ëçã Ñáååë ãÉÇ é™ ÇÉåå~ â~êí~ 
âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ëK 
f ëÅÜ~âíÉíë ãáíí Ñ~ååë Éå ëíçê ãóÅâÉí áåíêÉëë~åí ~åä®ÖÖåáåÖK aÉå ÄÉëíçÇ 
~î Éå çî~ä Å~ P ñ O ã ëíçê éä~ííÑçêã ~î ëíÉå Ñ~ëíãìê~Ç á Ü™êí Äê®åÇ äÉê~I 
Ñê™å ∏ëíÉê ä∏éíÉ î~Ç ëçã äáâå~ÇÉ Éå Ää®ëíÉêâ~å~ä áå á ~åä®ÖÖåáåÖÉåK 
rêëéêìåÖäáÖÉå íêçÇÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê~ Éå ëí∏êêÉ ìÖå ~î å™Öçí ëä~ÖI 
ÇÉëë éä~íí~ ìíëÉÉåÇÉ Ñ∏êâä~ê~í ~î ÇÉå Ü™êÇÜ®åí~ Ñê~ãÖê®îåáåÖÉå çÅÜ 
íáÇáÖ~êÉ éä∏àåáåÖK jÉå Ç™ Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
á ~åä®ÖÖåáåÖÉå î®ÅâíÉë í~åâÉå é™ ~íí ÇÉå ëâìääÉ î~ê~ Éå áåëí~ää~íáçå Ñ∏ê 
Äê~åÇÄÉÖ®åÖÉäëÉK qóî®êê íáää®í áåíÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ê~ã ~íí Éå å®êã~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ Ö∏ê~ëI î~êÑ∏ê Ñê™Ö~å Ñ™ê ä®ãå~ë 
∏ééÉåK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãóÅâÉí ëíçêí ~åí~ä Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉíK ûäÇëí ®ê ÇÉ ìêåÉÄê~åÇÖê~î~ê Ñê™å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉê ëçã âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK ûäÇêÉ ä∏ëÑóåÇ ëçã ÑäÉê~ Ñê~ÖãÉåí ~î 
ëâ~ÑíÜ™äëóñçê çÅÜ ~îëä~Ö â~å íóÇ~ é™ ~íí Éå ÇÉä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®ê ®ååì 
®äÇêÉK sáÇ~êÉ áåÖ™ê Éíí ëíçêí ~åí~ä çÇäáåÖë çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
âçãéäÉñÉíI äáâëçã êÉëíÉê ~î Öê~î~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ëî™êí ëâ~Ç~ÇÉ ~î éä∏àåáåÖ çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê~ääí ~î 
ÇÉ ãÉíçÇÉê ëçã ~åî®åÇÉë å®ê ÇÉ Öê®îÇÉë Ñê~ãK p~ãã~ ~åä®ÖÖåáåÖ 
âìåÇÉ î~ê~ ÄÉî~ê~Ç á íî™ íáää íêÉ çäáâ~ åáî™Éê ãÉÇ ìéé íáää MIQ ã ëâáääå~Ç 
á ÇàìéI ÄÉêçÉåÇÉ é™ Öê®îí~ÖÉåë éä~ÅÉêáåÖK f ëÅÜ~âíâ~åíÉåë éêçÑáä âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ëÅÜ~âíÉí Öê®îíë åÉÇ á ãÉÇÉäí~ä Å~ MIO JMIP ã åÉÇ á 
ÄÉî~ê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖK oìåí ëÅÜ~âíÉí é™ ~ää~ â~åíÉê Ñ∏êÉâçããÉê ~ääíë™ 
ÄÉî~ê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ é™ ÉåÇ~ëí Å~ MIP JMIQ ã Çàìé ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâóí~K 

áÇ~ NNPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NNPP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PVRU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
ûåÖëÄ~ÅâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñê~ãÇê~ÖåáåÖ ~î åó íÉäÉÑçåäÉÇåáåÖ çÅÜ ìééë®íí~åÇÉí 
~î åó~ íÉäÉëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 

qî™ ëíçäé~ê éä~åÉê~ÇÉë ìééë®íí~ëK píçäé~êå~ ëâìääÉ ëí™ á çÅÜ çãÉÇÉäÄ~êí 
ìí~åÑ∏ê Éíí Öê~îÑ®äíK sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ âçåíêçääÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí 
ëíçäéÉå áåçã Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ Ü~ãå~ á ÇÉä ~î Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î çãê™ÇÉí ãÉÇ ÖÉçäçÖâ®éé â®åÇÉë ÑäÉê~ ã∏àäáÖ~ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê îáäâ~ î~ê ∏îÉêíçêî~ÇÉK a™ Éíí ë™ äáíÉí áåÖêÉéé ëçã ã∏àäáÖí 
ëâìääÉ Ö∏ê~ë á Ñçêåä®ãåáåÖÉå çÅÜ Ç™ ÇÉí áåíÉ Ñ∏êÉä™Ö å™Öê~ ÜáåÇÉê Ñ∏ê 
qÉäá~I ®åÇê~ÇÉë äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå å™ÖçíK m™ ë™ ë®íí ÄÉÜ∏îÇÉë ÉåÄ~êí 
Éå ëíçäéÉ ìééë®íí~ëI îáäâÉå Ü~ãå~ÇÉ é™ Éå ÄÉêÖâä~Åâ ìí~åÑ∏ê 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ NNPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó RNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NNPR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTMR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pó~ âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
qÉÖÉäI ã®ååáëâçÄÉåI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áååÉ é™ âóêâçÖ™êÇÉå ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉêI ÇÉäë á 
Ñçêã ~î çäáâ~ ëâáâí ãÉÇ Ñóääå~ÇëÖêìëI ÇÉäë Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ ê~ëã~ëëçêK 
rí~åÑ∏ê âóêâçÖ™êÇëãìêÉå á~âííçÖë Éíí âê~ÑíáÖí ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ 
Ç®êìåÇÉê ëíÉêáä äÉê~K 
o~ëã~ëëçêå~I ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MISJMIU ã Çàìé ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâóí~I ÄÉëíçÇ ~î íê~ëáÖí íÉÖÉä ~î ëíçêëíÉåëÑçêã~í çÅÜ âäìãé~ê ~î 
ãìêÄêìâK o~ëã~ëëçêå~ â~å Ü~ ÇÉéçåÉê~íë é™ éä~íëÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ 
çãÑ~íí~åÇÉ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå ëçã ëâÉÇÇÉ é™ NTTMJí~äÉí Ç™ ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~å ê~ëÉê~ÇÉëK jìêÄêìâÉí ®ê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ 
â~ê~âí®êK 

áÇ~ NNPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ NNPT çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PMRV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ ~íí ~åä®ÖÖ~ ÇìÄÄÉäëé™êáÖ à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK 
lÄàÉâí f J f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉäëíê®Åâ~å Ñáååë Éå éä~å Ü∏àÇ ëçã ÄáäÇ~ê Éå 
ìÇÇÉ ãçí pî~êí™åK mä~íëÉåI ëçã áÇ~Ö ®ê ÄÉíÉëã~êâI äáÖÖÉê Å~ NNM ã ∏ Ü 
çÅÜ Éå ëî~Ö ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ ìíÖ∏ê Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK bå Éäâ~ÄÉä 
®ê åÉÇÖê®îÇ é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖí ëé™êI ìåÖÉÑ®ê NM ã áå á Ü~Öã~êâÉåK 
m™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å ~î ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ëé™êÉí ®ê ÇçÅâ íçéçÖê~Ñáå ®å ãÉê 
ä®ãéäáÖ Ñ∏ê Äçë®ííåáåÖ~ê ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ J á î®ëíëäìííåáåÖÉå åÉê 
ãçí ™åK 
üíí~ ëÅÜ~âí ÇêçÖë ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NPT ãK 
råÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î äÉêÄä~åÇ~Ç ãçê®åK f ÇÉå ëî~Ö~ 
ëóÇî®ëíëäìííåáåÖÉå Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉíK pÅÜ~âí 
ÇêçÖë ®îÉå á ÇÉí ëã~ä~ é~êíáÉí ãÉää~å ÄÉÑáåíäáÖí ëé™ê çÅÜ Éäâ~ÄÉäåK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê ÄÉä®Öå~ í®íí áåíáää î~ê~åÇê~K c∏ê ~íí ìíêÉÇ~ 
ÜìêìîáÇ~ ÇÉ î~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÉääÉê ~î óåÖêÉ Ç~íìã ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉ íî™ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K aÉ Ä™Ç~ ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK p~ååçäáâí 
â~å ÇÉ íáääÜ∏ê~ Éå Äçéä~íë ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ î®ëíÉêìíI Ç®ê åìãÉê~ 
à®êåî®ÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉåI çÅÜ îáÇ~êÉ é™ ~åÇê~ ëáÇ~å á î®ëíëäìííåáåÖÉå åÉÇ 

áÇ~ NNPU çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

ãçí pî~êí™åK _çêíëÉíí Ñê™å ÇÉ íî™ åìãÉê~ ÄçêíÖê®îÇ~ Ü®êÇ~êå~ ÄÉÇ∏ãë 
ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î ÄÉÑáåíäáÖí ëé™ê ë~âå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK a®êÉãçí Ñáååë 
ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê î®ëíÉê çã ÄÉÑáåíäáÖí ëé™êK 
lÄàÉâí ff J lãê™ÇÉíI ëçã ®ê ™âÉêã~êâI ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã 
âçêëåáåÖÉå ãÉää~å bQ çÅÜ ÇÉå ÉåâÉäëé™êáÖ~ à®êåî®ÖÉåK e®ê ìíÖ∏êë 
ã~êâÉå ~î Éå ëóÇëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí Éå ë®åâ~ á ä~åÇëâ~éÉíK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ê á ∏ëíÉê ãçí î®ÖÉå íáää pé™åÖëÜçäãK üê NVVR 
ìåÇÉêë∏âíÉë çãê™ÇÉå ãÉÇ ëéêáÇÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
çÅÜ ™êÇÉêëé™ê ÉÑíÉê çÇäáåÖ~ê ëíê~ñ ∏ëíÉê çã âçêëåáåÖÉå 
pé™åÖëÜçäãëî®ÖÉå J bQK aÉëë~ çãê™ÇÉåI jà∏äÄó OPVWN çÅÜ OQTWNI ®ê 
ÄÉä®Öå~ NMMJPMM ã kl çã lÄàÉâí ffK sáÇ ÇÉå ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á~âííçÖë 
Éíí î~ííÉåÜ™ä ~ääÇÉäÉë áåíáää pé™åÖëÜçäãëî®ÖÉåK lãëí®åÇáÖÜÉíÉêå~ í~ä~ê 
Ñ∏ê ~íí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñáååë îáÇ lÄàÉâí ffK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ÇêçÖë åáç ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ 
~î NPU ãK råÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Öìä ãçÄä~åÇ~Ç ãà®ä~K f ëäìííåáåÖÉåI 
ëçã äáÖÖÉê NMRJNMS ã ∏ ÜI Ñ~ååë Äáíîáë Éíí íáää Ñ®êÖÉå Äêìåëî~êí ä~ÖÉê 
ëçã î~ê ìéé íáää Å~ MIOM ã íàçÅâíK i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää áåëä~Ö ~î âçäI ëã™ 
Äáí~ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê ëçã îáííå~ê çã ®äÇêÉ çÇäáåÖ~ê á 
ëäìííåáåÖÉåK aÉëëìíçã á~âííçÖë ëé™ê ÉÑíÉê ™êÇÉêÇê~ÖåáåÖK kÉÇ ãçí 
ë®åâ~åI NMQ ã ∏ ÜI ™íÉêÑ~ååë ÇÉí Äêìåëî~êí~ ä~ÖêÉí ëçã Ü®ê î~ê ÇêóÖí 
MIRM ã íàçÅâí çÅÜ Ä~ê ëé™ê ÉÑíÉê î~ííÉåé™îÉêâ~åK pâáâíåáåÖ~ê âìåÇÉ Ü®ê 
á~âíí~ë á ä~ÖêÉíK 
aÉ Ü®ê Ñìåå~ ëé™êÉå ÉÑíÉê ®äÇêÉ çÇäáåÖ ®ê ~î äáâå~åÇÉ â~ê~âí®ê ëçã ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVVR é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î pé™åÖëÜçäãëî®ÖÉåK 
mêçîÉê íçÖë á ÇÉ çäáâ~ ëâáâíÉåK lãê™ÇÉí â~å ä®ãå~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó ORPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NNPV çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PSUM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
dêáãëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI ÑçêåÄçêÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääI 

pÅÜ~âíÉå ä∏éíÉ Ñ∏êÄá Éíí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉî~â~ÇÉë ÖÉåçã 
ëÅÜ~âíâçåíêçääK 
mä~íëÉêå~ î~êW £ëíê~ båÉÄó NMNWNI Éíí Öê~îÑ®äí é™ áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêåK 
hîáääáåÖÉ NOPWNI Éíí Ñä~íã~êâëJÖê~îÑ®äí á ™âÉê ìí~å ÄÉÖê®åëåáåÖI hîáääáåÖÉ 
OMWNI Éíí Öê~îÑ®äí é™ âê∏å ~î Öêìë™ë áåîáÇ î®ÖI hîáääáåÖÉ NONWNI çãê™ÇÉ 
ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåI hîáääáåÖÉ OQWNI Éå ÑçêåÄçêÖK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
äÉÇåáåÖëëí®ÅâåáåÖÉåK 

áÇ~ NNQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

hîáääáåÖÉ NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ NOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

hîáääáåÖÉ OQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NNQN çÑ OUVS 



 
 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NTTU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
^ëâÉêëìåÇI e~ääëÄÉêÖI hìãä~I jçí~ä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

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

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
läçÑ mÉííÉêëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI íçêéI âçäÄçííÉåI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Öê®åëã®êâÉI ÜìëÖêìåÇI ÄêçI ãáäëíçäéÉI â®ää~ ãÉÇ íê~ÇáíáçåI 
âçäåáåÖëÖêçéI Öêìîçãê™ÇÉI ÖêìîÜ™äI Ñ™åÖëíÖêçéI ÑóåÇéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå íáää ÇìÄÄÉäëé™êáÖ à®êåî®Ö ãÉää~å 
e~ääëÄÉêÖ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI é™ ÇÉäëíê®Åâ~å e~ääëÄÉêÖ E£êÉÄêç ä®åF J 
g~âçÄëÜóíí~åLoáåÖÖ∏äÉå E£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åFK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~ PIR ãáä ä™åÖí çÅÜ ìíÖ∏ê Éå OMMJNMMM ãÉíÉê 
ÄêÉÇ âçêêáÇçê ìíãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖí ëé™êK ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê çãÑ~íí~í Éå 
ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ~êâáîã~íÉêá~äI äáííÉê~íìê çÅÜ â~êíçê áåâäìëáîÉ 
ìééê®íí~åÇÉí ~î Üáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ ë~ãí Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK 
f £êÉÄêç ä®å ÄÉê∏êë ëçÅâå~êå~ e~ääëÄÉêÖI e~êÇÉãç ë~ãí iÉêÄ®Åâ çÅÜ á 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇK eìîìÇÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á 
iÉêÄ®Åâë çÅÜ dçÇÉÖ™êÇë ÄÉêÖëä~ÖÉêK 
c∏êÉ ìíêÉÇåáåÖÉåë ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ Ñ~ååë íáç Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ ~åí~äÉí ®ê åì ãÉê ®å Ñ∏êÇìÄÄä~íK aÉ 
åóêÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ÇçãáåÉê~ë ~î çãê™ÇÉå ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Ñ∏äàí ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~ê EÖê~î~êFK qáÇëã®ëëáÖí êÉéêÉëÉåíÉê~ê 
ÇÉ Ñê®ãëí ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK o∏àåáåÖëê∏ëÉå~ â~å ÇÉäîáë ®îÉå î~ê~ 
Ñê™å ãÉÇÉäíáÇLëÉå~êÉ íáÇ çÅÜ Ü~ ~åâåóíåáåÖ íáää ÄóJ çÅÜ Ö™êÇëíçãíÉêK 
aÉí Ä∏ê ÇçÅâ ÄÉíçå~ë ~íí ÇÉå ÄáäÇ ëçã ÉêÜ™ääáíë ~î çãê™ÇÉíë 

áÇ~ NNQO çÑ OUVS 



 
 

 

 

Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉåÇ~ëí ®ê éêÉäáãáå®êK k®êã~êÉ Éå íêÉÇàÉÇÉä ~î çÄàÉâíÉå 
ìíÖ∏êë ~î ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ë™ëçã Äçéä~íëä®ÖÉåI çë®âê~ Öê~î~êI 
ÖêìîÜ™äI ëâ®êéåáåÖ~ê ÉíÅI Ç®ê ëí~íìëÉå â~å Ñ~ëíëí®ää~ë Ñ∏êëí ëÉÇ~å 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíëI Çîë Éí~éé OK 
lÄàÉâíÉåLä®ãåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉâçããÉê ëéêáÇÇ~ ìí ãÉÇ ÜÉä~ ëíê®Åâ~åI ÇçÅâ 
ãÉê Ñ∏êí®í~í êìåí e~ääëÄÉêÖ ë~ãí ãÉää~å aìåëà∏ çÅÜ g~âçÄëÜóíí~åK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê çÅâë™ ã™åÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇí~Öáíë ëçã Ñå áåíÉ Ü~ê 
ëí~íìë ~î Ñçêåä®ãåáåÖI ãÉå ëçã ®åÇ™ ®ê âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~K 
bñÉãéÉä é™ Çóäáâ~ ®ê ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ âçäÄçííå~êK aÉ 
ëÉå~êÉ ™íÉêëéÉÖä~ê ÇÉå áåíÉåëáî~ îÉêâë~ãÜÉí ëçã íáÇáÖ~êÉ ÄÉÇêáîáíë á 
ëâçÖëçãê™ÇÉå~ çÅÜ ëçã çÅâë™ Ü~ê Éå ÇáêÉâí âçééäáåÖ íáää ÄÉêÖëÄêìâÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e~êÇÉãç URWO £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç 

e~êÇÉãç UQWO £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç 

e~êÇÉãç NOUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç 

e~êÇÉãç NOVWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áÇ~ NNQP çÑ OUVS 



iÉêÄ®Åâ QQOWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ NOSWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ NORWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QQSWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QQTWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QQUWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QQVWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QRMWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QRNWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QROWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QRPWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QOVWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QMPWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPMWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPNWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QRQWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ NRUWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPOWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPOWO £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPPWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPRWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPQWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPSWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPTWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QQMWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ USWO £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPUWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ QPVWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

iÉêÄ®Åâ SNWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

dçÇÉÖ™êÇ NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

iÉêÄ®Åâ QQNWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ 

dçÇÉÖ™êÇ NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ NNQQ çÑ OUVS 



dçÇÉÖ™êÇ NUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ NNQR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSTU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
máäÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ ~íí Éêë®íí~ ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉÇ 
àçêÇÄìåÇÉå Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

qçäî ëíóÅâÉå ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖ Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ çã å™Öê~ ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë ìíãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK f 
ë∏âëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NNQS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSTT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pî®ã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®åÇéä~å çÅÜ Ñ∏êÄ®ííêáåÖ ~î ëâçÖëî®Ö 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®åÇéä~åÉå ÖàçêÇÉë NO éêçîÖêçé~ê ãÉÇ Éå 
ÄêÉÇÇ ~î N ãÉíÉê çÅÜ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ R ãÉíÉêK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK 
pâçÖëî®ÖÉå äáÖÖÉê é™ Éå âìääÉ çÅÜ Ü~ê ÇÉäîáë Ääáîáí Äçêíí~ÖÉå îáÇ 
ëä®åíåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î bQW~åK aÉí áåÖêÉéé ëçã åì ÖàçêÇÉë 
î~ê ~íí ™íÉêëâ~é~ ëâçÖëî®ÖÉå ÖÉåçã ~íí Ñ∏äà~ ÇÉå Ö~ãä~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK 
aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí Éå Å~ O ãÉíÉê ÄêÉÇ çÅÜ Å~ NT ãÉíÉê ä™åÖ êÉãë~ 
ëâ~ä~ÇÉë ~î Ñ∏ê ~íí ÖÉ ëâçÖëî®ÖÉå Éå ~ÅÅÉéí~ÄÉä ÄêÉÇÇK i®åÖêÉ áå é™ 
âìääÉå Ñáååë Éå Ñçêåä®ãåáåÖI £ÇÉëÜ∏Ö NPNWNI ëçã ìíÖ∏êë ~î Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NNQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NNQU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSTS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ píÉåÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇ\ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê~ëÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ çÅÜ åó àçêÇâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí ®ê Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çÅÜ äìÑíäÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ê ÖÉåçã Éíí 
Öê~îÑ®äí Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI £ëíê~ píÉåÄó NPWNI ë~ãí ÄêÉÇîáÇ Éå Öêìéé 
ãÉÇ Q êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ N Ü∏ÖI £ëíê~ píÉåÄó NMWNJRK ä å®êÜÉíÉå 
~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë O ëíÉåë®ííåáåÖ~êI £ëíê~ píÉåÄó TWN çÅÜ UWNK 
hçåíêçääÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉäë ê~ëÉêáåÖÉå ~î äìÑíäÉÇåáåÖI ÇÉäë 
â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖÉåK pÅÜ~âíÉå î~ê MIUM ã Çàìé~ çÅÜ Å~ MIRM ã ÄêÉÇ~K sáÇ 
^ëéÉíçêéI NR ã Ñê™å Äçëí~ÇëÜìëÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇÖêçé MIPM ã 
ìåÇÉê îÉÖÉí~íáçåëëâáâíÉíK dêçéÉå î~ê MISM ã Çàìé çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î êáâäáÖí 
ãÉÇ ÉäÇé™îÉêâ~Ç ëíÉå á ëçíLâçä Ää~åÇ~Ç àçêÇK f ÑóääåáåÖÉå âçã Éíí Äê®åí 
ÄÉå ë~ãí Äê®åÇ äÉê~K ^åä®ÖÖåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f 
∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê 
âìäíìêä~ÖÉêK 

áÇ~ NNQV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíê~ píÉåÄó NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíê~ píÉåÄó NMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíê~ píÉåÄó NMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíê~ píÉåÄó NMWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíê~ píÉåÄó NMWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNRM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUUQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâáåå~êÉíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã êÉÖáëíêÉê~íë î®ëíÉê çÅÜ åçêÇî®ëí çã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå î®ëíê~ ~î ëíÉåëíê®åÖ~êå~ 
Ñçêíë®ííÉê áå á ÄÉê∏êÇ Ñ~ëíáÖÜÉí çÅÜ ä∏éÉê îáÇ~êÉ áå á ÇÉå á åçêê Öê®åë~åÇÉ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK píÉåëíê®åÖ~êå~ ÄáäÇ~ê Éå íêçäáÖ Ñ®Ö~í~K 
píê~ñ ëóÇî®ëí çã Ñ®Ö~í~å ìåÇÉêë∏âíÉë Éå íêçäáÖ Ñçëëáä ™âÉêK sáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ EëÅÜ~âí N çÅÜ OFK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI ∏ëíÉê çã ÇÉå Ñçëëáä~ ™âÉêå çÅÜ 
ë∏ÇÉê çã Ñ®Ö~í~åI çÄëÉêîÉê~ÇÉë çÇäáåÖëê∏ëÉåI ÇÉäîáë åÉêê~ë~ÇÉI äáÖÖ~åÇÉ 
é™ Éå Ñä~Åâ ÄÉêÖâä~ÅâK råÇÉêë∏âåáåÖ~ê îáÇ ÇÉåå~ é™îáë~ÇÉ Éå íêçäáÖ êÉëí 
ÉÑíÉê óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåëíê®åÖK 

áÇ~ NNRN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó QNS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó QNT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NNRO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTMM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
j~êáÉÜçÑ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
i®åëëíóêÉäëÉå ~åë™Ö ~íí ÇÉí ìíáÑê™å ÇÉå ëíçê~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê á å®êçãê™ÇÉíI Ñ∏êÉä™Ö êáëâ Ñ∏ê ~íí 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå Äçéä~íë âìåÇÉ Ñáåå~ë á çãê™ÇÉíK 
lãê™ÇÉí ëçã ÄÉê∏êÇÉë Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíåóííà~íë ëçã ™âÉêK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

áÇ~ NNRP çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PVRS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
_®ÅâÉÄóI p∏ÇÉêâ∏éáåÖI s®ëíê~ eìëÄóI _à∏êëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
j™äë®ííåáåÖÉå îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã î®Öçãê™ÇÉí îáÇ lÄà fK sáÇ lÄà 
sf î~ê ã™äë®ííåáåÖÉå ~íí âçåëí~íÉê~ âìäíìêä~ÖêÉíë ìíÄêÉÇåáåÖ çÅÜ 
â~ê~âí®ê áåçã î®Öçãê™ÇÉíK 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ OVM ãOK 
sáÇ lÄà fI Å~ PMM ã ë∏ÇÉê çã sK eìëÄó éê®ëíÖ™êÇI âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë 
~íí ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê ëçã 
Üáíí~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ä™Ö á ë∏Çê~ â~åíÉå ~î ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î 
î®Ö ONMK fåçã î®Öçãê™ÇÉí ãçí åçêê Ñ~ååë áåÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
c∏êãçÇäáÖÉå Ñçêíë®ííÉê á ëí®ääÉí Äçéä~íëÉå ë∏ÇÉê ìíI ìí~åÑ∏ê ëà®äî~ 
î®Öçãê™ÇÉíK 
sáÇ lÄàK sf Å~ ORM ã åçêê çã _à∏êëí~Ç Ö™êÇ çÅÜ Äóíçãí Üáíí~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Éíí âìäíìêä~ÖÉê Å~ MIO ã íàçÅâí ëçã ÖÉåçã âÉê~ãáâ ~åíóÇÉê 
Éå Ç~íÉêáåÖ íáää îáâáåÖ~íáÇK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí åçêê çã ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ î®ÖÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë íî™ ëíóÅâÉå é~ê~ääÉää~ 
ëÅÜ~âí ä®åÖë ÇÉå åó~ î®Öëíê®Åâ~åK e®ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ä~ÖêÉí 

áÇ~ NNRQ çÑ OUVS 



Ñçêíë~ííÉ ä®åÖë ãÉÇ î®Öëíê®Åâ~å íáää Éå ä®åÖÇ ~î Å~ SM ãK i~ÖêÉí ÄÉëíçÇ 
~î Öê™ ëíóî äÉê~ ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î âçä çÅÜ Éåëí~â~ Äê®åÇ äÉê~K `~ NR 
ã £ çã âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë á ÇÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉí Éå ëíÉåê~Ç ãçí 
ÄçííÉåäÉê~åK c∏êãçÇäáÖÉå î~ê ÇÉíí~ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ëíÉåëíê®åÖK c∏ê ∏îêáÖí 
Üáíí~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK hìäíìêä~ÖêÉí ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí Éå ™âÉêóí~ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OPQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NNRR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSUN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Éíí í~åâÑìåÇ~ãÉåí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ìíÄêÉÇåáåÖK 
£ëíê~ båÉÄó VWN ®ê ÉåäáÖí ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Éå Äçêíëéê®åÖÇ 
®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíI ëçã îáÇ ÄÉëáâíåáåÖ îáë~ÇÉ ëáÖ Ñáåå~ë âî~êK 
cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê îáÇ Ñ~ÄêáâÉåë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä çÅÜ ÄÉëí™ê ~î Éå 
ÄÉêÖÜ®ää ãÉÇ ON ëí ëâ™äÖêçé~êI î~ê~î NS ~î ÇÉëë~ Ä®ê ëé™ê ~î áã™äåáåÖK 
kçêê~ ÇÉäÉå ~î Ü®ääÉå ®ê Äçêíëéê®åÖÇK 
bå óí~ ~î NM ñ NM ã ë∏ÇÉê çã çÅÜ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ëóåäáÖ~ 
Ü®ääÉå ìåÇÉêë∏âíÉëK _ÉêÖÉí ëäìíí~ê âê~ÑíáÖí ãçí ë∏ÇÉêK j~ëëçêå~ çî~å 
ÄÉêÖÉí ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î Öêìë çÅÜ ë~åÇI ë~ã 
ëÉåíáÇ~ ~îÑ~ää á Ñçêã ~î íÉÖÉäI éçêëäáå çÅÜ Öä~ëK f åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Q ëíóÅâÉå åó~ ëâ™äÖêçé~ê é™ ÄÉêÖÉíK aÉëë~ ®ê NJP 
Åã á Çá~ã çÅÜ ìéé íáää MIR Åã Çàìé~ çÅÜ äáÖÖÉê P ã ëóÇ∏ëí çã ÇÉå êÉÇ~å 
â®åÇ~ äçâ~äÉåK 
cìåÇ~ãÉåíÉí Ñäóíí~ë ë∏ÇÉê ìí çÅÜ ÇÉ åóìééí®Åâí~ ëâ™äÖêçé~êå~ 
∏îÉêí®ÅâÉë áÖÉåK cçêåä®ãåáåÖÉå çãÑ~íí~ë ~î âìäíìêãáååÉëä~ÖÉå çÅÜ Ñ™ê 
Éà ëâ~Ç~ë ~î ÄóÖÖå~íáçå ÉääÉê ~åå~å îÉêâë~ãÜÉíK 

áÇ~ NNRS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNRT çÑ OUVS 



 
 

  

 

^fp kê üê 
PSUO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
mêóëëÖ™êÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÄêçåë™äÇÉêF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ë~ãã~ çãÑ~íí~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ ëçã Ää 
~ íáÇáÖ~êÉ Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë áåÑ∏ê ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉí á mêóëëÖ™êÇÉå NVVPJVQK 
a™ ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí ~î pîÉêáÖÉë ãÉëí çãÑ~íí~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉâçãéäÉñ Ñê™å 
íáÇÉå ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê íáää óåÖëí~ à®êå™äÇÉêK 
aÉå åì ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí OM ã 
ÄêÉíí çãê™ÇÉK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ PMM ã ä™åÖí çÅÜ ä∏éíÉ á ∏ëíJî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖK aÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã ÇÉå åó~ ãçíçêî®ÖÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ êáâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK e®ê Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Ñóê~ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ä™åÖÜìë 
î~ê~î íî™ áååÉÜ∏ää ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK m™ Äçéä~íëÉêå~ Ñ~ååë Éå êáâ 
Ñ∏êÉâçãëí ~î ÇáîÉêëÉ Äçéä~íëÖêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êI Ää~ â~å Éå ~åä®ÖÖåáåÖ 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå íçäâ~ë ëçã Éå Äê∏ÇìÖå ãÉÇ ?Ä~âÜ®ää? ~î Äê®åÇ äÉê~K fåçã 
çãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçã ®îÉå Éíí ÑäÉêí~ä ãáåÇêÉ ëíçäéÄóÖÖÇ~ âçåëíêìâíáçåÉêI 
ëçã â~å íçäâ~ë ëçã íçêâëí®ääåáåÖ~êI ìíÜìë çÅÜ ãÉê íáääÑ®ääáÖ~ ëâàìäK 
_êçåë™äÇÉêëÄçéä~íëÉêå~ Ö~î ÇÉëëìíçã Éíí êÉä~íáîí êáâí ÑóåÇã~íÉêá~ä ~î 
âÉê~ãáâI Ñê®ãëí ê~ÄÄáÖ~ Ñ∏êê™ÇëJ çÅÜ ÄÉêÉÇåáåÖëâ®êä ãÉå ®îÉå ëâ™ä~ê ~î 

áÇ~ NNRU çÑ OUVS 



 
 

ëî~êíéçäÉê~Ç ÄçêÇëâÉê~ãáâ ãÉÇ Ü~åâ ~î ë â ä~ìëáíòíóéK 
aÉå êçãÉêëâ~ Äçéä~íëÉå î~ê ãáåÇêÉ î®äÄÉî~ê~ÇK c∏êìíçã Éíí Üìë ãÉÇ 
Ü®êÇ âìåÇÉ îá âçåëí~íÉê~ ÇáâÉå çÅÜ Éå Ü®Öå~Ç ~î â®ééÜ™ä ëçã ã∏àäáÖÉå 
â~å Ç~íÉê~ë íáää ÇÉåå~ íáÇK bå Ñ∏êÉíÉÉäëÉ ëçã á ë™ Ñ~ää ®ê ãóÅâÉí çî~åäáÖ 
Ñ∏ê ÇÉåå~ íóé ~î éä~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNRV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ båÉÄó âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä á ÄÉÑáåíäáÖ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

i®ÖÉí Ñ∏ê ëÅÜ~âíÉí î~ê ëíê~ñ åçêê çã £ëíê~ båÉÄó âóêâçÖ™êÇëãìê á ÇÉëë 
åçêÇî®ëíê~ ®åÇÉK bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~åë™Öë ä®ãéäáÖI ë™ ~íí áåíÉ çê∏êÇ~ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖ~ê ëâìääÉ ëâ~Ç~ëK aÉí éä~åÉê~ÇÉ ã~êâáåÖêÉééÉí äáÖÖÉê á Éíí 
Ñçêåä®ãåáåÖëí®íí çãê™ÇÉK pâ ëà®äîëéáääåáåÖ~ê çÅÜ çÇ∏éí~ âìåÇÉ äáÖÖ~ 
ìí~åÑ∏ê ãìêÉåK båÉÄó Ö~ãä~ Äóíçãí ®ê ÄÉä®ÖÉå î®ëíÉê çã ëÅÜ~âíÉí çÅÜ 
Éå êìåëíÉå Ñáååë ë∏ÇÉê çã âóêâ~åK c~ííáÖëíìÖ~å çÅÜ häçÅâ~êÉÄçëí®ääÉ 
Ü~ê äÉÖ~í åçêê çã âóêâçÖ™êÇëãìêÉå çÅÜ ÇÉå ëíçê~ Äçéä~íëÉå îáÇ 
mêóëëÖ™êÇÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ éê®ëíÖ™êÇëíçãíÉå î®ëíåçêÇî®ëí çã âóêâ~å 
Ç®ê çÅâë™ Éå ÖìäÇêáåÖ ®ê ÑìååÉåK p~åÇçãê™ÇÉí Ç®ê âóêâ~å äáÖÖÉê ®ê QO 
ã∏Ü çÅÜ ®ê Éíí Äê~ ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK 
fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á ëÅÜ~âíÉíI ëçã ÄÉëíçÇ 
~î ë~åÇÑóääåáåÖ åÉê íáää ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ â~ÄÉäê∏êÉíK råÇÉê â~ÄÉäå î~ê 
ã~êâÉå ëî~Öí ã∏êâ~êÉ ãÉå ê∏êÇÉë ÉàK 

áÇ~ NNSM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NNSN çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PMRU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖÉå jà∏äÄó OQTWN ìåÇÉêë∏âíÉëK 
cóê~ ëí∏êêÉ ®êàëâáâíI Å~ MINMJMIPM ã íàçÅâ~I ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ™âê~ê ä™Ö 
çî~åé™ î~ê~åÇê~ é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î Éå ÇêìãäáåëäìííåáåÖK e®ê çÅÜ î~ê 
Ñ~ååë NS ëí ãáåÇêÉ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ ä~ÖÉê ãÉää~å ÇÉëë~K bíí ~î ®êàä~ÖêÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å Éå Äçéä~íë ëçã äÉÖ~í é™ âê∏åÉí ~î 
ÇêìãäáåÉå ãÉå ëÉÇ~å ®êà~íë åÉê á ëäìííåáåÖÉåK qêÉ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ Ü®êÇ~ê 
âìåÇÉ á~âíí~ë á ÇÉí ìåÇÉêëí~ ®êàëâáâíÉíK e®ê âçã çÅâë™ ÖäÉë~ 
Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î ™êÇÉêëé™ê ë~ãí íî™ ™âÉêÜ~âK f ä~ÖêÉå ä™Ö Éåëí~â~ 
âêìâëâ®êîçêI Äê®åÇ äÉê~ Éíí Ñäáåí~îëä~Ö ããK 
bíí ~åí~ä éêçîÉê Ü~ê í~Öáíë Ñ∏ê ~å~äóëK 
aÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ™âê~êå~ é™ ÇêìãäáåëäìííåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê âî~ê åçêê çã 
ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíK cê™å NVVR ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåíáääI Ñ~ååë `NQ 
Ç~íÉêáåÖ~ê ãÉää~å PMMM ÑKhê çÅÜ RMM ÉKhêI îáäâ~ çÅâë™ íçêÇÉ Ö®ää~ Ñ∏ê 
™êÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

áÇ~ NNSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NNSP çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PVRT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
kçêêÄç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê®íåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ÑÉã åìããÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëÉå íáÇáÖ~êÉ á 
cçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK aÉí ®ê Éå Ö™êÇëíçãíI Éå ãáäëíçäéÉI Éå íçêéä®ãåáåÖI 
Éå éä~íë Ñ∏ê Éíí íÉÖÉäÄêìâ çÅÜ Éå ~îê®ííåáåÖëéä~íëK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä 
Ñáååë íî™ ~î i®åëëíóêÉäëÉåë âìäíìêÜáëíçêáëâ~ ãáäà∏ÉêI hNR s eìëÄó J 
eóäáåÖÉ çÅÜ häU iáää~ på∏îÉäíçêé J kçêêÄçK aÉëëìíçã ìíÖ∏ê d∏í~ â~å~ä 
Éå êáâëáåíêÉëë~åí âìäíìêãáäà∏ EVÇFK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Öê~î~êI íî™ Ü∏Ö~ê çÅÜ Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖ îáÇ kçêêÄçK aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~ÇÉë kçêêÄóë Ö~ãä~ 
Ö™êÇëíçãíK qêÉ éä~íëÉê Ñ∏ê íçêé ãÉÇ NTMMJí~äëÄÉä®ÖÖ ã~êâÉê~ÇÉë ë~ãí 
Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ åçêê çã på∏îÉäíçêéë Ö™êÇëíçãíK 

áÇ~ NNSQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó ORMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NNSR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTUM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâ~îÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê êÉë~åÇÉí ~î Éå íÉäÉã~ëí ë~ãí 
íáääÜ∏ê~åÇÉ íêÉ ëí~Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ÇêçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí é™ ÇÉ ~âíìÉää~ ã~ëíJ çÅÜ ëí~Öéä~íëÉêå~ ãÉå 
áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉí ë∏Çê~ ëí~ÖÉíë éä~ÅÉêáåÖ 
Ñäóíí~ÇÉë ÇçÅâ íáää Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÄÉêÖëÜ®ää Ç™ ã~êâÉå î~ê ëíÉåêáâ çÅÜ 
ÑäÉê~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê Ñ~ååë á å®êÜÉíÉå ëçã âìåÇÉ íóÇ~ é™ ÉîÉåíìÉää~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NNSS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NNST çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NUTR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí e~åÇÉäëã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI ëä~ÖÖI ëã®äíÇÉÖä~êI ÖàìíÑçêã ~î â~äâëíÉåI ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ 
ÄÉå çÅÜ ÜçêåI ÇàìêÄÉå Eã~í~îÑ~ääFI ä®ÇÉêJ çÅÜ ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖêìåÇÑ∏êëí®êâåáåÖ ~î Éå ÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ ÄóÖÖå~ÇÉå ~åëäìíÉê íáää Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ Üìë çÅÜ äáÖÖÉê 
ÅÉåíê~äí áåçã ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉíK 
bíí NT ñ NIR ã ëíçêí çãê™ÇÉ ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å eçîëÖ~í~å çÅÜ ™í ks 
áå á âî~êíÉêÉí ìåÇÉêë∏âíÉëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
ãÉÇ Éå ã®âíáÖÜÉí ~î Å~ MIR ãK aÉëë~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ëÉåíáÇ~ 
ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~ê ëçã î~ê Å~ MIU ã íàçÅâ~K råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ î~ííÉå~îë~íí~ ä~ÖÉê ™íëâáäÇ~ ~î ëà∏ë~åÇK 
f ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ íêÉ çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇëÜçêáëçåíÉê ìêëâáäà~ëK aÉå ®äÇëí~ 
êÉéêÉëÉåíÉê~ë ~î äÉêä~ÖÉê çÅÜ íê®âçåëíêìâíáçåÉê îáä~åÇÉ é™ ÇÉå ëíÉêáä~ 
ë~åÇÉå ÉääÉê á ÇÉå ìåÇÉêëí~ ë~åÇáÖ~ âìäíìêàçêÇÉåK aÉå ãÉääÉêëí~ áååÉÜ∏ää 
Ää ~ Éíí äÉêÖçäîI Éå âê~ÑíáÖ éä~åââçåëíêìâíáçå çÅÜ Éíí ë®ííë~åÇëä~ÖÉêK f 
ÇÉå ∏îêÉ çÅÜ Ç®êãÉÇ óåÖëí~ ÄóÖÖå~ÇëÜçêáëçåíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äê®åÇ 
íê®âçåëíêìâíáçå ãÉÇ Éå ~åëäìí~åÇÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 

áÇ~ NNSU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NNSV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUTS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kìåå~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
mä~åÖä~ëI âÉê~ãáâ E_ffWQFI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ áåçã êìÄêáÅÉê~Ç Ñ~ëíáÖÜÉí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë çãê™ÇÉI ëíê~ñ ps çã ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ pWí mÉêë âóêâ~K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIT ã 
Çàìé ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~K pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë åÉê íáää NIOJNIP ãÉíÉêë 
Çàìé çÅÜ å™ÇÇÉ áåíÉ åÉê íáää ëíÉêáä ã~êâK f éêçÑáäî®ÖÖÉå á~âííçÖë Ää ~ 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íê®âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 

áÇ~ NNTM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NNTN çÑ OUVS 



 

 

 

  

^fp kê üê 
NUTT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
räàÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Å~ãéáåÖéä~íë ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 
aÉåå~ Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå áåîÉåíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí Ñ∏ê Ñáåå~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK fÇ~Ö Ñáååë áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ëíÉåë®ííåáåÖ EsáÄó PPWNFK o∏àåáåÖëê∏ëÉå ëâìääÉ ÉåäáÖí 
ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖÉå Ñáåå~ë áåçã çãê™ÇÉí ãÉå ÇÉëë~ âìåÇÉ áåíÉ 
™íÉêÑáåå~ëK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê EsáÄó QPWNF iìåÇ Ñáååë çÅâë™ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå ã~êâ~åí Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ä~åÇëâ~éÉíK 
gçêÇã™åÉå ìíÖ∏êë ~î âê~ÑíáÖí ëíÉåÄä~åÇ~í Öêìë ëçã é™ ëäìííåáåÖ~êå~ 
∏îÉêÖ™ê íáää êÉå ë~åÇK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí î~êáÉê~ê ãÉää~å NMM çÅÜ NNM ãK 
c∏ê ~íí ìíê∏å~ çã ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëÉê Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉí ÇêçÖë 
ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK qçí~äí ÇêçÖë OV ëÅÜ~âíK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI Öêçé~ê ë~ãí ëíçäéÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã íî™ ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
çãê™ÇÉå á åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉëë~ çãê™ÇÉå î~ê 
ÄÉä®Öå~ é™ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉåë ëäìííåáåÖ é™ ÇÉå êÉå~ ë~åÇÉåK a~íÉêáåÖÉå 
~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê çë®âÉê Ç™ áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå ä®ÖÉí 
çÅÜ Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ëâìääÉ âìåå~ íóÇ~ é™ ëíÉå™äÇÉêK f ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí 

áÇ~ NNTO çÑ OUVS 



 
 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK pÅÜ~âí ÇêçÖë Ää ~ á å®ê~ 
~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÉå ãÉå áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåíÉ ÜÉääÉê 
á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öçí ëçã âìåÇÉ 
âçééä~ë íáää ÇÉåå~K bíí ~î ÇÉ Ä™Ç~ çî~å å®ãåÇ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉå~ î~ê 
ÉãÉääÉêíáÇ ÄÉä®ÖÉí áåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáÄó QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

sáÄó PPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

sáÄó PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ NNTP çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
NUTU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hê~ÄÄÉÖ~í~åI píçêÖ~í~åI hìåÖë pí~êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄóÖÖå~Ç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÖàìíÑçêã~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î âê~Ñíâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí î~ê MIRJMIT ã Äê çÅÜ MIT ã ÇàI îáäâÉí çãÑ~íí~ÇÉ á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ 
âìäíìêä~ÖÉêëíê~íáÖê~ÑáåK f hê~ÄÄÉÖ~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI Ç®ê 
ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î hê~ÄÄÉÖ~í~å âìåÇÉ é™îáë~ëK f píçêÖ~í~åë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä 
Üáíí~ÇÉë î®äÄÉî~ê~ÇÉ âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å ÇÉå ®äÇëí~ píçêÖ~í~åI 
ä~ÖÇ~ ÇáêÉâí é™ ÇÉå ëíÉêáä~ ëà∏ë~åÇÉåK píçêÖ~í~å Ü~ÇÉ ãáåëí íî™ ë~ãíáÇ~ 
ÜÉäí çäáâ~ ÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìääÉêëíÉå êÉëé ÖäÉë ëíÉåé~ÅâåáåÖI 
Öê®åëÉå Ç®êÉãÉää~å ìíÖàçêÇÉ íçãíÖê®åë á ÇÉí ë∏ÇÉê Ç®êçã ÄÉä®Öå~ 
âî~êíÉêÉí eçíÉääÉíK píçêÖ~í~å Ü~ê ëåÉÇÇ~í ∏îÉê åìî o™ÇÜìëíçêÖÉí çÅÜ 
Ñçêíë~íí ãçí p~åÇÉåI ëí~ÇëÇÉäÉå ìåÇÉê î~ë~ëäçííÉíI Ç®ê Ö~í~åë 
Ñçêíë®ííåáåÖ ìåÇÉêë∏âíÉë NVVRK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí ~åí~ä íçãíÖê®åëÉê á Ñçêã 
~î ÖêìåÇ~ ÇáâÉå ë~ãí çÇäáåÖëëé™ê á Ñçêã ~î ëé~ÇëíáÅâ âìåÇÉ á~âíí~ëK f 
ëÅÜ~âíÉíë ãÉääÉêëí~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄêìååI ëçã Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ 
NTMR ™êë â~êí~ ãÉå Öê®îÇ íáÇáÖ~êÉK f ëÅÜ~âíÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë 
çãÑ~íí~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éíí ÖàìíÉêáI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ëí∏êêÉ Öêçé~ê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇÉêK f Éíí ~îÑ~ääëä~ÖÉê Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ~î 

áÇ~ NNTQ çÑ OUVS 



 
 

ÖàìíÑçêã~ê íáää íêÉÄÉåí~ ÄêçåëÖêóíçêK vííÉêäáÖ~êÉ ãáåëí Éå ÄóÖÖå~Ç ãÉÇ 
ÑäÉê~ çäáâ~ Öçäîä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK aÉåå~ íçãí áååÉÜ~ÇÉë ìåÇÉê 
NRMMJí~äÉí ~î Éå îáëë jáÅâÉä dêóíëí∏é~êÉI çÅÜ ä®ãåáåÖ~êå~ë ~êí çÅÜ 
Ç~íÉêáåÖ íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí ®ê ÇÉååÉë ÖêóíÖàìíÉêá ëçã åì âìåÇÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK s®ëíÉê çã ÇÉíí~ âìåÇÉ Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ 
ÇçâìãÉåíÉê~ë ëçã Ü∏ê íáää ÇÉå ®äÇëí~ päçííëÖ~í~åK p~ãã~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ 
Üáíí~ÇÉë á Éíí ëÅÜ~âí ìíãÉÇ åìî~ê~åÇÉ päçííëÖ~í~åK e®ê âìåÇÉ ÇçÅâ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí Ö~í~å ä~Öíë é™ Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêI ãÉÇ ëé™ê ~î Ää~ ëé~ÇëíáÅâ 
çÅÜ ™êÇÉêëé™êE\FK pÅÜ~âíÉí áå á âî~êíÉêÉí eçíÉääÉí î~ê ÇçÅâ ëí∏êí ~î 
ëÉåíáÇ~ áåÖêÉééK 
f ë~ãã~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçåíêçääÉê~ÇÉë ®îÉå ëÅÜ~âíåáåÖ~ê ìí~åÑ∏ê ëí~ÇÉåI 
êìåí pí~êÄó ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíK e®ê âìåÇÉ ÇçÅâ áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

p~åâí mÉê VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NNTR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NUTV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí päçííëî~âíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íê~éé~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

hçåíêçääÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí PIRñMIR ã ëÅÜ~âí åçêÇî®ëí çã Äçëí~ÇëÜìëÉíK 
råÇÉê Éíí MIPRJMIQR ã íà Ñóääå~Çëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ë~ãäáåÖ ëíÉå~êI MIOJ 
MIQ ãI ëçã íçäâ~ë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí ÑìåÇ~ãÉåí ÉääÉê 
ÄêóÖÖâçåëíêìâíáçåK råÇÉê çÅÜ ãÉää~å ëíÉå~êå~ Ñ~ååë Éíí Öìäí ë~åÇáÖí 
äÉêä~ÖÉê ëçã Ñçêíë~ííÉ åÉê íáää MIT ãK ^åä®ÖÖåáåÖÉå âî~êäáÖÖÉêI ÇÉå åó~ 
íê~éé~å Öàìíë é™ Éíí Ä®êä~ÖÉê çî~å ëíÉå~êå~K 
qêçíë ~íí ìç ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ çî~å ëíê~åÇäáåàÉå ÉåäáÖí ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å 
Ñê™å NSQO Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ~î ëî~ääåáåÖK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå Ñ~ååë é™ 
éä~íëÉå pWí~ _êáí~ë ÖáääÉëíìÖ~K ûê NRQQ ÑáÅâ e~åë qçêâÉäëëçå íçãíÉå á 
Éêë®ííåáåÖ Ñ∏ê ëáå íçãí é™ p~åÇÉåI îáäâÉå ~îÜóëíÉë áåÑ∏ê ëäçííëÄóÖÖÉíK 
kìî~ê~åÇÉ Äçëí~ÇëÜìë ®ê Ñê™å NTMMJí~äÉíë ëäìíK 

áÇ~ NNTS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NNTT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUUM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉíI píçêÖ~í~åI eÉäÖÉ~åÇëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëâ®êäI âêáíéáé~I âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

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

pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏êÉíçÖë á Ö~ãä~ â~ÄÉäëÅÜ~âíI ÉåÇ~ëí íçééÉå ~î Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ é™ îáëë~ ëí®ääÉå á~âíí~ëK f eÉäÖÉ~åÇëÖ~í~åë ë∏Çê~ ÇÉä 
Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉí Å~ MIR ã ÇàI ÇÉäîáë á çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK bå ëóääëíÉå 
ë~ãí íî™ óíäáÖ~ çÅÜ ë~åÇáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉëK cóåÇ ~î óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ ãÉÇ îáíäÉêÇÉâçê ë~ãí âêáíéáéëâ~Ñí çÅÜ Öä~ëâ®êä íóÇÉê é™ 
Éå Ç~íÉêáåÖ ~î ä~ÖêÉå íáää NSJNTMMJí~äK 

áÇ~ NNTU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NNTV çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NUUN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
dçííä∏ë~I píÉåâìää 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

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

_óÖÖå~íáçåëçãê™ÇÉí î~ê R ñ NM ã çÅÜ ä™Ö áåíáää Ñçêåä®ãåáåÖ sÉí~ NTWNJ 
OI îáäâÉå ®ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü~äîêìåÇ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ pl çã Öê~î~êå~K píÉåä®ÖÖåáåÖÉå 
î~ê í®íI Éåëâáâí~Ç çÅÜ ã®ííÉ Å~ P ñ OIR ãK ^åä®ÖÖåáåÖÉå Ñçêíë~ííÉ áå 
ìåÇÉê ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ÜìëÉíë åó~ëíÉ ÇÉäI Ñê™å NVUVI çÅÜ îáÇ~êÉ ìí á 
Ü~Öã~êâK qçäâåáåÖÉå ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå ®ê çâä~êK f ∏îêáÖí Ñ∏êÉâçã 
ÉåÇ~ëí ãçê®åëíÉå~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ á ëÅÜ~âíÉíK 

áÇ~ NNUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sÉí~ NTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

sÉí~ NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

áÇ~ NNUN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUPP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ î®ëíÉê çã ^ääÜÉäÖçå~âóêâ~åK sáÇ 
âçåíêçääÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ãçÇÉêå~ ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NNUO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PUPO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖí s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ î®ëíÉê çã s™êÑêìâóêâ~å Ñê™å ™ê 
NPMMK sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIRR ã ìåÇÉê Ö~í~åK m™ 
MISR ã Çàìé é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå äÉêáÖ ëíÉåé~ÅâåáåÖ çÅÜ Ç®êìåÇÉê ë~åÇáÖ~I 
ÜçãçÖÉå~ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ åÉê íáää NIOMJNIPM ã ÇàìéK 
a®êìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä ë~åÇK 

áÇ~ NNUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NNUQ çÑ OUVS 



 

  

 

 

 

^fp kê üê 
RNNT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
os RM 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå áåâäìÇÉê~ÇÉ Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉ~êÄÉíÉ á Ñçêã ~î ÉñÅÉêéÉêáåÖ ~î 
â®ääçê çÅÜ ~êâáîI ÑäóÖáåîÉåíÉêáåÖ ë~ãí ìééê®íí~åÇÉ ~î Üáëíçêáëâ~ 
â~êí∏îÉêä®ÖÖ Ñ∏äàí ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK c∏êÄÉêÉÇÉäëÉ~êÄÉíÉí 
ÖàçêÇÉë Ñ∏ê ë~ãíäáÖ~ ~äíÉêå~íáî áåçã Éíí NNP âãO ëíçêí çãê™ÇÉK 
c®äí~êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë áåçã Éíí Åáêâ~ RO âãO ëíçêí çãê™ÇÉK c®äí~êÄÉíÉí 
ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê éÉêáçÇÉêå~ SJPN ã~à çÅÜ NO ~ìÖìëíáJOR çâíçÄÉê NVVSK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí NMN çãê™ÇÉå î~äÇÉë ìí ëçã 
ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇ~ ãáäà∏Éê ~î çäáâ~ âä~ëëÉêK hä~ëë f ~îë™Ö Ü∏Öëí~ ÄÉ 
î~ê~åÇÉ î®êÇÉI âä~ëë ff ãóÅâÉí Ü∏Öí ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇÉI âä~ëë fff Ü∏Öí 
ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇÉ ë~ãí âä~ëë fs ã∏àäáÖí ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇÉK f ~êÄÉíÉí ãÉÇ ~íí 
î®äà~ ìí ÇÉ ÄÉî~ê~åÇÉî®êÇ~ çãê™ÇÉå~ ÇÉäíçÖ êÉéêÉëÉåí~åíÉê Ñê™å rs 
iáåâ∏éáåÖI i®åëëíóêÉäëÉåë âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉí ë~ãí £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ëçã ®îÉå ìíÑ∏êí ÄóÖÖå~ÇëáåîÉåíÉêáåÖ~ê ìíãÉÇ î®Ö RM çÅÜ 
POK 
p~ãã~åä~Öí î~ê Ñ∏êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~í OOT åìããÉê á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíI ëâ o^ûJåìããÉêK ríêÉÇåáåÖÉå äÉÇÇÉ íáää ~íí PVU 
åó~ åìããÉê ~åíÉÅâå~ÇÉë ErsJåìããÉêFK rsJåìããÉê ®ê ~íí à®ãëí®ää~ 

áÇ~ NNUR çÑ OUVS 



 

 

ãÉÇ o^ûJåìããÉêI ÇÉ â~å ëÉë ëçã Éå íáääÑ®ääáÖ åìãêÉêáåÖ ëçã îáÇ 
~àçìêÜ™ääåáåÖ ~î ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí âçããÉê ~íí áåÑ∏ê~ë á ÇÉí ëçÅâÉåîáë 
Ñ∏êÇ~ êÉÖáëíêÉíK aÉ åìããÉê ëçã ~åíÉÅâå~íë ëçã lÄàÉâí ®ê ë™Ç~å~ ëçã 
ÉåÇ~ëí â~å Ñ∏ê~ë áå á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí çã Éå îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ 
âçåëí~íÉê~í ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ ÑáååëK ^åí~äÉí lÄàÉâí ®ê NRR ëíóÅâÉåK 

o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö 

s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®îÉêëìåÇ~ 

oçÖëä∏ë~ 

h®ääëí~Ç 

eÉêêÉëí~Ç 

£êÄÉêÖ~ 

s~ÇëíÉå~ 

p~åâí mÉê 

e~ÖÉÄóÜ∏Ö~ 

s®ëíê~ píÉåÄó 

jçí~ä~ 

áÇ~ NNUS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTTS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~ ëí~ÇI s®ëíê~ píÉåÄó ëçÅâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÑóåÇéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI Ñ®êÇî®ÖI Öê~îÑ®äíI Öê~îI 
éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå çÅÜ ÖÉåçãÖ™åÖÉå ~î ®äÇêÉ ä~åíã®íÉêáâ~êíçê äÉÇÇÉ 
íáää ~íí PU åó~ ä®ãåáåÖ~ê ~åíÉÅâå~ÇÉëK aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î V ÄóLÖ™êÇëíçãíÉêI 
ä Öê~îÑ®äí EêìåÇ~I ëíÉåÑóääÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êFI Q éä~íëÉê Ñ∏ê ä∏ëÑóåÇI NS 
íçêéJLÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ä î®ÖI R çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ë~ãí 
O éä~íëÉê ãÉÇ íê~ÇáíáçåK aÉëëìíçã ~îÖê®åë~ÇÉë NN ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëÉêI 
îáäâ~ Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉ áåå~å Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖK 
bå ã~êáå~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ëâÉÇÇÉ á é~ëë~ÖÉå ∏îÉê jçí~ä~ ëíê∏ãK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NNUT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçí~ä~ NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NSPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NQSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

jçí~ä~ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

s®ëíê~ píÉåÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó PVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNUU çÑ OUVS 



s®ëíê~ píÉåÄó VMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NNUV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RNNV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçåI ^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI Öê~îI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI 
êáëíåáåÖI ê∏àÇ óí~I íçêéI Ñçëëáä ™âÉêI ëâ™äÖêçé~ê 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ëä~ÖÉå âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~I à®êåâåáîI ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI Éí~éé OK 

píÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ∏îÉêÖ™åÖëòçåÉå ãÉää~å ÇÉå Ä∏êÇáÖ~ 
£ëíÖ∏í~ëä®ííÉå çÅÜ póÇëîÉåëâ~ Ü∏Öä~åÇÉíë åçêÇëäìííåáåÖK aÉí ®ê Å~ QñNJ 
NIR âã ëíçêí Eî®ëíJ∏ëíF ãÉÇ Éå ~êÉ~ä ~î Å~ RUM Ü~K sáÇ ÇÉå Ñ∏êëí~ 
Éí~ééÉå ÇÉí~äàâ~êíÉê~ÇÉë ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäI ãÉÇ~å ÇÉå 
~åÇê~ Éí~ééÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉÖê®åë~ÇÉ Öê®îåáåÖëáåë~íëÉê á Ñçêã ~î 
ë∏âëÅÜ~âí çÅÜ ~î éêçîí~ÖåáåÖ Ñ∏ê å~íìêîÉíÉåëâ~éäáÖ~ ~å~äóëÉêK 
píÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí ëâáäàÉê ëáÖ á ÑäÉê~ ~îëÉÉåÇÉå Ñê™å ÇÉ á ∏ëíê~ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇK aÉí ®ê ãÉê î®äÄÉî~ê~í çÅÜ ãáåÇêÉ ìééëíóÅâ~íX ÇÉí äáÖÖÉê 
å®ëí~å ÜÉäí é™ ÇÉ Üáëíçêáëâ~ Äó~êå~ë ìíã~êâX ÇÉí Ñáååë áåÖ~ 
ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëëÉê ÉääÉê ëóåäáÖ~ Äçéä~íëëé™ê çî~å ã~êâX êÉä~íáçåÉå 
ãÉää~å àçêÇ~êíÉêI ã~êâ~åî®åÇåáåÖ çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~ê ®ê ãáåÇêÉ íóÇäáÖX 
Ñçêãëéê™âÉí ®ê ~ååçêäìåÇ~K aÉí ~ååçêäìåÇ~ Ñçêãëéê™âÉí óííê~ê ëáÖ Ñ∏ê 
ÇÉí Ñ∏êëí~ á Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ä™åÖ~ Ñ®Ö~íçê çÅÜ íÉêê®åÖâçêêáÇçêÉê ãÉÇ Éå 
êÉÖÉäÄìåÇÉå çêáÉåíÉêáåÖK qáääë~ãã~åë Ñ∏êÉå~ê ÇÉëë~ 
âçããìåáâ~íáçåëäÉÇÉê çãê™ÇÉí á Éå ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ áåÑê~ëíêìâíìêK aÉí 

áÇ~ NNVM çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

~åÇê~ ë®êÇê~ÖÉí ®ê Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ëã™I áåÜ®Öå~ÇÉ óíçê ëçã Ñ∏êëä~Öëîáë 
Ü~ê ìíÖàçêí Éíí ëä~Öë ?ãáåáÖ®êÇÉå? ãÉÇ î~êáÉê~åÇÉ áååÉÜ™ää ~î ™âÉê çÅÜ 
®åÖK s~åäáÖÉå ÄáäÇ~ê Ö®êÇÉå~ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëóëíÉãK qêçíë ÇÉëë~ 
çäáâÜÉíÉê Ü~ê ~åí~ÖäáÖÉå s®ÇÉêëí~ÇëëóëíÉãÉíI á äáâÜÉí ãÉÇ ëóëíÉãÉå á 
∏ëíê~ £ëíÉêÖ∏íä~åÇI áåÖ™íí á Éå Éâçåçãáëâ çÅÜ ëçÅá~ä ëíêìâíìê ãÉÇ ÑäÉê~ 
ë~ãîÉêâ~åÇÉ Ö™êÇ~ê ìåÇÉê ÜìîìÇë~âäáÖÉå êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ~åÇê~ ÇÉä çãÑ~íí~ÇÉ ÑäÉê~ çäáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖëíóéÉê 
ë™ëçã ëíÉåëíê®åÖ~êI Ñçëëáä ™âÉêã~êâ çÅÜ Äçéä~íëÉêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê 
îáë~í é™ Éå âçãéäÉñ ÄáäÇ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëâáäÇ~ íáÇëéÉêáçÇÉêK aÉå 
®äÇëí~ Éí~ÄäÉêáåÖÉå ëâÉê ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêå ãÉÇ Ää ~ Éå Äçéä~íë Ñê™å 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãK cê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê Ü~ê íêÉ Äçéä~íëÉê âçåëí~íÉê~íëI 
î~ê~î Éå ®ê ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉK cê™å ÇÉåå~ íáÇ Ñáååë ®îÉå ™âÉêã~êâ á 
~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉåëíê®åÖ~êå~K råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå ÄÉÇêÉîë çÅâë™ ™âÉêÄêìâ 
á çãê™ÇÉíI ë~ååçäáâí á Ñçêã ~î íáääÑ®ääáÖ~ äóÅâçÇäáåÖ~êK p~ãã~åí~ÖÉí ®ê 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ ãóÅâÉí ÖçÇ~ Ñ∏ê ~íí á Éíí ä™åÖíáÇëéÉêëéÉâíáî ëíìÇÉê~ 
Üìê ã®ååáëâ~å Ü~ê ëíêìâíìêÉê~í çÅÜ îÉêâ~í á ä~åÇëâ~éÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

oáåå~ OVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OUUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ OUUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

s®ÇÉêëí~Ç OOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NNVN çÑ OUVS 



s®ÇÉêëí~Ç OTMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NNVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTTT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
kóÜÉã ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖÉå ~î bQ ãÉää~å jà∏äÄó çÅÜ £ÇÉëÜ∏Ö 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
cóê~ çãê™ÇÉå ÄÉê∏êÇÉëW 
NK o∏â VTWNI Éå íçêéä®ãåáåÖ ëçã Éà ÖáÅâ ~íí ™íÉêÑáåå~ á ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ∏êë∏â~ Ç~íÉê~ 
íçêéä®ãåáåÖÉåK jÉÇ Üà®äé ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ö™ê ÇÉí ~íí Ñ~ëíëä™ ~íí íçêéÉí 
Ü~ê Éí~ÄäÉê~íë å™Öçå Ö™åÖ ãÉää~å íáÇÉå Ñ∏ê ìééê®íí~åÇÉí ~î ÇÉ íî™ 
â~êíçê ëçã Ñáååë ∏îÉê çãê™ÇÉí å®ãäáÖÉå ãÉää~å ™ê NTMQ çÅÜ NUTMK 
OK g®êé~íçêéÉíI Éå íçêéä®ãåáåÖ ëçã Ñáååë ãÉÇ á â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NTUMJ 
í~äÉíK üê NUOOI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ä~Ö~ ëâáÑíÉI ∏îÉêíçÖ íî™ ~î Ö™êÇ~êå~ á Äóå 
g®êéÉêóÇ ä®ÖÉí Ñ∏ê g®êé~íçêéÉíK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå î~ê ~íí 
ëÉ çã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ëçã ìééÉåÄ~êäáÖÉå âìåÇÉ Ä®ê~ íî™ Ö™êÇ~ê ìåÇÉê 
NUMMJí~äÉí ®îÉå Ü~ÇÉ Üóëí Éå ®äÇêÉ Äçë®ííåáåÖK aÉí Ñ~ååë áåÖ~ íÉÅâÉå é™ 
~íí ë™ î~êáí Ñ~ääÉí á ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã îá íçÖ ìééK 
PK kóÜÉãëçãê™ÇÉíI Éå ã∏àäáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ëçã ÇÉäë Ü~ê Éíí 
íçéçÖê~Ñáëâí Ñ∏êÇÉä~âíáÖí ä®ÖÉ çÅÜ ÇÉäë áåÇáâÉê~ÇÉë ~î Éíí ÑóåÇ ~î Éå 
Ä™íóñ~I é™ Öê~ååÑ~ëíáÖÜÉíÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ çÅÜ íî™ ëíóÅâÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëê∏ëÉåK 

áÇ~ NNVP çÑ OUVS 



QK iáåÇÉâìääÉåI ëçã ÖÉåçã ëáíí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉ Ü~ê éÉâ~íë ìí ëçã Éå 
ã∏àäáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK f çãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

píçê~ üÄó NSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

s®ÇÉêëí~Ç OTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NNVQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTTV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
üëÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê î~ííÉå çÅÜ ~îäçéé 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

f çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää çãê™ÇÉí Ñáååë ã™åÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
cÉã ëÅÜ~âíI íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î PRM ãI ìåÇÉêë∏âíÉëK _êÉÇÇÉå 
é™ ëÅÜ~âíÉå î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å NJP ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë á 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK j~êâÉå ìíÖ∏êë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ë~åÇáÖ ãçê®å çÅÜ 
ëí®ääîáë ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK sáëë~ ëíê®Åâçê î~ê ã~êâÉå ìééÑóääÇ ãÉÇ íÉÖÉäâêçëë 
ìåÇÉê î®ÖÄ~å~åK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê êÉëíÉê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NNVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NNVS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PTTU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
e™â~åíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
_ê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI ÇÉä~ê ~î ìÖåëâçåëíêìâíáçåÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á ™âÉêã~êâ çÅÜ Ü~ÇÉ Éå ëíçêäÉâ ~î TMñSM ãÉíÉê 
çÅÜ ~åÖê®åë~ÇÉ á åçêê íáää ÄÉÑáåíäáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f çãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñáååë 
ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~ê~î Éíí Öê~îÑ®äí Å~ NOM ãÉíÉê åçêÇ∏ëí çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK üê NVVP ÖàçêÇÉ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ Å~ QMM ãÉíÉê á åçêÇäáÖ êáâíåáåÖ ãÉÇ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Ö~åëâ~ ëí~êâí äìí~åÇÉ ëäìííåáåÖ ãçí 
∏ëíÉê çÅÜ ëà∏å üëìåÇÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë íçí~äí OS ëÅÜ~âí ãÉÇ 
Éå ä®åÖÇ ~î PJR ãÉíÉê çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î NIQM ãÉíÉê ë~ãí Éíí Çàìé ~î MIPMJ 
MIQM ãÉíÉêK mêçîÖêçé~êå~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää çãê™ÇÉíë åçêê~ çÅÜ 
åçêÇî®ëíäáÖ~ ÇÉä ÖÉåçã ~íí ÇÉåå~ ÇÉä ìíÖàçêÇÉë ~î Éå éä~í™ á ëäìííåáåÖÉåK 
bíí ëíóÅâÉ åÉê á ëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ íî™ ë®âê~ Öê~î~ê çÅÜ Éå 
çë®âÉêI ^NI ^O çÅÜ ^PI íêçäáÖíîáë ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí Äê~åÇä~ÖÉêI íî™ 
ìêåÉÄê~åÇÖêçé~êK f ^P é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éíí Äê®åí ÄÉå îáÇ êÉåëåáåÖ 
î~êÑ∏ê íçäâåáåÖÉå Öê~î ®ê å™Öçí çë®âÉêK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 

áÇ~ NNVT çÑ OUVS 



Öê~î~êå~I ãÉå ∏îÉê ÜÉä~ éä~í™å Üáíí~ÇÉë ä∏ëÑóåÇ ~î Äê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí 
Äáí~ê ~î ìÖåëâçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ëä~ÖÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí íî™ ëã™ Äáí~ê âÉê~ãáâ åÉÇ~åÑ∏ê éä~í™åK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êÉëä™ë é™ ÇÉå åçêê~ çÅÜ åçêÇî®ëíäáÖ~ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉí Ç®ê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç OUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ NNVU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NTUQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉI cáîÉäëí~ÇI píóê~I s®ëíê~ píÉåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÇìÄÄÉäëé™ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
cóê~ éä~íëÉê ëçã ÄÉÇ∏ãíë ëçã ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå çÅÜ Éå éä~íë ëçã 
ÄÉÇ∏ãíë ëçã ã∏àäáÖí Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉ îáÇ íî™ íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êÇÉëI lÄà sI sfI sffI sfff çÅÜ fuK sáÇ Éå ~åå~å ìíêÉÇåáåÖ ëçã 
ìíÑ∏êÇÉë ÉÑíÉê çî~å å®ãåÇ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê Ü~ê óííÉêäáÖ~êÉ íî™ éä~íëÉê 
íáääâçããáíI lÄà ^ çÅÜ _K p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë NMM ë∏âëÅÜ~âí áåçã 
ÇÉëë~ çãê™ÇÉåK fåçã lÄà sI sfffI ^ çÅÜ _ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êK aÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 
ûîÉå âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë á ÇÉëë~ çãê™ÇÉåK lÄà sfI sff çÅÜ fu î~ê ÑóåÇJ 
çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖëíçãã~I ë™å®ê ëçã é™ Éåëí~â~ Ü®êÇ ÉääÉê ã∏êâÑ®êÖåáåÖK 

áÇ~ NNVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóê~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NOMM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVTS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
sáâáåÖëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éíí ëî~Öí Ä∏äà~åÇÉ ™âÉêä~åÇëâ~é ãÉÇ Éíí Ñ~í~ä 
áãéÉÇáãÉåíK gçêÇÉå ÄÉëí™ê ãÉëí~ÇÉäë ~î î~êîáÖ äÉê~K kçêÇî®ëí çã 
çãê™ÇÉí Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë êÉëìäí~í îáë~ê ~íí 
Éíí çãê™ÇÉ í~Öáíë á Äêìâ ìåÇÉê óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêåK sáÇ íáÇÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê Ü~ê óííÉêäáÖ~êÉ íî™ Äçéä~íëçãê™ÇÉå íáääâçããáíK 
lÄà s Ü~ê Ñ∏êëí í~Öáíë á ÄêìâK oÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí Üìë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK lÄà sf 
çÅÜ sfff íçÖë ëÉÇ~å á Äêìâ ìåÇÉê Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK ûîÉå áåçã ÇÉëë~ 
çãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÜìëK 
fåçã lÄà sf Ü~ê ®îÉå ä®ãåáåÖ~ê ëçã íóÇÉê é™ ™âÉêÄêìâ Üáíí~íëK cäÉê~ 
Ü®êÇ~ê é™ ê~ÇI ∏îÉêéä∏àÇ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Éíí âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê 
íóÇÉê é™ ÇÉíí~K 
fåçã lÄà sff é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NOMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ NOMO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTUP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉääI êìåëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 
póÑíÉí î~ê ~íí ã~êâÉê~ éä~íëÉê ÉääÉê çãê™ÇÉå ëçã â~å Ü~ Éíí ~êâÉçäçÖáëâí 
î®êÇÉK cÉã çãê™ÇÉå Ü~ê ã~êâÉê~íëI lÄà fI fff J sf ëçã ÉîÉåíìÉää~ 
Äçéä~íëÉêK píê~ñ ìí~åÑ∏ê çãê™ÇÉí îáÇ pâÉå~™å Ñáååë ÇÉí Éå êìáå ~î 
eçëéáí~äâ~éÉääÉí E^ääÜÉäÖçå~ OWNFK a®ê ëí™ê ®îÉå íêÉ êìåëíÉå~êK lãê™ÇÉí 
âêáåÖ â~éÉääÉí Ü~ê ã~êâÉê~íë Ç™ Üçëéáí~äÉí Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í á å®êÜÉíÉå çÅÜ 
~íí ®îÉå Éå ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë Ä∏ê Ñáåå~ë Ç®êI lÄà ffK kçêê çã pâÉå~™å 
Ü~ê ÇÉí ëÉåíáÇ~ íçêéÉí dê®åëÉå äÉÖ~íK 

áÇ~ NOMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ääÜÉäÖçå~ 

áÇ~ NOMQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NTUO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
eçäãÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå ëíçê~ £ëíÖ∏í~ëä®ííÉåK 
_çéä~íëÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉåK f ÇÉí ëã~ä~ ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã 
âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ∏îêáÖ~ âçåëíêìâíáçåÉêK píê~ñ áåíáää Éíí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñ™í~ä ÄÉåÄáí~êK aÉí Ñáååë áåÖÉí ëçã â~å âä~êÖ∏ê~ çã ÇÉëë~ 
ÄÉå Ü®êê∏ê Ñê™å Äçéä~íëÉå ÉääÉê ®ê Çáíâçãå~ îáÇ Éíí ëÉå~êÉ íáääÑ®ääÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pî~åëÜ~äë NPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pî~åëÜ~äë 

áÇ~ NOMR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTUN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
s~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉäë Éå åó íáääÑ~êíëî®Ö ÇÉäë Éå åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää Éñéäç~íÉêáåÖëóíçêå~ ®ê Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ 
Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Äçéä~íëÉêK sáÇ Éå ìíêÉÇåáåÖ 
NVUU é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Eiáåâ∏éáåÖ PPMWNF Ñê™å ë~ååçäáâí 
à®êå™äÇÉê á çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã ÇÉí åì ~âíìÉää~K 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êÉë ~î çÇä~Ç ã~êâ ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
íê®ÇÄÉîìñå~ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK gçêÇã™åÉå ìíÖ∏êë ~î ëíóî 
äÉê~K 
qçí~äí ìééíçÖë NS ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK pÅÜ~âíÉåë íçí~ä~ ä®åÖÇ ìééÖ™ê 
íáää Å~ NNMM ã ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIR ãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI î~êâÉå á Ñçêã ~î Öê~î~ê ÉääÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NOMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NOMT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTUM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
håÉáééÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã jçí~ä~ ëíê∏ãI ãÉää~å PMJ 
PR ã ∏ ÜI çÅÜ ®ê íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëçãê™ÇÉK fåçã 
håÉáééÉåçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå íî™ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêI _çêÖ NQPWNJQ C 
NUVWNK 
qêÉ NIR ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIR ã Çàìé~ ëÅÜ~âí ìééíçÖë á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK 
j~íàçêÇëí®ÅâÉí î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å MIR ã íáää MIN ã íàçÅâäÉâI Ç®êìåÇÉê âçã 
äàìëI Ñáå ãà®ä~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâ áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NOMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí gçÜ~ååÉë 

áÇ~ NOMV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTTV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
kçêêìã ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜÉáã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI íçêéI ÑóåÇéä~íëI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Ñ™åÖëíÖêçé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖÉå ~î ~íí s®ÖîÉêâÉí îáää ÄÉäóë~ çãÄóÖÖå~ÇëÄÉÜçî ~î 
i®åëî®Ö UNRI UNS çÅÜ UNU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 
póÑíÉí î~ê ~íí ã~êâÉê~ éä~íëÉê ÉääÉê çãê™ÇÉå ëçã â~å Ü~ Éíí ~êâÉçäçÖáëâí 
î®êÇÉK fåå~å ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå î~ê íêÉ Öê~î~êI Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Éå 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíI Éå ÄóíçãíI Éå ãáäëíçäéÉI Éå Äêç ë~ãí íêÉ 
íçêéä®ãåáåÖ~ê â®åÇ~ á çãê™ÇÉíK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë 
íî™ Öê~îÑ®äíI íî™ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Öê~î~êI î~ê~î Éå ®ê çë®âÉêI Éå 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíI ëàì ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉêI ™íí~ íçêéI Ñóê~ ÑóåÇéä~íëÉê Ñ∏ê 
ëíÉåóñçêI Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ çÅÜ Éå î~êÖÖêçéK aÉëëìíçã 
ã~êâÉê~ÇÉë íêÉííçå éä~íëÉê ëçã ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉê çÅÜLÉääÉê 
Öê~î~êI lÄàÉâí f J ufffK 
cäÉêí~äÉí ~î ä®ãåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~íë áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää çãê™ÇÉå~ âêáåÖ eÉäÖÉä∏íI kçêêìã çÅÜ s~êéÜ~ÖÉåK 
e~îëîáâÉåI åìî~ê~åÇÉ eÉäÖÉä∏íëîáâÉå Ü~ê Ö™íí ÄÉíóÇäáÖí ä®åÖêÉ áå ìåÇÉê 
ÑçêåíáÇÉå çÅÜ ÇÉí ®ê ìééÉåÄ~êí ~íí Äçë®ííåáåÖ~êå~ ®ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää 
ÇÉåå~ îáâK aÉí Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉåJI ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêå ãÉå 
ÑäÉêí~äÉí ~î ä®ãåáåÖ~êå~ ®ê Ñê™å à®êå™äÇÉêåK 

áÇ~ NONM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí ^åå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _∏êêìã 

áÇ~ NONN çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
RNRQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êá~ mÉíÉêëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
Äê®åí ÇàìêÄÉåI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î bQW~åë éä~åÉê~ÇÉ ÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVQ â~êíÉê~ÇÉë Ü®ê Éíí ëóëíÉã ~î Ñçëëáä~I 
íÉêê®åÖÑ∏äà~åÇÉ ™âÉêíÉêê~ëëÉê ë~ãí íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ é™ ê∏àåáåÖëÄê®ååáåÖ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ìåÇÉê 
NRMMJí~äÉí á ÇÉåå~ ÇÉä ~î ÇÉí Ñçëëáä~ çÇäáåÖëëóëíÉãÉíK bå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î 
ëóëíÉãÉí Ü~ê ™íÉêìééí~Öáíë Ñ∏ê çÇäáåÖ ®îÉå ëÉå~êÉK ûîÉå á ÇÉå î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçëëáä ™âÉêã~êâK e®ê Ü~ê 
®îÉå Ñìååáíë Éå Ñ~ë ~î ê∏àåáåÖëÄê®ååáåÖ á íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ NR ã á 
Çá~ãÉíÉêI ãÉÇ ãáííÄäçÅâ çÅÜ â~åíâÉÇà~K cóääåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Å~ MIQ 
ã ëíçê~ ëíÉå~êK aÉí ÉåÇ~ ÑóåÇ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åä®ÖÖåáåÖÉå EÇçÅâ Éà 
ÅÉåíê~äíF î~ê Éíí Äê®åí ÇàìêÄÉåK fåÖÉí âçä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cçêåä®ãåáåÖëíóéÉå 
Äêìâ~ê î~åäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää ëäìíÉí ~î Äêçåë™äÇÉêK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãáåÇêÉI î®ää~ÖÇ~I 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã Éà î~êáí ëóåäáÖ~ Ñ∏êÉ ~îÄ~åáåÖK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê R 
êÉëéÉâíáîÉ SIT ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Ü~ÇÉ î®ää~ÖÇ~ â~åíâÉÇàçêK aÉå Éå~ Ü~ÇÉ 
ãáííëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î Éå íóé ëçã ®ê î~åäáÖ á ∏ëíÖ∏íëâí Öê~îã~íÉêá~äK aÉå 

áÇ~ NONO çÑ OUVS 



 

 
 

~åÇê~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉ Éå Ñ∏êêçãÉêëâ Ü®êÇK k™Öê~ ÄÉå ëçã ëâìääÉ âìåå~ 
âåóí~ë íáää ÄÉÖê~îåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ á å™Öçå ~î ÇÉëë~ Öê~î~êK 
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ J êçãÉêâ à®êå™äÇÉêK f Éíí ëíê™â á 
~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ Ü®êÇ~êI îáäâ~ Ç~íÉê~ë íáää 
óåÖëí~ Äêçåë™äÇÉê çÅÜ Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ ìíÖ∏ê ÇÉä 
~î Éå Öê~îÖêìéé ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î óííÉêäáÖ~êÉ íî™ âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ÄÉä®Öå~ çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã î®Öçãê™ÇÉíë ÄÉÖê®åëåáåÖK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÇáÑÑìë~ ëé™ê ~î 
ëÉåãÉëçäáíáëâLíáÇáÖåÉçäáíáëâ ~âíáîáíÉí á Ñçêã ~î Éåëí~â~ Ü®êÇ~ê çÅÜ 
Ñäáåí~îëä~ÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NONP çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RNNU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
kóÜÉã ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëíÉåëíê®åÖI ëâ™äÖêçé~êI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Öê~îI Ü™äî®ÖI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á e™ä~îÉÇÉåI ë∏ÇÉê çã 
ÇÉå ÉÖÉåíäáÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÄóÖÇÉåK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ~î 
âìéÉê~ÇÉ ëâçÖëçãê™ÇÉå ãÉÇ ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ â®êêK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí 
î~êáÉê~ê ãÉää~å NOR çÅÜ NRR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ 
ÄÉê∏êÇÉ NP çäáâ~ éä~íëÉêK 
NK s®ÇÉêëí~Ç OUVWNK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí ëé™ê 
~î çÇä~ÇÉ óíçêK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë ëí∏êêÉ óíçê çÅÜ Éå 
ëÉååÉçäáíáëâ Äçéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉåå~ âìåÇÉ âä~êí ~îÖê®åë~ë çÅÜ 
çãÑ~íí~ê å™Öê~ ÜìåÇê~ âîãK cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖ∏êë íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ 
ÇÉäÉå ~î âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K p~ååçäáâÜÉíÉå ®ê ëíçê Ñ∏ê 
~íí Éå Üìëâçåëíêìâíáçå Ç∏äàÉê ëáÖ áI çÅÜ ìåÇÉêI ÇÉí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖêÉíK 
bíí ëíçêí ~åí~ä Ñä~Åâ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™K fåÖÉí ~î ÇÉëë~ î~ê 
ëóåäáÖ~ Ñ∏êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK f Éíí ~î ÇÉëë~ é™íêÑÑ~ÇÉë ëÉååÉçäáíáëâ 
âÉê~ãáâK bíí ~î ê∏ëÉå~ Ü~ê ÖÉåçã NQ` Ç~íÉêáåÖ Ç~íÉê~íë íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇK 
OK s®ÇÉêëí~Ç NQQWNK bå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éå Ñ®Ö~í~ ÄÉê∏êÇÉë Ü®ê ~î Éå åó 

áÇ~ NONQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Ñ∏êÄáåÇÉäëÉî®ÖK bå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ëåáíí~ÇÉë çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå Ü®êÇI ëçã ÖÉåçã NQ` Ç~íÉêáåÖ Ç~íÉê~ÇÉë íáää RMMJ 
SMMJí~äÉå É hêK 
PK s®ÇÉêëí~Ç NQQWNK p∏ÇÉê çã çî~å å®ãåÇ~ çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë 
óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåëíê®åÖ ëçã âå~ééí î~ê ëóåäáÖ Ñ∏êÉ ~îÄ~åáåÖK qî™ 
ëíóÅâÉå NQ` éêçîÉê íçÖë á ~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉåëíê®åÖÉåK aÉëë~ Ö~î ëÉåíáÇ~ 
Ç~íÉêáåÖ~êK 
QK s®ÇÉêëí~Ç ORMWNK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ ëçã Ö~î 
Éíí ëÉåíáÇ~ áåíêóÅâ ë~ãí Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉK bíí âçäéêçî ìåÇÉê çÇäáåÖëê∏ëÉí 
Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NRMMJ NSMMJí~äÉåK 
RK s®ÇÉêëí~Ç OQRWNK f çãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ëâ™äÖêçéëÄäçÅâ çÅÜ 
çÇäáåÖëê∏ëÉåK f ÇÉí ®äÇëí~ â~êíã~íÉêá~äÉí äáÖÖÉê çãê™ÇÉí é™ çëâáÑí~Ç 
ìíã~êâK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëåáíí~ÇÉë å™Öê~ ~î ê∏ëÉå~K f Éíí ~î ÇÉëë~ 
Ñ~ååë Éå ã~äëíÉåëä∏é~êÉK f Éå~ â~åíÉå ~î çÇäáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Å~ OM ãÉíÉê ä™åÖ ëíÉåê~Ç ãÉÇ ãáåÇêÉ ëíÉåK qî™ âçäéêçîÉê 
íçÖë îáÇ çÇäáåÖëê∏ëÉå~K a~íÉêáåÖÉå ÄäÉî NPMMJí~ä êÉëé NSMMJí~äK m™ 
ëíÉåê~ÇÉå íçÖë Éíí âçäéêçî ëçã ®îÉå ÇÉí Ö~î Éå NPMMJí~äë Ç~íÉêáåÖK 
j∏àäáÖÉå Ü~ê çãê™ÇÉí ìêëéêìåÖäáÖÉå ìíåóííà~íë Ñ∏ê çÇäáåÖ ìåÇÉê 
Äêçåë™äÇÉêL®äÇêÉ à®êå™äÇÉê Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå ™íÉêáÖÉå í~ë á 
ÄêìâK aÉíí~ â~å î~ê~ Éíí ÉñÉãéÉä é™ Üìê ~ääã®ååáåÖëã~êâ íçÖë á Äêìâ 
ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK píÉåê~ÇÉå â~å î~ê~ Éå Öê®åë ãÉää~å íî™ çÇäáåÖëóíçê 
ÉääÉê ã∏àäáÖÉå î~ê~ Éå ëóääëíÉåëê~Ç íáää íÉñ Éå ìíã~êâëä~Ç~K 
SK s®ÇÉêëí~Ç OTRWNK f ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉê∏êë ~î î®ÖÄóÖÖÉí Öê®îÇÉë ÇÉäë 
Éå ÇÉä ~î ™âÉêã~êâÉåI ëçã ëäìíí~ê ëî~Öí ™í ∏ëíÉêK lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã Éíí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éíí çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉëI Ç®ê ™âÉêã~êâÉå ∏îÉêÖ™ê á Ü~Öã~êâK 
f çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ ™í ∏ëíÉê Ñáååë Éå åìãÉê~ íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ìííçêâ~Ç 
Ä®Åâê~îáåK fåíáää Ä®Åâê~îáåÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉê ëçã 
áååÉÜ∏ää âî~êíë~îëä~ÖI ëçã ã∏àäáÖÉå â~å áåÇáâÉê~ Éå Äçë®ííåáåÖ Ñê™å 
ãÉëçäáíáâìãK fåÖ~ ~î ÇÉ åì ~å~äóëÉê~ÇÉ `NQ éêçîÉêå~ îáë~ê é™ Éå ë™ 
íáÇáÖ Ç~íÉêáåÖK qêÉ Ü®êÇ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë î~ê~î Éå ~î ÇÉã ÖÉåçã `NQ éêçî 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää ãÉää~å NROMJNPNM _`K 
TK s®ÇÉêëí~Ç OTWNK _Éëí™ê ~î Éå êÉâí~åÖìä®êI RñT ãÉíÉê ëíçê 
ëíÉåë®ííåáåÖK OM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã ëíÉåë®ííåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí P ã 
ÄêÉíí çãê™ÇÉ éÖ~ î®ÖÄêÉÇÇåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
UKK píçê~ üÄó NRPWNK ûê Éå Ü™äî®Ö ëçã ÉÖÉåíäáÖÉå ÄÉëí™ê ~î íî™ 
î®Öé~êíáÉê VM êÉëéÉâíáîÉ PTM ã ä™åÖ~ ~îÄêìíå~ ~î ë~åâã~êâK bå Å~ NM 
ãO ëíçê óí~ á çÅÜ áåíáää Ü™äî®ÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ 
ÑóåÇ ÉääÉê âçä Ñ∏ê `NQ ~å~äóëÉê Üáíí~ÇÉëK 
VK píçê~ üÄó NRQWNK ûê Éå êìåÇ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã äáÖÖÉê 
é™ Éíí âê∏å ~î Éå ÄÉêÖëêóÖÖK `~ OM ã åçêê çã ëíÉåë®ííåáåÖÉå âçããÉê 
ÇÉå åó~ ãçíçêî®ÖÉå ~íí Ö™K e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå óí~ é™ Å~ NQM ãOK f 
çãê™ÇÉí Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉå á î~êáÉê~Ç ëíçêäÉâK k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Öê~î~ê Ñ~ååë ÇçÅâ áåíÉK 
NMJNPK qçêéãáäà∏Éê 
fåÑ∏ê ÇÉí åó~ ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉí ÄÉê∏êÇÉë ®îÉå Éíí ~åí~ä íçêéãáäà∏ÉêI 
ë~ãíäáÖ~ Ñê™å ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NTMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã™íK bÑíÉêëçã ÇÉä~ê ~î 
ÇÉëë~ íçêéãáäà∏Éê âçããÉê ~íí Ñ∏êëîáåå~ á çÅÜ ãÉÇ ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉí 
Ñ∏êÉëäçÖ rs Éå ÇçâìãÉåí~íáçå ~î ÇÉëë~I ÇÉäë ìíáÑê™å ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äI 

áÇ~ NONR çÑ OUVS 



 
 

ÇÉäë ~î åìî~ê~åÇÉ ãáäà∏ ìíÉ á Ñ®äíK hçãéäÉííÉê~åÇÉ ìééÖáÑíÉê Ü®ãí~ÇÉë 
®îÉå Ñê™å ÜÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖ~ê çÅÜ íçêéÅáêâä~ê á êÉëéÉâíáîÉ ëçÅâÉåK aÉ 
íçêéãáäà∏Éê ëçã ÄÉê∏êë ~î î®ÖÄóÖÖÉí ®ê g®êé~íçêéI o∏â NOTWNI 
h~êäëÄÉêÖë Ä~ÅâëíìÖ~I o∏â VTWNI p™ääÉêóÇ s®ÇÉêëí~Ç SVWNK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

píçê~ üÄó NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

o∏â NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

s®ÇÉêëí~Ç SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NONS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNMV NVVS 

k~ãåLéä~íë 
dêóíëçãê™ÇÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK båÇ~ëí 
ëÉåíáÇ~ ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NONT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUVS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
mä~íÉåëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçê Ü®êê∏ê~åÇÉ 
Ñê™å ëÉåíáÇ~ î®ÖÄóÖÖå~íáçåK m™ Éíí Çàìé ~î MISM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óí~å ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉêK f âìäíìêä~ÖêÉí ä™Ö Éå ëí∏êêÉ 
ëíÉå îáäâÉå ÇçÅâ áåíÉ âìåÇÉ âåóí~ë íáää å™Öçå ~åä®ÖÖåáåÖK båÇ~ëí 
âìäíìêä~ÖêÉíë ∏îÉêëí~ óí~ ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉíK 

áÇ~ NONU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NONV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUVR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí a~äã~ëÉåI häçëíÉêÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI âÉê~ãáâI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉîÉåíìÉää ëóääëíÉåëÖêìåÇ ë~ãí 
ÑäÉê~ çäáâ~ Ö~íìåáî™ÉêK qî™ ~î Ö~íìåáî™Éêå~ î~ê ëíÉåä~ÖÇ~ çÅÜ ìåÇÉê 
ÇÉëë~ Ñ~ååë íî™ ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ íê®K qê®åáî™Éêå~ ìíÖ∏ê 
íêçäáÖÉå Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ ÉääÉê ~êãÉêáåÖ íáää ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êå~K 

áÇ~ NOOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOON çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNMO NVVS 

k~ãåLéä~íë 
póäíÄÉêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
båäáÖí ãÉÇÉäíáÇ~ â®ääçê Ü~ê Éå åì Ñ∏êëîìååÉå ÄóI iÉÇìåÖëÜ~ãã~êI äÉÖ~í 
é™I ÉääÉê áåîáÇI póäíÄÉêÖÉíK 
pÅÜ~âíÉí î~ê UMM ã ä™åÖí I MIR ã ÄêÉíí çÅÜ NIM ã ÇàìéíK m™ î®ëíê~ ÇÉäÉå 
~î ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇÄçííÉåK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å ÄÉëíçÇ 
Ñ∏ê ∏îêáÖí ~î Äêìå ãóää~ çÅÜ äÉê~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOOO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PNMQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
oÉåëíê∏ããÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âêáíéáéçêI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âä~êÖä~ëÉê~ÇFI ÄÉåI íÉÖÉäI íê® 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î ëçéÜìë ë~ãí äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçääK 
bíí NMñT ã ëíçêí çãê™ÇÉ Ä~å~ÇÉë ~î Ñ∏ê ëçéÜìëÉíK f ãáííÉåI é™ Éå óí~ ~î 
PñS ãI íçÖë ÉåÇ~ëí ~ëÑ~äíÉå ÄçêíI á óííÉêâ~åíÉêå~ Öê®îÇÉë Éíí O ã ÄêÉíí 
ëÅÜ~âí åÉê íáää MIQMJMIRM ã ÇàìéK cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Äêìå ãóää~ ãÉÇ 
ëíÉå çÅÜ íÉÖÉäK bå ÇÉä ~î Éå âêáíéáé~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ps Ü∏êåÉí ~î ëçéÜìëÉí Öê®îÇÉë Éíí NQ ã ä™åÖíI NIM ã ÄêÉíí çÅÜ NKOM ã 
Çàìéí ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~îäçééI ê~âí ë∏ÇÉê ìí ∏îÉê Ö™êÇÉåK m™ Éíí Çàìé ~î MISM 
ã Ñê™å ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ MINMJMIOM ã 
ëíçê ëíÉåK a®êìåÇÉê Éíí MINR ã íàçÅâí é™Ñ∏êí ë~åÇä~ÖÉêI ∏îÉêä~Öê~åÇÉ Éíí 
MINM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ êÉëíÉê ~î ÄÉåI íÉÖÉä çÅÜ íê®K 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ëóåäáÖ ÜÉä~ î®ÖÉå á ëÅÜ~âíÉíI ÇçÅâ ~îÖê®îÇ é™ íêÉ 
ëí®ääÉå çÅÜ îÉêâ~ê Ü~ í®Åâí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Ö™êÇÉåK ä ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå âçã 
Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Éå Ü®ëíëâçë∏ã ë~ãí Éå ÇÉä ~î Éå 
âêáíéáé~K 
vííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí ÇêçÖë á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää çî~åëí™ÉåÇÉI ÇÉäë ãçí 
∏ëíÉêI ÇÉäë ãçí î®ëíÉê á ÄÉÑáåäáÖ Ñà®êêî®êãÉëí®ÅâåáåÖK pÅÜ~âíÉå î~ê íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå çãê∏êÇ~ çÅÜ ëí∏êÇ~K qî™ ãáåÇêÉ ëÉÖãÉåí ãÉÇ Éíí MIMRJ 

áÇ~ NOOP çÑ OUVS 



MINM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ á~âíí~ë á éêçÑáä NIMJNIOM ã ìåÇÉê 
ã~êâåáî™åI ÇçÅâ ìí~å å™Öê~ ÑóåÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOOQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNMR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
d~ãä~ _óåI âî~êíÉêÉí s®îëíçäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éíí åóíí íçêÖI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
hçêëåáåÖÉå hçêëÖ~í~åJkçêê~ dêóíëÖ~í~åI Ä~å~ÇÉë ~î çÅÜ ÑäÉê~ ëÅÜ~âí 
ÇêçÖë ÖÉåçã âçêëåáåÖÉå Ñ∏ê s^I Éä ããK bíí ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê Éå ëí~íóI 
Öê®îÇÉë åÉê ë~ãí Éå Öêçé Ñ∏ê Éíí íê®ÇK bíí ~î ëÅÜ~âíÉå ä∏éíÉ Ñê™å 
âçêëåáåÖÉå çÅÜ ∏ëíÉê ìí ãçí s®ëíê~ dêóíëÖ~í~åI Å~ N ã åçêê çã 
íçãíÖê®åë á âî s®îëíçäÉåK sáÇ íêÉ íáääÑ®ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êêÉ ÜìÖÖÉå 
ëíÉåI MITM ñ MIRM ã ëíçêI í®íí éä~ÅÉê~ÇI MINM ã ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâåáî™K 
aÉëë~ íçäâ~ÇÉë ëçã ÖêìåÇêÉëíÉê ÉÑíÉê êáîÉå ÄóÖÖå~ÇI íêçäáÖÉå Ñê™å ëäìíÉí 
~î NUMMJí~äÉíK pÅÜ~âíÉí ®åÇê~ÇÉë å™ÖçíI ë™ ~íí ëíÉåÉå ä®ãå~ÇÉë âî~êK 
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÖêìåÇëíÉåÉå ÉääÉê á ∏îêáÖí á 
ëÅÜ~âíÉåI ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

áÇ~ NOOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOOS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNMS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí píÉåÜìëÉíI päçííëÖ~í~åI lê~åÖÉêáÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î î®êãÉâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
bíí Å~ RM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê™å âçêëåáåÖÉå päçííëÖ~í~å çÅÜ ë∏ÇÉê 
ìí á lê~åÖÉêáÖ~í~åK pÅÜ~âíÉí î~ê O ã ÄêÉíí çÅÜ NKRM ÇàìéíK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå 
~î ëÅÜ~âíÉíI é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NM ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIQMJMIRM ã íàçÅâí 
âìäíìêàçêÇä~ÖÉêI Å~ MIUM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää 
ëâ®êîçê ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI âêáíéáéÉÑê~ÖãÉåí çÅÜ ~åáã~äáÉÄÉåK 
lî~å âìäíìêàçêÇëä~ÖêÉí âçã Éíí ä~ÖÉê é™Ñ∏êí Öêìë ãÉÇ ëéê®åÖëíÉå çÅÜ 
ìåÇÉê âçã äÉê~K 

áÇ~ NOOT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOOU çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

^fp kê üê 
RNMQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
k®âíÉêÖ~äÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI î®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã pí™åÖ™åI Éíí î~ííÉåÇê~Ö 
ëçã á ~ää~ íáÇÉê Ü~ê î~êáí Éå îáâíáÖ âçããìåáâ~íáçåëäÉÇK k®êçãê™ÇÉí ®ê 
êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK m™ pí™åÖ™åë ~åÇê~ ëáÇ~ äáÖÖÉê rîÉÄÉêÖÉíë 
ÑçêåÄçêÖK fåîáÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä Öê~îÑ®äíI Éåëí~â~ 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK `~ NRM ã ∏ëíÉê çã 
Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉå Ñáååë Éå ÉîÉåíìÉää ëíÉåëíê®åÖëêÉëí çÅÜ áåçã çãê™ÇÉí 
Ñáååë Éå Ü®Öå~Ç ëíáÖI ã∏àäáÖÉå Ñê™å NUMMJí~äÉíK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÇÉëë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä Ü~ê 
Ñóääíë çÅÜ éä~å~íë ìíI ã∏àäáÖÉå ìåÇÉê NVMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK c∏êìíçã 
ÇÉå Ü®Öå~ÇÉ ëíáÖÉå á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä çÅÜ Éå çë®âÉê ëíÉåëíê®åÖ á 
çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI ëçã ãóÅâÉí î®ä â~å î~ê~ Éíí îÉêâ ~î ã®åëâäáÖ Ü~åÇK 
píÉå~êå~I ëçã ®ê Å~ MIPJNIR ã ëíçê~ çÅÜ äáÖÖÉê ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ á äáåàÉ 
EpsJk£FK iáåàÉå ®ê Å~ NOR ã ä™åÖK ^åä®ÖÖåáåÖÉåë ëóÑíÉ ÉääÉê Ñìåâíáçå ®ê 
ÇçÅâ çã∏àäáÖí ~íí ~îÖ∏ê~K 
fåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää ÜìëÄóÖÖå~íáçå Ä∏ê çãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~ê 

áÇ~ NOOV çÑ OUVS 



 ìåÇÉêë∏â~ë ~êâÉçäçÖáëâíI Ñ∏ê ~íí âìåå~ ìíê∏å~ ÉîÉåíìÉää~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK rí∏îÉê ÇÉíí~ Ä∏ê ÇÉå ~î ëíÉå Ü®Öå~ÇÉ ëíáÖÉå çÅÜ 
ëíÉåäáåàÉå ÇçâìãÉåíÉê~ë çÅÜ ÉîÉåíìÉääí ìåÇÉêë∏â~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ POSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NOPM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNMU NVVS 

k~ãåLéä~íë 
cäÉãáåÖÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bíí QM ã ä™åÖíI N ã ÄêÉíí çÅÜ MIUM ã Çàìéí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á íêçííç~êÉåK 
pÅÜ~âíÉí ÄÉëíçÇ ÉåÄ~êí ~î é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê çÅÜ Öê®îÇÉë Éà åÉÇ íáää ëíÉêáä 
åáî™K fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉêI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOPN çÑ OUVS 



  

 

 
 

 

^fp kê üê 
PNMP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
h~à 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ ~î â~àÉêå~ îáÇ jçí~ä~ ëíê∏ã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ åçêê~ â~àÉåK 

m™ Éå ëíê®Åâ~ ~î NRM ã Öê®îÇÉë íçí~äí OP ëÅÜ~âí pÅÜ~âíÉå î~ê V ã ä™åÖ~I 
OIM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ OIM ã Çàìé~K póÑíÉí î~ê ~íí ìíê∏å~ çã å™Öçå ®äÇêÉ 
â~à~åä®ÖÖåáåÖ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK aÉå åìî~ê~åÇÉ åçêê~ â~àÉå ÄóÖÖÇÉë 
NUSRJTNK 
f ÑäÉêí~äÉí ~î ëÅÜ~âíÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê çÅÜ Äê~åÇä~ÖÉêI 
áååÉÜ™ää~åÇÉ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âêáíéáé~I ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäK f ëÉñ ~î ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ä~ê çÅÜ íê®âçåëíêìâíáçåÉêI îáäâ~ ÇÉåÇêçÇ~íÉê~íë íáää NUMNJ 
NUMOK 
f ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉí îáÇ d~ãä~ qìääÜìëÉíI îáåâÉäê®í ãçí â~àÉåI âçã 
Éå MIUM ã íàçÅâ çÅÜ S ã ä™åÖ ãìêI MIUM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K 
jìêÉå î~ê â~ääãìê~Ç ãÉÇ MIQMJMIQRñMIUMJNIUM ã ëíçê~ ëíÉå~ê çÅÜ 
Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ íî™ ~åâ~êà®êåK jìêÉå î~ê êáîÉåI Ñ∏ê ëÉåíáÇ~ â~àÄóÖÖÉI é™ Éíí 
~îëí™åÇ ~î QIRM ã Ñê™å ÇÉå åìî~ê~åÇÉ â~àâ~åíÉåK 
f ëÅÜ~âí R é™íê®ÑÑ~ÇÉë äáâå~åÇÉ ìíê~ë~ÇÉ ãìêêÉëíÉê é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î ãI 
Å~ R ã Ñê™å åìî~ê~åÇÉ â~àâ~åíK 

áÇ~ NOPO çÑ OUVS 



oÉåçîÉêáåÖÉå ~î â~àÉêå~ ®ê Éà ~îëäìí~ÇK cçêíë~íí~ ~êÄÉíÉå ®ê éä~åÉê~ÇÉ 
î®ëíÉê ìí é™ åçêê~ ëáÇ~å ë~ãí é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î jçí~ä~ píê∏ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOPP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí sÉííI âî~êíÉêÉí s~éÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëÉÇ~å ÄóÖÖå~ÇÉê ãÉää~å píçê~ eçíÉääÉí çÅÜ 
ÇÉå ëâ ëí~ääÄóÖÖå~ÇÉå êáîáíëI ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉë á åçêê 
çÅÜ ë∏ÇÉê ~î ÄÉíçåÖÖêìåÇÉêK bíí éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ëâáâíîáë åÉê íáää 
ëíÉêáä åáî™K j~êâÉå î~ê ãóÅâÉí ëí∏êÇ çÅÜ çãê∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
åÉêÖê®îåáåÖ~êK MISM ã ìåÇÉê ã~êâåáî™å âçã ÇçÅâ Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™ 
Éå Å~ NIRM ã ñ PIM ã ëíçê óí~K lî~å ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå âçã Éåëí~â~ Äáí~ê 
â~âÉä ë~ãí óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ®ê íêçäáÖÉå Éå 
Ö™êÇëÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Ü®êê∏ê Ñê™å NURMJí~äÉíK 

áÇ~ NOPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOPR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNRT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íê~Ñáâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á 
Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Ää~åÇ~Ç ä∏îJ çÅÜ Ä~êêëâçÖK gçêÇã™åÉå 
î~ê âê~ÑíáÖí ëíÉåÄä~åÇ~Ç ãçê®åK m™ ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ìíÖ∏êë çãê™ÇÉí ~î 
ÄÉíÉK lÇäáåÖëê∏ëÉå Ñáååë á çãê™ÇÉíK aÉëë~ Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë ~íí î~ê~ ~î 
êÉä~íáîí ëÉåí Ç~íìãK 
f ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë á î®Öçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íçí~äí ÑÉã çÇäáåÖëê∏ëÉåK 
aÉëë~ î~ê Ñä~Åâ~ çÅÜ âê~ÑíáÖí ∏îÉêíçêî~ÇÉK fåÖÉí ëóåíÉë Ñ∏êÉ 
~îíçêîåáåÖÉåK a~íÉêáåÖÉå ~î ê∏ëÉå~ ®ê ®ååì çë®âÉêK fåÖ~ ~åÇê~ ëé™ê 
ÉÑíÉê Äçéä~íëÉê ÉääÉê Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíK 

áÇ~ NOPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NOPT çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PMSM NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~ âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

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

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ íáää jçí~ä~ âóêâ~I 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
hóêâ~å ~åä~ÇÉë ìåÇÉê íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ ãÉå Ü~ê ìåÇÉê íáÇÉåë Ö™åÖ 
ÖÉåçãÖ™íí ÑäÉê~ ÖÉåçãÖêáé~åÇÉ çãÄóÖÖå~íáçåÉê çÅÜ ÑáÅâ ëáíí åìî~ê~åÇÉ 
ìíëÉÉåÇÉ Ñ∏êëí îáÇ ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉíK aÉí î~ê ®îÉå îáÇ ÇÉåå~ íáÇéìåâí 
ëçã ÇÉ ëáëí~ ÄÉÖê~îåáåÖ~êå~ ÖàçêÇÉë é™ ÇÉåå~ âóêâçÖ™êÇK 
cà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Ñê™å ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î âóêâ~å á åçêÇî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖ ÖÉåçã âóêâçÖ™êÇÉå ìí ãçí ÇÉå ∏îêÉ ÇÉäÉå ~î mê®ëíÖ~í~åK c∏ê 
~íí Ñ∏êë∏â~ ìåÇîáâ~ ÄÉê∏êáåÖ ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉí ÉåÇ~ëí 
åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î RM ÅãI ãÉÇ í~åâÉ é™ ~íí ®äÇêÉ Öê~îä®ÖÖåáåÖ~ê Äêìâ~ê 
äáÖÖ~ é™ Å~ SM Åã ÇàìéK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ Ü®ê î~ê~ Éíí êáâíáÖí ~åí~Ö~åÇÉK 
fåÖ~ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå Å~ SM ãÉíÉê ä™åÖ~ ëíê®Åâ~åK aÉ ÉåÇ~ 
ÑóåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíáää âóêâ~å çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î Éåëí~â~ ÄÉå Ñê™å Öê~î~ê 
ëçã Öê®îíë çã Ñ∏ê ~íí ÖÉ éä~íë ™í åó~ Öê~î~êK 

áÇ~ NOPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

áÇ~ NOPV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUUP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
g®êåëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë 

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

cóåÇ 
pä~ÖÖI ëáåíê~ÇÉ ìÖåëî®ÖÖ~êI âÉê~ãáâI ëä~ÖÉå âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~I 
Ñäáåí~îëä~ÖI âå~ÅâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç íáää ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ìíê∏å~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã ÇÉí ã~êâÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉíK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ ™âÉêçãê™ÇÉåI Éå ÇÉä ~î Éå óåÖêÉ 
íê®Çéä~åíÉêáåÖ ë~ãí Éå ëã~ä ÇÉäîáë íê®ÇJ çÅÜ ÄìëâÄÉîìñÉå ëä®åíI ãÉää~å 
íî™ ~î ™âê~êå~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ÖÉåçã 
ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK qçí~äí íçÖë OV ëÅÜ~âí ìééI ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
Å~ VSR ä∏éãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÖÉåçãëåáííäáÖ~ ÄêÉÇÇ î~ê Å~ O ãK 
üâÉêçãê™ÇÉå~ î~ê ë~ãíäáÖ~ çÇä~ÇÉ çÅÜ Ü~ÇÉ Çàìééä∏àíëI î~êÑ∏ê ÑäÉê~ ~î 
ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ëâ~Ç~ÇÉK 
qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NUO ëí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK jÉêé~êíÉå ~î 
ÇÉëë~ ìíÖàçêÇÉë Ää ~ ~î ëíçäéÜ™äI ëí∏êÜ™ä çÅÜ Éà ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãÇ~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí Ü®êÇ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ é™ ëÉñ 
í®ãäáÖÉå íóÇäáÖí ÄÉÖê®åë~ÇÉ äçâ~äÉêK içâ~äÉêå~ ÄÉëíçÇ ~î Ñóê~ 
âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ ÇÉ íêÉ ™âÉêóíçêå~ 
çÅÜ íê®Çéä~åíÉêáåÖÉåK k™Öê~ íóÇäáÖí ~îÖê®åë~ÇÉ Üìëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j∏àäáÖÉå Ü~ê ÇÉëë~ Ü~Ñí Éå î®ÖÖâçåëíêìâíáçå ìééÄóÖÖÇ ~î 

áÇ~ NOQM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

íçêîK f ÇÉå ëã~ä~ ëä®åíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ~î 
ëä~ÖÖ çÅÜ ëáåíê~ÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê ìåÖëî®ÖÖ~êK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®ê Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK pâ™äÖêçéëäçâ~äÉå ìíÖ∏êë ~î Éå ãáåÇêÉ 
ÄÉêÖëâä~ÅâI îáäâÉå Ñê~ãêÉåë~ÇÉëK k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ëâ™äÖêçé~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ÉÑíÉê âî~êíëÄêóíåáåÖK 
eìêìîáÇ~ ÇÉ çäáâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê ìíÖàçêí Éå ÉääÉê ÑäÉê~ Äçéä~íëÉê Ü~ê 
®ååì áåíÉ î~êáí ã∏àäáÖí ~íí ~îÖ∏ê~K j∏àäáÖÉå â~å ÇÉí ê∏ê~ ëáÖ çã íêÉ 
çäáâ~ Äçéä~íëâçãéäÉñI î~ê~î íî™ â~å íçäâ~ë ëçã å®êã~ëí ë~ãíáÇ~F çÅÜ 
Éíí ®ê ®äÇêÉK hçãéäÉñÉå ®êI Ñê™å î®ëíÉê íáää ∏ëíÉê Ñ∏äà~åÇÉW âçãéäÉñ NK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê Öê®åë~åÇÉ íáää Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã á î®ëíÉê çÅÜ ÇÉå 
ëâçÖëâä®ÇÇ~ ëä®åíÉå á ∏ëíÉêK hçãéäÉñ OK bíí âçãéäÉñ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ää ~ 
ëí∏êÜ™ä äáÖÖ~åÇÉ é~êîáë ãÉÇ Å~ O ã ãÉää~å é~êÉåI îáäâÉí â~å î~ê~ 
êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Ü®Öå~Ç ÉääÉê Ö®êÇÉëÖ™êÇK aÉíí~ çãê™ÇÉ çÅÜ óíçêå~ åçêê 
Ü®ê çãI Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää ëÉå åÉçäáíáâìãJ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK aÉ Ç~íÉê~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ Ü®Öå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÜ∏îÉê ÇçÅâ áåíÉ î~ê~ 
ë~ãíáÇ~K hçãéäÉñ PK bíí âçãéäÉñ îáäâÉí ìíÖ∏êë ~î åé™∏ëóÇI ëçã á çÅÜ 
ãÉÇ ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ íáää óí~å Ü~ê ìí∏â~íë ÄÉíóÇäáÖíK rÖåëçãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å âçãéäÉñ N çÅÜ OK 
`NQJÇ~íÉêáåÖ~ê ~î ÇÉ çäáâ~ Äçéä~íëäçâ~äÉêå~ Ü~ê ÖÉíí Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å ëÉå 
åÉçäáíáâìãJ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 
EâçãéäÉñ OF çÅÜ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇ EâçãéäÉñ PF ë~ãí 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê EâçãéäÉñ NFK lãê™ÇÉí ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëÑê~ÖãÉåí 
Ü~ê ÖÉíí Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å îÉåÇÉäíáÇ çÅÜ ÇÉí å®êäáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëëíÉå Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää ãÉÇÉäíáÇJåó~êÉ íáÇK 
aÉ Ñê~ãí~Öå~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ Ç®êÉÑíÉê ™íÉêÑóääÇÉë 
ëÅÜ~âíÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âî~êäáÖÖÉê Ç®êãÉÇ áåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NOQN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNRS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
_çëÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~î 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí çÅÜ íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
bíí Å~ NTMñPVM ã ëíçêí çãê™ÇÉI ÄÉä®ÖÉí NIR âã pps çã s®ÇÉêëí~Ç çÅÜ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ Ñê®ãëí ~î ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çãÖáîÉí ~î ëâçÖëã~êâ ÄÉê∏êÇÉëK 
lãê™ÇÉí Öê®åë~ê á k íáää Éíí ëíçêíI ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI 
ÇçÅâ ìí~å ~íí ÇáêÉâí ÄÉê∏ê~ ÇÉíí~K fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë 
áåçã çãê™ÇÉíK aÉå í®åâí~ íáääÑ~êíëî®ÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã Éíí ãóÅâÉí 
Ñçêåä®ãåáåÖëí®íí çãê™ÇÉ çÅÜ Ö™ê áåíáää Éíí ÑäÉêí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ 
âçêë~ê Éíí é~ê ëíÉåëíê®åÖ~êK 

áÇ~ NOQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NPSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NOQP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNRR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
£ëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖíìååÉä ìåÇÉê î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

f å®êÜÉíÉå ~î ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñáååë Éå ê~Ç êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÇÉ ~ääê~ ÑäÉëí~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë 
ÑÉã ëíóÅâÉå ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK f ÇÉëë~ Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NOQQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNMT NVVS 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí jà∏äå~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âêáíéáé~I âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI íÉÖÉäI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ëí~âÉíJ çÅÜ ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 

hî äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ã~å Ü~ê îáÇ 
íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ää~ Ñìååáí êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë ãÉÇ ëâÉäÉííÖê~î~êK 
qêÉ ëÅÜ~âí çã ë~ãã~åä~Öí TR ã Öê®îÇÉë á é~êâÉêáåÖÉåë óííêÉ 
ÄÉÖê®åëåáåÖI ãçí åçêê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóÖÖå~Ç ®îÉå ãçí ∏ëíÉê á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóÖÖå~Ç ë~ãí ãçí ë∏ÇÉêK aÉëëìíçã Öê®îÇÉë U 
Öêçé~êI Nñ NIR ã ëíçê~ á î®ëíÉê ãçí qìååÄáåÇ~êÉÖ~í~åK aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå 
~î é~êâÉêáåÖÉå î~ê ÜÉäí ëí∏êÇ ~î Éå ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~ÇI ëçã äÉÖ~í ìí ãçí 
qìååÄáåÇ~êÉÖ~í~åK f ÇÉí ∏ëíê~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå 
ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~Ç á Ñçêã ~î ÖêìåÇëíÉåK f ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉå ãçí åçêêI ∏ëíÉê 
çÅÜ ë∏ÇÉê âìåÇÉ ÇçÅâ Éíí MIQMJMIRM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ãóää~I âçäI íÉÖÉäÑäáëI ÇàìêÄÉåI âêáíéáéÉëâ~Ñí çÅÜ ëâ®êîçê ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë MIUM ã ëçã Çàìé~ëíI çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ 
Ç®êÑ∏ê Éà ÇÉ åáî™Éê Ç®ê Öê~î~ê çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê íáÇáÖ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~íëK 

áÇ~ NOQR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOQS çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PNST 

üê 
NVVS 

k~ãåLéä~íë 
d®êëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉêÄêóíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ™âÉêã~êâ ÇáêÉâí åçêê 
çã Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ Éíí Öê~îÑ®äíI oóëí~Ç PSWNK dê~îÑ®äíÉí ìíÖ∏êë ~î 
Éå Ü∏ÖI Éå Ççã~êêáåÖ çÅÜ Å~ íêÉ êÉëí~ ëíÉå~êK båäáÖí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí ®ê Ü∏ÖÉå Å~ NM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Ü~ê Éå 
ãáííëî~Åâ~ çÅÜ Ççã~êêáåÖÉåI ëçã ®ê Å~ NO ã á Çá~ãÉíÉêI ÄÉëíçÇ 
ìêëéêìåÖäáÖÉå ~î NN âäìãéëíÉå~ê î~ê~î åáç ™íÉêëí™êK bå êÉëí ëíÉå äìí~ê á 
QR Öê~ÇÉêë îáåâÉä çÅÜ ∏îêáÖ~ ÉîÉåíìÉääí íáÇáÖ~êÉ êÉëí~ ëíÉå~ê ®ê åì 
çãâìääÑ~ääå~K råÖÉÑ®ê OMM ã ∏ëíÉê çã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ñáååë pí~Äó 
ÄóíçãíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ëÉñ ëÅÜ~âí Ñê™å áãéÉÇáãÉåíÉíë Ñçí çÅÜ 
åçêêìí á ÇÉí Å~ UMñPM ã ëíçê~ çãê™ÇÉíK bå Ü®êÇ ~î êÉÅÉåí â~ê~âí®êI ëçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NOQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NOQU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUVP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâ®êâáåÇI sáÖÖÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖ~ê é™ å™Öê~ ìíî~äÇ~ éä~íëÉê ìíãÉÇ ëíê®Åâ~åK 

ríêÉÇåáåÖ~êå~ ÖàçêÇÉë á Ñçêã ~î éêçîÖêçé~ê ë~ãí ëÅÜ~â∏îÉêî~âåáåÖK 
fåíáää pâ®êâáåÇ PRPWNI ëçã ÄÉëí™ê ~î Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ãÉÇ ∏îÉê 
OSMM ãÉíÉê ëíê®åÖ~êI Öê®îÇÉë â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí á ™âÉêã~êâ ~ääÇÉäÉë î®ëíÉê 
çã Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåíáää Éå íÉäÉëíçäéÉ Å~ UM ãÉíÉê åçêê çã î®ÖÉå ãçí 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖK `~ SR ãÉíÉê Ñê™å î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ MIRM çÅÜ MIQM 
ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~ê äáÖÖ~åÇÉ áåíáää î~ê~åÇê~ á ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å 
éä∏àä~ÖêÉí çÅÜ ëíÉêáäÉå á ÇÉí MISM ãÉíÉê ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âíÉíK sáÇ å®êã~êÉ 
ëíìÇáÉ ~î ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ ëçã 
ä∏éíÉ ê~âí ìí á ™âÉêå á î®ëíL∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉ íî™ ëíÉå~êå~ á ëÅÜ~âíÉí 
ëâìääÉ âìåå~ íáääÜ∏ê~ ÇÉåå~ ëíÉåëíê®åÖI ãÉå ÇÉå ®ê á ë™ Ñ~ää âê~ÑíáÖ 
ëâ~Ç~Ç ~î éä∏àåáåÖ ÉÑíÉêëçã áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ëíÉå~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NOQV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ PRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

áÇ~ NORM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMUS NVVS 

k~ãåLéä~íë 
q™åÖÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î åóíí ëîáåëí~ää ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

cóê~ NIR ñ PIM ã ëíçê~I éêçîëÅÜ~âí Ä~å~ÇÉë ~î ëâáâíîáëK j~íàçêÇëí®ÅâÉí 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIPRJMIQR ãK a®êìåÇÉê îáÇíçÖ ëíÉêáä äÉê~K fåÖ~ 
á~âíí~ÖÉäëÉê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ NORN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMUR NVVS 

k~ãåLéä~íë 
hìÇÇÄó Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI â~äâÄêìâI Äê®åÇ äÉê~I íÉÖÉäI âÉê~ãáâ E_ffWQFI â~âÉäI é~ëëÖä~ë\I 
âêáíéáé~I ÇêóÅâÉëâ®êä\I ÄÉëä~Ö\ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î ìééí~ÖÉí 
s^JëÅÜ~âíK 
f ëÅÜ~âíéêçÑáäÉå âìåÇÉ ÑäÉê~ åáî™Éê ~î âìäíìêä~ÖÉê ëâ∏åà~ëK bå Éî 
åÉÇÄêìååÉå ÄóÖÖå~Ç ë~ãí ëé™ê ~î ÇÉëë ëóääëíÉåëÖêìåÇ ™íÉêÑ~ååë MIRR ã 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K s®ëíÉê çã ëóääëíÉåëÖêìåÇÉå Ñ~ååë Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ îáäâÉå â~å Ü~ ìíÖàçêí Éå ëíÉåë~íí Ö™êÇëéä~åK 
råÇÉê ÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êI MITM ã ìåÇÉê 
ã~êâåáî™I ™íëâáäÇ~ ~î Éíí äÉêä~ÖÉêK aÉå ìåÇÉêëí~ ~î ÇÉ íî™ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ä~ÖÇ ÇáêÉâí é™ ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK qêçäáÖÉå ®ê ®îÉå 
ÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê ëíÉåë~íí~ Ö™êÇëéä~åÉê ÉääÉê äáâå~åÇÉK 
aÉ ÑóåÇ ëçã é™íê®ÑÑ~íë á ÇÉ çäáâ~ âìäíìêä~ÖêÉå ÖÉê áåÖÉå Ç~íÉêáåÖ ãÉå ÇÉ 
ÑóåÇ ëçã íáääî~ê~í~Öáíë á ëÅÜ~âíÉåë ÇìãéÜ∏Ö~ê ÖÉê Éå ÉííÉêêÉÑçêã~íçêáëâ 
Ç~íÉêáåÖK 

áÇ~ NORO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó PQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ NORP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMSN NVVS 

k~ãåLéä~íë 
jçÖ~í~ âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãáëëí®åâí~ ë®ííåáåÖëëâ~Ççê á âóêâ~åë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
jçÖ~í~ âóêâ~ ~åä~ÇÉë ìåÇÉê íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI ãÉå êÉîë ÇçÅâ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~íí ÇÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å ìééÑ∏êÇÉë NUQOJQQK 
qî™ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí ìééíçÖëI Éíí ë∏ÇÉê çã âóêâ~å çÅÜ Éíí åçêê çã 
âóêâ~åK pÅÜ~âíÉå î~ê Å~ P ã ñ NIRM ã çÅÜ NIRM ã êÉëéK O ã Çàìé~K bíí 
MIRM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë∏Çê~ ÖêçéÉåI ÇçÅâ ìí~å å™Öê~ 
ÑóåÇK lî~å ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIQM ã íàçÅâí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉä 
çÅÜ ãìêÄêìâI Ñê™å ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î åìî~ê~åÇÉ âóêâ~åK kçêê~ ÖêçéÉå 
áååÉÜ∏ää Ñóääå~Çëã~ëëçê á Ñçêã ~î íÉÖÉäI ãìêÄêìâ çÅÜ ëíÉåI MIQMJMITM ã 
ëíçêK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê ÉÑíÉê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~å 
âìåÇÉ á~âíí~ëK 

áÇ~ NORQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

áÇ~ NORR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMUQ NVVS 

k~ãåLéä~íë 
sáííáåÖÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå éççä ëâìääÉ ~åä®ÖÖ~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

kçêÇî®ëí çÅÜ ëóÇçëí çã íçãíÉå Ñáååë ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK NVVR ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ íçãíÉåI ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇÉå åì ~âíìÉää~ éä~íëÉåK 
a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíçäéÜ™äI íî™ Ü®êÇÄçííå~êI ë~ãí Éå Äçéä~íëÖêçéK 
bå óí~ ~î T ã ñ P ã Ä~å~ÇÉë ~î íáää MIRM ã ÇàìéK pÅÜ~âíÉí ÄÉëíçÇ ÜÉäí ~î 
Äêìå äÉêàçêÇK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉêI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK 

áÇ~ NORS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ NORT çÑ OUVS 



 
 

  

 

 

^fp kê üê 
PMSP NVVS 

k~ãåLéä~íë 
pâêìâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíéä~å Ñ∏ê jà∏äÄó s®ëíê~ 
fåÇìëíêáçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë çãî®ñä~åÇÉ ~î ∏ééÉå ™âÉêã~êâI 
®åÖëLÜ~Öã~êâ ë~ãí ëâçÖK bíí ÑäÉêí~ä ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí Ñáååë á 
™âÉêã~êâÉåK lãê™ÇÉí ®ê âìéÉê~í çÅÜ å™ê Éå Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉí é™ NOS ãK 
jÉää~å Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ~êå~ Ñáååë ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ â®êê çÅÜ 
ë®åâ~ ã~êâé~êíáÉêK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ãÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ Ñáååë Éíí ÄÉíóÇ~åÇÉ ~åí~ä 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~î çäáâ~ ~êíK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âí áåçã ìíî~äÇ~ íçéçÖê~Ñáëâ~ 
ä®ÖÉåK cçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
áåçã ÇÉå ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë 
~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK aÉ î~ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää Éíí ã~êâ~åí 
Ü∏àÇé~êíá ãÉÇ Öêìë çÅÜ ë~åÇ ãÉää~å ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê os PO 
çÅÜ oóíí~êÜ~ÖëäÉÇÉåK ^î ~ääí ~íí Ç∏ã~ ~åâåóíÉê ÇÉ åóé™íê®ÑÑ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êå~ íáää ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ Äçéä~íëÉå jà∏äÄó OQSWNK bå 
éêÉäáãáå®ê Ç~íÉêáåÖ ®ê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

áÇ~ NORU çÑ OUVS 



fåçã ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NORV çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTQU NVVSI NVVT 

k~ãåLéä~íë 
sáåíÉêî~Çëéä~åI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ä®ÇÉêI âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ~îÄê∏íë é™ ÖêìåÇ ~î âóä~ ÇÉå OPLNO çÅÜ ™íÉêìééíçÖë á ã~êë 
NVVT Ç™ íêÉ ~êÄÉíëÇ~Ö~ê íáääâçãK 
e®ëííçêÖÉí ä™Ö ìåÇÉê NTMM í~äÉí ìí~åÑ∏ê ÇÉí ÉÖÉåíäáÖ~ ëí~Çëçãê™ÇÉíK 
fëí®ääÉí Ñ~ååë Ç™ Éå ë~ãã~åä®åâåáåÖ ãÉää~å ëí~ÇÉåë Ä™Ç~ ÜìîìÇìíÑ~êíÉêI 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å Eãçí iáåâ∏éáåÖF çÅÜ sáåíÉêî~ÇëÖ~í~å Eãçí 
kçêêâ∏éáåÖFK f ÇÉå âçêí~ Ö~íëíìãéÉå ãÉää~å ÇÉëë~ ìééëíçÇ ÇÉå 
ã~êâå~Ç ëçã Öáîáí éä~íëÉå å~ãåÉí e®ëííçêÖÉíK 
jáåÇêÉ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÇÉä~ê ~î iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI Ç®ê 
®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê î~ê â®åÇ~K bå âçêí~êÉ ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ 
çÅâë™ áå á sáåíÉêî~ÇëÖ~í~åK c∏êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê ÉåÇ~ëí Ñ∏êî®åí~ë á ëíê®ÅâåáåÖÉå á sáåíÉêî~ÇëÖ~í~ çÅÜ 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ îáë~ ~íí iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å î~ê ëíÉåä~ÖÇ çÅÜ 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ä™åÖí ìí Ñ∏êÄá sáåíÉêî~Çëéä~åK råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ çÅâë™ 
îáë~ ~íí hî dáääÉí çÅÜ cçäâëâçä~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ä™åÖí ìí á 
sáåíÉêî~Çëéä~åI ë™ ä™åÖí ~íí Ä~ê~ Éå ëã~ä Ö~íìÄêÉÇÇ ™íÉêëíçÇ áåå~å 

áÇ~ NOSM çÑ OUVS 



 

 

 
 

ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á hî sáåíÉêî~ÇÉí îáÇíçÖK a®êãÉÇ â~å sáåíÉêî~Çëéä~å á ëáíí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëâáÅâI áåíÉ Ü~ êóãí å™Öçå ã~êâå~Çëéä~íëK qáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê áåíÉ âìåå~í âçåëí~íÉê~ å™Öçå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê 
âìäíìêä~ÖÉê áåçã hî sáåíÉêî~ÇÉíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå VSJVT âìåÇÉ îáë~ ~íí 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñìååáíë å®êã~ëí Ö~í~åI Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê ãÉå áåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãã~åí~ÖÉí î~ê âìäíìêä~ÖêÉå á ÖÉåçãëåáíí O ã Çàìé~ çÅÜ í®ÅâíÉë ~î Å~ 
MIR ã íàçÅâ~ Ñóääã~ëëçêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ö~íìä®ÖÖåáåÖ~ê 
á Ñçêã ~î â~îÉäÄêç~ê çÅÜ ëíÉåä~ÖÇ~ Ö~íçê é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå ä®åÖë ëíê®Åâ~åK 
aÉëëìíçã ëíÉåä~ÖÇ~ Ö™êÇëä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ î®äÄÉî~ê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê á ìéé íáää P åáî™Éê EÑ∏ê ÇÉí ãÉëí~ Ñ∏êÉâçã ÇçÅâ Ä~ê~ 
íî™FK 
bíí ÑäÉêí~ä ÇÉåÇêçéêçîÉê íçÖë çÅÜ ëâáÅâ~ÇÉë Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK qóî®êê âìåÇÉ 
ÉåÇ~ëí Éíí ~î ÇÉëë~ Ç~íÉê~ë íáääÑêÉÇëí®ää~åÇÉK mêçîÉí íáääÜ∏êÇÉ ÇÉí ìåÇÉêëí~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâáâíÉí çÅÜ âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää îáåíÉêå NORULRVK a®êãÉÇ â~å 
ÇÉå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉå ë®íí~ë íáää NOMMJí~äÉíë ãáííK aÉå óåÖêÉ Ñ~ëÉå 
â~ê~âí®êáëÉê~ÇÉë ~î ÑóåÇ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ ~î NQJNSMMJí~äëíóéK 
aÉíí~ á íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉí Ñ~âíìã ~íí çãê™ÇÉí áåíÉ î~ê ÄÉÄóÖÖí Ç™ 
â~êí~å NTMNJMO ìééê®íí~ÇÉë í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉå óåÖêÉ Ñ~ëÉå ®ê Ñê™å 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ J íáÇáÖí NSMM í~äK pí~ÇÉå Ü~ê ~ääíë™ á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ î~êáí 
ëí∏êêÉ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ®å ìåÇÉê NTMM í~äK 
cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë Ñê~ãÑ∏ê~ääí ~î ëíçê~ ã®åÖÇÉê ÄÉ~êÄÉí~í ä®ÇÉêK _™ÇÉ á 
Ñçêã ~î ëâçê çÅÜ ä®ÇÉêëéáää ë~ãí çáÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ Ñ∏êÉã™äK cóåÇÄáäÇÉå ®ê 
âå~éé~ëí ∏îÉêê~ëâ~åÇÉ Ç™ ÇÉí ®ê â®åí ~íí sáåíÉêî~ÇëÖ~í~å á îáëë~ ®äÇêÉ 
â®ääçê â~ää~ë pâçã~â~êÉÖ~í~åK cóåÇÉå ~î ä®ÇÉê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí íáää çãê™ÇÉí âêáåÖ sáåíÉêî~ÇëÖ~í~åë ãóååáåÖ á 
sáåíÉêî~Çëéä~åK rééÉåÄ~êäáÖÉå Ü~ê ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëí~ÇÉå éê®Öä~íë ~î 
ëâçã~âÉêáK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOSN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTUR NVVSI NVVT 

k~ãåLéä~íë 
kóäìåÇI pãÉÇëâ®êê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ çãÑ~íí~ê ëíê®Åâ~å üÄó Ñê~ã íáää ä®åëÖê®åëÉåK píê®Åâ~å 
®ê Å~ PM J PR âã ä™åÖ çÅÜ Å~ NMM ã ÄêÉÇK 
cÉã çãê™ÇÉå Ü~ê ~åëÉííë ëçã â®åëäáÖ~ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåîáåâÉäK 
lãê™ÇÉ äI Q çÅÜ R äáÖÖÉê Å~ SM ã∏ÜK píçäé~êå~ Ü~ê éä~ÅÉê~íë ãÉÇ 
Ü®åëóå íáää Éî Äçéä~íëÉê á çãê™ÇÉíK sáÇ çãê™ÇÉ O Ö™ê äÉÇåáåÖÉå ∏îÉê Éíí 
Öê~îÑ®äí EhêçâÉâ NTWNFK e®ê Ü~ê ëíçäé~êå~ éä~ÅÉê~íë é™ Éíí ÄÉêÖ çÅÜ á Éå 
ëî~Åâ~ Ñ∏ê ~íí ÜÉäí ìåÇîáâ~ Öê~îÑ®äíÉíK sáÇ çãê™ÇÉ P Ñáååë íî™ 
Öê®åëê∏ëÉå ëçã áåíÉ Ñ™ê ëâ~Ç~ëK píçäééä~ÅÉêáåÖI íê~åëéçêíî®Ö~ê çÅÜ 
ìééä~Öëéä~íëÉê Ü~ê ÄÉëí®ãíë á ë~ãê™Ç ãÉÇ s~ííÉåÑ~ääK 

áÇ~ NOSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hî~êëÉÄç 

áÇ~ NOSP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PVTN NVVSI NVVT 

k~ãåLéä~íë 
dêÉåëÜçäãI qçêäìåÇ~I cêáÇÜÉãI cê~ãå®ë ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~Ç çÅÜ ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ ë~ãí îáëë 
â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñçêåä®ãåáåÖ ONUWNI d~äÖÄ®åâÉåI Ñäóíí~ë Éå ëíçäéÉ NM ãÉíÉê ∏ëíÉê ìíK 
iìÑíäÉÇåáåÖÉå ãÉää~å d~äÖÄ®åâÉå çÅÜ cêáÇÜÉã Ñ™ê åó ëíê®ÅâåáåÖ îá~ 
î®ÖÉå çÅÜ ÄÉê∏ê Éà Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 
bíí ~åí~ä éêçîÖêçé~ê íçÖë ìééI ÇÉäë á ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖ~êå~I 
ÇÉäë îáÇ ÇÉ éä~íëÉê Ñ∏ê åó~ äìÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~ê ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíêÉëë~åí~ 
í~ ìê Ñçêåä®ãåáåÖëóåéìåâíK fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~âíáîáíÉíÉê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë á éêçîÖêçé~êå~K o~ëÉêáåÖ ~î ëíçäé~ê ëâÉê 
ìí~å ~íí ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NOSQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™åÖ~ ONUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

áÇ~ NOSR çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

^fp kê üê 
NUUO NVVSI NVVTI NVVU 

k~ãåLéä~íë 
jÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
_®äíÉë∏äà~I ÄäóîáâíI Öàìíí~ééI Ü®ëíëâçë∏ãI ëéáâI ã®êä~I äÉêâäáåáåÖI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëâ~Ç~ÇI ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí çÅÜ ™íÉêëí®ääÇI Ñçêåä®ãåáåÖ 
Ü~ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ ^êâÉçäçÖáëâ~ 
c∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉêI ÖÉåçãÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
áåîÉåíÉêáåÖI éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ë~ãí Öàçêí Éå 
ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ~êâáîÜ~åÇäáåÖ~ê çÅÜ Üáëíçêáëâ~ â~êíçêK 
sáÇ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVVR é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ê∏âìÖåI íî™ ÄçííÉåÜ®ää~ê 
íáää ê∏âìÖå~ê çÅÜ Éå åÉÇÖê®îåáåÖK dÉåçã ëçåÇåáåÖ á å®êçãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÇáâ~íáçåÉê é™ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää ~ Éå ä™åÖëã~ä 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ íî™ óíçê ãÉÇ íê®âçäK sáÇ éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçêî~ÇÉë 
ÇÉå ä™åÖëã~ä~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå ÇÉäîáë ~î çÅÜ ÇÉå íçäâ~ÇÉë ëçã Éå 
ëíÉåä~ÖÇ Ö™åÖLî®ÖK i®åÖë ãÉÇ çÅÜ á ê®í îáåâÉä ìí Ñê™å ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉåë 
ë∏Çê~ ëáÇ~ ä∏éíÉ Éå ëíÉåê~ÇI ë~ååçäáâí ëóääëíÉå~êK bíí ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
åçêê çã ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉåK bíí éêçîëíáÅâ ÖàçêÇÉë á ÇÉå Éå~ ~î óíçêå~ ãÉÇ 
âçä Ñ∏ê éêçîí~ÖåáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê `NQJÇ~íÉê~íë íáää íáÇÉå çãâêáåÖ 
™ê NQMMK 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ Ñä~Åâ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK k™Öê~ ™âÉêóíçê 
á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ ìééí®ÅâíÉë áåíÉK cçëÑ~íâ~êíÉêáåÖÉå é™îáë~ÇÉ 
âê~ÑíáÖí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ìÖå~êå~K dÉåçãÖ™åÖÉå 

áÇ~ NOSS çÑ OUVS 



 

 

 

~î ÇÉ Üáëíçêáëâ~ â~êíçêå~ îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí î~êáí ìíã~êâ íáää jÉäëí~Ç 
Äó ™íãáåëíçåÉ ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK aÉí Ñáååë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê á î~êÉ ëáÖ 
â~êíçêå~ ÉääÉê ~åÇê~ ~êâáîÜ~åÇäáåÖ~ê çã å™Öçå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ÇÉí ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

áÇ~ NOST çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSST NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å î~ê Å~ NR ñ NR ã çÅÜ é™ ÇÉåå~ óí~ ÇêçÖë íî™ NR ã 
ä™åÖ~ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ O ã çÅÜ åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î MIRK 
råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí ëçã ìééÖáÅâ íáää MIOJMIP ã âçã ëíÉêáä äÉê~K f ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à®äÄç 

áÇ~ NOSU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NTUT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖI pä~â~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëíÉåëíê®åÖI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI ìíÑ∏êÇÉë áåçã ëÉñ çäáâ~ çãê™ÇÉå á 
iáåâ∏éáåÖë âçããìåK 
f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê Ñ∏äàí ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á 
Ñ®äíK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ çãê™ÇÉå ER çÅÜ SF ÄÉÇ∏ãÇÉë ë~âå~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áåíÉ âê®î~ å™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
aÉ ∏îêáÖ~ Ñóê~ áååÉÜ™ääÉê ÇÉäë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí çãê™ÇÉå 
îáäâ~ âê®îÉê îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ~êK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë íáÇáÖ~êÉ 
çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉ P á Ñçêã ~î Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI íî™ 
ëíÉåëíê®åÖ~ê ErsF ë~ãí Éå íçêéä®ãåáåÖ ErsFK aÉëëìíçã Ñ∏êÉëä™ë 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ áåçã íî™ Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉå ElÄàÉâí NJOF áåçã 
lãê™ÇÉ N çÅÜ QK 

áÇ~ NOSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

pä~â~ OORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOTM çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NUUT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçííI g®êåî®ÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f Éíí ãáåÇêÉ é~êíá é™ Éíí é~ê ãÉíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çê∏êÇ~ ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
çÇäáåÖëä~ÖÉê äáâå~åÇÉ ÇÉ ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ™êÉå NVVRJVS áåçã 
ëäçííëçãê™ÇÉíK 
£îêáÖ~ ÇÉä~ê î~ê ë∏åÇÉêÖê®îÇ~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~êK 
aÉå çê∏êÇ~ ÄçííÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Ñ~ëí äÉê~I îáäâÉí íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
á~âíí~ÖÉäëÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVRJVS îáë~ê ~íí ÇÉí åì 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ìíÖàçêí Éå ëóÇäáÖ Öê®åë Ñ∏ê Éå åçêê Ç®êçã äáÖÖ~åÇÉ 
ä~ÖìåK i®ÖÉí Ñ∏ê ä~ÖìåÉåë åçêê~ ÄÉÖê®åëåáåÖ Ü~ê î~êáí á ÇÉí ë∏Çê~ 
ëäçííî~ääëçãê™ÇÉíK qáääêáååáåÖÉå Ä∏ê Ü~ ëâÉíí Ñê™å jà∏äå~™å çÅÜ 
~îêáååáåÖÉå ìí á s®ííÉêåK 

áÇ~ NOTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NOTO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPSN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
rääëí®ãã~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄìääÉêî~ää ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píê~ñ åçêê çã ÇÉí Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí Ñáååë Éå ëâ™äÖêçéëÜ®ää ãÉÇ 
™íí~ ëâ™äÖêçé~êK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î Äçëí~Çëçãê™ÇÉí á rääëí®ãã~I é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™ä ë~ãí å™Öê~ ÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ çÅÜ Éíí 
âî~êíë~îëä~Ö á çãê™ÇÉí âêáåÖ Ü®ääÉåK sáÇ ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~ éä~íë Öê®îÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âíK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK a®êãÉÇ â~å ã~å âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉí áÇ~Ö áåíÉ 
Ñáååë å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉî~ê~ÇÉ á ™âÉêå ë∏ÇÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉíK 

áÇ~ NOTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ ORTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ ORTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NOTQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPRV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí bâçääçåÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQFI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ÑóåÇ ~î ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ 
â~ê~âí®êI ë~ååçäáâí NRMMJí~äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOTR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPRU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí bäÇÇçåÉíI eçëéáí~äëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ëéáääî~ííÉåëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK m™ 
ãáåÇêÉ é~êíáÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí êÉëíÉê ~î Éå 
ëóääëíÉåëê~ÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOTS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PPRR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ää~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ÄÉÄóÖÖÉäëÉLé~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ë åçêÇ çÅÜ î®ëíÖê®åë ë~ãí ~íí 
çã ã∏àäáÖí ®îÉå Ç~íÉê~ ÇÉëë~K aÉå åì ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
îáë~ÇÉ íóÇäáÖí é™ Éå áåíêÉëë~åí çÅÜ áååÉÜ™ääëêáâ Äçéä~íëK _ä ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ÜìëI Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê ë~ãí Éíí áååÉÜ™ääëêáâí âìäíìêä~ÖÉê á 
åçêÇëäìííåáåÖÉå ~î ÇÉå çî~å å®ãåÇ~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå á ä~åÇëâ~éÉíK 
hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää ÄÉíóÇ~åÇÉ ã®åÖÇÉê ëâ®êîëíÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí 
îáëë âÉê~ãáâK dÉåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éå íóÇäáÖ åçêÇ çÅÜ î®ëí 
Öê®åë Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñ~ëíëí®ää~ëK bå Ç~íÉêáåÖ ~î Äçéä~íëÉå íáää óåÖêÉ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇ EÅ~ PMMJRMMF ®ê íêçäáÖK 

áÇ~ NOTT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOTU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUVM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~äÇÉã~êëîáâ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âÉê~ãáâI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉåå~ î®Ö ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ ÇÉä~ê ~î 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå s~äÇÉã~êëîáâ OUWNK 
f çãê™ÇÉí âêáåÖ s~äÇÉã~êëîáâÉå Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä äçâ~äÉê ãÉÇ 
ëíÉå™äÇÉêëÑóåÇ â®åÇ~K i®åÖë îáâÉåë åçêê~ ëíê~åÇ Ñê™å s~äÇÉã~êëîáâ ìí 
ãçí p~åÇîáâ Ü~ê Éíí íàìÖçí~ä ëíÉåóñçê Üáíí~íë çÅÜ ä®åÖêÉ ìí ãçí âìëíÉå 
Ñáååë çÅâë™ íêÉ â®åÇ~ ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëÉêK 
aÉí ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí îáÇ s~äÇÉã~êëîáâÉåë 
åçêê~ ëíê~åÇ á Éå ÑçêåíáÇ~ Äìâí ëçã Ñ~ååë Ü®ê Ç™ Ü~îëåáî™å ëíçÇ Å~ OR 
ã Ü∏ÖêÉ ®å áÇ~ÖK _ìâíÉå ÄÉÖê®åë~ë é™ ~ää~ ëáÇçê ~î Äê~åí~ ÄÉêÖëé~êíáÉê 
çÅÜ ã~êâÉå á çãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ä®íí~ àçêÇ~êíÉêK f Éå 
ë~åÇí®âí ëíê~ñ áåîáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí êÉÖáëíêÉê~í 
Ñê~ãÉêçÇÉê~í ëî~êí ä~ÖÉê ãÉÇ âçäI ëçí çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå 
Es~äÇÉã~êëîáâ OUWNFK f ÇÉå ÑÇ ™âÉêå ëíê~ñ ë∏ÇÉê Ü®êçã Ü~ê ®îÉå Éå 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ çÅÜ Éå íêáåÇóñ~ é™íê®ÑÑ~íë s~äÇÉã~êëîáâ 
RMWNFK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ á çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ÑóåÇ á Ñçêã ~î Ñäáåí~ 
çÅÜ âî~êíë~îëä~Ö ë~ãí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ EÇçÅâ Éà ~î åÉçäáíáëâ 

áÇ~ NOTV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

â~ê~âí®êFK a®êìí∏îÉê Ü~ê Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå Üáíí~í Éå ëí∏êêÉ Äáí Ñäáåí~ îáÇ 
éçí~íáëçÇäáåÖ á Éå ™âÉê á ëäìííåáåÖÉå ∏ëíÉê çã íçêéÉíK cóåÇÉå í~ä~ê Ñ∏ê ~íí 
ÇÉí Ñáååë Éå ëí∏êêÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë á çãê™ÇÉíK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ÄÉëíçÇ ~î Éå ãóÅâÉí Äê~åí ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ ãÉää~å 
Éå Ä®Åâê~îáå çÅÜ Éíí ÄÉêÖK cê~ã íáää NVSMJNVTMJí~äÉí Ü~ê ã~êâÉå î~êáí 
çÇä~Ç çÅÜ âê~ÑíáÖí íÉêê~ëëÉê~ÇÉ ™âÉêíÉÖ~ê ~îëâáäà Ç~ ~î Çàìé~ ÇáâÉå ®ê 
®ååì ëóåäáÖ~ á çãê™ÇÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí Å~ NIR J P ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí ÖÉåçã ÜÉä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Éå Å~ NR ã ÄêÉÇ òçå ãÉÇ ÑóåÇ 
çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉåå~ òçå äáÖÖÉê á Éå êÉä~íáîí Äê~åí ÇÉä ~î 
ëóÇî®ëíëäìííåáåÖÉå ëíê~ñ çî~å ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ë~åÇ çÅÜ ãà®ä~K 
e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ãçíëî~ê~ê Éâçåçãáëâ~ â~êí~åë OR ãÉíÉêëâìêî~K 
aÉí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ çãê™ÇÉí ìééëâ~íí~ë íáää Å~ NRM J OMM âî~Çê~íãÉíÉê 
áåçã ÇÉí íáääí®åâí~ î®Öçãê™ÇÉíK f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë íî™ Ü®êÇ~ê Éå ã∏êâ 
åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ Éíí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉêK cóåÇÉå Üáíí~ÇÉë Ñê®ãëí á 
âìäíìêä~ÖêÉí ãÉå Ñ∏êÉâçã ®îÉå á ÇÉå Öìä~ ë~åÇÉå îáÇ ëáÇ~å çã ë~ãí á 
îáëë ìíëíê®ÅâåáåÖ ®îÉå á ã~íàçêÇÉåK qçí~äí íáääî~ê~íçÖë íêÉ Äáí~ê ~î 
ÄÉ~êÄÉí~Ç Ñäáåí~ çÅÜ OQ Äáí~ê ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK hî~êíëã~íÉêá~äÉí 
ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ~îëä~Ö çÅÜ ~îëä~ÖëÑê~ÖãÉåí ë~ãí Éå ëíçê ã®åÖÇ 
âî~êíëëéäáííÉêK båÇ~ëí Éíí ~îëä~Ö ãÉÇ ã∏àäáÖ~ êÉíìëÅÜÉê â~å ÄÉÇ∏ã~ë 
ëçã Éíí íêçäáÖí ëâê~éêÉÇëâ~éK cóåÇë~ãã~åë®ííåáåÖÉå íóÇÉê é™ ~íí 
êÉÇëâ~éëíáääîÉêâåáåÖ î~êáí Éå îáâíáÖ ëóëëä~ é™ éä~íëÉåK 
cóåÇã~íÉêá~äÉíë ë~ãã~åë®ííåáåÖ íóÇÉê é™ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå â~å Ç~íÉê~ë 
íáää ëÉåãÉëçäáíáâìãK o®âå~ê ã~å ãÉÇ ~íí éä~íëÉå äÉÖ~í îáÇ ëíê~åÇÉå 
ìåÇÉê åóííà~åÇÉíáÇÉåI îáë~ê ä®ÖÉí îáÇ OR ã âìêî~å ~íí Äçéä~íëÉå 
™íãáåëíçåÉ ®ê ®äÇêÉ ®å ÇÉ ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëÉêå~ ëçã äáÖÖÉê âêáåÖ 
OM ã âìêî~å á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë â~å îá âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉå Ñçêåä®ãåáåÖ ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íêçäáÖÉå ®ê Éå ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉ Ñê™å ëäìíÉí ~î ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêK aÉí ®ê ë~ååçäáâí ~íí 
éä~íëÉå ëâ~ää ëÉë ëçã Éå éÉêáÑÉê ~âíáîáíÉíëóí~ áåçã Éíí ëí∏êêÉ ìíåóííà~í 
çãê™ÇÉK aÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå â~å î~ê~ ÄÉä®ÖÉå ä®åÖêÉ ãçí 
åçêÇî®ëíI ÖáëëåáåÖëîáë Ç®ê íçêéÉí äáÖÖÉê áÇ~ÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~äÇÉã~êëîáâ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~äÇÉã~êëîáâ 

áÇ~ NOUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNPN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
£ëíå®ëëà~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
mä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ìÇÇÉ ìí á s®ííÉêå Ç®ê ÇÉ ë~åÇáÖ~ àçêÇ~êå~ 
ÇçãáåÉê~êK cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å éê®Öä~ë á ëíçêí ~î ä∏ëÑóåÇ Ñê™å 
ëíÉå™äÇÉêåK råÖÉÑ®ê OMMJRMM ã ∏ëíÉê çã íçãíÉå ®ê íî™ ëâ~ÑíÜ™äëóñçê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉI k®ëëà~ NVWN çÅÜ ORWNK aÉ Éñ~âí~ ÑóåÇéä~íëÉêå~ ®ê ÇçÅâ 
çâ®åÇ~K cóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê Éå ëáäîÉêëâ~ííI k®ëëà~ ONWNI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î UM 
∏êíìÖëãóåí Ñê™å NPMMJí~äÉí ®ê ÄÉä®ÖÉå SMM ã î®ëíÉê çã éä~íëÉå äáâëçã 
k®ëëà~ UWN ëçã ìíÖ∏êë ~î Éå Ü∏Öäáâå~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ ë~ãí ®îÉå Ñ∏ê Éå í~åâ çÅÜ Éå ÄêìååK j~êâÉå î~ê íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉä çê∏êÇ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î ÖêìëáÖ ãçê®å ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëíÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NOUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

áÇ~ NOUO çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
NUUV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eçîëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EÉÑíÉêêÑçêã~íçêáëâFI â~âÉäI ä®ÇÉêI ëâçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó~ s^ äÉÇåáåÖ~ê çÅÜ Éêë®íí~åÇÉ ~î 
Ö~ãä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bÑíÉêëçã ÜÉä~ ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å ÖáÅâ á Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëÖ~íçê êáí~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
éêçÑáä ÉÑíÉêÜ~åÇK 
eçîëÖ~í~å ®ê Éå ~î ëí~ÇÉåë îáâíáÖ~ëíÉ áå çÅÜ ìíÑ~êíëî®Ö~êK aÉå Ñáååë 
ãÉÇ é™ NSQO ™êë â~êí~ ë~ãí NTMR ™êë íçãíâ~êí~ çÅÜ Ä∏ê Ç®êãÉÇ ê®âå~ë 
íáää ëí~ÇÉåë ®äÇëí~ î®Öå®íK bÑíÉêëçã s~ÇëíÉå~ë áååÉêëí~Ç çãëä∏íë ~î 
ÄÉÑ®ëíåáåÖ~ê ä∏é~åÇÉ á dêçéJ çÅÜ o®ååÉî~ääÖ~íçêå~ â~å ÇÉëë~ ~åí~ë 
ìíÖ∏ê~ Öê®åëÉå Ñ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉíK f ÇÉ çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ 
âî~êíÉêÉå Ü~ê Éíí ÑäÉêí~ä ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ìíÑ∏êíëI äáâëçã á 
ÇÉ ~åÖê®åë~åÇÉ Ö~íçêå~I dêçéÖ~í~åI píçÅâã~â~êÖ~í~å çÅÜ 
eçîëä~Ö~êÖ~í~åK f Ö~í~å Ñ∏êÉâçã âìäíìêä~ÖÉê ∏îÉê ë™ Öçíí ëçã ÜÉä~ 
ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉëë~ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIN ã çÅÜ MIRãK réé íáää U çäáâ~ 
ä~ÖÉê âìåÇÉ ìééã®í~ëK pâáääå~ÇÉêå~ á âìäíìêä~ÖêÉåë íàçÅâäÉâ çÅÜ ä~ÖêÉåë 
~åí~ä ãçíáîÉê~ÇÉë Ñê®ãëí ~î ~íí ÜÉä~ Ö~í~åë ÄêÉÇÇ î~ê ëí∏êÇ ~î çäáâ~ 
äÉÇåáåÖëÖ~íçêI Ñê®ãëí s^ çÅÜ çî~åé™ ÇÉíí~ Éå ä®åÖëÖ™ÉåÇÉ Éäâ~ÄÉäK 
mêçÑáäëÉâîÉåëÉå ~îÄê∏íë ÇÉëëìíçã ~î Éíí ÑäÉêí~ä s^J~åëäìíåáåÖ~ê áå íáää ÇÉ 
çäáâ~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~K 

áÇ~ NOUP çÑ OUVS 



 

 

 
 
 

 
 

 

aáêÉâí çî~åé™ äÉê~å ä™Ö ä®åÖë ÜÉä~ ëíê®Åâ~å Éíí âê~ÑíáÖí êáëÄ®ÇÇëJ çÅÜ 
äÉêä~ÖÉê EÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ MIP J MIR ã ÇàìéíFK lî~åé™ ÇÉíí~ ä™Ö ÑäÉê~ äÉêáÖ~ 
íáää ë~åÇáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ™íëâáäÇ~ ~î Ä~êâÑäáë çÅÜLÉääÉê ë~åÇä~ÖÉêK 
c∏êÜ™ää~åÇÉå~ â~å íçäâ~ë ë™ ~íí ëçã Éå Ñ∏êëí~ ™íÖ®êÇ Ü~ê Ö~í~å ä~Öíë ìí 
çÅÜ çà®ãåÜÉíÉê á ã~êâÉå à®ãå~íë ìí ãÉÇ Üà®äé ~î é™Ñ∏êÇ äÉê~ çÅÜ Éå 
êáëÄ®ÇÇK båÇ~ëí ìåÇ~åí~Öëîáë â~å ëÉå~êÉ Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ë 
EÉíí ëÉåí é~êíá ëíÉåä~ÖÇ Ö~í~ ãÉää~å RT çÅÜ TT ãFK fëí®ääÉí íóÅâë ã~å Ü~ 
å∏àí ëáÖ ãÉÇ ~íí á Çê®åÉêáåÖëëóÑíÉ ãÉÇ å™ÖçêäìåÇ~ à®ãå~ ãÉää~åêìã Ü~ 
Ñ∏êí é™ ë~åÇ ÉääÉê Ä~êâÑäáëK j∏àäáÖÉå â~å ãÉê~ ëìÄëí~åíáÉää~ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ Ñìååáíë á ÇÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ÄçêíÖê®îÇ~ ÇÉäÉå ~î 
Ö~í~å EÇÉëë ãáííFK 
pé™ê ~î Ü~åíîÉêâ é™ íçãíÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë ä®åÖëí á åçêê Ç®ê íçãíÉå á 
âçêëåáåÖÉå píçÅâã~â~êÖ~í~å çÅÜ eçîëÖ~í~å íóÅâë Ü~ êóãí ëâçã~âÉêá 
çÅÜ ä®ÇÉêÜ~åíîÉêâK bíí ëí∏êêÉ ~åí~ä ä®ÇÉê çÅÜ ëâçëéáää Üáíí~ÇÉë Ü®ê á ~ää~ 
ä~ÖÉêI î~êÑ∏ê ÇÉíí~ Ü~åíîÉêâ íóÅâë Ü~ î~êáí ä™åÖî~êáÖíK pâçã~âÉêáêÉëíÉê 
Ü~ê çÅâë™ îáÇ íáÇáÖ~êÉ íáääÑ®ääÉå é™íê®ÑÑ~íë áåçã hî cçäâëâçä~å î~êÑ∏ê ÇÉí 
ëóåÉë íêçäáÖí ~íí ëí~ÇÉåë ëâçã~â~êÉ ™íãáåëíçåÉ ÇÉäîáë Ü™ääáí íáää á ÇÉëë~ 
íê~âíÉêK sáÇ UN ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âÉê~ãáâÇìãé Ç®ê Éíí ëíçêí ~åí~ä 
ëâ®êîçê ~î _ffWQ îáíäÉêëÇÉâçê çÅÜ ®äÇêÉ â~âÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cäÉê~ ~î ÇÉëë~ 
ëâ®êîçê ìééîáë~ÇÉ íáääîÉêâåáåÖëëâ~ÇçêI Ñê®ãëí á Ñçêã ~î ëâ~Ç~Ç Öä~ëóêK 
k®ëí~å ~ää âÉê~ãáâ ä™Ö á ÇÉí Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ âìäíìêä~ÖêÉí î~êÑ∏ê ÇÉí 
Ñ∏êÉÑ~ääÉê ë~ååçäáâí ~íí ÇÉí ®ê Ñê™Ö~ çã ~îÑ~ää ëçã Çìãé~íë á ëí~ÇÉåë 
ìíâ~åíI ã∏àäáÖÉå ëçã Çê®åÉêáåÖ íáää Ö~í~åK bíí é~ê~ääÉääÑ~ää ®ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáÇ hî _çêÖã®ëí~êÉå NN á iáåâ∏éáåÖ Ç®ê Éå äáâå~ÇÉ 
Çìãé é™íê®ÑÑ~ÇÉë NVVOK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NOUQ çÑ OUVS 



 
 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUUU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçäâëâçä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EÉÑíÉêêÑçêã~íçêáëâFI ä®ÇÉêI ëâçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î s^ äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíÉå~ íáääâçã íáää ëóåÉë ëéçåí~åí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉí âçêêÉâí 
âçëíå~ÇëÄÉê®âå~ÇÉ çÅÜ ãÉÇ íáääëí™åÇ ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí á eçîëÖ~í~åK 
c∏ê ~êÄÉíÉå~ á hî cçäâëâçä~å Ñ~ååë áåÖ~ íáääëí™åÇ çÅÜ áåÖÉå âçåí~âí íçÖë 
ÜÉääÉê ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉå íêçíë ìééêÉé~ÇÉ ìééã~åáåÖ~ê Ñê™å Ä™Ç~ ÇÉ 
~êâÉçäçÖÉê Ñê™å ä®åëãìëÉÉí ëçã î~ê áåÄä~åÇ~ÇÉK 
pÅÜ~âí N çÅÜ O î~ê ÄÉä®Öå~ áåíáää î~ê~åÇê~ îáÇ ëâçä~åë ä~ëíÄêóÖÖ~ á âî 
åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäK qî™ âçêí~êÉ ëÉâîÉåëÉê âìäíìêä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå î~ê MIU ã ìåÇÉê Éíí MIS ã íàçÅâí é™Ñ∏êí ä~ÖÉêK 
pÅÜ~âí N áååÉÜ∏ää S çÅÜ ëÅÜ~âí O ëçã î~ê ëî™êí ëí∏êí ~î ëâçäÄóÖÖå~ÇÉå 
ÉåÇ~ëí O ä~ÖÉêK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇÉå é™ ÇÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ 
éêçÑáäÉå î~ê ÉåÇ~ëí P ãK 
pÅÜ~âí P ìééíçÖë ãÉää~å ëâçä~åë ÜìîìÇÄóÖÖå~Ç çÅÜ eçîëÖ~í~åI ëÅÜ~âí 
Q á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ çÅÜ áå íáää Éå s^ Äêìåå á Öê®åëÉå ãçí íçãíÉå hî 
cçäâëâçä~å PPK f ëÅÜ~âí P âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí Éíí Ö~ãã~äí Çàìéí s^ 
ìíéä™å~í ~ää~ ëé™ê ~î âìäíìêä~ÖÉêI ëÅÜ~âíÉí ENR ã ä™åÖíF ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
Ç®êÑ∏ê ÉåÇ~ëí á éä~åK f ëÅÜ~âí Q âìåÇÉ Éíí MIR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
ÇçâìãÉåíÉê~ë á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖ EOO ãFK i®åÖëí á ë∏ÇÉê Ñ~ååë 

áÇ~ NOUR çÑ OUVS 



 

Éå áÖÉåä~ÖÇ ÄêìååK f Ää~åÇ áÖÉåä®ÖÖåáåÖëã~ëëçêå~ Ñ~ååë êÉä~íáîí ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ ~î NS JNTMM í~äëíóé îáäâÉí Ö∏ê íêçäáÖí ~íí 
ÄêìååÉå ìééÜ∏êí âêáåÖ ÇÉëë~ ëÉâÉäK a®êÉãçí Ñ∏êÉÑ∏ää ëÅÜ~âíÉí î~ê~ 
ìééí~ÖÉí á Éíí ëÉåí âçäçåáëÉê~í çÅÜ ÄÉÄóÖÖí çãê™ÇÉI ÉÑíÉêëçã áåÖ~ ëé™ê 
~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ∏êÉâçã ìí~å Ä~ê~ êÉä~íáîí íìåå~ çÅÜ ëÉå~ âìäíìêä~ÖÉêK 
pÅÜ~âí R ìééíçÖë áååÉ é™ íçãíÉå hî cçäâëâçä~å PR çÅÜ î~ê Éå 
~åëäìíåáåÖ íáää ëÅÜ~âíÉí á eçîëÖ~í~åK aÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ~î lääÉ 
e∏êÑçêëK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê Ü®ê MITR ã íàçÅâ~ çÅÜ ìééîáë~ÇÉ P 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉåáî™Éê ™íëâáäÇ~ ~î ë~åÇäáåëÉêI é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î NR ãK cóåÇ ~î 
ëâç çÅÜ ä®ÇÉêÑê~ÖãÉåí ~åíóÇÇÉ ®îÉå Ü®ê ëâçã~âÉêá çÅÜ ä®ÇÉêÜ~åíîÉêâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NOUS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PPSM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí aà®âåÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI éçêëäáåI âêáíéáé~ Eëâ~ÑíFI ãìëëÉäëâ~ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää iáåâ∏éáåÖë 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK ríêÉÇåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ Ñ∏êÉâçãëí 
~î ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI âçåëíêìâíáçåÉê ÉíÅK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ÑÉã ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK 
i®åÖÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NMJNR ã çÅÜ ÇàìéÉí ãÉää~å MIRMJMISM ãK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê Å~ NIUM ãK pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ âìåÇÉ ÉåÇ~ëí ìíÑ∏ê~ë é™ 
TRB ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ç™ êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä ìíÖàçêÇÉë ~î 
é~êâÉêáåÖëéä~íëÉêK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~î ëÉåíáÇ~ ENSJNUMMJí~äF 
â~ê~âí®êK cê®ãëí ÄÉëíçÇ ÇÉ ~î Üìãìëé™îÉêâ~Ç ãçáÖ äÉê~I áååÉÜ™ää~åÇÉ 
Éåëí~â~ íÉÖÉäJI âçäJ çÅÜ éçêëäáåëÄáí~êK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ãÉää~å MINMJMIPM 
ã íàçÅâ~K hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí íáääíçÖ ãçí ë∏ÇÉêI ãçí ÇÉ ãÉê 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î iáåâ∏éáåÖK f ëÅÜ~âíÉí ä®åÖëí ãçí ë∏ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå âêáíéáé~K 
jçí ÄçííÉå á íêÉ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á äÉê~åK 
k™Öê~ ëåáíí~ÇÉë çÅÜ ÑóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ãçK h~åíÉêå~ é™ 

áÇ~ NOUT çÑ OUVS 



  

 

ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ î~ê ãóÅâÉí ëâ~êé~K píçêäÉâÉå î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å MIPM ã á 
Çá~ã çÅÜ ìéé™íI ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å MIORJMIRM ãK fåÖ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK iáâå~åÇÉ ÑóåÇíçãã~ Öêçé~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ ãçJë~åÇ Ü~ê 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ~åÇê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á iáåâ∏éáåÖK 
j∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ á âî aà®âåÉå íçäâ~ÇÉë ëçã å~íìêÄáäÇåáåÖ~êK 
aÉ ë∏Çê~ ÇÉä~êå~ ~î Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åI ëçã áåíÉ áååÉÑ~íí~ÇÉë ~î 
ìíêÉÇåáåÖÉåI Ä∏ê ëí™ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñê~ãíáÇ~ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ç™ âìäíìêä~ÖêÉåë íàçÅâäÉâ íáääíçÖ ™í ÇÉíí~ Ü™ääK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOUU çÑ OUVS 



 

 

 

  

^fp kê üê 
PPRQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
p®Äó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ çÅÜ åóÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ â~êíëíìÇáÉê çÅÜ Éå éêçîëÅÜ~âíåáåÖ á íî™ í®åâí~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉåK 
^î â~êíëíìÇáÉêå~ çÅÜ Éíí ÄÉë∏â á Ñ®äí Ñê~ãÖáÅâ ~íí ä®ÖÉí î~ê ä®ãéäáÖí Ñ∏ê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~î ÑäÉê~ ëâ®äK kçêê çã íçãíÉå Ñáååë Éíí ëíê™â 
Éåë~ã ÉääÉê á ãáåÇêÉ ÖêìééÉê äáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ~î îáäâ~ ÇÉå 
ãçåìãÉåí~ä~ p®ííìå~ Ü∏Ö ®ê ÇÉå ãÉëí â®åÇ~K aáêÉâí ë∏ÇÉê çã íçãíÉå 
îáÇí~ê Éíí ëíê™â ãÉÇ ãáåÇêÉ ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê é™ ëå~êí ë~Öí î~êàÉ 
ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK píê~ñ ëóÇ∏ëí çã íçãíÉå Ñáååë Éå äçâ~ä ãÉÇ Éå 
êÉÖáëíêÉê~Ç ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK aÉí îÉêâ~ÇÉ Ç®êÑ∏ê ë~ååçäáâí ~íí Éå Äçéä~íë 
Ä∏ê ÄÉÑáåå~ ëáÖ é™ ëíê~åÇî~ää~êå~ åÉÇ ãçí oçñÉå ÉåÇÉê~ é™ ÇÉå ~âíìÉää~ 
íçãíÉå ÉääÉê á ÄÉíÉëã~êâÉå ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~K 
qî™ ëÅÜ~âí ìééíçÖë îáÇ í®åâí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉåK j~êâÉå î~ê ë~åÇáÖ ãÉÇ 
Éíí ëíçêí áåëä~Ö ~î âä~ééÉêëíÉåI Éå áåÇáâ~íáçå é™ Ö~ãã~ä ëíê~åÇî~ääK f ÇÉí 
åçêê~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î Éå ®äÇêÉ ÖàìíÉå íê®ÇÖ™êÇëÖ™åÖ 
çÅÜ á ÇÉí ë∏Çê~ Éå ÄÉíëÉäêáåÖK f ∏îêáÖí Ñ~ååë áåÖ~ âìäíìêáåÇáâ~íáçåÉê á 

áÇ~ NOUV çÑ OUVS 



å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 
båäáÖí ä®åëãìëÉÉíë ÄÉÇ∏ãåáåÖ Ñáååë áåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ÜáåÇÉêI á Ñçêã ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâ~íáçåÉêK Ñ∏ê ~íí Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ëâ~ âìåå~ ëâÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NOVM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUUP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI ÄÉåI ëéáâ~êI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ™íÉêìééÄóÖÖå~Ç ~î p çÅÜ s î~ääÉå é™ s~ÇëíÉå~ ëäçíí 
ìíÑ∏êë ä∏é~åÇÉ ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê çÅÜ ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ 
ÇçâìãÉåí~íáçåK ^êÄÉíÉí âçããÉê ~íí Ñçêíë®íí~ ®îÉå ìåÇÉê NVVUK 
råÇÉê NVVT Ü~ê Éå áÖÉåë~íí Ç∏êê∏ééåáåÖ ∏ééå~íë î~êîáÇ Éå âçêí~êÉ 
íê~éé~ ìééí®ÅâíÉëK m~êíáÉê ~î ÇÉ ãìê~ê ëçã âçããÉê ~íí Ç∏äà~ë ÖÉåçã ÇÉ 
™íÉêìééÑ∏êÇ~ î~ää~êå~I äáâëçã ÇÉ ®äÇêÉ î~ää~êå~ë ÖêìåÇãìê~ê Ü~ê ®îÉå 
ÇçâìãÉåíÉê~íë çÅÜ Éå çãÑ~íí~åÇÉ éêçîí~ÖåáåÖ Ü~ê ëâÉííK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NOVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTVO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
hìÇÇÄóI ü 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääI ãÉää~å hìÇÇÄó çÅÜ ü âóêâÄó~êK 
aÉå í®åâí~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ áåÖÉå â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ëÅÜ~âíÉåë å®êÜÉí íáää 
êÉëéÉâíáîÉ âóêâÄó~êK dê®îåáåÖÉå ®ÖÇÉ ÇçÅâ á ëáå ÜÉäÜÉí êìã é™ äÉê çÅÜ 
™âÉêã~êâK 
aÉ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉí ëçã ÄÉê∏êÇÉ âóêâÄó~êå~ Öê~åëâ~ÇÉë á ëáå ÜÉäÜÉíI 
ë~ãã~åí~ÖÉí Å~ TM ä∏éãÉíÉêK aÉå ∏îêáÖ~ ÇÉäÉå ∏îÉêî~â~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
ÉñíÉåëáîíK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NOVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ NOVP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTVN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
q™ÄóI _êìååÉÄóI _ê™ååÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î Ö~ãä~ äìÑíäÉÇåáåÖ~ê ãÉÇ ã~êâäÉÇåáåÖ~ê 
ìíÑ∏êÇÉë íî™ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉêK 
pÉÇ~å Äóê™ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~í ~íí Ä™Ç~ ëíê®ÅâåáåÖ~êå~ ëâìääÉ âçãã~ ~íí 
ÄÉê∏ê~ å®êçãê™ÇÉí íáää Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉëä∏íë ~íí á Éå Éí~éé O ~î 
ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®î~ éêçîëÅÜ~âí ä®åÖë ëíê®ÅâåáåÖ~êå~K 
ä q™Äó _êìååÉÄó ä∏éíÉ ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ∏îÉê Éå Ü∏àÇI ä®åÖë Éå 
Ö~ãã~ä î®Öëíê®Åâ~I áåíáää q™Äó NSWN çÅÜ NNMWN EÉåëí~â~ ëíÉåë®ííåáåÖ 
çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖKF e®ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí çÅÜ å®êÜÉíÉå 
íáää Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö ãÉÇÑ∏ê~ êáëâ Ñ∏ê Äçéä~íë çÅÜLÉääÉê çâ®åÇ~ 
Ñä~íã~êâëÖê~î~êK PP éêçîëÅÜ~âí çã î~êÇÉê~ NM ã Öê®îÇÉë ìí~å ~íí ~åå~í 
®å å~íìêäáÖ ãçê®åã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK ä î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉë 
_êìååÉÄóë ÄóíçãíK qî™ éêçîëÅÜ~âí çã NM ã ìééíçÖë ìí~å ~íí 
ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f _ê™ååÉëí~Ç êìåÇ~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
EÉíí Öê~îÑ®äí ü QQWNI Éå Ü∏Ö çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ü QOWNJO çÅÜ Éå å™Öçí 
çîáëë Ü∏ÖI ü QPWNFK mêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë é™ íî™ ëí®ääÉåI ÇÉäë ÇáêÉâí ë∏ÇÉê 
çã Öê~îÑ®äíÉíI ÇÉäë á çãê™ÇÉí ÇáêÉâí åçêê çã ÇÉíë~ãã~K dÉãÉåë~ãí Ñ∏ê 

áÇ~ NOVQ çÑ OUVS 



 
Ä™Ç~ ÇÉ éêçîìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉå~ î~ê ~íí ÇÉ ä™Ö á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää 
Öê~îÑ®äíÉí é™ â~êí~åI ãÉå ëçã çÑí~ é™ sáâÄçä~åÇÉí íçéçÖê~Ñáëâí ÜÉäí 
™íëâáäàÇ~ Ñê™å ÇÉíë~ãã~K fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâ~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ìééîáë~ÇÉ åÉÖ~íáî~ êÉëìäí~íK fåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ ëçã 
âìåå~í é™îÉêâ~ ëÅÜ~âíåáåÖëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

áÇ~ NOVR çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NTVM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eçÖëí~ÇI s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI íÉêê~ëëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíãÉÇ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉåK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ê ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Öàçêíë Ñ∏ê ëíê®Åâ~å ãÉää~å 
jà∏äÄó çÅÜ eçÖëí~Ç Eaåê VQSLVPFK 
s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ëâ~ää Çê~ë áåíáää Ö~ãä~ oáâëî®Ö äI î~êë ëíê®ÅâåáåÖ íáää 
ëíçê~ ÇÉä~ê ®ê çÑ∏ê®åÇê~Ç ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK fåîáÇ î®ÖÉå Ñáååë Éíí ~åí~ä 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~êI ëâ™äÖêçéëäçâ~ä 
ë~ãí Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíK aÉ ëàì éä~íëÉê ëçã î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖ 
ÉääÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê _êÉÇÖ™êÇÉå NNWOMI eçÖëí~Ç ëåI eçÖëí~Ç ONWP 
eçÖëí~Ç ëåI eçÖëí~Ç NSWNI eçÖëí~Ç ëåI pçÅâÉåÇ~ä OWO çÅÜ OWRI 
s®ÇÉêëí~Ç ëåI _ä~Åâëí~Ç NWNI s®ÇÉêëí~Ç ëå ë~ãí s®ÇÉêëí~Ç SWNI 
s®ÇÉêëí~Ç ëåK 

_êÉÇÖ™êÇÉå NNWOMI eçÖëí~Ç ëå 
lãê™ÇÉíI ëçã äáÖÖÉê é™ Éå Ü∏àÇêóÖÖI ÄÉÇ∏ãÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê~ Éíí 
ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Öê~î~êK ^åäÉÇåáåÖÉå íáää ÇÉíí~ ®ê ÇÉå àçêÇâ®ää~êÉ ëçã 
Ñáååë áååÉ é™ íçãíÉå ëçã ãáëëí®åâíÉë âìåå~ ìíÖ∏ê~ Éå ®äÇêÉ Öê~îÜ∏ÖK f 
£îêáÖí Ñáååë áåÖ~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á çãÉÇÉäÄ~ê å®êÜÉíI Ñ∏êìíçã Éíí 

áÇ~ NOVS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ä∏ëÑóåÇ ~î Éå ëíÉåóñ~ ÑìååÉå á ™âÉêå åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
bíí Å~ RM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå 
é™ Ü∏àÇêóÖÖÉåK pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë ∏ëíÉê çã íçãíÉå á ™âÉêã~êâK píçê~ ÇÉä~ê 
~î çãê™ÇÉí î~ê ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ s^JäÉÇåáåÖK f î®ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë ÇçÅâ 
êÉëíÉê ~î Éíí ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ëçã Äáíîáë î~ê Å~ MINM ã íàçÅâíK fåÖ~ ÑóåÇ 
ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉëK i~ÖêÉí â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ Éíí ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêI ÉääÉê êÉëí ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå Äçéä~íëK 

eçÖëí~Ç ONWPI eçÖëí~Ç ëå 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á åìî~ê~åÇÉ Ü~Öã~êâK mä~íëÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíåóííà~íë íáää 
™âÉêã~êâK üê NVTQ ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖI 
eçÖëí~Ç SQWNI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ~îäçééëäÉÇåáåÖ ëâìääÉ Çê~ë ãÉää~å 
jà∏äÄó çÅÜ s®ÇÉêëí~Ç Ekáäëëçå ` NVTQWNNFK 
bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÑäÉê Öê~î~ê Ñ~ååë á 
çãê™ÇÉíK aÉëëìíçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î Éå íÉêê~ëëâ~åíK 
qÉêê~ëëâ~åíÉå î~ê á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ëâ~Ç~Ç ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ s^J 
äÉÇåáåÖÉåK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå âìåÇÉ ÇçÅâ Éå çëâ~Ç~Ç éêçÑáä êÉåë~ë Ñê~ãK e®ê 
ÄÉëíçÇ íÉêê~ëëâ~åíÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâK f éêçÑáäÉå âìåÇÉ ®îÉå ëÉë 
Éíí íî™ëâáâí~í ä~ÖÉê é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã ëíÉåÄäçÅâÉíK f ÇÉí ìåÇêÉ ä~ÖêÉí 
Ñ~ååë ãáåÇêÉ ëíÉåI Å~ MINMJMIOM ã ëíçê~I ëçã ä™Ö ìééëä®åÖÇ~ áåíáää ÇÉí 
ëí∏êêÉ ÄäçÅâÉíK f ä~ÖêÉí Ñ~ååë ëã™ ã®åÖÇÉê âçäI ÇçÅâ Éà íáääê®ÅâäáÖí Ñ∏ê Éå 
`NQ ~å~äóëK qÉêê~ëëÉêáåÖÉå ®ê íêçäáÖÉå Éå Öê®åë ãÉää~å íî™ ™âÉêóíçêK 
k™Öê~ ÑäÉê Öê~î~ê Üáíí~ÇÉë áåíÉ á çãê™ÇÉíK 

eçÖëí~Ç NSWNI eçÖëí~Ç ëå 
lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î Éå ä™Ö ãçê®åêóÖÖ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çÅÜ ìíåóííà~ë á 
Ç~Ö íáää ÄÉíÉëã~êâK bå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Öê~îI eçÖëí~Ç SPWNI 
Ü~ê Öàçêíë á çãê™ÇÉí Ekáäëëçå ` NVTQWVFK bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÑäÉê Öê~î~ê Ñ~ååë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ Öê~îÉåK k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ ÇçÅâ áåíÉ 
âçåëí~íÉê~ëK 

pçÅâÉåÇ~ä OWO çÅÜ OWRI s®ÇÉêëí~Ç ëå 
fåçã pçÅâÉåÇ~ä ÄÉÇ∏ãÇÉë íî™ çãê™ÇÉå âìåå~ ìíÖ∏ê~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
lãê™ÇÉå~ ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ Ü∏àÇé~êíáÉê á ™âÉêã~êâ ∏ëíÉê êÉëéÉâíáîÉ 
î®ëíÉê çã p∏êÖ™êÇÉåK cÉã ëÅÜ~âíI ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ QM 
ãI ÇêçÖë á ÇÉ íî™ çãê™ÇÉå~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ Ñ~ååë á 
çãê™ÇÉíK 

_ä~Åâëí~Ç NWNI _ä~Åâëí~Ç ÄóíçãíI s®ÇÉêëí~Ç ëå 
aÉå åó~ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå éä~åÉê~ÇÉë ~íí Çê~ë á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
_ä~Åâëí~Ç ÄóíçãíK ^î ÇÉå ~åäÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
áåçã çãê™ÇÉíK bíí Å~ PM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ÇêçÖë á ìíâ~åíÉå ~î ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î ÄóíçãíÉå ëçã åìãÉê~ ìíåóííà~ë ëçã ™âÉêã~êâK fåçã çãê™ÇÉí 
Ñ~ååë Éíí ÉåÇ~ëí Äáíîáë ÄÉî~ê~í âìäíìêä~ÖÉê ëçã á ÇÉ íàçÅâ~ëíÉ é~êíáÉêå~ 
î~ê MIMR ã íàçÅâíK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~í ~î åìî~ê~åÇÉ 
çÇäáåÖK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉåK 

s®ÇÉêëí~Ç SWNI s®ÇÉêëí~Ç ëå 
píê~ñ åçêê çã ÇÉí çãê™ÇÉ Ç®ê ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñáååë Éå 

áÇ~ NOVT çÑ OUVS 



 

ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëí é™ Éíí áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêã~êâK ríêÉÇåáåÖÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí ëÉ çã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK bíí Å~ OR 
ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ÇêçÖë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄÉÑáåíäáÖ î~ííÉåäÉÇåáåÖK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç SQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

eçÖëí~Ç SPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç PTS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NOVU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTUV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ üÄóI s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü™äî®Ö 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê çÅÜ ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖ Ñ∏ê Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö îáÇ ÜÉãÄóÖÇëÖ™êÇÉå á s®ÇÉêëí~ÇK f 
éêçîëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Åáêâìä~íáçåëéä~íë îáÇ 
s®ÇÉêëí~ÇK aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí ®ê Å~ ORñQM ã çÅÜ äáÖÖÉê åçêê çã 
íçêéÉí _ÉêÖëäìåÇK f å®êçãê™ÇÉ Ñáååë â®åí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ëíÉåëíê®åÖ~ê 
ë~ãí ëíÉåë®ííåáåÖ~ê s®ÇÉêëí~Ç NQQWNI NQNWNK aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê 
á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ãáåÇêÉ éä~í™K 
cóê~ Å~ OñS ãÉíÉê ëíçê~ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé é™ çãê™ÇÉíK båëí~â~ ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~ê ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êêÉ ëíÉå~ê 
ëçã ëâìääÉ âìåå~ ìíÖ∏ê~ ÇÉä ~î ëíÉåëíê®åÖK cóåÇ ~î Äê®åÇ äÉê~K 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ ®îÉå ÇÉä ~î íî™ Ü™äî®Ö~ê á pí üÄó ëåI 
ë~ãí s®ÇÉêëí~Ç ëåK aÉëë~ â~êíÉê~ÇÉë çÅÜ ÄÉëâêÉîëK 

áÇ~ NOVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NPMM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíÉÖ∏íÉÖ~í~åI eçäãÄêçÖ~í~åI kçêÇ~åíáää 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí Å~ NRM ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉíI ëçã Öê®îÇÉë Å~ MIR ã ÄêÉíí çÅÜ Çàìéí 
ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ë~åÇÑóääå~ÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPMN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUUQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
päçííëÑçÖÇÉåI o™ÇÜìëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ü~åÇáâ~ééê~ãé ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíÉí çãÑ~íí~ÇÉ ã~íàçêÇë~îÄ~åáåÖ áåçã Éå NM ñ P ã ëíçê óí~I íáää MIPJ 
MIQ ã ÇàìéK pÅÜ~âíåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí ë~åÇáÖ ÜìãìëI 
?ã~íàçêÇ?I çÅÜ áåí~ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NPMO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNTN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
dìëìãI ^äÄçÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íÉÖÉäáåÇìëíêáI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇäÉíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríãÉÇ ëíê®Åâ~å Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI êÉëí ~î íÉÖÉäìÖå 
çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê âçã Éà ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå çÅÜ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåÖ~êìã ONMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

oáåÖ~êìã QQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

áÇ~ NPMP çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
NUUS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
räàÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ã~êâ ëçã âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íáääÄóÖÖå~ÇÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí ã∏àäáÖí Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉK f ÇÉå å®êã~ëíÉ 
çãÖáîåáåÖÉå Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ çÅÜ ®îÉå ìåÇÉêë∏âí~ Öê~î~êI Öê~îÑ®äí çÅÜ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê î~êÑ∏ê ÇÉí ë~ååçäáâí âìåÇÉ Ñáåå~ë ä®ãåáåÖ~ê ®îÉå 
áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉêã~êâK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ÇêçÖë åáç ëÅÜ~âí çã ë~ãã~åä~Öí Å~ PMM ãOK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êîáÇ çãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ë~âå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NPMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ NPMR çÑ OUVS 



 

 

 

 

  

^fp kê üê 
PNTO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
píÉåë®ííÉê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Öê~î 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Eíáää íêÉÑçíëÖêóí~FI Äê®åÇí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìééí~ê Éå óí~ ~î Å~ OM MMM ãO çÅÜ á ÇÉëë ë∏Çê~ 
â~åí áåíáää oçñÉåë ëíê~åÇ äáÖÖÉê Éíí Öê~îÑ®äíI oóëí~Ç QSWNK sáÇ Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ íî™ ëíÉåÄäçÅâ ãÉÇ 
®äîâî~êå~ê 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ éêçîëÅÜ~âí ë~ãí çâìä®ê ÄÉëáâíåáåÖ ~î 
íÉêê®åÖÉåK f éêçîëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êìíçã ÇÉå 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå 
äáÖÖÉê é™ Éå Ü∏àÇ ~î Å~ QM ã∏ÜK sáÇ ÇÉåå~ åáî™ Ñáååë ÑäÉê~ ~åÇê~I ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~I Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á çÅÜ á íê~âíÉå âêáåÖ bâ®åÖÉåK f 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå Ñ~ååë ëçíI âçä çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå îáäâÉí ãÉÇÑ∏ê ~íí ÇÉå 
â~å ìíÖ∏ê~ Éå Öê~îK 
aÉ íî™ ëíÉåÄäçÅâÉå ãÉÇ ®äîâî~êå~ê Eëâ™äÖêçé~ê NU H P ëíKF äáÖÖÉê ëíê~ñ 
åçêÇî®ëí çã ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉåK qáääë~ãã~åë é™îáë~ê ä®ãåáåÖ~êå~ 
~âíáîáíÉíÉê ìåÇÉê Äêçåë™äÇÉêJà®êå™äÇÉêK 
f ∏îêáÖí â~å å®ãå~ë ~íí ÇÉí Ñáååë Éå å~íìêäáÖ íÉêê~ëëÉêáåÖ á ∏ëíJî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖI íî®êë ÖÉåçã ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK qÉêê~ëëÉêáåÖÉå Ü~ê 
Ñ∏êëí®êâíë ãÉÇ ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ ëíÉå~ê ã∏àäáÖÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ 

áÇ~ NPMS çÑ OUVS 



àçêÇÑäóíåáåÖ îáÇ ÄêìâåáåÖ ~î ã~êâK a~íÉêáåÖÉå ~î íÉêê~ëëÑ∏êëí®êâåáåÖÉå 
®ê çîáëë Ç™ áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ ÉääÉê ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉí 
éêçîëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë ÖÉåçã ÇÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OVMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OVMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NPMT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPRS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ~I eàìäëÄêçI i~ãÄçÜçîI ^ëâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
qçã `~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖJ çÅÜ ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ áåçã åáç çäáâ~ çãê™ÇÉåK 
aÉ åì ÄÉê∏êÇ~ éä~íëÉêå~ ®ê ~âíìÉää~ Ñ∏ê Éå Ñê~ãíáÇ~ Éñéäç~íÉêáåÖ çÅÜ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI î~ê ÇÉå Ñ∏êÉëä~Öå~ ™íÖ®êÇÉå Ñê™å ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé NK 

lãê™ÇÉ NK _ÉêÖ~ J eçîÉíçêéëÖ~í~åI iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë íî™ ëÅÜ~âí ìéé î~ê~î ëÅÜ~âí O îáë~ÇÉ ëáÖ 
áååÉÜ™ää~ ëé™ê ÉÑíÉê Eë~ååçäáâíF ÑçêåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉëíçÇ 
~î Éå Ü®êÇÖêçéI Å~ MIS ã á Çá~ãÉíÉêK 

lãê™ÇÉ OK _ÉêÖ~ J vêâÉëî®ÖÉåI iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç 
qî™ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉå áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

lãê™ÇÉ PK _ÉêÖ~ J iáääÖ™êÇëëçä~åI iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ íêÉ ëÅÜ~âí ëçã íçÖë ìééK 

lãê™ÇÉ Q çÅÜ RK sáÇáåÖëà∏ J jóåíÖ~í~åI iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç 

áÇ~ NPMU çÑ OUVS 



 

fåíÉ á å™Öê~ ~î ÇÉ Ñóê~ ëÅÜ~âíÉå ëçã íçÖë ìéé é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

lãê™ÇÉ SK ^ëâ~I pä~â~ ëçÅâÉå 
fåçã çãê™ÇÉ S é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ä®ãåáåÖ~ê ëçã íóÇÉê é™ Éå 
ÄÉíóÇ~åÇÉ ÑçêåíáÇ~ ~âíáîáíÉíI Ää ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~ê çÅÜ Ü®êÇÖêçé~êK 

lãê™ÇÉ TK eàìäëÄêçI i~åÇÉêóÇë ëçÅâÉå 
bå Ü®êÇ çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã íóÇÉê é™ ~íí 
~âíáîáíÉíÉê Ñ∏êÉí~Öáíë á ~åâåóíåáåÖ íáää ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 

lãê™ÇÉ UK päÉëí~ÇI pä~â~ ëçÅâÉå 
cóê~ ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉå áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

lãê™ÇÉ VK i~ãÄçÜçîI pä~â~ ëçÅâÉå 
fåíÉ á å™Öçí ~î ÇÉ åáç ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ëçã íóÇÉê é™ 
ÑçêåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ QMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

i~åÇÉêóÇ PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NPMV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PPRT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_êáåâI aê∏ÖëÜìäí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

c™ÖÉäî®ÖÉå ®ê ëíê®Åâ~å _êáåâJaê∏ÖëÜìäí ÇêóÖí O ãáä çÅÜ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê 
ÖêÉåâ~Ää~ê î~ê Å~ NIR ãáäK eìîìÇÇÉäÉå ~î çéíçâ~ÄÉäå Öê®îÇÉë åÉÇ á 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ã~ñáã~ä ÄêÉÇÇ é™ MIR ã çÅÜ Éíí Çàìé é™ ä ãK m™ 
ÇÉäëíê®Åâ~å ^äîáâÉåJpâáåå~êÜ~ÖÉå Ñ∏êä~ÇÉë çéíçâ~ÄÉäå á ÄÉÑáåíäáÖ~ ê∏êK 
m™ ÇÉäëíê®Åâçêå~ e~ê~äÇëÄçJsáííë®ííÉê çÅÜ oáåÖëÜìäíJqêáÄÄÉå ä~ÇÉë 
çéíçâ~ÄÉäå ëçã äìÑíäÉÇåáåÖ á ÄÉÑáåíäáÖ ëíçäéäáåàÉK 
aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí â~ê~âí®êáëÉê~ë á ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î Éíí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ëã™ÄêìíÉí çÇäáåÖëä~åÇëâ~éK p∏ÇÉê çã kóâáä ∏îÉêÖ™ê 
çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉí á ëâçÖëÄóÖÇ ãÉÇ Ñ™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää Éå ~åíáâî~êáëâ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î 
ÜìêìîáÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë çÅÜ á ÇÉ Ñ~ää Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™îÉêâ~ÇÉëI íáää ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê ~åîáëåáåÖ ~î ~äíÉêå~íáî â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖK 
^êÄÉíÉí áååÉÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí îáäâ~ 
îáë~ÇÉ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåíÉ é™îÉêâ~ÇÉë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ìíçã îáÇ dáëãÉëí~ÇI sáâáåÖëí~Ç ëåI Ç®ê Éå ~äíÉêå~íáî 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖ ~åîáë~ÇÉë çÅÜ ëÅÜ~âíÉí Ñäóíí~ÇÉë Ñê™å Öê~îÑ®äíÉí 

áÇ~ NPNM çÑ OUVS 



sáâáåÖëí~Ç TNWNJQë çãÉÇÉäÄ~ê~ å®êÜÉí ìí á ä™Öä®åí íÉêê®åÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kóâáä 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ räêáâ~ 

áÇ~ NPNN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTUS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
oóëí~ÇI fÇáåÖëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I ëäáéëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ áåÑ∏ê ÇÉäë åóìééë®ííåáåÖ çÅÜ ÇÉäë ìíÄóíÉ 
~î äÉÇåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á å®êçãê™ÇÉí î~ê ÇÉí ÉåÄ~êí oóëí~Ç NTSWN ëçã 
ÄÉê∏êÇÉëK kó~ ëí~Ö ëâìääÉ Äóí~ë íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖëëíçäéÉK bíí ~î 
ëí~ÖÉå ëíçÇ Å~ MIR ã åçêê çã ëíÉåë®ííåáåÖÉåK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå çêÉÖÉäÄìåÇÉåI å®êã~ëí êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ 
SJT ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIO ã Ü∏ÖK f ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ÅÉåíêìã ëóåë Ñóê~ 
ëí∏êêÉ ëíÉå~ê ÉääÉê ÄäçÅâI MIVJNIR ã ëíçê~I îáäâ~ ã∏àäáÖÉå Ü~ê ìíÖàçêí 
ëíÉåë®ííåáåÖÉåë ãáííé~êíáK _ÉÖê®åëåáåÖÉå ®ê å™Öçí çâä~êK pí~ÖÉí ëçã 
ëâìääÉ Äóí~ë Ü~ê íáÇáÖ~êÉ Öê®îíë åÉê Ñ∏ê Ü~åÇ íáääë~ãã~åë ãÉÇ ëáå 
Ñ∏ê~åâêáåÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå íçêî~ÇÉë Éå 
MIRñMIR ã ëíçê óí~ ãÉÇ ã~ëâáå êìåí ëí~ÖÉí çÅÜ ëÉÇ~å Ü~åÇÖê®îÇÉë óí~å 
åÉê íáää MIP ã ÇàìéK aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å î~ê ëí∏êÇ ÉÑíÉê íáÇáÖ~êÉ ~êÄÉíÉå 
çÅÜ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _ä~åÇ ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇÉä ~î 
Éå ëäáéëíÉå á ë~åÇëíÉåK lãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ÇÉå ìééí~Öå~ óí~å äóÑíÉë 
íçêîÉå Äçêí çÅÜ Éå ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖI íáääëóåÉë áåí~âíI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK m~ÅâåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î MINRJMIP ã ëíçê~ êìåÇ~ÇÉ ëíÉå~ê çÅÜ 

áÇ~ NPNO çÑ OUVS 



 

 

 

Ü∏ê ãÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí íáää Öê~îÉå ÉääÉê Éå Üáííáääë çâ®åÇ 
å®êäáÖÖ~åÇÉ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖK m~ÅâåáåÖÉå ™íÉêíçêî~ÇÉë çÅÜ ÇÉå 
ìééÖê®îÇ~ óí~å ä~ÇÉë áÖÉåK a™ iáåâ∏éáåÖë hê~Ñíå®í ^_ áåçã íî™JíêÉ ™ê 
®ãå~ê ~íí ä®ÖÖ~ åÉê ÇÉåå~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~ ä®ãå~ÇÉë ëí~ÖÉí ìí~å ™íÖ®êÇK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âçãã~åÇÉ ê~ëÉêáåÖÉå ~î äÉÇåáåÖëëíçäéÉå çÅÜ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ëí~Ö ÄçêÇÉ ÇÉå ÇÉä ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã ®ê ëâ~Ç~Ç 
ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ ™íÉêëí®ää~ëK 
sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çãê™ÇÉ áåîáÇ £ëíê~ Ü~êÖ TOWN EëíÉåëíê®åÖFK `~ 
SM ã ps çã ëíÉåëíê®åÖÉåI á ™âÉêã~êâI é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉå 
ë~ãí å™Öê~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~K aÉíí~ â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñê™å 
Éå ∏îÉêéä∏àÇ Äçéä~íëK jÉää~å ™âÉêå çÅÜ ëíÉåëíê®åÖÉå Öê®îÇÉë Éíí 
ë∏âëÅÜ~âí á îáäâÉí áåÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

£ëíê~ e~êÖ TOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ e~êÖ 

áÇ~ NPNP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NTUU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå í®ãäáÖÉå Ñä~Åâ íÉêê®åÖI ãÉÇ 
çãî®ñä~åÇÉ ÄäçÅâêáâ~ çÅÜ ëâçÖëâä®ÇÇ~ ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí ë~ãí 
Ö~ãã~ä ™âÉêã~êâK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Éå êìåëíÉå Eiáåâ∏éáåÖ VNWNFI 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ êìåÇ~ âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí Éå Ü™äî®Ö 
Eiáåâ∏éáåÖ NRTWNI NPRWNI NPSWNF äáâëçã Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä Eiáåâ∏éáåÖ 
OMNWNFK sáÇ~êÉ Ü~ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å à®êå™äÇÉêå é™íê®ÑÑ~íë îáÇ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ™âÉêã~êâÉå ë∏ÇÉê çã s~ää~ ÑçäâÜ∏Öëâçä~ 
Eiáåâ∏éáåÖ PPMWNFK 
`óâÉäî®ÖÉå éä~åÉê~ÇÉë ~íí ä∏é~ ∏îÉê íî™ éä~íëÉê ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
aÉå Éå~ éä~íëÉå E^F ìíÖ∏ê ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Éíí áãéÉÇáãÉåí á Éå 
Ü®ëíÜ~ÖÉ åçêê çã Ñ™ÖÉäÇ~ãã~êå~K fåíáää ÅóâÉäî®Öëíê®ÅâåáåÖÉå á~âííçÖë 
îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå Éå çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖK dê®îÇ~ ëÅÜ~âí áåîáÇ ÇÉåå~ 
~åä®ÖÖåáåÖ ìééîáë~ÇÉ ÇçÅâ áåÖÉí óííÉêäáÖ~êÉ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
píÉåë®ííåáåÖÉå âî~êëí™ê ÇçÅâ ëçã Éå ë~ååçäáâ Ñçêåä®ãåáåÖK sáÇ 
ÄóÖÖå~íáçå ~î ÅóâÉäî®ÖÉå Ä∏ê Ü®åëóå í~ë íáää ÇÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ îáäâÉí 
ÉåâÉäí ìééå™ë ÖÉåçã ~íí î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏êä®ÖÖë å™Öê~ ãÉíÉê ä®åÖêÉ 
ãçí ë∏ÇÉêK 

áÇ~ NPNQ çÑ OUVS 



 
 

 

f åçêê ä∏éÉê ÅóâÉäî®ÖÉå ∏îÉê Ö~ãã~ä ™âÉêã~êâI áÇ~Ö Äêìâ~Ç ÇÉäë ëçã 
äÉâéä~íëI ÇÉäë ëçã Ü®ëíÜ~ÖÉ E_FK f Éå ?î~ííÉåäÉâ? é™ ÇÉåå~ éä~íë ëáííÉê Éå 
êìåÇÜìÖÖÉå ëíÉå áåãìê~ÇK bå ëíÉå ëçã íêçäáÖÉå Ü~ê î~êáí Éíí Öê~îâäçíK 
lãê™ÇÉí ìíêÉÇåáåÖëÖê®îÇÉë ãÉÇ í~åâÉ é™ ~íí Öê~îâäçíÉí ã∏àäáÖÉå 
ìêëéêìåÖäáÖÉå Üáíí~íë á çãÖáîåáåÖÉå çÅÜ Ç®êáÖÉåçã âìåÇÉ ÉîÉåíìÉää~ 
ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ü~ Ñìååáíë á ™âÉêã~êâÉåK f ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ÇçÅâ 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPNR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUUR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^ëóäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI ÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQI `ffFI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê éçêí~ä çÅÜ Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ MIPJMIS ã Çàìé ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
ã~êâóí~K bå ëíÉåä~ÖÇ óí~ EÖ~í~I Öçäî ÉääÉê Ö™êÇëéä~åF é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë áåíÉ íáää ëíÉêáä ã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NPNS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PNTM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
c~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ãáäëíçäéÉI Öê®åëã®êâÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 

jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖçãÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äK ^êÄÉíÉí ®ê Éå âçãéäÉííÉêáåÖ íáää Éå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ ëçã 
ìíÑ∏êÇÉë NVVRK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê Ñ∏äàí ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK qáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë O 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå ãáäëíçäéÉ 
EoáëáåÖÉ QVWNF çÅÜ Éå ëÉåíáÇ~ ìééêÉëí ëíÉå EoáëáåÖÉ NOQWNFK sáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë ON åó~ åìããÉê Ers NMJPMF ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î U éä~íëÉê Ñ∏ê íçêéI P éä~íëÉê ãÉÇ Ñçëëáä~ ™âê~êI O ëâàìíëâ™ê~êI ä 
Öê®åëëíÉåI P ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉêI ä éä~íë Ñ∏ê î~êÖÖ™êÇI ä çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëâ®êéåáåÖ~êI ä éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå çÅÜ ä ã∏àäáÖ Öê~îK aÉëëìíçã ~åîáë~ÇÉë 
NM ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå ElÄàÉâí u J ufuF îáäâ~ Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉ îáÇ 
ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ çã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êëK 

áÇ~ NPNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ QVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

oáëáåÖÉ NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ NPNU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSUS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
pâÉå®ë ëâ~åë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®ëíåáåÖLëâ~åë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖI ê~ëÉêáåÖ ~î Ü∏Öëé®ååáåÖëëíçäé~ê 
ë~ãí ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íê~åëÑçêã~íçêâáçëâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí NMM ãÉíÉê ä™åÖí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê™å Ñ®êàÉÑ®ëíÉí çÅÜ ë∏ÇÉê ìí 
ä®åÖë î®ÖÉåK pÅÜ~âíÉí éä~ÅÉê~ÇÉë á î®Öëä®åíI MIRM ãÉíÉê Ñê™å î®Öâ~åíÉå 
çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK qêÉ éêçîëÅÜ~âí íçÖë 
ìéé ë∏ÇÉê çã ãáåÇêÉ ÄêìâåáåÖëî®ÖI ë∏ÇÉê çã ëâ~åëçãê™ÇÉíI îáÇ 
éä~íëÉå Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêâáçëâK pÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí äÉêàçêÇK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê™å î®Öâ~åí áå ãçí ëâ~åëçãê™ÇÉíK fåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÖêìåÇëíÉå~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK cóê~ 
Ü∏Öëé®ååáåÖëëíçäé~êI á î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëâ~åëçãê™ÇÉíI â~é~ë çî~å ã~êâ 
ìí~å ~íí áåîÉêâ~ é™ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 

áÇ~ NPNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó ORMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NPOM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTNT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eçëìã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
póÑíÉí î~ê ~íí âçåíêçääÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ÖçäÑÄ~å~åK aÉå íáÇáÖ~êÉ ™âÉêã~êâÉå î~ê éÉêÑçêÉê~Ç ~î Çê®åÉêáåÖ~ê çÅÜ 
áåçã çãê™ÇÉí î~ê íêÉ Ç~ãã~ê ~åä~ÖÇ~K fåîÉåíÉêáåÖÉå âçã ~íí 
âçåÅÉåíêÉê~ë íáää ÄÉêÖëé~êíáÉêå~ çÅÜ ~åëäìíåáåÖÉå íáää ÇÉëë~K fåÖ~ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á~âííçÖë áåçã çãê™ÇÉíK båÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ 
â®ää~êÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë á â~åíÉå é™ å~íìêäáÖí ÄäçÅâáÖ ãçê®åK fåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

áÇ~ NPON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêóí 

áÇ~ NPOO çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
POSR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eóÅâäáåÖÉI eçêå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
s^JäÉÇåáåÖÉå ë~ãçêÇå~ÇÉë ãÉÇ åó çéíçâ~ÄÉä ëçã íáää ëíçê~ ÇÉä~ê 
Ñ∏êä®ÖÖë á ë~ãã~ ëíê®Åâ~K fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á~âííçÖëK 
sáÇ ëíê®Åâ~å ∏ëíÉê çã _êçI ∏îÉê ™âÉêÖ®êÇÉíI Ñáååë å™Öê~ Ñäáâ~ê âî~ê ~î 
Éíí ®äÇêÉ é~êÅÉääëóëíÉã á ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ü~Öã~êâÉå ëçã ÇçÅâ ÉåÇ~ëí 
ÄÉê∏êë ã~êÖáåÉääK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eóÅâäáåÖÉ 

áÇ~ NPOP çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
POSQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êåÇ~äÉåI píê∏ãëÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ê™î~ííÉåäÉÇåáåÖëíê®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI 
Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêI ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉåK 
cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å á hçäã™êÇÉå çÅÜ ä®åÖë _ê™îáâÉå ÇçãáåÉê~ë 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê Ñê™å Ä™ÇÉ ÇÉå ®äÇêÉ çÅÜ ÇÉå óåÖêÉ 
ëíÉå™äÇÉêåK lãê™ÇÉí ÉêÄàìÇÉê ã™åÖ~ Ñ∏êÇÉä~âíáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå Ç®ê ÇÉå 
Ç™íáÇ~ Ü~îëåáî™å á ë~ãëéÉä ãÉÇ íçéçÖê~Ñáå ëâ~é~ÇÉ ëâóÇÇ~ÇÉ îáâ~ê Ñ∏ê 
íáÇÉåë Äçéä~íëÉêK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå Ñáååë íî™ êÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ 
â®åÇ~ ëíÉå™äÇÉêëäçâ~äÉêK aÉäë â®ååÉê îá Éå Äçéä~íë é™ Éå ÄÉêÖëéä~í™ 
ë∏ÇÉê çã ëà∏å dìääî~ÖåÉåI hêçâÉâ URWNI ÇÉäë Ü~ê ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíë 
Üáíí~íë îáÇ £êëí~ÇI hêçâÉâ UVWNK 
lãê™ÇÉ ^I ÄÉä®ÖÉí áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå £êëí~Ç NWNK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê Éíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê ∏ëíÉê çã Éå êÉÖáëíêÉê~Ç ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê 
ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ëâ~ää ä∏é~ ∏îÉê Éå ëóÇëäìííåáåÖI 
îáäâÉå ÄÉÇ∏ãë ëçã Éíí ãóÅâÉí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK 

áÇ~ NPOQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

mä~íëÉå ®ê ìééçÇä~Ç çÅÜ ~åî®åÇë áÇ~Ö ëçã éçí~íáë™âÉêK f ™âÉêóí~å 
Üáíí~ÇÉë îáÇ ÄÉëáâíåáåÖëíáääÑ®ääÉí ÑóåÇ ~î Ä™ÇÉ ÄÉ~êÄÉí~Ç Ñäáåí~ çÅÜ 
âî~êíëK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ®ê ãéK mä~íëÉå ìíÖ∏ê Éíí ãóÅâÉí ë~ååçäáâí ä®ÖÉ 
Ñ∏ê Éå Äçéä~íë Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK mä~íëÉå Ä∏ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå íêçäáÖ 
Ñçêåä®ãåáåÖ Ç™ óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ~åí~ä ÑóåÇ ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíë âìåÇÉ 
ë~ãä~ë áå Ñê™å ™âÉêóí~åK bñÉãéÉäîáë Üáíí~ÇÉë Éå Äáéçä®ê âî~êíëâ®êå~ ~î 
ãóÅâÉí êÉå çÅÜ Ü∏Ö âî~êíëâî~äáíÉíK 
lãê™ÇÉ _I áåçã çãê™ÇÉí ëâ~ää î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ä∏é~ Ñê™å îá~ÇìâíÉå 
ìåÇÉê ãçíçêî®ÖÉå ä®åÖë  ëà∏å dìääî~ÖåÉåë ∏ëíê~ ëíê~åÇK m™ Éå éä~í™ 
áåîáÇ ëà∏åë ë∏Çê~ ®åÇÉ äáÖÖÉê Éå Äçéä~íë Ñê™å ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêK fåçã 
çãê™ÇÉí ÇêçÖë ëÅÜ~âí é™ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉå ä®åÖë 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ãçK f 
ëÅÜ~âíÉå Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
lãê™ÇÉ `I îáÇ píìÄÄÉíçêé äWä ëâ~ää äÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ ∏îÉê Éå ®äÇêÉ ™âÉê 
ëçã áÇ~Ö äáÖÖÉê ëçã ®åÖëã~êâK aÉå ëî~Ö~ ëóÇëäìííåáåÖÉå ë∏ÇÉê çã ÇÉí 
Ö~ãä~ ë~åÇí~ÖÉí ìíÖ∏ê Éíí Ñ∏êÇÉä~âíáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK 
bíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ÖÉåçã ÇÉí Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉíK f ëÅÜ~âíÉí 
Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
lãê™ÇÉ aI îáÇ píìÄÄÉëíçêé äWO _®ÅâëîÉÇÉå ëâ~ää äÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ ∏îÉê 
Éå ®äÇêÉ ™âÉêI áÇ~Ö Äêìâ~Ç ëçã ®åÖK aÉå âìéÉê~ÇÉ ã~êâÉå ãÉÇ íóÇäáÖ~ 
éä~í™Éê á ëóÇä®ÖÉå ìíÖ∏ê ãóÅâÉí Ñ∏êÇÉä~âíáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëÉêK bíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ÖÉåçã ÇÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉå~K f 
ëÅÜ~âíÉí Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

áÇ~ NPOR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POSP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
c~ÖÉêîáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î íçãíÉåë ä®ÖÉ ~ääÇÉäÉë áåíáää ÑäÉê~ ëíçê~ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê EÄä~åÇ ~åå~í ÇÉå âä~ëëáëâ~ c~ÖÉêîáâëëÉêáÉåF çÅÜ ~î 
~íí Éíí ëíÉåóñ®ãåÉ íáÇáÖ~êÉ Üáíí~íë é™ íçãíÉå çÅÜ ä®ãå~íë áå íáää 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìãK 
mêçîëÅÜ~âíÉå é™ íçãíÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå î~êáí ÄÉÄóÖÖÇ ãÉÇ Éíí íçêéK 
hìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íóéáëâ~ NUMMJí~äëÑóåÇ Ñ∏êÉâçã ∏îÉê ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î óí~åK bÑíÉê êáîåáåÖÉå ~î íçêéÉí Ü~ê íçãíÉå ~åî®åíë Ñ∏ê 
~îëâ®äéåáåÖ ~î ÇáîÉêëÉ Äê™íÉ çÅÜ ëíÉåK 
fåÖ~ ëíÉå™äÇÉêëáåÇáâ~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NPOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

áÇ~ NPOT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POSO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
c∏ääáåÖë∏ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëãáÇÉëëä~ÖÖI ÄêçåëâäáééI ëã®äíçêI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~êÄÉíÉí ãÉÇ ä~åÇëâ~é çÅÜ âìäíìêãáäà∏ âêáåÖ c∏ääáåÖë∏ 
ë®íÉêá á háë~ ëåI háåÇ~ âçããìåI ~îëÉê ä®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å 
~íí êÉâçåëíêìÉê~ ÇÉå ëãÉÇà~ ëçã êÉîë NVOQK pãÉÇà~å î~ê ÄÉä®ÖÉå á ÇÉå 
ëâ pãÉÇëÜ~ÖÉå ëíê~ñ p çã ë®íÉêáÉí çÅÜ ÇáêÉâí ps çã ëà∏å kÉÇêÉ 
c∏ääáåÖÉåK 
i®åëãìëÉÉíë ìééÖáÑí î~ê ~íí íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~êâáíÉâí pìò~ååÉ 
iìåÇÄä~Ç ìåÇÉêë∏â~ îáäâÉå ~î ÇÉ íî™ ÜìëÖêìåÇÉêå~ á pãÉÇëÜ~ÖÉå ëçã 
î~êáí Ö™êÇÉåë ëãÉÇà~ çÅÜ îáäâÉå ëçã î~êáí äáåLê∏âÄ~ëíìLêá~K aÉëëìíçã ~íí 
í~ Ñê~ã Éíí ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê Éå êÉâçåëíêìâíáçå ~î ëãÉÇà~åI îáäâÉå ìíÑ∏êë ~î 
pìò~ååÉ iìåÇÄä~ÇK 
sáÇ ~êÄÉíÉí ãÉÇ ÇÉ íî™ ÜìëÖêìåÇÉêå~ îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ëãÉÇà~å î~ê ÇÉå 
ë∏Çê~ ~î ÇÉ íî™ ÜìëÖêìåÇÉêå~I eìë ^K aÉåå~ Ü~ÇÉ Ü~Ñí Éå Ü®êÇ á Ü∏êåÉí 
~î Éå~ ä™åÖî®ÖÖÉåI Éíí àçêÇÖçäîI Éå Ü®êÇ ìééÑ∏êÇ ~î çíìâí~Ç Öê™ëíÉå çÅÜ 
Éå ëâçêëíÉå ~î íÉÖÉäK pãÉÇà~å Ü~ê î~êáí ~î ÇÉå ëí~åÇ~êÇãçÇÉää Ñ∏ê 
Ö™êÇëëãÉÇàçê ëçã ~åî®åÇÉë ãÉää~å Å~ NRMM çÅÜ NVMM ÉKhêK pãÉÇà~å ®ê 
ÇáêÉâí à®ãÑ∏êÄ~ê ãÉÇ ÇÉå ëí™ÉåÇÉ ëãÉÇà~å îáÇ dáÄÄÉÜìäí á qáÇÉêëêìãë 
ëåK 
aÉå ∏îêÉI åçêê~ ÜìëÖêìåÇÉåI Üìë _K e~ê Ü~Ñí ãáííÜ®êÇ ~î íìååÉäíóé çÅÜ 

áÇ~ NPOU çÑ OUVS 



 
 

 

 

íçêé~êÖêìåÇK eìëÉíë ÖêìåÇíóé ~åíóÇÉê ~íí ÇÉå î~êáí êá~ ÉääÉê 
äáåLê∏âÄ~ëíìK lÅâë™ ÇÉåå~ ÄóÖÖå~Ç â~å ÇáêÉâí à®ãÑ∏ê~ë ãÉÇ ÇÉå 
ëí™ÉåÇÉ î®äÄÉî~ê~ÇÉ äáåÄ~ëíìå á dáÄÄÉÜìäíK 
f ÜìëÖêìåÇ _ Üáíí~ÇÉë Éíí âçäëî~êí ëçíáÖí çÅÜ âçäÄÉã®åÖí ä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ ëãáÇÉëëä~ÖÖI ÄêçåëâäáééI ëã®äíçê çÅÜ ëä~ÖÖ Ñê™å 
à®êåíáääîÉêâåáåÖK aÉëë~ ÑóåÇ Ü~ê âå~éé~ëí ãÉÇ êá~ÑìåâíáçåÉå ~íí Ö∏ê~K 
cóåÇÉåë ë~ãã~åë®ííåáåÖ çÅÜ â~ê~âí®ê îáë~ê é™ Éå ®äÇêÉ Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ à®êåíáääîÉêâåáåÖ çÅÜ ëãáÇÉëíê~ÇáíáçåK bíí é~ê ìíÖê®îÇ~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëãÉÇàçê Ää~åÇ ~åå~í Éå ëçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëäÉÇ~êÉå ìåÇÉêë∏âí 
NVUV îáÇ kçêêÄ∏äÉI j~êáÉÜ~ãåë ëåI üä~åÇ ìééîáë~ê ãáííÜ®êÇ é™ ë~ãã~ 
ë®íí ëçã Éå ê∏âëíìÖ~K cóåÇÉå Ñê™å ÇÉåå~ ëãÉÇà~ ®ê ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê 
ëçã ÑóåÇÉå Ñê™å ÜìÖêìåÇ _ á c∏ääáåÖë∏K 
c∏êÜ™ää~åÇÉí ã™ëíÉ íçäâ~ë ë™ ~íí ÇÉå äáåLê∏âÄ~ëíì ëçã êÉîë îáÇ c∏ääáåÖë∏ 
NVOQ ëí™íí é™ ë~ãã~ ÖêìåÇ ëçã Éå ìêëéêìåÖäáÖ ëãÉÇà~I ®äÇêÉ ®å NRMM 
í~äK j∏àäáÖÉå Ü~ê Éå ®äÇêÉ ëãÉÇà~ Ääáîáí çãÄóÖÖÇ ÇáêÉâí íáää äáåLê∏âÄ~ëíìK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háë~ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

háë~ VPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

áÇ~ NPOV çÑ OUVS 



  

^fp kê üê 
PMSS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eìëÄó ë®íÉêá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåëí~ääÉê~åÇÉí ~î åó íÉäÉÑçåá á eìëÄó ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
hçåíêçääÉå Ö®ääÇÉ ÇÉäë Éíí íÉäÉëÅÜ~âí íî®êë ∏îÉê ë®íÉêáÉíë Ö™êÇëéä~åI ÇÉäë 
áåëí~ää~íáçåÉê áå á ëà®äî~ ÄóÖÖå~ÇëãáååÉí eìëÄó ëäçííK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå ∏îÉê Ö™êÇëéä~åÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK d™êëéä~åÉå î~ê í®Åâí ~î Éíí OJP Çã Çàìéí Öêìëä~ÖÉê 
î~êÉÑíÉê äÉê~ îáÇíçÖ ÇáêÉâíK båÇ~ëí å®êã~ëí ëäçííÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉêI ÇÉëë~ î~ê ÇçÅâ ~î NVMM í~äë â~ê~âí®êK 
fåÖêÉééÉå á ëäçííÉí ®ê ãáåáã~ä~K aÉ î®ÖÖóíçê Ç®ê Ü™äí~ÖåáåÖ ëâ~ Ö∏ê~ë EP 
ëíF ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 

áÇ~ NPPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçÖ~í~ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

áÇ~ NPPN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PSUP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêI £ëíÉêãÉã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå í®åâí~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ áåÖÉå â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖK qî™ 
íÉêê®åÖä®ÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK mêçîëÅÜ~âí é™ ÇÉëë~ 
éä~íëÉê Ö~î ÇçÅâ áåÖÉí ìíëä~ÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~ääíë™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

áÇ~ NPPO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNON NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí s™Öëâ™äÉåI a~ä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíÉí áååÉÄ~ê Öê®îåáåÖ á Ö~íìJ çÅÜ âî~êíÉêëã~êâ ëçã â~êíÉê~íë NSQM 
çÅÜ á Éíí ~î ÇÉ Ñ™ çãê™ÇÉå á kçêêâ∏éáåÖ Ç®ê ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ®ê 
ÄÉä~ÖÇ~K c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê ìíáÑê™å ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ âìåëâ~éÉå çã çãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉí 
áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK hìäíìêä~ÖÉê î~ê áåíÉ ÄÉî~ê~ÇÉ 
Ñ∏ê ÄÉÇ∏ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPPP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PSUR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
dìääÉëí~ÇI hàçêíäáåÖÉ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí â~ÄÉäå ëâìääÉ Çê~ë á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ~î ÇÉ ëí∏êêÉ Öê~îÑ®äíÉå é™ sáâÄçä~åÇÉíI EÇÉ 
ë~ãã~åî®ñí~ dìääÉëí~Çë çÅÜ hàçêíäáåÖÉÖê~îÑ®äíÉå ãÉÇ OSR êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êFK 
aÉå í®åâí~ ëíê®Åâ~å ÄÉÑ~ååë î~ê~ ÜìîìÇë~âäáÖÉå íçéçÖê~Ñáëâí ~îëâáäàÇ 
Ñê™å Öê~îÑ®äíÉíK P éêçîëÅÜ~âí çã î~êÇÉê~ NM ã ÇêçÖë ÇçÅâ Ñ∏ê ~íí 
ìíÉëäìí~ Äçéä~íë ÉääÉê Ñä~íã~êâëÖê~î~êK fåÖÉåíáåÖ ë™Ç~åí Ñê~ãé™íê®ÑÑ~ÇÉë 
á ëÅÜ~âíÉå ëçã ÉåÇ~ëí îáë~ÇÉ å~íìêäáÖ ë~åÇàçêÇëéêçÑáäK a®êÉãçí 
çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ëâ™äÑçêã~ÇÉ Ñçëëáä~ ™âê~ê á ë~åÇàçêÇÉå á 
í~ääëâçÖÉå á ëÅÜ~âíÉíë Ä∏êà~åK aÉëë~ âìåÇÉ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ìåÇîáâ~ë 
ÖÉåçã ~íí ëÅÜ~âíÉí ÇêçÖë á Éå ®äÇêÉ î®ÖÄ~åâK båÇ~ëí Éíí ãáåÇêÉ áåÖêÉéé 
á Éå ~î ™âê~êå~ ÄÉÜ∏îÇÉ Ö∏ê~ëK 

áÇ~ NPPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NPPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POOU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
d™êÇëà∏I hìääÜ~ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î Éäëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääI 

f ÇÉ íî™ éêçîëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖë é™ Öê~îÑ®äíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
å~íìêäáÖ ã~êâK fåíáää ÄóíçãíÉåë â~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëÉåíáÇ~ ENVMMJí~äF 
ëâê®éÜ∏ÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e®ê~ÇëÜ~ãã~ê OMRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ê~ÇëÜ~ãã~ê 

e®ê~ÇëÜ~ãã~ê OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ê~ÇëÜ~ãã~ê 

e®ê~ÇëÜ~ãã~ê OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ê~ÇëÜ~ãã~ê 

áÇ~ NPPS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PSUT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
üëîáâI pâÉééëÖ™êÇÉåI £ëíê~ bÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ  ìíÑ∏êÇÉë 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

iÉÇåáåÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí Çê~ë Ñê™å íêÉ Äçêê~ÇÉ î~ííÉåí®âíÉê á 
üëîáâÉä~åÇÉí ∏îÉê bÇëîáâÉå íáää pâÉééëÖ™êÇÉåK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
á~âííçÖë é™ pâÉééëÖ™êÇëëáÇ~åI î®ëíÉê çã bÇëîáâÉåK m™ ∏ëíê~ ëáÇ~å 
bÇëîáâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ áåçã Éå NUM ã 
ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖÉåK lãê™ÇÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê ÇÉäîáë 
ìééçÇä~í ìåÇÉê ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉí ãÉå ëíçê~ ÇÉä~ê ÖÉê Éíí âä~êí áåíêóÅâ 
~î ~íí î~ê~ ®äÇêÉK aÉå Ñçëëáä~ ™âÉêã~êâÉå ÄÉëí™ê ~î çÇäáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
ëî~Öí íÉêê~ëëÉê~ÇÉI ëí®ääîáë ëî~Öí ëâ™ä~ÇÉ ™âÉêóíçêK c∏êÉ îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉê 
Ñ∏êÉëä™ë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

áÇ~ NPPT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

£ëíê~ bÇ VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

áÇ~ NPPU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSUU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
píê™äëå®ëI eìäíâáä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ âçåíêçääÉå ìíÑ∏êÇÉë Ç®ê ëÅÜ~âíÉí é~ëëÉê~ÇÉ á å®êÜÉíÉå 
~î â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ óíçê ëçã âìåÇÉ Ñ∏êãçÇ~ë Ç∏äà~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™ 
íê®ÑÑ~ÇÉë ëóääëíÉåëÖêìåÇÉå íáää Éíí ìíÜìë çÅÜ á Éíí ë∏âëÅÜ~âí á~âííçÖë 
Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê á éäçÖä~ÖêÉíI ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~åå~í ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NPPV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üëÄç NPOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç NPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç RNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç RNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

áÇ~ NPQM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PSUV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
bêëíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçÄáäíÉäÉÑçåã~ëí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f å®êÜÉíÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ë~ãí Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖK cäÉê~ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé îáÇ ÇÉ éä~íëÉê Ç®ê ã~ëíI ëí~Ö çÅÜ 
Éäâ~ÄÉä ëâìääÉ éä~ÅÉê~ë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NPQN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSVM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
£êÉåI _à∏êë®íÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI á 
Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Åáêâ~ NQMMM ã ä™åÖí çÅÜ ~êÄÉíëçãê™ÇÉí Åáêâ~ äM 
ã ÄêÉííK ríêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éíí çãê™ÇÉ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ çÅÜ Ä∏ê ìíêÉÇ~ë îáÇ~êÉ ÖÉåçã 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖI Éå Äêóíéìåâí Ä∏ê àìëíÉê~ë ë~ãí ~íí Éå 
êÉâçããÉåÇ~íáçå ~íí à®êåî®ÖëÄ~åâÉå EÉÑíÉê Éå åì åÉÇä~ÖÇ 
à®êåî®Öëëíê®Åâ~ Ñê™å üíîáÇ~ÄÉêÖ îá~ _ÉêëÄç çÅÜ åçêêìíF ™íÉêëí®ääÉë ÉÑíÉê 
ìíÑ∏êí ~êÄÉíÉK 

áÇ~ NPQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à∏êë®íÉê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®êå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ NPQP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSVN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
qçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ëà∏êáâ íê~âí ãÉÇ ëâçÖëâä®ÇÇ~ 
ÄÉêÖëÜ∏àÇÉê é™ åáî™Éê âêáåÖ UMJVM ã ∏îÉê Ü~îÉíK mä~íëÉå ®ê ÄÉÇ∏ãÇ ëçã 
Éíí ãóÅâÉí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI éä~ÅÉê~Ç é™ Éå ~îë~íë á 
ëóÇî®ëíëäìííåáåÖÉå îáÇ ëà∏å £êÉåK fåÖ~ ÑóåÇ ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ®ê 
â®åÇ~ á çãÖáîåáåÖÉåI ãÉå ä®ÖÉí ë~ãí ÇÉå ä®íí~ ë~åÇàçêÇÉå í~ä~ê ÇçÅâ 
Ñçê ~íí ÇÉí â~å Ñáåå~ë Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë á çãê™ÇÉíK j~êâÉå Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ Äêìâ~íë ëçã ™âÉêK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí á î~ííÉåäÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå ã®íÉê Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ NMM ãK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí 
ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ãç çÅÜ ãà®ä~ ë~ãí Éíí é~êíá Ü™êÇ çÅÜ ãóÅâÉí 
ëíóî äÉê~ á ™âÉêåë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK mä~íëÉå â~å Ç®êÑ∏ê ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 

áÇ~ NPQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ NPQR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NTNS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
pìåÇë®åÖÉåI üÄ®Åâëå®ë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ë~åÉêáåÖ ~î ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ s^Jå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíãÉÇ äÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 
aÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ s^JäÉÇåáåÖ~ã~ ÄóííÉë ìí çÅÜ ÇÉí Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ 
ÉåÇ~ëí ÇÉí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ìééÖê®îÇ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë Ç™ 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí é~ëëÉê~ÇÉ áåíáääLÖÉåçã Éå ìééÖêìåÇ~Ç Ñ~êäÉÇ ãÉÇ 
âçééäáåÖ íáää äÉÇìåÖëÜ~ãåÉå dêóíK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NRM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NPQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêóí 

áÇ~ NPQT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î âäìÄÄÜìë çÅÜ Ñê~ãÇê~Ö~åÇÉí ~î s^J 
äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

£ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê £ëíê~ båÉÄó NRVWNJR 
EÄçéä~íëçãê™ÇÉ ãÉÇ Q ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êFK póÇ∏ëí çã çãê™ÇÉí äáÖÖÉê 
£ëíê~ båÉÄó NWNJO EÜ®ääêáëíåáåÖëçãê™ÇÉF çÅÜ £ëíê~ båÉÄó NSMWN 
EãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíFK jÉää~å ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ü∏ê~åÇÉ 
íáää ëÉååÉçäáíáâìãJ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ 
ìíÑ∏êÇ NVVQK 
båÄ~êí ÇÉ çãê™ÇÉå îáäâ~ ÇáêÉâí ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î âäìÄÄÜìëÄóÖÖå~íáçå 
çÅÜ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìåÇÉêë∏âíÉëK f çãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäI á Éå ÇÉä 
ëçã íáÇáÖ~êÉ Ü~ê åóííà~íë ~î kçêêâ∏éáåÖë âçããìåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ Éíí ëíçäéÜ™ä ë~ãí íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ Çê®åÉêáåÖëê∏ê ~î íÉÖÉäK lãê™ÇÉíë 
ë∏Çê~ ÇÉä Ü~ê ÇÉäîáë íáÇáÖ~êÉ ~îÄ~å~íëK 

áÇ~ NPQU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPQV çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PMSR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
jçÖ~í~ âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
mìíëI Ñ®êÖI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå Ñ~ë~ÇêÉåçîÉêáåÖ ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ íçêåÉí é™ 
jçÖ~í~ âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Ñ~ë~ÇÉåK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ÉÑíÉê ~íí ÇÉå ëÉåíáÇ~ éìíëÉå âå~Åâ~íë åÉê çÅÜ ÇÉ ®äÇêÉ 
éìíëä~ÖêÉå Ñêáä~ÖíëK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î íçêåÉíI 
ìéé íáää Å~ NPIR ã Ü∏àÇI î~ê ìééÑ∏êí á Öê™ëíÉåëãìêîÉêâ ãÉÇ ìíëíêìâå~I 
ëíÉåëâçä~ÇÉ ÑçÖ~êK £îÉê Öê™ëíÉåëãìêîÉêâÉí Ñáååë Éíí é~êíá ãÉÇ 
íÉÖÉäãìêîÉêâ á ãìåâÑ∏êÄ~åÇ ãÉÇ âçéé á ëáÅâë~Åâ çÅÜ ~åíóÇ~å íáää 
™ëëíêìâÉå ÑçÖ ìéé íáää Å~ NR ã Ü∏àÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí 
âçåëí~íÉê~ë ~íí Öê™ëíÉåëJ çÅÜ íÉÖÉäãìêîÉêâÉå î~ê ìééÑ∏êí á Éíí 
ë~ãã~åÜ~åÖK dáëëåáåÖëîáë â~å ÇÉåå~ íçêåÄóÖÖå~íáçå Ç~íÉê~ë íáää ëÉå 
ãÉÇÉäíáÇK 
£îÉê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ íÉÖÉäãìêîÉêâÉí Ñáååë íêÉ íáää ëÉñ ëâáÑí íÉÖÉä ~î ëÉåíáÇ~ 
â~ê~âí®êK aÉåå~ ÇÉä ~î ãìêîÉêâÉí â~å ë~ååçäáâí Ü®åÑ∏ê~ë íáää ÇÉå 
Ü∏àåáåÖ ~î íçêåÉí ëçã ëâÉÇÇÉ NTMQJMRK 
f ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ãìêîÉêâÉí Ñáååë Ñóê~ áÖÉåãìê~ÇÉ çêáÖáå~ä∏ééåáåÖ~êK 
aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î Éå êìåÇÄ™ÖáÖ ëóÇéçêí~ä çÅÜ Éíí Ç®ê∏îÉê éä~ÅÉê~í ëí∏êêÉ 

áÇ~ NPRM çÑ OUVS 



êìåÇÄ™ÖáÖí Ñ∏åëíÉêK m™ íçêåÉíë s ëáÇ~ Ñáååë Éå ãáåÇêÉ ÖäìÖÖ é™ UJV ã 
Ü∏àÇ çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éå ÖäìÖÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå k Ñ~ë~ÇÉå é™ NPJNQ ã 
Ü∏àÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçÖ~í~ 

áÇ~ NPRN çÑ OUVS 



  

 
 

^fp kê üê 
PSUQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ píÉåI p®Äó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Öê®åëã~êâÉêáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ á ê™Öê®åëÉå ãÉää~å píÉåÄóJp®Äó çÅÜ píçê~ píÉå Ñ∏ê ~íí 
ëÉÇ~å îáâ~ ìéé ãçí £ëíê~ píÉåÄó ëâçä~K sáÇ Éå ëî~Ö ™ëëíê®ÅâåáåÖ ëíê~ñ 
p£ çã íçêéÉí ûåÖëëíìÖ~åI á ÇÉå çî~å å®ãåÇ~ ê™Öê®åëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå Äçêíí~ÖÉå ëíÉåÖ®êÇÉëÖ™êÇ á Ñçêã ~î í®íí é~Åâ~Ç ëíÉå á ™âÉêåK 
kìî~ê~åÇÉ Öê®åëã~êâÉêáåÖ ®ê Éíí ÇáâÉK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ ä®åÖë 
ëíê®ÅâåáåÖÉåK a®êÉãçí çÄëÉêîÉê~ÇÉë ëâ®êîëíÉå çÅÜ ëíÉå~îëä~Ö á ™âÉêå 
ÇáêÉâí î®ëíÉê çã ëâçä~åK sáÇ ÄÉë∏âÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅâë™ Éå 
ã™åÖâ~åíëóñ~ á éçêÑóê ëçã Üáíí~íë é™ £ëíê~ píÉåÄó âóêâçÖ™êÇ çÅÜ 
ëâ®åâë íáää Ñ∏êÉåáåÖÉå _çÖäáå~íçêéÉíë î®ååÉêK vñ~å Ñ∏êî~ê~ë á 
_çÖäáå~íçêéÉí ëçã åìãÉê~ ®ê Ñäóíí~í íáää âóêâë®ííÉåI ëíê~ñ ps çã 
âóêâçÖ™êÇÉåK 

áÇ~ NPRO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó OVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NPRP çÑ OUVS 



  

 

 

 

^fp kê üê 
PNNR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí q®éé~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíòI ^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f kçêêâ∏éáåÖ Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê áÇÉåíáÑáÉê~íë é™ Ñ™ éä~íëÉê çÅÜ 
âìåëâ~éÉå çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë â~ê~âí®ê ®ê ÄÉÖê®åë~ÇK aÉí 
ÅÉåíê~ä~ ëí~Çëçãê™ÇÉí Ü~ê äçâ~äáëÉê~íë íáää çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã jçí~ä~ 
píê∏ã á ~åëäìíåáåÖ íáää ëí~ÇÉåë íî™ ãÉÇÉäíáÇëâóêâçêK råÇÉê NRMMJ çÅÜ 
NSMMJí~äÉå Éñé~åÇÉê~ÇÉ ëí~ÇÉå âê~ÑíáÖí ãÉå çÅâë™ ÇÉíí~ ëâÉÇÉ ®ê íáää 
ëíçê ÇÉä ~êâÉçäçÖáëâí çâ®åíK kçêêâ∏éáåÖë Ö~íìå®í êÉÖäÉê~ÇÉë ÉÑíÉê Éå ~î 
ÇÉ ëí∏êêÉ ëí~ÇëÄê®åÇÉêå~ NSRRK pí~ÇÉåë íáÇáÖ~êÉ éä~å çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ 
Ñê~ãÖ™ê ~î ÇÉå ®äÇëí~ ëí~Çëâ~êí~å Ñê™å ™ê NSQMI î~êë Ö~íìå®í á ÇÉ 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ë~ååçäáâí Ö™ê íáääÄ~â~ é™ Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëéä~åK aÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ á ëí~ÇëÇÉäÉå 
kçêÇ~åíáääI ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëí~Çëâ®êå~åK kóÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
áååÉÄ~ê Öê®îåáåÖ á Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê Ö~íìJ çÅÜ íçãíã~êâ â~êíÉê~ÇÉë NSQM 
ãÉå ëçã áåå~å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê éê~âíáëâí í~ÖÉí çâ®åí á Ñê™Ö~ çã 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖI âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ Ç®êÑ∏ê íáää Éå ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î ä~ÖÉêÄáäÇåáåÖ 
çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíáÑê™å ÇÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ âìåëâ~éÉå çã 
çãê™ÇÉíI ëí®ääÇ ãçí NSQM ™êë ÄáäÇ ~î Ö~íìå®í çÅÜ âî~êíÉêëÑáÖìêÉêK 

áÇ~ NPRQ çÑ OUVS 



 

 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí á Éíí ®äÇëí~ ëâÉÇÉ Ñê~ã íáää çãâêáåÖ 
ëÉâÉäëâáÑíÉí NSMM ìíåóííà~íë Ñ∏ê íê®ÇÖ™êÇ~ê çÅÜ â™äÖ™êÇ~êK a®êÉÑíÉê 
®åÇê~ÇÉ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí â~ê~âí®ê çÅÜ çÇäáåÖÉå Éêë~ííÉë ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
aÉå åóÉí~ÄäÉê~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ÄÉëíçÇ ~î íìåå~I ë~ãã~åéêÉëë~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î íê®Üìë á ëìÅÅÉëáî~ ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉê ãÉå çÅâë™I îáäâÉí î~ê 
çî®åí~í á ÇÉå Ü®ê ÇÉäÉå ~î ëí~ÇÉåI Éå íìååî®äîÇ íÉÖÉäâ®ää~êÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPRR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNOR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åI eçäãÄçÖê®åÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉí Å~ OM ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉíI ëçã Öê®îÇÉë Å~ MIR ã 
Çàìéí çÅÜ ÄêÉííI ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~íÉêá~ä Ñê™å ®äÇêÉ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPRS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNOQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
qìååÄáåÇ~êÉÖ~í~åI _êÉÇÖ~í~åI s~ííÉåÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå ëçã Öê®îÇÉë MIQ ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIPJMIQ ã Çàìé~ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
ëÉåíáÇ~ ë~åÇÑóääå~ÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPRT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTNV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
dçÇÉÖ™êÇI g~âçÄëÜóíí~åI aÉÖÉê∏å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~åÇI räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñóåéä~íëI Öê~îI Öêìîçãê™ÇÉI ÖêìîÜ™ä 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI é®êä~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ Éíí åóíí ÇìÄÄÉäëé™ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
aÉå ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ê ÇÉäëíê®Åâ~å ä®åëÖê®åëÉå JaÉÖÉê∏åI 
dçÇÉÖ™êÇë ëçÅâÉåI £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
_~åëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã £ëíÉêÖ∏íä~åÇë åçêê~ ÄÉêÖëä~Ö çÅÜ ÄÉëí™ê 
áÇ~Ö íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ëâçÖëã~êâ çÅÜ Éå ã®åÖÇ ãáåÇêÉ ëà∏~êK aÉå 
ÇçãáåÉê~åÇÉ àçêÇã™åÉå ®ê ãç çÅÜ ë~åÇK 
c∏êÉ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ EìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NF 
Ñ~ååë Ä~ê~ íî™ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â®åÇ~ á çãê™ÇÉíI Ä™Ç~ îáÇ 
g~âçÄëÜóíí~å EÖê~îÑ®äí çÅÜ ?çÑÑÉêâ®ää~?FK f çÅÜ ãÉÇ ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ 
ìééã®êâë~ãã~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä åó~ Ñçêåä®ãåáååÖ~ê ë~ãí Éíí ~åí~ä çÄàÉâí 
îáäâ~ î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã ÉîÉåíìÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
â~å âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉíK aÉ ~âíìÉää~ çÄàÉâíÉå Ñáååë 
êÉÇçîáë~ÇÉ é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉëI çã áåÖÉí ~åå~í 
~åÖÉëI ãÉÇ Üà®äé ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK kÉÇ~å êÉÇçîáë~ë 
éä~íëÉêå~ Ñê™å åçêê íáää ë∏ÇÉê å~ãåÖáîå~ ÉåäáÖí ÇÉ ÄÉíÉÅâåáåÖ~ê ëçã 
~åî®åÇÉë îáÇ êÉÇçîáëåáåÖÉå ~î ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä Eo~ééçêíI rî 

áÇ~ NPRU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

píçÅâÜçäã NVVSWUR çÅÜ o~ééçêí rî iáåâ∏éáåÖ NVVRWRQFK 
lÄàÉâí NPNI pâ®êéåáåÖ îáÇ ûëâÉÇ~äëê∏ëÉíK pâ®êéåáåÖÉå äáÖÖÉê áåíáää Éíí 
ã~êâ~åí ãáåÇêÉ ÄÉêÖëé~êíá åçêê çã g~âçÄëÜóíí~åK hêáåÖ ëà®äî~ 
ëâ®êéåáåÖÉå Ñáååë Éå ÄêÉÇ î~ää ~î ëâêçíëíÉåK aÉí Ö™ê áåíÉ ~íí ~îÖ∏ê~ çã 
~åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê íáääã~â~Ç ÉääÉê ëéê®åÖÇI Ç®êÑ∏ê ®ê ÇÉí ëî™êí ~íí ìíí~ä~ ëáÖ 
çã Ç~íÉêáåÖI ®îÉå çã ~åä®ÖÖåáåÖÉå ÖÉê Éíí ëÉåíáÇ~ áåíêóÅâK lÄàÉâíÉí â~å 
ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
lÄàÉâí NPOI píÉåë®ííåáåÖ îáÇ ûëâÉÇ~äëê∏ëÉíK píÉåë®ííåáåÖÉå äáÖÖÉê á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå çî~å å®ãåÇ~ ëâ®êéåáåÖÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë Éíí 
ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáå ÖÉåçã Ü~äî~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î 
ëâ~êéâ~åí~Ç ëíÉåI ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã ëíÉå~êå~ âêáåÖ ëâ®êéåáåÖÉåK 
lÄàÉâíÉí â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
lÄàÉâí NPQI _çéä~íëä®ÖÉ îáÇ ûëâÉÇ~äëê∏ëÉíK eÉä~ çãê™ÇÉí âêáåÖ 
ÖêìîÜ™äÉí çÅÜ ëâ®êéåáåÖ~êå~ î~ê ìíã®êâí~ ëçã Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK qî™ 
ëÅÜ~âí íçÖë ìéé á å®êÜÉíÉå ~î çÄàÉâí NPN çÅÜ çÄàÉâí NPOKN ëÅÜ~âíÉå 
Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâ áåíêÉëëÉI Ç®êÑ∏ê â~å çãê™ÇÉí ä®ãå~ë ìí~å 
îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
lÄàÉâí NPRI dêìîÜ™ä çÅÜ ëâ®êéåáåÖ îáÇ ûëâÉÇ~äëê∏ëÉíI dêìîÜ™äÉí äáÖÖÉê 
Ñ∏ê ëáÖ áåíáää Éíí ãáåÇêÉ ÄÉêÖëé~êíá ãÉÇ Éå ëâ®êéåáåÖ Å~ íêÉ ãÉíÉê 
Ç®êáÑê™åK aÉí Ö™ê áåíÉ ~íí ìíí~ä~ ëáÖ ãÉê éêÉÅáëí çã ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ™äÇÉê 
ÉÑíÉêëçã ÇÉí áåíÉ Ö™ê ~íí ëÉ çã ÇÉå ®ê íáääã~â~Ç ÉääÉê âêìíëéê®åÖÇK aÉå 
ÖÉê ÇçÅâ Éíí âä~êí ëÉåíáÇ~ áåíêóÅâI Ç®êÑ∏ê â~å çÄàÉâíÉí ä®ãå~ë ìí~å 
îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí NPVI píÉåë®ííåáåÖK píÉåë®ííåáåÖÉå äáÖÖÉê á å®êÜÉíÉå ~î 
g~âçÄëÜóíí~å çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉí çÄàÉâí NQOK aÉå ëåáíí~ÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå 
îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Éå å~íìêÄáäÇåáåÖ çÅÜ â~å Ç®êãÉÇ 
ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí NQOI _çéä~íëä®ÖÉ îáÇ g~âçÄëÜóíí~å áåíáää píÉåÄ®ÅâÉåK mä~íëÉå 
ìíÖ∏ê Éå ëóÇëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí Éå ë~åâã~êâ Ç®ê çÅâë™ Éå çÑÑÉêâ®ää~ ®ê 
ÄÉä®ÖÉå E_~åâ®ää~åFK m™ Éíí Ü∏àÇä®ÖÉ Å~ NMM ã ãçí ëóÇ∏ëí äáÖÖÉê Éíí 
Öê~îÑ®äí ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK j~êâÉå á 
çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ãç çÅÜ éä~íëÉå ìíÖ∏ê Éíí ãóÅâÉí Ñ∏êÇÉä~âíáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê 
Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK mä~íëÉå â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí NRMI _çéä~íëä®ÖÉ îáÇ i™åÖÖ∏äÉåK mä~íëÉå ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí 
ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖ áåíáää ëà∏å i™åÖÖ∏äÉåë 
ëóÇî®ëíê~ ëíê~åÇK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ÄÉëí™ê ~î ãçK k™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê 
åçêê çã ÇÉåå~ éä~íë Ñáååë êÉëíÉê ~î Éå âçä~êâçà~ EçÄàÉâí NRNF ë~ãí 
î®ëíÉê çã à®êåî®ÖÉå Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ âçäÄçííå~êI âçä~êâçà~ çÅÜ Éå 
â®ää~êêìã EçÄàÉâí NROFK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™ éä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
óííÉêäáÖ~êÉ âçäÄçííå~êK hçäÄçííå~ê ìíÖ∏ê ÑçêãÉääí áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖI ãÉå 
áåÖ™ê ëçã Éå îáâíáÖ ÇÉä ~î çãê™ÇÉíë âìäíìêãáäà∏K f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI î~êÑ∏ê éä~íëÉå â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ 
™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí fff çÅÜ rs QI cóåÇéä~íë çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉ îáÇ dçÇÉÖ™êÇë ëí~íáçåK 
båäáÖí Éå ®äÇêÉ ìééÖáÑí ëâ~ää Ä™ÇÉ ëâÉäÉííI Éå Ä®êåëíÉåëé®êä~ çÅÜ âçä Ü~ 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ÄóÖÖ~åÇÉí ~î à®êåî®ÖÉå å®ê~ dçÇÉÖ™êÇë ëí~íáçåK sáÇ 
ëí~íáçåÉå Ü~ê ®îÉå Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåë ëäìíëâÉÇÉ Üáíí~íë Ers 
QFK qáääë~ãã~åë íóÇÉê ÇÉíí~ é™ ~íí ÇÉí â~å Ñáåå~ë ä®ãåáåÖ~ê ~î Öê~îJ 
ÉääÉê Äçéä~íëÉê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå á çãê™ÇÉíK dçÇÉÖ™êÇë™å ãÉÇ ÄáÑä∏ÇÉå 

áÇ~ NPRV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

ëâ~é~ê Ü®ê ÇÉëëìíçã Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ãóÅâÉí Ñ∏êÇÉä~âíáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê ÇÉå 
íóéÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê EçÄàÉâí fffFK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇçÅâ ~íí 
çãê™ÇÉí âêáåÖ dçÇÉÖ™êÇë ëí~íáçå î~ê ãóÅâÉí ëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
~âíáîáíÉíÉêK j~êâÉå á ÜÉä~ çãê™ÇÉí î~ê çãÖê®îÇ çÅÜ ìíÑóääÇ ãÉÇ 
Çìãéã~ëëçê Ñê™å à®êåî®ÖÉå ë~ãí êÉëíÉê ~î ÇÉí êáîå~ ëí~íáçåëÜìëÉíK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë Ç®êÑ∏ê áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ î~êÑ∏ê éä~íëÉå 
â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí ffI _çéä~íëä®ÖÉ îáÇ e®ää~K aÉíí~ çãê™ÇÉ äáÖÖÉê á å®êÜÉíÉå ~î 
dçÇÉÖ™êÇë âóêâ~ çÅÜ dçÇÉÖ™êÇë™å á Éå Ö~åëâ~ âê~ÑíáÖ ∏ëíëäìííåáåÖK f 
çãê™ÇÉí ÇêçÖë Éíí ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI 
çãê™ÇÉí â~å Ç®êÑ∏ê ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
lÄàÉâí fI _çéä~íëä®ÖÉ áåîáÇ dçÇÉÖ™êÇë âóêâ~K 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ â~åíÉå ~î Éå ™ëêóÖÖ Å~ NRM ãÉíÉê î®ëíÉê çã 
dçÇÉÖ™êÇë ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~ çÅÜ Å~ PMM ãÉíÉê ëóÇî®ëí çã _óI Ç®ê ÇÉí ™ê 
NSRR çãí~ä~ë Éå åÉÇä~ÖÇ Üóíí~K fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã äáÖÖÉê 
á ™âÉêã~êâI Ñ~ååë á óí~å Éå í®ãäáÖÉå ëíçê ã®åÖÇ ëä~ÖÖ çÅÜ Éå ÇÉä 
à®êåÑ∏êÉã™äK pä~ÖÖÉå î~ê íáää ~ääê~ ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ëâ ÄçííÉåëâ™ääçê ãÉå ÇÉí 
Ñ~ååë ®îÉå Éåëí~â~ Äáí~ê ã~ëìÖåëëä~ÖÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë íçäî ëÅÜ~âí çÅÜ á ÑÉã ~î ÇÉëë~ Ñ~ååë ÇÉí 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ìÖå~ê çÅÜ Öêçé~êI ëçã îÉêâ~ê Ü~ ãÉÇ à®êåÜ~åíÉêáåÖI Ñê ~ 
ëãáÇÉI ~íí Ö∏ê~K f ÑäÉê~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ~ååë à®êåÑ∏êÉã™äI 
ÄçííÉåëâ™ääçê çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ~î ìÖå~êå~ ä™Ö Éå çê~åÖÉ 
íìååÑçêãáÖ é®êä~K aÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ Ç~íÉê~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î NQJ` íáää 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇK c∏ê ÇÉåå~ éä~íë Ñ∏êÉëä™ë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dçÇÉÖ™êÇ NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ NPSM çÑ OUVS 



 

 

  
  

 

^fp kê üê 
PNOP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
a~äâ~êäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

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

hî~êíÉêÉí a~äâ~êäÉå ®ê ÄÉä®ÖÉí á ÅÉåíê~ä~ kçêêâ∏éáåÖI ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã 
eçäãÉå çÅÜ jçí~ä~ ëíê∏ãK qê~ÇáíáçåÉääí ëÉíí äáÖÖÉê rl ëíê~ñ î®ëíÉê çã 
®äÇëí~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÅÉåíêìãK båäáÖí Üáëíçêáëâ~ â®ääçê Ü~ê rl çãÑ~íí~íë ~î 
kçêêâ∏éáåÖ Éâçåçãáëâ~ çÅÜ áåÇìëíêáÉää~ Éñé~åëáçå çÅÜ Ç®êãÉÇ 
ë~ãã~åÜ∏ê~åÇÉ âê~ÑíáÖ~ ÄÉÑçäâåáåÖëJ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉíáääî®ñí Ñê™å NRUMJ 
í~äÉí çÅÜ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíK båäáÖí â~êí~ Ñê™å NSQM çãÑ~íí~ë rl ~î Éíí 
çÅÜ ÇÉä~ê ~î óííÉêäáÖ~êÉ íî™ âî~êíÉêI ÄÉä®Öå~ ãÉää~å Éå Ö~í~ çÅÜ 
ëíê∏ãâ~åíÉåK bÑíÉê kçêêâ∏éáåÖë Äê~åÇ NSRR Ü~ê Éå êÉå®ëë~åëéä~å ä~Öíë 
ìí ∏îÉê ëí~ÇÉå ëçã âçããáí ~íí ìíéä™å~ ë™ Öçíí ëçã ~ää~ ëé™ê ~î ÇÉå 
®äÇêÉ ëí~Çëéä~åÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ äçâ~äáëÉê~ Éíí Å~ NMMM ã ëíçêí çÅÜ î®ä 
ë~ãã~åÜ™ääÉí çãê™ÇÉ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ î~ê î®äÄÉî~ê~ÇÉ çÅÜ äáíÉí 
é™îÉêâ~ÇÉ ~î ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK qçéçÖê~Ñáëâí Ñáååë Éå ìêëéêìåÖäáÖ 
ëäìííåáåÖ á íÉêê®åÖÉå Ñê™å ë∏ÇÉê íáää åçêê çÅÜ Ñê™å î®ëíÉê åÉê ãçí ∏ëíÉêK f 
î®ëíê~ ÇÉäÉå Üáíí~ÇÉë Éå â®ää~êÉI îáäâÉå Ñáååë ãÉÇ á 
ÄóÖÖå~ÇëáåîÉåíÉêáåÖÉå Ñê™å NVQMJí~äÉíI ãÉå ëçã ÖÉåçã ëáå ëåÉÇ~ 

áÇ~ NPSN çÑ OUVS 



 

çêáÉåíÉêáåÖ éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää íáÇÉå Ñ∏êÉ êÉÖäÉêáåÖÉåI Çîë ëÉå~ëí 
NSMMJí~äÉíK aÉå Ü~ê ë~ååçäáâí äÉÖ~í ìíãÉÇ ÇÉå ®äÇêÉ Ö~í~åI ëçã Ñáååë 
êÉÇçîáë~Ç é™ NSQM ™êë â~êí~K d~í~å Ü~ê ë~ååçäáâí äÉÖ~í é™ Éå í®ãäáÖÉå 
ã~êâ~åí ëíê~åÇÄêáåâ á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î rlK oÉëíÉê ~î ÇÉåå~ ®äÇêÉ Ö~í~ 
Üáíí~ÇÉë á ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î rlK 
f ∏ëíê~ ÇÉäÉå Üáíí~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ÇÉäîáë âê~ÑíáÖí 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ íê®Ñäáëä~ÖÉêI ëçã íçäâ~ë ëçã ÇÉä~ê ~î ÄóÖÖå~ÇÉêK aÉëë~ â~å 
Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää ëí~ÇÉåë Éñé~åëáçåëíáÇI Çîë NRMMJí~äÉíë ëäìí çÅÜ 
NSMMJí~äÉíK f ÇÉå ~ääê~ ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå âìåÇÉ ®îÉå âê~ÑíáÖ~ 
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê çî~å ÇÉíí~ ë~ãí êÉëíÉê ~î óåÖêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ëI îáäâÉí íçäâ~ë âçãã~ Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê êÉÖäÉêáåÖÉåK 
råÇÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉä~ÖêÉå Üáíí~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ä~ÖÉêI Ää~ ëçíáÖ~ ä~ÖÉê ë~ãí á 
ëíê∏ãâ~åíÉå á åçêÇçëí êÉëíÉê ~î êáëìíÑóääå~ÇÉêK aÉëë~ ä~ÖÉê â~å ãÉÇ 
Üà®äé ~î ÑóåÇ çÅÜ NQ`JÇ~íÉêáåÖ Ç~íÉê~ë íáää NQJNRMMJí~äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPSO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNOO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêí d~ãä~ _óåI pW~ dêóíëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ää~ s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÉåäáÖí ÇÉå ®äÇëí~ â®åÇ~ â~êí~åI Ñê™å ™ê NSQMI á ëí~ÇÉåë 
ìíâ~åí é™ Öê®åëÉå ãçí ëí~ÇëàçêÇ~êå~K bíí ìéé ãçí Éå ãÉíÉê ã®âíáÖí 
ë~åÇáÖí Üìãìëä~ÖÉê íçäâ~ÇÉë Ü~ áåÖ™íí á Éíí çÇäáåÖëçãê™ÇÉK aÉ ÑóåÇ ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äáí ìéé á çÇäáåÖëä~ÖêÉí î~ê Ñê™å NTMMJí~ä çÅÜ ëÉå~êÉK 
i~ÖêÉí ìåÇêÉ ÇÉä â~å Ç®êãÉÇ î~ê~ ~î ®äÇêÉ Ç~íìãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPSP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNOM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
pãÉÇàÉÖ~í~åI _êÉÇÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí Å~ NMM ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉíI ëçã Öê®îÇÉë MIR ã ÄêÉíí çÅÜ MIQJMIR ã 
Çàìéí ÄÉê∏êÇÉ ÉåÄ~êí çãê∏êÇ~ ã~ëëçêI Ñê™åëÉíí Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ãÉÇ 
áåí~âí~ ä~ÖÉêK aÉ çê∏êÇ~ ä~ÖêÉå Ä∏êà~ÇÉ é™ Éå åáî™ MIR ã ìåÇÉê 
íêçííç~êÉåK f _êÉÇÖ~í~å ÇàìéÖê®îÇÉë å™Öê~ é~êíáÉê åÉÇ íáää Éå ãÉíÉêë 
ÇàìéK bíí ÑäÉêí~ä çäáâ~ äÉÇåáåÖ~ê î~ê åÉÇÖê®îÇ~ íáää ÇÉíí~ ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPSQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

  

 

^fp kê üê 
NUNR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäëí~I päçã~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äíI ÑóåÇéä~íëI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I íÉÖÉäI Ñäáåí~I å™äI âÉê~ãáâI ãóåíI ÄäóéäçãÄI ÄêçåëÑê~ÖãÉåíI 
ëé®ååÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇìÄÄÉäëé™ê Ñ∏ê à®êåî®ÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ê Éå ÇÉäëíê®Åâ~ Ç®ê Éíí ÜÉäí åóíí ÇìÄÄÉäëé™ê ®ê í®åâí 
~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë ∏ëíÉê çã pâ®ååáåÖÉ ë~ãÜ®ääÉI Ñê™å dêáéÉåÄÉêÖ íáää pí 
i∏îáåÖëÄçêÖI ^ääÜÉäÖçå~ ëåI £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 
_~åëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã £ëíÖ∏í~ëä®ííÉåI ∏ëíÉê çã ÇÉå 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå pâ®ååáåÖÉK dÉåçã çãê™ÇÉí ÑäóíÉê pâÉå~™å çÅÜ 
ä~åÇëâ~éÉí âêáåÖ ÇÉåå~ éê®Öä~ë áÇ~Ö ~î Éå ëíçêëâ~äáÖ àçêÇÄêìâëÄóÖÇK f 
çÅÜ âêáåÖ pâ®ååáåÖÉ Ñáååë Öçíí çã ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã âóêâçê 
çÅÜ âäçëíÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê Ää~ pâ®ååáåÖÉ 
eçëéáí~ä äÉÖ~íK pâ®ååáåÖÉ ®ê çÅâë™ êáâí Ñ∏êÉíê®ÇÇ ~î ÑóåÇ Ñê™å 
ëíÉå™äÇÉêå îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí çãê™ÇÉí Ä∏ê Ü~ê î~êáí ìíåóííà~í ~ääíëÉÇ~å 
ÇÉåå~ íáÇK f ∏îêáÖí ®ê Ñ™ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â®åÇ~ á çãê™ÇÉíK aÉå 
Ç™äáÖ~ êÉéêÉëÉåí~íáçåÉå â~å Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñ∏êâä~ê~ë ~î ~íí ã™åÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áÇ~Ö äáÖÖÉê ÇçäÇ~ ìåÇÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ™âÉêã~êâÉåK aÉå 
ÇçãáåÉê~åÇÉ àçêÇã™åÉå ®ê ãç çÅÜ ë~åÇK 
póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çã ÉîÉåíìÉää~ Ñ~ëí~ 

áÇ~ NPSR çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉíK aÉ ~âíìÉää~ 
çÄàÉâíÉå Ñáååë êÉÇçîáë~ÇÉ é™ ÄáÑçÖ~ÇÉ â~êíçêK ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉëI 
çã áåÖÉí ~åå~í ~åÖÉëI ãÉÇ Üà®äé ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK kÉÇ~å 
êÉÇçîáë~ë éä~íëÉêå~ Ñê™å åçêê íáää ë∏ÇÉê å~ãåÖáîå~ ÉåäáÖí ÇÉ ÄÉíÉÅâåáåÖ~ê 
ëçã ~åî®åÇÉë îáÇ êÉÇçîáëåáåÖÉå ~î ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä Eo~ééçêíI rs 
iáåâ∏éáåÖ NVVSWSO ë~ãí NVVRWRQFK 
lÄàÉâí fsI iáåÇÉëÄçêÖI ^ääÜÉäÖçå~ ëåK lÄàÉâíÉí äáÖÖÉê é™ Éå ã~êâ~åí 
™ëêóÖÖ ãÉÇ îáÇ ìíÄäáÅâ ∏îÉê pâ®ååáåÖÉëä®ííÉåK f åçêê çÅÜ á î®ëíÉê ®ê 
éä~íëÉå ëâóÇÇ~Ç ~î Éíí Ü∏ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ ëâçÖëçãê™ÇÉK aÉ íçéçÖê~Ñáëâ~ 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ ÖàçêÇÉ ÇÉí íêçäáÖí ~íí ÇÉí âìåÇÉ Ñáåå~ë Éå Äçéä~íë Ñê™å 
ÄêçåëJ ÉääÉê à®êå™äÇÉê é™ éä~íëÉåK ûîÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~ê âìåÇÉ 
Ñ∏êÉâçãã~K sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë T ëÅÜ~âí Ñê™å ™ëêóÖÖÉå åÉÇ ãçí ÇÉ 
ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉêå~ á ëóÇçëíK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ÄÉëíçÇ ~î ÖêçîI 
ÄäçÅâêáâ ãçê®åK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
mä~íëÉå â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí fffI dêáéÉåÄÉêÖI ^ääÜÉäÖçå~ ëåK bíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ë~åÇáÖ éä~å 
ã~êâ Ç®ê Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ íÉÖÉä á~âííçÖë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉåK bå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ 
á ™âÉêã~êâÉå ÖàçêÇÉ ÇÉí íêçäáÖí ~íí ÇÉí âìåÇÉ Ñáåå~ë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
Ñê™å ëíÉåJ ÉääÉê Äêçåë™äÇÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë åáç ëÅÜ~âí é™ 
éä~íëÉåK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ÄÉëíçÇ ~î Éíí Å~ MINRJMIP ã íàçÅâí ãçä~ÖÉêI 
Ç®êìåÇÉê îáÇíçÖ ëíóî äÉê~K j~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖÉå ÄÉëíçÇ å®êã~ëí 
ìíÉëäìí~åÇÉ ~î äÉê~K f ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí Ñ~ååë Éíí ã∏êâí ãçä~ÖÉê îáäâÉí 
áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ Äáí~ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ íÉÖÉäK i~ÖêÉíë â~ê~âí®ê íóÇÉê é™ 
~íí ÇÉí ÄáäÇ~íë ÖÉåçã ~íí çãê™ÇÉí Éå Ö™åÖ î~êáí ãóÅâÉí î~ííÉåëàìâíK 
qÉÖäÉí çÅÜ ÇÉå Äê®åÇ~ äÉê~å â~å Ç™ Ü®êê∏ê~ Ñê™å ìééçÇäáÖÉå ìåÇÉê ëÉå 
íáÇK c∏êÉ Ç~ÖÉåë çãÑ~íí~åÇÉ ëóëíÉã ~î Çê®åÉêáåÖ~ê Ü~ê 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ îÉêâë~ãÜÉí é™ éä~íëÉå î~êáí ãóÅâÉí 
ëã™K sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå Öêçé á Ä~åçãê™ÇÉíë 
~ääê~ åçêÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäK c∏êìíçã ÇÉëë~ Ä™Ç~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~ääíë™ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK mä~íëÉå â~å Ç®êÑ∏ê ä®ãå~ë ìí~å 
îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇK 
lÄàÉâí sfI dê®åëÉåI ^ääÜÉäÖçå~ ëåK _çéä~íëä®ÖÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää lÄàÉâí 
fffK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~î ™âÉêã~êâÉå é™ éä~íëÉå á~âííçÖë Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ 
ëíÉå çÅÜ Éå Äê®åÇ Ñäáåí~K mä~íëÉå âìåÇÉ Ç®êÑ∏ê í®åâ~ë áååÉÜ™ää~ êÉëíÉê ~î 
Éå Äçéä~íë Ñê™å ëíÉåJ ÉääÉê Äêçåë™äÇÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë íî™ 
ëÅÜ~âí á çãê™ÇÉíK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí î~ê à®ãÑ∏êÄ~êí ãÉÇ çÄàÉâí fff çÅÜ Ü®ê 
Ñ~ååë çÅâë™ êÉëíÉê ~î ë~ãã~ ã∏êâ~ ä~ÖÉêK m™ íî™ éä~íëÉê Ñ∏êÉâçã Öêçé~ê 
ëçã ã∏àäáÖÉå â~å î~ê~ êÉëíÉê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉí 
íêçäáÖ~ëíÉ ®ê ÇçÅâ ~íí ÇÉëë~ Öêçé~ê ìíÖ∏ê êÉëíÉê ~î å~íìêäáÖ~ ëî~Åâçê 
ÑóääÇ~ ãÉÇ ÇÉå ã∏êâ~ ãçëëàçêÇÉåK lãÑ~ííåáåÖÉå ®ê ãóÅâÉí êáåÖ~K 
lÄàÉâí ffI pâÉå~™å çÅÜ péÉí~äÉåK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã 
pâÉå~™å é™ Éíí Ü∏àÇä®ÖÉK bíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê ∏ëíÉêìí äáÖÖÉê êìáåÉêå~ 
ÉÑíÉê pâ®ååáåÖÉë Üçëéáí~äëâóêâ~K mä~íëÉå î~äÇÉë ìí ëçã Éíí ä®ãéäáÖí 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëä®ÖÉ ë~ãí é™ ÖêìåÇ ~î å®êÜÉíÉå íáää Üçëéáí~äÉíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå íçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí ìééK f íêÉ ~î ÇÉëë~ Ñ~ååë ÇÉí 
ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ Öê~î~êI íçí~äí NP ëíóÅâÉåK p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê îÉêâ~ê î~ê~ 
Äê~åÇÖê~î~êK j∏àäáÖÉå â~å Éå ~î ÇÉã î~ê~ Éå ëâÉäÉííÖê~îK f Éå ~î 
Öê~î~êå~ Ñ~ååë Éå å™ä Ñ∏ê ëâáååÄÉêÉÇåáåÖ çÅÜ á ÑäÉê~ ~î ÇÉã Ñ~ååë 
âÉê~ãáââ®êäK dê~îëâáÅâÉí ë~ãã~åí~ÖÉí ãÉÇ å™äÉå Ö∏ê ÇÉí íêçäáÖí ~íí 
Öê~îÑ®äíÉí î~êáí á Äêìâ ìåÇÉê óåÖëí~ Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK c∏ê 

áÇ~ NPSS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 
 

ÇÉåå~ éä~íë Ñ∏êÉëä™ë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lÄàÉâí fI e~ÖÉÄóK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á å®êÜÉíÉå ~î 
Éå ®äÇêÉ Ä®ÅâÑ™ê~ çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Äçéä~íëêÉëíÉêI Ç®êÉãçí Éå ëíÉåê~Ç 
ëçã ä™Ö ìåÇÉê ÇÉí åìî~ê~åÇÉ éäçÖÇàìéÉíK píÉåê~ÇÉå â~å î~ê~ Éå 
ã~êâÉêáåÖ ~î Éå ®äÇêÉ ã~êâáåÇÉäåáåÖK fåÖ~ îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 
lÄàÉâí sI e~ÖÉÄó píçêÖ™êÇI lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á 
åìî~ê~åÇÉ ™âÉêã~êâK gçêÇã™åÉå ®ê Ñáå ë~åÇI ÇÉíí~ ë~ãã~åí~ÖÉí ãÉÇ 
ÇÉí ëíçê~ ~åí~äÉí ä∏ëóåÇ ~î óñçê á å®êÜÉíÉå ÖàçêÇÉ éä~íëÉå íáää Éíí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êâÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê 
âìäíìêä~ÖÉêK fåÖ~ îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 
^ääÜÉäÖçå~ VWNI pí i∏îáåÖëÄçêÖK cóåÇéä~íë Ñ∏ê Ñäáåíâ®êå~K £ëíÉê çã 
à®êåî®ÖÉå îáÇ pí i∏îáåÖëÄçêÖ Ü~ê ÇÉí Éå Ö™åÖ Üáíí~íë Éå â®êå~ ~î Ñäáåí~K 
p™Ç~å~ â®êåçê î~ê ÇÉå î~åäáÖ~ëíÉ ÑçêãÉå ~î ê™ã~íÉêá~ä îáÇ ëíÉå™äÇÉêåë 
êÉÇëâ~éëíáääîÉêâåáåÖK mä~íëÉå äáÖÖÉê é™ Éå Ñä~Åâ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ëíê~ñ î®ëíÉê 
çã Éíí î~ííÉåëàìâí ëâçÖëé~êíá îáäâÉí ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉê â~å Ü~ î~åí Éå 
ÖêìåÇ ëä®ííëà∏K cóåÇÉí çÅÜ ÇÉí Ñ∏ê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê íóéáëâ~ ä®ÖÉí í~ä~ê 
Ñ∏ê ~íí ÇÉí â~å Ñáåå~ë Éå Äçéä~íë á çãê™ÇÉíK j~êâìåÇÉêä~ÖÉí ÄÉëíçÇ ~î 
ãç çÅÜ ãà®ä~K sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë Å~ T ëÅÜ~âíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI î~êÑ∏ê çãê™ÇÉí â~å 
ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëäìíÑ∏êÇÉë ìíêÉÇåáåÖëâÉÇÉí Ñ∏ê 
Ä~åëíê®Åâ~å c™ÖÉäëí~Jpäçã~êé ÖÉåçã ~íí íî™ ÑóåÇéä~íëÉê ~îë∏âíÉë ãÉÇ 
ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK 
cáîÉäëí~Ç OSWNI pìåÇK cóåÇéä~íë Ñ∏ê Äêçåëóñ~K c∏ê å™Öê~ ™ê ëÉÇ~å 
Üáíí~ÇÉë Éå ~îë~íëóñ~ E®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI éÉêáçÇ ffF îáÇ àçêÇÄêìâë~êÄÉíÉ 
é™ éä~íëÉåK cóåÇÉí Üáíí~ÇÉë á Éå ã~êâ~åí ëî~Åâ~ á ™âÉêã~êâÉå ëçã Éå 
Ö™åÖ Ä∏ê Ü~ î~êáí ãóÅâÉí î~ííÉåëàìâ aÉí ®ê Ç®êÑ∏ê íêçäáÖí ~íí óñ~å ®ê Éíí 
î™íã~êâëçÑÑÉê ÉåäáÖí ÇÉå ëÉÇ ëçã î~ê î~åäáÖ ìåÇÉê ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK 
lãê™ÇÉí âêáåÖ óñÑóåÇÉí ~îë∏âíÉë ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçê á ëóÑíÉ ~íí Ñáåå~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ÄêçåëÉêK fåÖ~ åó~ ãÉí~ääÑóåÇ Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
pÉñ ã~äëíÉëä∏é~êÉ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ™âÉêóí~å ã~êâÉê~ê íêçíë ÇÉíí~ Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ îÉêâë~ãÜÉí á çãê™ÇÉíK 
pâ®ååáåÖÉ NTWNI dêáéÉåÄÉêÖK cóåÇéä~íë Ñ∏ê Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ãóåíëâ~ííK f 
ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí Üáíí~ÇÉë îáÇ ÄêóíåáåÖ ~î åó ™âÉêã~êâ Éå ã~äãÖêóí~ 
ãÉÇ QMMM ãóåí Ç~íÉê~ÇÉ íáää NPMMJí~äÉíë ëÉå~êÉ ÇÉäK mä~íëÉå ~îë∏âíÉë 
ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçê á ëóÑíÉ ~íí Ñáåå~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑóåÇK k™Öê~ ãÉíÉê î®ëíÉê 
çã à®êåî®ÖÉå çÅÜ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÄáäÄêçå Üáíí~ÇÉë T âçéé~êãóåí ëçã 
â~å Ç~íÉê~ë íáää íáÇÉå NSMMJNUMMJí~äÉíI Ç®êìí∏îÉê Üáíí~ÇÉë Éíí íáçí~ä 
ÄêçåëÑê~ÖãÉåíI Ää~ Éíí ëé®ååÉ ~î ãÉÇÉäíáÇ~ â~ê~âí®ê ë~ãí Éå ÄäóéäçãÄK 
cóåÇÉå Üáíí~ÇÉë âçåÅÉåíêÉê~í áåçã Éå Å~ OM ñ OM ã ëíçê óí~I ìí~åÑ∏ê 
ÇÉíí~ çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ãÉí~ääÑóåÇ ~î áåíêÉëëÉK aÉí Ñáååë áåÖ~ 
ìééÖáÑíÉê çã Üáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ éä~íëÉå îáäâÉí Ö∏ê ÑóåÇÉí êÉä~íáîí 
ã®êâäáÖíK jçí Ä~âÖêìåÇ ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ãóåíëâ~ííÉå çÅÜ ÇÉ 
åó~ ÑóåÇÉåë ëíçê~ âêçåçäçÖáëâ~ ëéêáÇåáåÖ â~å ã~å ÇçÅâ í®åâ~ ëáÖ Éå 
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Éå çÑÑÉêäìåÇ Éä ÇóäK bå éä~íë ëçã áåíÉ ä®ãå~ê å™Öê~ 
ãÉê é™í~ÖäáÖ~ ëé™êK 

áÇ~ NPST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ VWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ QMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ QNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

cáîÉäëí~Ç OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

áÇ~ NPSU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
kçêÇ~åíáääI âî~êíÉêÉí h™âÉåÜìë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î é~êâã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã jçí~ä~ píê∏ã çÅÜI ~íí Ç∏ã~ 
~î NSQM ™êë â~êí~I á ÇÉå Ç™íáÇ~ ëí~ÇÉåë î®ëíê~ ìíâ~åíK póÑíÉí î~ê ~íí 
âä~êÖ∏ê~ çã ìêëéêìåÖäáÖ íçéçÖê~Ñá çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê î~ê ÄÉî~ê~ÇÉ á ÇÉí 
ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí Ç®ê íÉêê®åÖÉå ëäìíí~ê âê~ÑíáÖí Ñê™å _êÉÇÖ~í~å åÉê ãçí 
jçí~ä~ píê∏ãK pÅÜ~âí çÅÜ éêçîÖêçé~ê ã~ëâáåÖê®îÇÉë é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î 
RM ä∏éãÉíÉê Ñê™å _êÉÇÖ~í~å Ç®ê ã~êâåáî™å äáÖÖÉê OS ã∏Ü çÅÜ ë∏ÇÉêìí 
åÉê ãçí píê∏ããÉå Ç®ê ã~êâåáî™å äáÖÖÉê NT ã∏ÜK råÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
ëÅÜ~âíã~ëëçê çÅÜ ëÅÜ~âíëáÇçê îáë~ÇÉ ~íí ìíëÅÜ~âíåáåÖ á ëÉå íáÇ Ü~ê Ö™íí 
åÉê á ÄçííÉåë~åÇÉå ëçã í®ÅâíÉë ~î Éíí MISJMIT ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK rêëéêìåÖäáÖ íçéçÖê~Ñá çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê î~ê áåíÉ ÄÉî~ê~ÇÉK 

áÇ~ NPSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPTM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNTP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
£äëí~ÇI sáÄÉêÖ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éå åó ã~ëâáåÜ~ää ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
^åäÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí ÄóÖÖéä~íëÉå ä™Ö á â~åíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí 
íáääÜ∏ê~åÇÉ oáëáåÖÉ PMWNI ëçã ÄÉëí™ê ~î Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ™íí~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ é~ê~ääÉääí äáÖÖ~åÇÉ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå 
ä®åÖÇ ~î Å~ NM ãÉíÉêK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê Å~ NIRM ãÉíÉê çÅÜ Ü~ÇÉ Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIRJNIR ãÉíÉêK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ëå~êí ~íí çãê™ÇÉí á ëÉå íáÇ 
~åî®åíë ëçã ëçéíáéé Ñê®ãëí ãÉÇ í~åâÉ é™ ~íí ÇÉí ìåÇÉê Öêìëéä~åÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí êÉÅÉåí ä~ÖÉê ãÉÇ ëâê®éK råÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä 
äÉê~K aÉ êÉÅÉåí~ ëí∏êåáåÖ~êå~ î~ê ãÉëí~ÇÉäë Å~ MIO ãÉíÉê Çàìé~ ãÉå ÖáÅâ 
é™ îáëë~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î Å~ NIO ãÉíÉêK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NPTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ NPTO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTMS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
£êáåÖÉI iàìåÖÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäíÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë Ç®ê ëÅÜ~âíÉí é~ëëÉê~ÇÉ á å®êÜÉíÉå ~î â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää ~ ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉåK píê~ñ p 
çã bâÉÄó ONTWN Üáíí~ÇÉë Éå äáíÉå ëä~ÖÖâäìãé çÅÜ k çã bâÉÄó OSOWN 
á~âííçÖë Éåëí~â~ ìíëéêáÇÇ~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK _™Ç~ ÑóåÇÉå ÖàçêÇÉë á 
éäçÖä~ÖêÉíK 

áÇ~ NPTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NPTQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PMSQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Ñ∏êãçÇ~Ç Äçéä~íë çÄà uu ÉääÉê éä~íë Ñ∏ê ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖ ë∏ÇÉê çã Äóå 
_à∏êâ~K 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã Äóå _à∏êâ~ á Éíí ëâçÖëêáâí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
é~êíáÉê ~î ∏ééÉå ™âÉêã~êâ çÅÜ ãáåÇêÉ ëà∏~êK sáÇ Éå ìíêÉÇåáåÖ EÇåê QONJ 
PVURJNVVSF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ ëçíÑä®Åâ~ê îáäâ~ íçäâ~ÇÉë 
ëçã ÉîK Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Éä ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ü~Ñí ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ëçíÑä®Åâ~êI ë~ãí ãÉí~ääëä~ÖÖ á éäçÖä~ÖêÉíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ~î ãóÅâÉí 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ â~ê~âí®ê çÅÜ å™Öê~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉê ëçã âìåÇÉ îáë~ 
çã ÇÉëë~ ~åî®åíë íáää à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ ÉääÉê ëãáÇÉ âìåÇÉ áåíÉ 
âçåëí~íÉê~ëK k™Öê~ ÑóåÇ Ñ~ååë áåíÉ ÜÉääÉê á ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K m™ ÖêìåÇ ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ëâáÅâ çÅÜ ÇáÑÑìë~ â~ê~âí®ê ë~ãí 
~îë~âå~ÇÉå ~î ÑóåÇ Ñ∏êÉëäçÖ rs áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á 
çãê™ÇÉíK 

áÇ~ NPTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

áÇ~ NPTS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNNQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
kçêÇ~åíáääI _ÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
`~ RMM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉë á Ö~íìã~êâ á çãê™ÇÉå~ âêáåÖ 
j®ëíÉê m™îÉäë Öê®åÇI âî péÉíëÉå çÅÜ hìåÖëÖ~í~å îáÇ âî d~ãä~ _óåK 
p~ãíäáÖ~ çãê™ÇÉå ®ê ÄÉä®Öå~ áåçã ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î kçêêâ∏éáåÖë 
ëí~Çëâ®êå~K c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~êÄÉíÉí ëóÑí~ÇÉ íáää Éå 
ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ìíáÑê™å ÇÉå Ö~åëâ~ ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ âìåëâ~éÉå çã êÉëéÉâíáîÉ çãê™ÇÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí îáë~ÇÉI íêçíë ~íí áåÖêÉééÉå î~ê êáåÖ~ çÅÜ 
ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~ÇÉå ëíçêI ~íí å®ê âìäíìêä~ÖêÉå ®ê ÄÉî~ê~ÇÉ áååÉÜ™ääÉê ÇÉ 
îáâíáÖ áåÑçêã~íáçå çã ÇÉå ®äÇêÉ ëí~ÇÉåë êìãëäáÖ~ ìíÑçêãåáåÖK f ëí~ÇÉåë 
î®ëíê~ ìíâ~åí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí çÇäáåÖÉå áåçã ëí~Çëî~ÇÉå Ü~ê Ñçêíë~íí 
ä™åÖí Ñê~ã á íáÇÉåK f j®ëíÉê m™îÉäë dê®åÇ îáë~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~íí 
Ç~ÖÉåë Ö~í~ çÅÜ Éå âìääÉêëíÉåëÖ~í~ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î íêÉ íê®Äêçä~ÖÇ~ 
Ö~íìåáî™ÉêK k®êÜÉíÉå íáää ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ á âî jà∏äå~êÉå 
íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~åí~äÉí Ö~íìä®ÖÖåáåÖ~êI ä~ÖÉêâ~ê~âí®ê çÅÜ ~îë~âå~ÇÉå 
~î ÑóåÇ Ö∏ê ~íí ÇÉ ëìÅÅÉëëáî~ íê®Ö~íçêå~ ~åí~ë íáääÜ∏ê~ Éíí ëâÉÇÉ Ñê™å 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ íáää NSMMJí~äÉíK j®ëíÉê m™îÉäë dê®åÇ êÉÖäÉê~ÇÉë ë™äÉÇÉë 
~äÇêáÖ å®ê kçêêâ∏éáåÖë Ö~íìå®í ÑáÅâ Éå ãçÇÉêå ìíÑçêãåáåÖK aÉå äáÖÖÉê 

áÇ~ NPTT çÑ OUVS 



âî~ê ëçã Éå êÉãáåáëÅÉåë á ëí~ÇëÄáäÇÉå ~î ãÉÇÉäíáÇÉåë ëí~Çëéä~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPTU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTVQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
eçêåI eóÅâäáåÖÉI eìäí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
qáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Ñ∏êä®ÖÖë â~ÄÉäå á ÄÉÑáåíäáÖ~ íÉäÉëÅÜ~âíK f ÇÉ é~êíáÉê Ç®ê 
äÉÇåáåÖÉå Öê®îë åÉê á åó~ ëÅÜ~âí ÖàçêÇÉë Éå çâìä®êÄÉëáâíåáåÖ ~î ã~êâÉåK 
fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á~âííçÖëK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçêå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eóÅâäáåÖÉ 

áÇ~ NPTV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NTVP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
£êáåÖÉ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ä∏é~êÉI âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö PO ìíÑ∏êÇÉë 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã ∏ëíÖ∏í~ëä®ííÉå çÅÜ ®ê ãóÅâÉí âìéÉê~íK pî~êí™å 
êáååÉê ∏ëíÉê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå á ÇÉ åçêê~ ÇÉä~êå~K hêáåÖ 
pî~êí™å ®ê àçêÇÉå ìééçÇä~Ç ãÉå Ñ∏ê ∏îêáÖí â~ê~âíÉêáëÉê~ë çãê™ÇÉí 
Ñê®ãëí ~î ëâçÖëã~êâK 
sáÇ ëÉñ çÄàÉâí ìíãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ 
ÜìêìîáÇ~ ÇÉí Ñ~ååë Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã Éà î~ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâK 
aÉ ®ê ÄÉä®Öå~ ãÉää~å píê™äëå®ë á ë∏ÇÉê çÅÜ _äÉÅâÉåëí~Ç á åçêê áåçã Éå 
Å~ R âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
lÄàÉâí ff 
lãê™ÇÉíI ëçã ÄÉê∏êë ~î ÜÉä~ î®ÖÄêÉÇÇÉåI ìíÖ∏êë ÇÉäîáë ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ 
ÇÉäîáë ~î ìåÖ Ä~êêëâçÖK píê~ñ ëóÇ∏ëí çã éä~íëÉå Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äíI bâÉÄó 
RWNI ãÉÇ ëàì ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~êI ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê ë~ãí ÉîÉåíìÉääí 
âìäíìêä~ÖÉêK bå Äáí ~î Éå ä∏é~êÉ ë~ãí Éíí âî~êíë~îëä~Ö á~âííçÖë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉåK 
lÄàÉâí ufs 

áÇ~ NPUM çÑ OUVS 



 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI ëçã Ü®ê ÄÉê∏êë ~î ÜÉä~ î®ÖÄêÉÇÇÉåI ìíÖ∏êë ~î 
™âÉêã~êâK m™ Éíí áãéÉÇáãÉåí ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö Ü~ê íáÇáÖ~êÉ 
Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Éå Ü®êÇ ìåÇÉêë∏âíë EbâÉÄó NNNWNFK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ Öêçé~ê áååÉÜ™ää~åÇÉ âçä çÅÜ ëé™ê ~î 
Äê®åÇ äÉê~K 
sáÇ ÇÉ ∏îêáÖ~ Ñóê~ ìíêÉÇåáåÖëçÄàÉâíÉå sfI uI ufff çÅÜ us é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó NNNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NPUN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí péáê~åI aêçííåáåÖÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ R ä∏éãÉíÉê çâìä®êÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çÅÜ îáÇ ÇÉåå~ 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÉåÇ~ëí ÖêìëJ çÅÜ ë~åÇã~ëëçê ÄÉê∏êÇÉë ~î 
ã~êâáåÖêÉééÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPUO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PNNO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hîáÅâëáäîêÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ÄêçÇÇI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êë®äàåáåÖ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~î Ñ~ëíáÖÜÉí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê ÇÉäîáë é™ _ÉêÖ~ Ö~ãä~ íçãíI Éå Äó ëçã ÉåäáÖí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~ä ÄÉëíçÇ ~î Ñóê~ Ö™êÇ~êK f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóíçãíÉåI 
ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI Ñáååë Éíí îáâáåÖ~íáÇ~ Ü∏ÖÖê~îÑ®äí E£ëíê~ 
båÉÄó RTWNFK aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ åçêêëáÇ~å ~î ÄóíçãíÉå çÅÜ 
ëäìíí~ê ëî~Öí ™í åçêêK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ÑÉã ëíóÅâÉå ëÅÜ~âí ìééK f ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã 
ä™Ö å®êã~ëí ÄóíçãíÉå Ñ~ååë ìåÇÉê ãóää~ä~ÖêÉí Éåëí~â~ ëíÉå~ê çÅÜ 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ ä™Ö Éå ÄêçÇÇK aÉ ∏îêáÖ~ 
ëÅÜ~âíÉåI ä®åÖêÉ åçêêìí çÅÜ ä®åÖêÉ áÑê™å ÄóíçãíÉåI î~ê ÑóåÇíçãã~K 
oÉëìäí~íÉå áåÇáâÉê~ê ~íí Éå ®äÇêÉ Äçë®ííåáåÖI íêçäáÖÉå îáâáåÖ~íáÇ~I Ü~ê 
äÉÖ~í á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ëÉå~êÉ ÄóíçãíÉå ãÉå ~íí ÇÉåå~ âå~éé~ëí 
ÄÉê∏êë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

áÇ~ NPUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPUQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
d~ãä~ o™ÇëíìÖìÖ~í~åI âî~êíÉêÉí d™ëÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååÉ t~ëíÉëëçå gçåëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉíI ëçã ÖáÅâ á Ö™åÖÄ~å~åI î~ê MIUM ã ÄêÉíí çÅÜ MITM ã Çàìéí çÅÜ 
ÖáÅâ á íáÇáÖ~êÉ Öê®îÇ ã~êâ ãÉÇ ®äÇêÉ äÉÇåáåÖ~ê á ÄçííÉåK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPUR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POOT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
jà®êÇÉîá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI Ü™äî®Ö 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉêK lãê™ÇÉí î~ê Åáêâ~ RMMñOMM ã ëíçêí çÅÜ Ñ®äí~êÄÉíÉ çÅÜ 
â~êíëíìÇáÉê ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Éå Ç~ÖK 
c®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉ ~íí ÇÉ êÉÇ~å êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
íçêéä®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë âî~ê ë~ãí ~åíÉÅâå~ÇÉ å™Öê~ ëÉåíáÇ~ 
ê∏àåáåÖëä®ãåáåÖ~êK aÉëëìíçã êÉÖáëíêÉê~ÇÉë Éå åóìééí®Åâí Ü™äî®Ö á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ NPUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e∏ÖÄó POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

e∏ÖÄó POWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

áÇ~ NPUT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNOS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí a~äâ~êäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçåI m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI âÉê~ãáâI ãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíâçåíêçää ë~ãí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hî~êíÉêÉí a~äâ~êäÉå ®ê ÄÉä®ÖÉí á ÅÉåíê~ä~ kçêêâ∏éáåÖI ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã 
eçäãÉå çÅÜ jçí~ä~ ëíê∏ãK qê~ÇáíáçåÉääí ëÉíí äáÖÖÉê rl ëíê~ñ î®ëíÉê çã 
®äÇëí~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÅÉåíêìãK båäáÖí Üáëíçêáëâ~ â®ääçê Ü~ê rl çãÑ~íí~íë ~î 
kçêêâ∏éáåÖë Éâçåçãáëâ~ çÅÜ áåÇìëíêáÉää~ Éñé~åëáçå çÅÜ Ç®êãÉÇ 
ë~ãã~åÜ∏ê~åÇÉ âê~ÑíáÖ~ ÄÉÑçäâåáåÖëJ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉíáääî®ñí Ñê™å NRUMJ 
í~äÉí çÅÜ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíK båäáÖ Éå â~êí~ Ñê™å NSQMJí~äÉí äáÖÖÉê rl á Éíí 
âî~êíÉê ãÉää~å Éå Ö~í~ çÅÜ ëíê∏ãâ~åíÉåK bÑíÉê kçêêâ∏éáåÖë Äê~åÇ ™ê 
NSRR Ü~ê Éå êÉå®ëë~åëéä~å ä~Öíë ìí ∏îÉê ëí~ÇÉå ëçã âçããáí ~íí ìíéä™å~ 
ë™ Öçíí ëçã ~ää~ ëé™ê ~î ÇÉå ®äÇêÉ ëí~Çëéä~åÉåK 
^êÄÉíÉí çãÑ~íí~ÇÉ ëÅÜ~âíâçåíêçää á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉíI ë~ãí 
Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ëíÉåâ®ää~êÉK h®ää~êÉå Ü~ê ÖÉåçã ëáå ëåÉÇ~ 
çêáÉåíÉêáåÖ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää Ç~ÖÉåë âî~êíÉêëëíìâíìê éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë 
íáää íáÇÉå Ñ∏êÉ êÉÖäÉêáåÖÉå ~î ëí~ÇÉåI Çîë ëÉå~ëí NSMMJí~äK h®ää~êÉå Ü~ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå äÉÖ~í ìíãÉÇ ÇÉå ®äÇêÉ Ö~í~å ëçã Ñáååë êÉÇçîáë~Ç é™ NSQM 
™êë â~êí~K 
h®ää~êÉå î~ê Å~ NOIR ñ RIM ã ëíçê á ëóÇ∏ëíäáÖJåçêÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ 

áÇ~ NPUU çÑ OUVS 



 

 

 

ìééÇÉä~Ç á íî™ äáâ~ Ü~äîçêK aÉå î~ê ìééÑ∏êÇ ~î íìâí~Ç å~íìêëíÉå ëçã 
ÑçÖ~íë ë~ãã~å ãÉÇ äÉêÄêìâK jÉää~åî®ÖÖÉå çÅÜ ÇÉå ∏ëíê~ Ü~äî~å â~å 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää NTJ NUMMJí~äI ãÉå ÇÉå î®ëíê~ Ü~äî~å î~ê íêçäáÖÉå 
ìééÑ∏êÇ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK h®ää~êÉå Ü~ê î~êáí á Äêìâ áå á 
NVMMJí~äÉíë ~åÇê~ ÇÉäK aÉå íçÖë Äçêí ÉÑíÉê ÇçâìãÉåí~íáçåÉåK 
f çãê™ÇÉí êìåí â®ää~êÉå î~ê ÉîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉê ÜÉäí ìíëÅÜ~âí~ÇÉ éÖ~ 
ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK båÇ~ ìåÇ~åí~ÖÉí î~ê çãÉÇÉäÄ~êí åçêÇçëí çã 
â®ää~êÉå Ç®ê âê~ÑíáÖ~ ìíÑóääå~ÇëJ çÅÜ ~âíáîáíÉíëä~ÖÉêI îáäâ~ ÄäK~ áååÉÜ∏ää 
Öä~ëI âÉê~ãáâ çÅÜ ãóåíI ìåÇÉêë∏âíÉëK i~ÖêÉå â~å ìíáÑê™å ÑóåÇÉå 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää ëí~ÇÉåë Éñé~åëáçåëëâÉÇÉI Çîë NRMMJí~äÉíë ëäìí 
çÅÜ NSMMJí~äÉí 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPUV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNNS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêí jà∏äå~êÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
OR ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉë á âî jà∏äå~êÉåë î®ëíÇÉä EÑ Ç âî 
qêÉÜ∏êåáåÖÉåFK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~êÄÉíÉí ëóÑí~ÇÉ íáää Éå 
ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ìíáÑê™å ÇÉå Ö~åëâ~ ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ âìåëâ~éÉå çã çãê™ÇÉíK råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí ä~ÇÉë íáää 
ÖêìåÇ Ñ∏ê Éå ëíê~íáÖê~Ñáëâ áåÇÉäåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉìíîÉÅâäáåÖÉå á ÑÉã 
Ñ~ëÉê îáäâ~ ìíÖ∏ê êÉä~íáîí Ç~íÉê~ÇÉ âêçåçäçÖáëâ~ ÜçêáëçåíÉê Ñê™å 
ãÉÇÉäíáÇL®äÇêÉ Üáëíçêáëâ íáÇ íáää NSMMLNTMMJí~äK 
c~ë äK oÉÇ~å ÇÉå ®äÇëí~ Ñ~ëÉå íáääÜ∏ê ëí~ÇëíáÇÉåK _ÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ~ååë á 
å®êÜÉíÉå ãÉå ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå ~î íçãíÉå ìíåóííà~ÇÉë Ñ∏ê çÇäáåÖK 
c~ë OJQK bå íê®ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ∏äàÇ ~î íî™ ëìÅÅÉëëáî~ ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉê 
Éí~ÄäÉê~ë ÇáêÉâí é™ çÇäáåÖëä~ÖêÉíK _óÖÖå~ÇÉêå~ ®ê çêáÉåíÉê~ÇÉ ÉÑíÉê Éå 
íî®êÖê®åÇ ëçã Ñ∏êÄ~åÇ _êÉÇÖ~í~åë çÅÜ s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉK 
aÉå ëáëí~ ÄóÖÖå~ÇÉå ∏ÇÉä®ÖÖë îáÇ Éå Äê~åÇI â~åëâÉ ëí~ÇëÄê~åÇÉå NSRRK 
c~ë RK bíí ëíÉåÜìë ìééÑ∏êë ìíãÉÇ _êÉÇÖ~í~å ìåÇÉê NSMMLNTMMJí~äK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉå áååÉ é™ íçãíÉå Ü~ê ìééÜ∏êí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí íî®êÖê®åÇÉå 
Ñ∏êëîìååáí á ÇÉå ÉÑíÉê ™ê NSRR ëìÅÅÉëëáîí ÖÉåçãÑ∏êÇ~ 
ëí~Çëéä~åÉêÉÖäÉêáåÖÉåK 

áÇ~ NPVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NPVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVSP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
`Ü~êäçííÉåÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉî~ííåáåÖëÇ~ãã ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíK 

fåçãI çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáääI çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
áåîÉåíÉêáåÖë~êÄÉíÉ é™íê®ÑÑ~í âî~êíë~îëäÖ ëçã ëâìääÉ âìåå~ áåÇáâÉê~ 
å®êî~êçå ~î Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë é™íê®ÑÑ~íëK aÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí é™ 
Éå ëäìííåáåÖI ä®íí~êÉ àçêÇ çÅÜ å®êÜÉíÉå íáää Éå íáÇáÖ~êÉ î™íã~êâ ëí∏ÇÇÉ 
ÇÉíí~ ~åí~Ö~åÇÉK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ á å™Öçí 
~î ÇÉ NM ëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë áåçã çãê™ÇÉíK 

áÇ~ NPVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

áÇ~ NPVP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTUP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
oáãÑçêë~âçêëÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çÅÜ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 

bíí çãê™ÇÉ âêáåÖ î®ÖâçêëåáåÖÉå ë~ãí Éå ëíê®Åâ~ ìíãÉÇ ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
î®Ö PQ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë îáÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÄóÖÖå~íáçåÉåK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éíí Ü∏àÇâê∏å çÅÜ ÇÉëë ëäìííåáåÖ~ê ™í 
ë∏ÇÉêI ∏ëíÉê çÅÜ åçêê ëçã ÄÉÇ∏ãíë î~ê~ Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëçãê™ÇÉK aÉí 
®ê ÇçÅâ ÉåÇ~ëí ÇÉå åçêê~ ëäìííåáåÖÉå ëçã áåíÉ ®ê ÄÉÄóÖÖÇ ÉääÉê 
ë∏åÇÉêÖê®îÇ Ñ∏ê î~ííÉåI Éä çÅÜ íÉäÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí á ™âÉêã~êâÉå á ÇÉå åçêê~ 
ëäìííåáåÖÉåK råÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î äÉê~ çÅÜ é™ î®ëíê~ ëáÇ~å ~î î®Ö PQ 
î~ê ã~êâÉå ÇÉäîáë ëí∏êÇ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê ~îäçééK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 

áÇ~ NPVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ NPVR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTUO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
q™ÄóI iàìåÖ~I _êìååÉÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î 

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

cóåÇ 
_ê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI ~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ÉääÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
p~ãã~åä~Öí ëâìääÉ OIP âã åó ã~êâäÉÇåáåÖ Öê®î~ë åÉÇ î~ê~î MIS âã 
ë∏ÇÉê çã ä~åÇëî®ÖÉå ãçí £ eìëÄóK aÉ ÑäÉëí~ ~î ëíê®Åâçêå~ âìåÇÉ 
ÉäáãáåÉê~ë é™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖÄ~åâ~ê çÅÜ Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí âìåÇÉ 
ìíåóííà~ëK p~ãíäáÖ~ ëíê®Åâçê ∏îÉêî~â~ÇÉë ÇçÅâ ÉñíÉåëáîíK qêÉ ÇÉäëíê®Åâçê 
âçã ÇçÅâ ~íí áååÉÄ®ê~ ëí∏êêÉ éêçÄäÉãI Ü®ê ÑçÇê~ÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖW 
NK bå ëíê®Åâ~ é™ NQM ã ãÉää~å q™ÄóJiàìåÖ~ Ñ∏êÄá çÅÜ ÖÉåçã q™Äó 
ëâçä~I ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã Öê®îåáåÖÉå Ñê™å NVVQK f ÇçâìãÉåí~íáçåÉå â~ää~ë 
ÇÉåå~ ëíê®Åâ~ ëÅÜ~âí NK 
OK bå ëíê®Åâ~ ãÉää~å q™ÄóJiàìåÖ~ë ä~ÇìÖ™êÇ çÅÜ íçãíÉêå~ q™Äó TWU çÅÜ 
q™Äó PWU EàãÑê çî~åFK aÉåå~ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
îáÇ q™Äó PWU çÅÜ ÇÉëëìíçã Ö™ ∏îÉê q™Äó Äóíçãíë Ü∏Öëí~ âê∏å Ç®ê ÇÉí 
ëÉå íáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë ëí~êâ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñçêíë~ííÉK 
PK bíí çÄÉÄóÖÖí çãê™ÇÉ î®ëíÉê çã jÉãî®ÖÉå EãÉää~å 
Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉíI éê®ëíÖ™êÇÉåë ä~Ç~ çÅÜ éê®ëíÖ™êÇÉåFK e®ê î~ê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ Äóå ÄÉä®ÖÉå ìééÄóÖÖÇ âêáåÖ ÇÉå ∏ééå~ ~ääã®ååáåÖ ëçã 

áÇ~ NPVS çÑ OUVS 



 
 
 

 
 

 

 

 

Ñ∏êÑ~ê~åÇÉ ®ê çÄÉÄóÖÖÇK 
f ëÅÜ~âí N é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á P ÇÉäëÉâíáçåÉêK 
jÉää~å NR çÅÜ PN ã Eo®âå~í Ñê™å iàìåÖ~F Ñ∏êÉâçã R ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™äI ™êÇÉêëé™ê çÅÜ Éå Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö ÉääÉê 
ëí∏êêÉ Ü®êÇ\I áåíêÉëë~åí åçÖ ëâ~Ç~Ç ~î Éå ëÉå~êÉ âçâÖêçéK jÉää~å SM 
çÅÜ UM ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EÇáâÉI 
™âÉêêóÖÖåáåÖ~êI Éå ëî™êí ëâ~Ç~Ç ÄÉåÖêçéëÖê~î çÅÜ Éå Ñä~Åâ åÉÇÖê®îåáåÖK 
f ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñê™å VMJNQM ã EZ ÇÉå ëíê®Åâ~ ëçã 
é~ëëÉê~ÇÉ ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã NVVQ ™êë Öê®îåáåÖF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
çãÑ~íí~åÇÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê EOM ëíçäéÜ™äI Q ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI 
N Ü®êÇI Éíí ÇáâÉ ÉääÉê â~åíê®åå~ íáää Éíí Üìë ë~ãí Éå ëí∏êêÉ ìíÄêÉÇåáåÖ 
âìäíìêä~ÖÉêK 
f ëÅÜ~âí O Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á íî™ ÖêìééÉêI Éå 
å®êã~ëí iàìåÖ~ á ëÅÜ~âíÉíë Ä∏êà~å çÅÜ Éå áåíáää Ç~ããÉå á ëÅÜ~âíÉíë 
î®ëíê~ ÇÉäK sáÇ iàìåÖ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë R ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK f ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ëóååÉêäáÖÉå ëâ~Ç~ÇÉ êÉëíÉê ~î Ñä~íã~êâëÖê~î~ê çÅÜ å™Öê~ ãáåÇêÉ 
ìíÄêÉÇåáåÖ~ê ~î ™êÇÉêëé™ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK cçêåä®ãåáåÖÉå î~ê Ü®ê 
âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î Ç~ããÉåK 
mêçîëÅÜ~âí ä®åÖë ëÅÜ~âí PWë ëíê®ÅâåáåÖ îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë 
ÄÉî~ê~ÇÉI î~êÑ∏ê Ñê®ëåáåÖ ~î â~ÄÉäå íáää®íëK 
p~ãã~åí~ÖÉí âìåÇÉ Éå ÄÉÖê®åëåáåÖ ~î ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ 
NOO ãçí ∏ëíÉê Ö∏ê~ëK jÉää~å ÇÉåå~ çÅÜ iàìåÖ~ Ñ~ååë Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê 
Éåëí~â~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖ âìåÇÉ ë®âê~ëK päìíäáÖÉå âìåÇÉ Éå åó á éä~å 
~îÖê®åë~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ îáÇ iàìåÖ~ âçåëí~íÉê~ëK aÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê Ç®êÑ∏ê 
ëçã ÇÉå ëÉåíáÇ~ ìééÇÉäåáåÖÉå ~î q™Äó ÄóÄ~ÅâÉ á íî™ éêáã®êÉåÜÉíÉêI 
q™Äó çÅÜ iàìåÖ~I Ü~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ê∏ííÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

áÇ~ NPVT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTMS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
j~åíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ãáäëíçäéÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ~îäçééëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

jáäëíÉåÉå âçã Éà ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î çãä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ PWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ NPVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNSS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖI kóÜÉã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Çê~ÖåáåÖ ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÉååÉçäáíáëâ ÜóÇÇä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇ âÉê~ãáâ çÅÜ Éåëí~â~ 
âî~êíëÄáí~êK 
qêÉ Ñ~ëÉê ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåW 
NK qáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ NMMMJNNMM 
OK e∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ NPMMJNQMM 
PK pÉåãÉÇÉäíáÇJëÉå~êÉ NRMMJNTMM 

áÇ~ NPVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OTQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQMM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RNSR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ìíê∏å~ ÜìêìîáÇ~ ÇçäÇ~ Öê~î~ê 
âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK aÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå äáÖÖÉê á 
Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âí á Öê®åëòçåÉå ãÉää~å Éíí 
Ñìää™âÉêëä~åÇëâ~é çÅÜ Éíí ãÉê ìééÄêìíÉí ä~åÇëâ~é á ë∏ÇÉêK 
cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å á çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ 
ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK a®êìí∏îÉê íáääâçããÉê Éíí ëíçêí ~åí~ä ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~î îáäâ~ ÇÉí áÇ~Ö Ä~ê~ Ñáååë êÉëíÉê âî~ê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
™âÉêã~êâÉåK 
aÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã Éå Ü~ÖÉK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë ä®åÖë q®äíÄÉêÖÉí ëçã ®ê Éíí ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ëçã êÉëÉê ëáÖ Å~ R 
ã çî~å ÇÉí Ñä~Åâ~ çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí 
Å~ NUM ã ä™åÖí çÅÜ âå~ééí Éå Ü~äî ãÉíÉê ÄêÉíí ëÅÜ~âí ∏ëíÉê çã 
q®äíÄÉêÖÉíK f ëÅÜ~âíÉí ÇáêÉâí åÉÇ~åÑ∏ê ÄÉêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå 
Ü®êÇ E^fFK f Ü®êÇÉå çÅÜ á äÉê~å âêáåÖ ~åä®ÖÖåáåÖÉå á~âííçÖë ãóÅâÉí ëã™ 
Äáí~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI îáäâÉí áåÇáâÉê~ê ~íí ~åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâK e®êÇÉåë éä~ÅÉêáåÖI ∏ëíÉê çã ÄÉêÖÉíI ®ê ÇÉåë~ãã~ ëçã ÇÉ 
íêÉ Ü®êÇÄçííå~ê ëçã Üáíí~ÇÉë îáÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NQMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQMO çÑ OUVS 



  

 

 

 

^fp kê üê 
RNSQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
píçêäóÅâ~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìã 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âî~êíëI Äê®åí ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ìééÖ™ê íáää ãÉää~å NPP çÅÜ NPR ã çÅÜ ã~êâíóéÉå ®ê 
ëíÉåáÖI ÖêìëáÖ ãçê®åK aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë 
íáää íî™ ÇÉäçãê™ÇÉå E^J_FK aÉäçãê™ÇÉ ^ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ã~êâÉê~Ç 
íÉêê~ëë ëíê~ñ ìåÇÉê ehK lãê™ÇÉí ~åëä∏í á åçêê çÅÜ åçêÇ∏ëí íáää Éíí ëí∏êêÉ 
â®êêçãê™ÇÉK aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ é™ ÖêìåÇ ~î í®í Öê~åëâçÖ áåíÉ 
î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê å™Öçå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìí~å Ñê~ãíê®ÇÇÉ ëçã Éíí 
íóÇäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ Ñ∏êëí ÉÑíÉê ÇÉí ~íí ëâçÖÉå ~îîÉêâ~íëK aÉíí~ Ñ∏êëî™ê~ÇÉ 
å~íìêäáÖíîáë ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~îÄ~åáåÖ ~î ã~íàçêÇëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ Ñäáåíçê 
çÅÜ âî~êíë~îëä~Ö îáäâÉí âä~êí áåÇáâÉê~ÇÉ ~íí Éå ãÉëçäáíáëâ Äçéä~íë Ñ~ååë á 
çãê™ÇÉíK p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë TM âîã ~î Äçéä~íëÉå á êìíçêK aÉíí~ 
ìíÖ∏ê ÇÉå ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉåë ìêëéêìåÖäáÖ~ óí~ ÉÑíÉêëçã ÇÉí á 
éêçîÖêçé~ê çÅÜ ÉÑíÉê ~îÄ~åáåÖ î~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìí~åÑ∏ê ÇÉå ÅÉåíê~ä~ óí~åK `Éåíê~äí é™ Äçéä~íëÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êìåÇ~Ç ÜóÇÇâçåëíêìâíáçå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå çî~ä ë~ãäáåÖ 

áÇ~ NQMP çÑ OUVS 



 

 

ëí∏êêÉ ëíÉå~ê ëçã ë~ååçäáâí áåÖ™íí á î®ÖÖâçåëíêìâíáçåÉå ë~ãí íêÉ 
âê~ÑíáÖ~ ëíçäéÜ™ä ëçã î~ê ÅÉåíê~äí éä~ÅÉê~ÇÉ á ÜóÇÇ~åK eóÇÇ~åë Çá~ãÉíÉê 
ìééÖ™ê íáää Å~ NO âîãK qî™ ëí∏êêÉ Ü®êÇÖêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê~î ÇÉå Éå~ 
ä™Ö ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÜóÇÇ~åK m™ Äçéä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÄÉíóÇ~åÇÉ 
ÑóåÇã~íÉêá~ä Ç®ê Ñäáåí~å ÇçãáåÉê~ê ãÉÇ NSR ëíK _ä~åÇ Ñäáåí~å Ñáååë Éå 
ÄÉíóÇ~åÇÉ ã®åÖÇ Ä™ÇÉ ÜÉä~ çÅÜ Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ãáâêçëé™åK ^åí~äÉí 
âî~êíëÄáí~ê ìééÖ™ê íáää NPU ëí î~ê~î Éå ÄÉíóÇ~åÇÉ ÇÉä ìíÖ∏êë ~î ëéäáííÉêK 
fåíêÉëë~åí ®ê ~íí Äáéçä®ê íÉâåáâ ÜÉäí ÇçãáåÉê~êK aÉíí~ âçããÉê íáää 
ìííêóÅâ Ä™ÇÉ á â®êåçêå~ë çÅÜ ~îëä~ÖÉåë Ñ∏êÇÉäåáåÖK c∏êìíçã 
ëíÉåã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ÇÉä Äê®åÇ~ ÄÉå î~ê~î Éíí Ñ™í~ä ÄÉëí®ãíë 
ëçã î~ê~åÇÉ îáäÇëîáåK dÉåçã íî™ NQ ` Ç~íÉêáåÖ~ê â~å Äçéä~íëÉå 
éä~ÅÉê~ë á áåíÉêî~ääÉí TMMMJSSMM _` îáäâÉí çÅâë™ ëí∏Ç ~î ÇÉí 
~êâÉçäçÖáëâ~ ã~íÉêá~äÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQMQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
RNSP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖI bâÜ~Ö~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I âî~êíë~îëä~ÖI ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉI 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉI ÑáåÖÉêÄçêÖ ~î ÄêçåëK 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçíçêî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå Å~ NPMMM ãO ëíçê óí~ Ü~ê ìééã®ííëK ^î ÇÉåå~ óí~ Ü~ê Å~ OLP íçêî~íë 
çÅÜ ~îÄ~å~íë á çäáâ~ çãÖ™åÖ~êK råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ä™Ö é™ Éå Ñä~Åâ 
ãçê®åÜ∏àÇ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çÅÜ ÇÉäîáë ä®íí ëî~ää~ÇÉ àçêÇ~ê á óíëâáâíÉíK 
eÉä~ çãê™ÇÉí Ü~ê î~êáí ìééçÇä~í îáÇ çäáâ~ íáääÑ~ääÉå çÅÜ Éíí ëí∏êêÉ ÄäçÅâ 
ãÉÇ íî™ ëâ™äÖêçé~ê Ñ∏êÉâçããÉê é™ íçééÉå å®ê~ âê∏åÉí ~î Éå Ñä~Åâ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê Éíí íìåí ®êà~í ÄêìåàçêÇëëâáâí ãÉÇ 
ê∏àÇ~ óíçê ëçã â~åí~ë ~î PS ëóåäáÖ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK _ä~åÇ ÇÉëë~ Ö™ê ÇÉí 
~íí ìêëâáäà~ íêÉ íóéÉêI î~ê~î Éå íóé Ü~ê âìéáÖ óí~ ãÉÇ ÑäÉê~ ä~ÖÉê ëíÉå á 
çäáâ~ ëíçêäÉâ~ê ìí~å áåÄ∏êÇÉë çêÇåáåÖ ãÉå ëçã á ëáå ÜÉäÜÉí Ü~ê êìåÇ~ 
ÉääÉê êìåÇ~í ÑóêëáÇáÖ~ ÑçêãÉêK aÉå ~åÇê~ íóéÉå ÄÉëí™ê ~î Ö~åëâ~ éä~å~ 
Ñä~Åâ~ ê∏ëÉå á Éíí ÉääÉê íî™ ëâáâí ãÉÇ êìåÇ~ÇÉ ÑçêãÉêK aÉå íêÉÇàÉ 
ê∏ëÉíóéÉå Ü~ê â~ëí~íë ìéé á Éå çêÉÖÉäÄìåÇÉå Ü∏Ö á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí 
ÄäçÅâ ÉääÉê ÄÉêÖëâä~ÅâK m™ Éíí ëí®ääÉ ~îÖê®åë~ë íî™ çÇäáåÖëóíçê ~î Éå 
ëíÉåê~ÇK üíãáåëíçåÉ íî™ âêçåçäçÖáëâ~ ëâáâí â~å âçåëí~íÉê~ëK aÉí ®äÇëí~ 
áåÑ~ääÉê ìåÇÉê ëÉå Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ áåÇáâÉê~ë ~î 
ëâ™äÖêçéëÄäçÅâÉíI ä∏ëÑóåÇ ëéêáÇÇ~ á ëã™ ÖêìééÉê ∏îÉê Éíí ÄÉÖê®åë~í 
çãê™ÇÉ çÅÜ Éå ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉI ë~ãí ëàì Ü®êÇ~êI ëéêáÇÇ~ ∏îÉê 

áÇ~ NQMR çÑ OUVS 



 

å®ëí~å ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åI çÅÜ íêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Öêçé~êK bå 
ê∏àÇ óí~ îÉêâ~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ äáâëçã å™Öê~ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~K aÉå ~åÇê~ 
âêçåçäçÖáëâ~ Ñ~ëÉå ëçã â~å ëâ∏åà~ë ®ê Ñê™å NOJNPMM í~äÉí EÉåäáÖí NQ` 
Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåF çÅÜ ìíÖ∏êë ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ ëçã ÇÉäîáë äáÖÖÉê 
é™ ê~Ç êìåí ãÉê~ ëíÉåê∏àÇ~ óíçêK aÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëÑ~ëÉå ë çãÑ~ííåáåÖ ®ê 
ëî™êíçäâ~Ç éÖ~ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ çÇäáåÖÉåë áåÖêÉééK aÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖÉå 
äáÖÖÉê ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ëíÉåëíê®åÖëÄóÖÇÉå çÅÜ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
Ü~ê ëéçê~Çáëâí Ñ∏êÉâçããáí NIO âã ë∏ÇÉê çã s~ääëÄÉêÖë Äó á ÇÉëë 
ëâçÖëçãê™ÇÉK mêçîÉê Ü~ê í~Öáíë Ñ∏ê çäáâ~ ~å~äóëÉêK cçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê âî~ê åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ ã~êâÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQMS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 
 

^fp kê üê 
RNSO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖI s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI Äê®åÇ  äÉê~I ëä~ÖÖI ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âî~êíëI ëäáéëíÉåI 
Ü®ëíëâçI Ö®êÇÉëÖ™êÇëëí∏ê~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áåÖáÅâ á Éíí çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ãÉÇ çäáâ~ 
âçãéçåÉåíÉê ë™ëçã ëíÉåëíê®åÖ~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê çÅÜ Ü™äî®Ö~êK qçéçÖê~Ñáå ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î Ñä~Åâ 
ãçê®åã~êâ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëã®êêÉ Ü∏àÇÉê çÅÜ ë~åâã~êâÉêK båäáÖí ÇÉí 
Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê çãê™ÇÉí î~êáí Ü~Öã~êâ íáää s~ääëÄÉêÖë Äó 
Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí Ç™ îáëë åóçÇäáåÖ Ñ∏êÉâçãK c∏êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí ÄÉëíçÇ îÉÖÉí~íáçåÉå ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î éä~åíÉê~Ç 
Ä~êêëâçÖ çÅÜ Ü~Öã~êâëêÉãáåáëÅÉåëÉêK üíãáåëíçåÉ Ñóê~ âêçåçäçÖáëâ~ 
ëâáâí Ü~ê é™îáë~íë á çÇäáåÖëä~åÇëâ~éÉí ãÉÇ Ä∏êà~å ìåÇÉê óåÖëí~ 
Äêçåë™äÇÉêJÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK aÉëëìíçã Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ 
ëíÉå™äÇÉê á Ñçêã ~î Éåëí~â~ Öêçé~êI ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíë ë~ãí 
âÉê~ãáâI ãÉå ÇÉí ®ê çâä~êí çã ™âÉêÄêìâ ÄÉÇêÉîë á çãê™ÇÉí ìåÇÉê ÇÉåå~ 
íáÇK cê™å ÇÉå ®äÇëí~ çÇäáåÖëÑ~ëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
ëçã ë~ååçäáâí î~ê ìééÑ∏êÇ~ ~î ê∏àåáåÖëëíÉå Ñê™å Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ 
çÇäáåÖëóí~ ë~ãí Éíí ê∏àëíÉåëä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Éå ëíÉåëíê®åÖK 

áÇ~ NQMT çÑ OUVS 



 

 
 

  

 

aÉ íêÉ ëíÉåëíê®åÖ~ê ëçã îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ îáë~ë î~ê~ ìíÑ~ääå~ 
ëíÉåãìê~ê Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää å®ëíÑ∏äà~åÇÉ Ñ~ëW êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK qî™ ~îëåáíí ~î ëíÉåëíê®åÖ~ê Ü~ê êÉâçåëíêìÉê~íë é™ 
éä~íëK f Ä™Ç~ Ñ~ääÉå âìåÇÉ ÉåâÉäê~ÇáÖ~ ãìê~ê ãÉÇ Ä~ëëíÉå~ê ~î î~åäáÖíîáë 
â~åíëí®ääÇ~ ÄäçÅâ ìééÑ∏ê~ë íáää Éå Ü∏àÇ ~î MIU êÉëéÉâíáîÉ MIV ãK jÉÇ~å 
íî™ ~î ëíÉåãìê~êå~ Ü~ê ÄÉÖê®åë~í ëã™I ë®êÜ®Öå~ÇÉ ™âÉêJ çÅÜ 
®åÖëÖ®êÇÉå Ü~ê ÇÉå íêÉÇàÉ ëíÉåãìêÉå ÑìåÖÉê~í ëçã Ü®Öå~Ç ãÉää~å 
çãê™ÇÉí ãÉÇ ÇÉ ëã™ Ö®êÇÉå~ çÅÜ Éíí ÄÉíÉëçãê™ÇÉK bå ~î ÇÉ 
êÉâçåëíêìÉê~ÇÉ ãìê~êå~ Ü~ê ™íÉêìééÑ∏êíë é™ ÜÉãÄóÖÇëÖ™êÇÉå á 
s®ÇÉêëí~Ç Ç®ê çÅâë™ ÇÉ Ä™Ç~ ëâ™äÖêçéëÄäçÅâÉå éä~ÅÉê~íëK £îÉê ÜÉä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçã ëéêáÇÇ~ Ü®êÇ~ê çÅÜ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êK j∏àäáÖÉå ®ê Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK ^íí ë™ ®ê Ñ~ääÉí áåÇáâÉê~ë ~î ÇÉå âçåÅÉåíê~íáçå 
ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë~ãí ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå ãçê®åÜ∏àÇ á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK _çéä~íëÉå ®ê á ë™ Ñ~ää 
ëå~ê~êÉ Ñê™å à®êå™äÇÉêåë ®äÇêÉ ®å Ñê™å ÇÉëë óåÖêÉ ÇÉäI Ç™ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê á ∏îêáÖí ë~âå~ë áåçã çãê™ÇÉíK a®êÉãçí Ñ∏êÉâçã í~äêáâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ìíã~êâëçÇäáåÖ~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ á Ñçêã ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
ãÉê çÑçêãäáÖ~ çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK o∏àåáåÖëëíÉå Ü~ÇÉ çÅâë™ 
é™Ñ∏êíë íî™ ~î ëíÉåëíê®åÖ~êå~ é™ Éíí ë™Ç~åí ë®íí ~íí ãìêÉå ã™ëíÉ Ü~ Ñ~ääáí 
Ñ∏êÉ ÇÉí ~íí ê∏àåáåÖëëíÉåÉå âçã é™ éä~íëK aÉí ãÉëí~ íóÇÉê é™ ~íí 
ëíÉåëíê®åÖ~êå~ çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ ÜìîìÇë~âäáÖÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê 
ëíêìâíìêÉê Ñê™å ëâáäÇ~ íáÇÉêK bå ëíÉåëíê®åÖ î~ê ÇçÅâ ãÉÇÉäíáÇ~ ãÉå ÇÉå 
Ü~ê ~äÇêáÖ î~êáí Éå ëí™ÉåÇÉ ãìêK f ëí®ääÉí Ü~ê ÇÉå ë~ååçäáâí ÑìåÖÉê~í ëçã 
å™Öçå íóé ~î ÄÉÖê®åëåáåÖ áåçã ™âÉêã~êâÉåK aÉå óåÖëí~ Ñ~ëÉå 
êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë ~î ÇÉå ™âÉê ëçã íçÖë ìéé îáÇ ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí çÅÜ 
ëçã Äêìâ~ÇÉë Ñê~ã íáää NVQS Ç™ ÇÉå ëáëí~ ëâ∏êÇÉå Ä®êÖ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQMU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RNSN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
oáåå~I s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó çéíçâ~ÄÉäëíê®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåå~å ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã íáää ëí™åÇ Ü~ÇÉ íóî®êê 
ëíçê~ ÇÉä~ê ~î äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå êÉÇ~å ëÅÜ~âí~íëK aÉ Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉå 
î~ê ãÉää~å MIPR J MIR ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIU ã Çàìé~K f ÇÉ Ñ®êÇáÖÖê®îÇ~ 
ëÅÜ~âíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë éêçÑáäî®ÖÖ~êå~ çÅÜ åó~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ëâáâíîáë 
ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ íáää çê∏êÇ ã~êâI ~äíÉêå~íáîí íáää Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lãê™ÇÉ ^K sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí á ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ 
ÇÉäÉå ~î s~ääëÄÉêÖë Ö~ãä~ ÄóíçãíK e®ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉí Ñáåå~ë ã∏àäáÖÜÉíÉê 
~íí Ñáåå~ êÉëíÉê ~îI çÅÜ ÉîÉåíìÉääí Ç~íÉê~I Éíí ÇáâÉ ÉääÉê ~åå~å 
Öê®åëã~êâÉêáåÖ á ã~êâÉåK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ëâ~ää ÇÉå åó~ íÉäÉäÉÇåáåÖÉå 
ä∏é~ á ÄÉÑáåíäáÖí ëÅÜ~âí ëçã ÇçÅâ âçããÉê ~íí Öê®î~ë å™Öçí Çàìé~êÉ Ñ∏ê 
ÇÉå åó~ äÉÇåáåÖÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK 
lãê™ÇÉ _K fåîáÇ ™å ∏ëíÉê çã íçêéÉí cêáÇÜÉã ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã s~ääëÄÉêÖë 
Ö~ãä~ Äóíçãí î~ê ëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê íÉäÉäÉÇåáåÖÉå á ëíçêí ëÉíí êÉÇ~å 
Ñ®êÇáÖÖê®îÇ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉíK f ÇÉí ìééÖê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉí 

áÇ~ NQMV çÑ OUVS 



 

 
 

 

Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå Äçéä~íë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK m™ Éíí íáçí~ä éä~íëÉê á 
ëÅÜ~âíéêçÑáäÉå Ñ~ååë êÉëíÉê ~î ÖÉåçãÖê®îÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ Ü®êÇ~ê ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK f ë∏ÇÉê ÄÉÖê®åë~ë 
Äçéä~íëÉå ~î Éå íáÇáÖ~êÉ çêÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåëíê®åÖK f åçêê ÄÉÖê®åë~ë 
Äçéä~íëçãê™ÇÉí ~î Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ëçã î~ê ìééÉãçí ëÉñ ãÉíÉê ÄêÉÇ á 
ëÅÜ~âíÉíK aÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ î~ê áåíÉ ëóåäáÖ çî~å ã~êâK gçêÇÉå á 
ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå î~ê ã∏êâ çÅÜ ÇÉäîáë ëçíáÖ îáäâÉí î~ê Éå ëâ~êé âçåíê~ëí 
íáää àçêÇÉå ìí~åÑ∏ê ~åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã î~ê ãóÅâÉí äàìëK f ~åä®ÖÖåáåÖÉå 
Üáíí~ÇÉë Å~ QM Öê~ã âÉê~ãáâ ENO ëâ®êîçêF ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêI Ñ∏êãçÇäáÖÉå íáää ™êÉå âêáåÖ hêáëíá Ñ∏ÇÉäëÉK aÉí ®ê ìééÉåÄ~êí ~íí 
ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ®ê ÇÉä ~î Éå ëí∏êêÉ âçåëíêìâíáçå ãÉå ÑìåâíáçåÉå ®ê ÇçÅâ 
çîáëëK 
lãê™ÇÉ `K f é~êíáÉí åçêê çã íçêéÉí p~åÇäáÇÉå éä~åÉê~ÇÉë äÉÇåáåÖëíçäé~ê 
~íí Öê®î~ë åÉÇ á Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå ~î Éíí â®åÇ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK aÉí î~ê 
íêçäáÖí ~íí ÇÉä~ê ~î ëíê®åÖÉå ÖáÅâ ~íí Ñ∏äà~ ìåÇÉê îÉÖÉí~íáçåëëâáâíÉí ®îÉå 
é™ ÇÉëë~ éä~íëÉêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç PTR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQNM çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê 
RNSM 

üê 
NVVT 

k~ãåLéä~íë 
oóÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë á ÜìîìÇë~â ~î ™âÉêã~êâK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ä~å~ÇÉë Éíí OOMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ~î á ™âÉêã~êâÉå 
î~êîáÇ ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK bíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ é™ ORM ãO Ä~å~ÇÉë ~î á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä Ç®ê ™âÉêã~êâ ∏îÉêÖáÅâ íáää ëâçÖëã~êâK 
a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éíí é~ê ãáåÇêÉ Ü®êÇ~êK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëíçÇ á ÜìîìÇë~â ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëÇÉäÉå ìíÖàçêÇÉ ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëâçãéäÉñ ëçã ãÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ëáíí 
ÅÉåíêìã åçêê çã î®Öçãê™ÇÉíK 

áÇ~ NQNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQNO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNTS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñóåéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉä~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
eìîìÇÇÉäÉå ~î â~ÄÉäå ëâìääÉ åÉÇä®ÖÖ~ë á î®ÖÄ~åâI ìí~å å™Öçå âçåíêçääI 
ãÉå íî™ ~åëäìíåáåÖ~ê íáää pí çÅÜ i _êçÄó î~ê éä~åÉê~ÇÉK sáÇ pí _êçÄó 
Öê®îÇÉë Éíí MIP ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí á ëóÇî®ëíLåçêÇ∏ëí ãÉää~å î®ÖÉå çÅÜ 
~åëäìíåáåÖëéìåâíÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j~êâÉå 
î~ê ë~åÇáÖLÖêìëáÖ çÅÜ ÉñíêÉãí ëíÉåáÖK sáÇ i _êçÄó ÇêçÖë Éíí äáâå~åÇÉ 
ëÅÜ~âí çÅÜ ®îÉå Ü®ê ãÉÇ åÉÖ~íáîí êÉëìäí~íX áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NQNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®ëíê~ qçääëí~Ç PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NQNQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
RNRU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

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

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
éêçîëÅÜ~âíåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK 
qê~âíÉå Ü~ê î~êáí ÄÉÄçÇÇ ~ääíëÉÇ~å ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉê çÅÜ ÇÉí ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÄóÖÇK mä~íëÉå äáÖÖÉê á 
Ñìää™âÉêëÄóÖÇ îáÇ Öê®åëòçåÉå íáää Éíí ãÉê ìééÄêìíÉí ä~åÇëâ~éK 
cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å ìíÖ∏êë ~î Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ 
ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ™âÉêã~êâ âêáåÖ Éíí 
Ü∏ÖêÉ áãéÉÇáãÉåíI q®äíÄÉêÖÉíI é™ îáäâÉí s®ÇÉêëí~Ç SWNJP äáÖÖÉêK 
ríêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉ ~íí ÇÉí Ñ∏êÉâçããÉê ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
™íãáåëíçåÉ é™ íêÉ éä~íëÉê á çãê™ÇÉíK mêçîëÅÜ~âíÉå ìééîáë~ÇÉ ëé~êë~ãã~ 
ãÉå ÇçÅâ íóÇäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖëêÉëíÉê ÇÉäë á ™âÉêã~êâÉå ÇáêÉâí î®ëíÉê çã 
s®ÇÉêëí~Ç SWNJP Eçãê™ÇÉ ^I ÉîÉåíìÉää~ âçâÖêçé~êFI ÇÉäë åçêÇî®ëí çã 
q®äíÄÉêÖÉíë åçêÇëéÉíë Eçãê™ÇÉ _I ëí∏êêÉ ëâ®êîëíÉåëë~ãäáåÖ~êF çÅÜ 
ëäìíäáÖÉå á ÇÉå Ñä~Åâ~ ™âÉêã~êâÉå åçêÇ∏ëí çã áãéÉÇáãÉåíÉí Eçãê™ÇÉ `I 
∏îÉêéä∏àÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êFK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëâ~ää Ñ∏êãçÇäáÖÉå âçééä~ë 
íáää Éíí Öê~îÑ®äí ëçã íóÅâë Ü~ Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK p~ãã~åí~ÖÉí ìééîáë~ê 
çãê™ÇÉí Éå Ö~åëâ~ âçãéäÉñ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇI íêçíë ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
êÉä~íáîí ÖäÉë~ çÅÜ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~K 

áÇ~ NQNR çÑ OUVS 



 dÉåçã ëíìÇáÉ ~î Üáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ â~å ã~å ëÉ ~íí ÇÉí ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ®îÉå áååÉÜ∏ää Éíí ëíçêí ~åí~ä ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí 
ÄÉä®Öå~ á ™âÉêã~êâÉå åçêÇçëí çã q®äíÄÉêÖÉíK aÉ â~å ãáëëí®åâ~ë î~ê~ 
ã~êâÉêáåÖ~ê Ñ∏ê Ç™ E™ê NTSTF ëóåäáÖ~ Öê~î~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç SWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç SWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQNS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVRV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö ONM 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëâ~Ççê é™ Éå ëíÉåëíê®åÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖ~åÇÉ ~î 
î®Ö ONM ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ÇÉäë Ñ∏ê ~íí í~ êÉÇ~ 
é™ çãÑ~ííåáåÖÉå ~î ëâ~Ççêå~I ÇÉäë Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí Ç~íÉê~ 
ëíÉåëíê®åÖÉåK 
sáÇ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉä~ê ~î ëíÉåëíê®åÖÉå á 
î®ëíê~ ÇÉäÉå î~ê ÄçêíëÅÜ~âí~ÇÉ îáÇ ÄóÖÖ~åÇÉí ~î î®ÖÉåK bå ÜìëÖêìåÇ 
ëçã êÉÖáëíêÉê~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N Eaåê SRURLVPFI î~ê ÜÉäí Ñ∏êëí∏êÇ 
~î î®ÖÄóÖÖÉíK bå ãáåÇêÉ óí~ é™ Å~ OM ãO ìééíçÖë é™ Éå çëâ~Ç~Ç ÇÉä ~î 
ëíÉåëíê®åÖÉåI Ñ∏ê ~íí ëÉ Üìê ÇÉåå~ î~ê ìééÄóÖÖÇ ë~ãí Ñ∏ê ~íí Ç~íÉê~ 
ÇÉåå~K aÉå ÇÉä ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ä™Ö á âê~ÑíáÖí ëäìíí~åÇÉ 
íÉêê®åÖ çÅÜ î~ê íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ê~ëÉê~ÇK hçäéêçî íçÖë ìåÇÉê Éå ~î 
ëíÉå~êå~ ëçã ë~ååçäáâí Ü~Ñí Éíí ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉ çÅÜ áåíÉ ê~ë~í ìí Ñê™å 
ëíÉåëíê®åÖÉåK hçäéêçîÉí ®ê ®ååì áåíÉ ~å~äóëÉê~íK 

áÇ~ NQNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NQNU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVST NVVT 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäëí~I i™êëí~ÇI kóÅâÉäÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJiáäá káÉäëÉå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

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

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ∏îÉêÑ∏êáåÖëäÉÇåáåÖ Ñ∏ê êÉåî~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f kóÅâÉäÄó Öê®îÇÉë ëÉñ ëíóÅâÉå ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉå ä∏éÉê á î®ëíê~ â~åíÉå 
~î Éå Ö™êÇëíçãí ëçã Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê ÄóåK f 
çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë íî™ é~ê~ääÉää~ ëíÉåë~íí~ ÇáâÉåI îáäâ~ íêçäáÖÉå ®ê 
î®ÖÇáâÉå íáää Éå íáÇáÖ~êÉ î®Ö ëçã ÉåäáÖí ìééÖáÑí é™ éä~íë Ü~ê äÉíí áå íáää 
hêçåÖ~êÇÉåK p∏ÇÉê Ç®êçã Ñ~ååë Éíí áÖÉåÑóääí î~ííÉåÜ™äK ^î ÑóåÇÉå ~íí 
Ç∏ã~I óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ é™ä~ÖÇ îáíäÉêÇÉâçê çÅÜ éçêëäáåëÑ~í Ä∏ê 
î~ííÉåÜ™äÉí áåíÉ î~ê~ ëÉå~êÉ ®å NTMM ÉääÉê NUMMJí~äK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îÉê Ç®êÑ∏ê Ö∏ê~ë á çãê™ÇÉíK 
f i™êëí~Ç î~ê ÇÉ ÉåÇ~ëí Éíí ãáåÇêÉ é~êíá á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ÄóíçãíÉå 
ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖÉåK lãê™ÇÉí ®ê é™ ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å 
ã~êâÉê~í ëçã Öê®ëíçãíÉêK bíí ëÅÜ~âí é™ Å~ OM ã ÇêçÖë á ÇÉåå~ ÇÉäK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI î~êÑ∏ê çãê™ÇÉí â~å ä®ãå~ë ìí~å 
óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 
f c™ÖÉäëí~Ç ÄÉê∏êÇÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå íî™ ëíóÅâÉå íçãíÉêI ëçã ÉåäáÖí ÇÉå 
®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê Äóå î~êáí ÄÉÄóÖÇ~K f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå Üáíí~ÇÉë Éå 
ëçíÑä®ÅâI ^NI á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåI á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë Éå êÉÅÉåí ÖêçéI 

áÇ~ NQNV çÑ OUVS 



 

íî™ ëíçäéÜ™ä íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå íáÇáÖ~êÉ äìÑíäÉÇåáåÖ ëçã ÉåäáÖí ìééÖáÑí ëí™íí 
é™ éä~íëÉåI Éíí ëíÉåë~íí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉ çÅÜ Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉK p~ãíäáÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ êÉÅÉåí~K båÇ~ëí Éå 
~åä®ÖÖåáåÖI ëçíÑä®ÅâÉå ^NI â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâK bÑíÉêëçã 
~åä®ÖÖåáåÖÉå Ü~ÇÉ Éå ë™ ÇáÑÑìë â~ê~âí®ê çÅÜ ~íí áåÖ~ ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉë ëçã â~å íóÇ~ é™ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëI ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí çãê™ÇÉí 
â~å ä®ãå~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ píÉåÄó NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó OOT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó OOR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NQOM çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PVTO 

üê 
NVVT 

k~ãåLéä~íë 
o∏à~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Üóííçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
eóííãáäà∏å çãÑ~íí~ê Éå êìåÇ ã~ëìÖåëêìáå Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí çÅÜ íî™ 
ëä~ÖÖî~êé~êI ÄÉä®Öå~ é™ ~ää~ Ñóê~ ëáÇçê çã Éå î®ÖâçêëåáåÖK píê~ñ ë∏ÇÉê 
çÅÜ î®ëíÉê çã ã~ëìÖåëêìáåÉå êáååÉê eóííÄ®ÅâÉå çÅÜ êÉëíÉê ~î âê~ÑíáÖ~ 
ëíÉåÑ∏êÇ®ãåáåÖ~ê îáÇ hçäÑ~ääÉí á ÇÉåå~ Ä®Åâ âçãéäÉííÉê~ê Üóííãáäà∏å 
ãÉå ®ê Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖÉåK 
c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ Üóííãáäà∏å ä~ÇÉë ÉäëÅÜ~âíÉí á î®Öâ~åíÉåK aÉíí~ 
áååÉÄ~ê ÇçÅâ ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ~íí Éå ~î ëä~ÖÖÜ∏Ö~êå~ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ÇáêÉâí 
~î ëÅÜ~âíåáåÖÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ~î 
íî™ ëíê®ÅâçêI ÇÉäë Éå QM ã ä™åÖ ëíê®ÅâåáåÖ á î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î 
ëä~ÖÖî~êéÉåI ~åä NK aÉäë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ÇáêÉâí åçêê çã 
ã~ëìÖåëêìáåÉåI ~åä PK f ÇÉí Ñ∏êëí~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÖ åÉÇ íáää MIR 
ã åáî™ î~êÉÑíÉê ë~åÇ íçÖ îáÇK pä~ÖÖéêçîÉê íçÖë á ëÅÜ~âíÄçííÉåK f ÇÉí 
~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí êáîåáåÖëã~ëëçê ÉÑíÉê ã~ëìÖåÉåI 
Ç®êÉãçí áåÖÉå ëä~ÖÖK 
bÑíÉêëçã ÇçâìãÉåí~íáçå ~î Üóííãáäà∏å ë~âå~ë ìééê®íí~ÇÉë Éå 
∏îÉêëáâíëéä~å á ëâ~ä~ NWNMM é™ îáäâÉå ëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë áåK lãê™ÇÉí 
™íÉêëí®ääÇÉë ÉÑíÉê ~êÄÉíÉíK 

áÇ~ NQON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™åÖ~ UNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

áÇ~ NQOO çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PVTQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
kÉÇê~ iáÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíëI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î Ü∏Öëé®ååáåÖëäÉÇåáåÖ ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå ÇçãáåÉê~ë ~î íçêéä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î 
Ü®ääâáëíçêK båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä Äçéä~íëÉê ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ãÉå Éíí ÑäÉêí~ä 
ä∏ëÑóåÇ ~î óñçê â~å êÉéêÉëÉåíÉê~ Ä™ÇÉ Äçéä~íëÉê çÅÜ Öê~î~ê Ñê™å 
ëíÉå™äÇÉêåK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~ÇÉå á~âííçÖë Éå ã®åÖÇ 
âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê á çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå 
éçí~íáë™âÉê îáÇ k®ëK c∏êÉâçãëíÉå î~ê ë™ é~ëë êáâäáÖ ~íí ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë 
î~ê~ Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ®ê VR ã çÅÜ ã~êâíóéÉå 
ìíÖ∏êë ~î ë~åÇK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë íî™ ëÅÜ~âí çã ë~ãã~åä~Öí NVM ãK 
fåçã ÇÉí Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ é~êíáÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë S ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë™ëçã 
Öêçé~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå ëíçê Ü®êÇK f ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ãÉå Ñê®ãëí á 
ã~íàçêÇÉåI ëçã Äáíîáë ë™ää~ÇÉëI Ñ~ååë ~îëä~Ö çÅÜ ëé™å ~î âî~êíë çÅÜ 
Ñäáåí~K fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áåë~ãä~ÇÉë ÇÉëëìíçã ÑóåÇ á ™âÉêåë 
óí~K ûîÉå Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëI î~ê~î Éíí ÑóåÇ 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éå äáíÉå âî~êíëëâê~é~K _çéä~íëÉå â~å éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää 
ëíÉå™äÇÉêåK hçä áåë~ãä~ÇÉë á Éíí é~ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëçã ÖÉåçã `NQJ 

áÇ~ NQOP çÑ OUVS 



~å~äóë â~å âçãã~ ~íí ÖÉ Éå å®êã~êÉ Ç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

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

áÇ~ NQOQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPRP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~åI âî~êíÉêÉí _áâìé~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ÄÉåI éçêëäáåI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ ~î ëéáääî~ííÉåëÉêîáëÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qî™ Öêçé~ê é™ O ñ P ã êÉëéÉâíáîÉ O ñ S ã çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé é™ Å~ NISM 
ã ∏ééå~ÇÉë îáÇ ã~êâáåÖêÉééÉíK f ÇÉå Éå~ ~î ÇÉã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëÉåíáÇ~ 
âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖI çÇäáåÖëä~ÖÉê ë~ãí íî™ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK lÇäáåÖëä~ÖêÉí 
î~ê ëíêáããáÖíI ?íáÖÉêâ~â~?I çÅÜ Å~ MKNM ã íàçÅâíK á çÇäáåÖëä~ÖêÉíë ÄçííÉå 
Ñ~ååë íî™ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê åÉê á ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK aÉå Éå~ åÉÇÖê®îåáåÖÉå 
î~ê MKSM ã ÄêÉÇ á ÄçííÉå çÅÜ MIQM ã Çàìé çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ î~ê Å~ MINQ ã 
ÄêÉÇ á ÄçííÉå çÅÜ MIOM ã ÇàìéK _™Ç~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ î~ê ~îëã~äå~åÇÉ 
åÉê ãçí ëáå ÄçííÉåK aÉå ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éíí ëíçäéÜ™ä 
ãÉå ÇÉå ëí∏êêÉ Ü~ê ãÉê â~ê~âí®êÉå ~î Éå ÖêçéK píÉêáä äÉê~ Ñ~ååë é™ Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIRR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™f 
ä ÇÉå ~åÇê~ ÖêçéÉå Ñ∏ê ëéáääî~ííÉåëÉêîáë ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

áÇ~ NQOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQOS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTRN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_ìëëÜ™ääéä~íë bOOW~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI éçêëäáå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î Éå ÄìëëÜ™ääéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ë™î®ä Ç~ÖÉåë ëçã ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë óííÉêçãê™ÇÉK pÅÜ~âíÉíI OR ã ä™åÖíI OJR ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ 
MIR ã Çàìéí Öê®îÇÉë á âî hî~êåÇ~ããÉåK 
qêçííç~êÉå çÅÜ é~êíáÉí åçêê çã ÇÉåå~ áååÉÜ∏ää Ñóääå~Çëã~ëëçê Ñê™å Éî 
NTMMJí~ä ãÉå Ñê~ãÑ∏ê ~ääí NUMMJçÅÜ NVMMJí~äK c∏êÉã™ä ëçã Öê∏åí 
Ñ∏åëíÉêÖä~ë çÅÜ Ö~íëíÉå áåÇáâÉê~ÇÉ ÇÉíí~ ë~ãí éçêëäáå çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ë á 
Öêçé~ê åÉÇÖê®îÇ~ ÖÉåçã ä~ÖêÉíK m™ Éíí Çàìé ~î MISJMIT ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
çê∏êÇ ã~êâ ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î ëíóî äÉê~K 
k™Öê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåíÉ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NQOT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQOU çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
RMVO NVVT 

k~ãåLéä~íë 
j~äãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí åóíí ÑäóÖãÉÇáÅáåëâí ÅÉåíêìã é™ 
j~äãÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ é™ éä~íëÉåK a™ ä®åëãìëÉÉí 
âçã íáää éä~íëÉå Ü~ÇÉ êÉÇ~å ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Öê®î~êÄÉíÉå~ ~îëäìí~íëK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÑáÅâ Ç®êÑ∏ê íáää ëíçê ÇÉä â~ê~âí®êÉå ~î Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖI 
á ëóÑíÉ ~íí ë∏â~ Ñ~ëíëí®ää~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ ëâ~Ç~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
Öê®î~êÄÉíÉå~K qáää ÇÉåå~ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ÑçÖ~ÇÉë çÅâë™ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉ óíçê ëçã á ÇÉå å®êã~ëíÉ Ñê~ãíáÇÉå ëâ~ 
âçãã~ ~íí Éñéäç~íÉê~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖÉíK 
qáÇáÖ~êÉ ìåÇÉê NVVT Ü~ÇÉ j~êáÉ pâçÖäìåÇI £ijI ìåÇÉêë∏âí Éå ãáåÇêÉ 
óí~ ëíê~ñ åçêê çã ÇÉå åì ~âíìÉää~K sáÇ ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçã 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ãÉÇÉäíáÇ~ â~äâáåÇìëíêá á Ç~ÖÉåK h~äâáåÇìëíêáå Ü~ê 
Ää~åÇ ~åå~í Ñ∏êëÉíí iáåâ∏éáåÖë Ççãâóêâ~ ãÉÇ ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~ä EpìåÉ 
iàìåÖëíÉÇíI ãìåíä ìééÖáÑíFK c∏êìíçã ä®ãåáåÖ~ê ~î ÇÉåå~ â~äâáåÇìëíêá 
âìåÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉI â®åÇ Ñê™å éä~íëÉå 
Ñ∏êî®åí~ëK aÉí âìåÇÉ çÅâë™ âçåëí~íÉê~ë ~íí ä®ÖÉíI Ü∏Öí ìéé é™ j~äãÉå 
ãÉÇ ìíëáâí ∏îÉê ëä®ííÉå á ë∏ÇÉêI î~ê ä®ãéäáÖí Ñ∏ê íáÇáÖ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖK 
sáÇ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë â~åíÉêå~ é™ ÇÉí êÉÇ~å Öê®îÇ~ 

áÇ~ NQOV çÑ OUVS 



 

 

 
 

ëÅÜ~âíÉíK aÉëëìíçã ìééíçÖë Éíí NIR ã ÄêÉíí çÅÜ NR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí á 
åçêÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ Ñê™å ëÅÜ~âíâ~åíÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK båÇ~ëí ëéêáÇÇ~ âêçëë~ÇÉ íÉÖÉä çÅÜ ëéêáÇÇ~ Äáí~ê ~î Äê®åÇ 
â~äâëíÉå ëâî~ääê~ÇÉ çã å®êÜÉí íáää Ñçêåä®ãåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå íçÖë é™ äáâå~åÇÉ ë®íí Éíí ëÅÜ~âí ìéé é™ ÇÉå ~åÇê~ 
â~åíÉå ~î ÇÉí êÉÇ~å Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉíI á åçêÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉëëìíçã 
ìééíçÖë íî™ ëÅÜ~âí á Éå í®åâí âìäîÉêíëíê®Åâ~ åçêê çã î®ÖÉåK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉëë~ ëÅÜ~âíK 
a®êãÉÇ ~åëÉê ä®åëãìëÉÉí ~íí áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ î~êáí 
é™îÉêâ~í ~î ÇÉå Üáííáääëî~ê~åÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåI ÉääÉê âçããÉê ~íí 
é™îÉêâ~ë ~î ÇÉå Ñçêíë~íí~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ NQPM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PTRM NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí båÖÉäÄêÉâí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_fI `fI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qî™ ëÅÜ~âí ìåÇÉêë∏âíÉëI Éíí ãáåÇêÉ EPM âîãF áååÉ é™ Ö™êÇÉå çÅÜ Éíí 
ëí∏êêÉ ERM âîãF ìí ãçí _àÉäâÉÖ~í~åK _™Ç~ íáääÄóÖÖå~ÇÉêå~ë Üìëâêçéé~ê 
î~ê í®åâí~ ~íí ÄóÖÖ~ë â®ää~êä∏ë~ çÅÜ Ñ∏ê~åâê~ë á ÄÉÑáåíäáÖ~ ÜìëK c∏ê ÇÉíí~ 
âê®îÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ åÉÇ íáää Å~ MIT ã ÇàìéK c∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ â~ê~âí®êÉå 
~î ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ëâìääÉ âçãã~ ~íí í®Åâ~ë ∏îÉêI Öê®îÇÉë ORB ~î 
óí~å íáää âìäíìêä~ÖÉêÄçííÉåK 
f ëÅÜ~âí N é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëî~êí ãóääáÖí âìäíìêä~ÖÉê îáÇ Éíí Çàìé ~î MIP ã 
ìåÇÉê ã~êâóí~åK i~ÖêÉí Ñçêíë~ííÉ åÉÇ íáää MIU ã ìåÇÉê ã~êâ Ç®ê í®ãäáÖÉå 
ìééä∏ëí~ íê®âçåëíêìâíáçåÉê íçÖ îáÇK aÉíí~ ∏îÉêëí~ ä~ÖÉê Öê®îÇÉë á R 
åáî™Éê ëçã îáë~ÇÉ é™ Éå çãÄä~åÇåáåÖ ~î ÑóåÇ Ñê™å éÉêáçÇÉå NP JNUMM 
í~äK ûäÇêÉ íóéÉê ~î âÉê~ãáâ ∏â~ÇÉ ÇçÅâ ëìÅÅÉëëáîí á ä~ÖÉê~å~äóëÉåI 
âÉê~ãáâÉå ÇçãáåÉê~ÇÉë ÇçÅâ Ñìääëí®åÇáÖí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ~î çäáâ~ 
íóéÉêK råÇÉêëí Ñ~ååë íî™ åáî™Éê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ íê®ÄÉÄóÖÖÉäëÉI Ää~åÇ ~åå~í 
íê®ê®ååçê çÅÜ Éå ÄÉî~ê~Ç âåìííáãêáåÖK hÉê~ãáâÑóåÇÉå á ÇÉëë~ íî™ åáî™Éê 
î~ê ê~Çáâ~äí ~ååçêäìåÇ~ çÅÜ ÇçãáåÉê~ÇÉë ÜÉäí ~î `f çÅÜ _f ÖçÇëK aÉëë~ 
íî™ åáî™Éê â~å Ä™Ç~ Ç~íÉê~ë íáää ãáííÉå ~î çÅÜ ëäìíÉí ~î NOMMJí~äK råÇÉê 
ÇÉå ìåÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåáî™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêI îáäâÉí îáë~ÇÉ ~íí 

áÇ~ NQPN çÑ OUVS 



 

 

ëí~ÇÉåë ìíÄóÖÖå~Ç íáää ÇÉåå~ ìíâ~åí ëâÉíí îáÇ ãáííÉå ~î NOMMJí~äK 
aÉí ëí∏êêÉ ëÅÜ~âíÉíI ëÅÜ~âí O îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ëí∏êí ~î ÇáîÉêëÉ 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê å®ëí~å á ëáå ÜÉäÜÉíK båÇ~ëí Éå äáíÉå í™êíÄáíI P ñ Q ã á 
∏ëíê~ ÇÉäÉå î~ê çê∏êÇK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âê~ÑíáÖ ãìê ÉääÉê ãìê~Ç 
ÜìëÖêìåÇI ãÉÇ ëçÅâÉäK eìëÖêìåÇÉå î~ê ìééÑ∏êÇ ~î ìéé íáää O ã á Çá~ã 
ëíçê~ ëíÉå~êK m™ áåëáÇ~å Ñ~ååë Éíí ëâ~Ç~í Öçäî ~î âåóíå®îëëíçê ëíÉåK a™ 
ãìêëíê®Åâ~å î~ê ÄÉä®ÖÉå é™ ëí~ÇëÖê®åëÉå ìåÇÉê NTMMJí~äÉí çÅÜ á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää ëí~ÇëÇáâÉí çÅÜ Ñ∏êÉÑ∏ää Ü~ Ü~Ñí ë~ãã~ ëíê®ÅâåáåÖ ëçã 
ÇÉíí~I Ñ∏êÉÑ∏ää Éå íçäâåáåÖ ~î ãìêÉå ëçã Éå ÄÉÑ®ëíåáåÖëãìê ë~ååçäáâK 
cóåÇã~íÉêá~äÉíI ®îÉå ìåÇÉê ÇÉí ~î âìääÉêëíÉå ä~ÖÇ~ ÖçäîÉí îáë~ÇÉ ëáÖ 
ÇçÅâ î~ê~ Ñê™å NUMM í~äK a™ ®äÇêÉ â~êíçê ÇÉëëìíçã îáë~ê ~íí Éå ä~ÇìÖ™êÇ 
äÉÖ~í Ü®ê ìåÇÉê NUMM í~ä ÑáÅâ ÄÉÑ®ëíåáåÖëí~åâÉå ìééÖÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQPO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMVT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
üëîáâÉä~åÇÉíI cä~íî~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã 
~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 

fåîÉåíÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÉåÇ~ëí é™ cä~íî~êéëëáÇ~å á içÑí~Ü~ãã~êë ëçÅâÉå 
çÅÜ h~äã~ê ä®åK ríãÉÇ ëíê®Åâ~å Ñ~ååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Éå çë®âÉê êÉëí ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖ EiçÑí~Ü~ãã~ê PVMWNFK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå Éà ÄÉê∏êÇÉë ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉåK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ áåÇáâ~íáçåÉê 
é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉåK 

áÇ~ NQPP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h~äã~ê pã™ä~åÇ içÑí~Ü~ãã~ê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ £ëíê~ bÇ 

áÇ~ NQPQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTQV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí aêçííÉåI hî~êåî®ÖÉåI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìíÄóíÉ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ë™î®ä Ç~ÖÉåë ëçã ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë óííÉêçãê™ÇÉK pÅÜ~âíÉí ëçã Öê®îÇÉë MIQJMIR ãÉíÉê 
Çàìéí Ñ∏äàÇÉ ÇÉí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíK aÉå ÄçêíÖê®îÇ~ àçêÇÉå ìíÖàçêÇÉë 
~î ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK f ~åëäìíåáåÖÉå ãÉää~å hî~êåÖ~í~å çÅÜ 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉå äÉê~ é™ MIR ãÉíÉêë ÇàìéK h~åëâÉ ìíÖ∏ê 
äÉê~å çê∏êÇ ã~êâ îáäâÉí á ë™ Ñ~ää áååÉÄ®ê ~íí ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ ëäìí~í Ü®êK kó~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ëâìääÉ âìåå~ é™îáë~ ÇÉíí~ 
çÅÜ â~åëâÉ ®îÉå ëé™ê Ñê™å ëí~ÇÉåë ÄÉÖê®åëåáåÖëJLÄÉÑ®ëíåáåÖëîÉêâ á Ñçêã 
~î éä~åâI ÇáâÉå ÉääÉê ÇóäáâíK 

áÇ~ NQPR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQPS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PSPQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
e~ÖÉÄó ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Öê~îÑ®äíI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó OTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

hìÇÇÄó NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

hìÇÇÄó OTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ NQPT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNRV NVVT 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI Ü~êíëí®íåáåÖ 

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

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çãÑ~ííåáåÖÉå çÅÜ 
ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉí åóìééí®Åâí~ Öê~îÑ®äí ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ é™ éä~íëÉåK _óÖÇÉå ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå á Öê®åëòçåÉå 
ãÉää~å Ñìää™âÉêëä~åÇëâ~éÉí çÅÜ Éíí ãÉê ìééÄêìíÉí ä~åÇëâ~é á ë∏ÇÉê ®ê Éíí 
ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉK cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å ìíÖ∏êë Ñê®ãëí ~î 
Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ëâ™äÖêçéë äçâ~äÉêK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí éä~íëÉå áååÉÜ™ääÉê êÉëíÉêå~ ~î Éíí Öê~îÑ®äí 
Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK f ™âÉêã~êâÉå î®ëíÉê çã q®äíÄÉêÖÉí Ñ~ååë Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ™íãáåëíçåÉ ÑÉã î®äÄÉî~ê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ íî™ 
ëâ®êîëíÉåëÑóääÇ~ Öêçé~êK aÉíí~ çãê™ÇÉ Ä∏ê ëäìíìåÇÉêë∏â~ë Ñ∏êÉ Éå 
ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖK f çãê™ÇÉí åçêÇ∏ëí çã ÄÉêÖÉí Üáíí~ÇÉë åáç ãóÅâÉí 
ëâ~Ç~ÇÉ Öê~îÖ∏ããçê ë~ãí íî™ ëçíÑä®Åâ~ê ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK aÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÄçêííçÖë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~êÑ∏ê 
çãê™ÇÉí â~å ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK dê~î~êå~ â~å ÄÉëâêáî~ë ëçã 
ÑÉã Äê~åÇÖêçé~êI íî™ ÄÉåÖêçé~ê çÅÜ íî™ ìêåÉÄê~åÇÖêçé~êK f íêÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ çÅÜ íî™ áååÉÜ∏ää Ü~êíëí®íåáåÖ íáää 

áÇ~ NQPU çÑ OUVS 



ëîÉé~ëâ~êI î~ê~î ÇÉå Éå~ î~ê åÉÇä~ÖÇ ëçã ÄÉåÄÉÜ™ää~êÉK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
â~å éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ çÅÜ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NQPV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PUTP NVVT 

k~ãåLéä~íë 
p~åâí gçÜ~ååÉë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖK 
båëà∏åë îáää~ë~ãÜ®ääÉ ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê çã kçêêâ∏éáåÖI ä®åÖë ÇÉå 
åçêÇ∏ëíê~ ëíê~åÇÉå ~î båëà∏åK i~åÇëâ~éÉí ®ê ëí~êâí âìéÉê~í çÅÜ ÇÉå 
ÇçãáåÉê~åÇÉ å~íìêíóéÉå ìíÖ∏êë ~î í~ääëâçÖK aÉ ìåÇÉêë∏âí~ íçãíÉã~ 
äáÖÖÉê é™ Éå ÄêÉÇ ™ëëíê®ÅâåáåÖ Ç®ê ÇÉ Ü∏Öëí~ é~êíáÉêå~ å™ê ∏îÉê TM ã ∏ ÜK 
fåçã îáää~çãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~ääíáÑê™å ®äÇêÉ 
ëíÉå™äÇÉê çÅÜ Ñê~ã™í á íáÇÉåK f å®êÜÉíÉå ~î ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ íçãíÉêå~ 
äáÖÖÉê íî™ ãáåÇêÉ à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äí ë~ãí Éå ãÉëçäáíáëâ Äçéä~íëK 
aÉå Ñ∏êëí~ íçãíÉå Eqçãí `F äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå p~åâí 
gçÜ~ååÉë NOOWNK _çéä~íëÉå Ü~ê äÉÖ~í é™ Éå ÑçêåíáÇ~ ∏I é™ Éå ë~åÇëíê~åÇ á 
Éå Ç™íáÇ~ Ü~îëîáâK j~êâÉå êìåí ÇÉåå~ ëíê~åÇ ®ê ëíÉåáÖ çÅÜ ãóÅâÉí 
ÄäçÅâêáâK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê é™ Éå åáî™ çãâêáåÖ RRJSM ãK ∏K ÜK îáäâÉí Ä∏ê 
ÄÉíóÇ~ ~íí ÇÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêåI å®êã~êÉ ÄÉëí®ãí 
çãâêáåÖ ™ê SMMM Ñ∏êÉ hêáëíìëK _çéä~íëÉåë ìíëíê®ÅâåáåÖ ®ê áåíÉ âä~êä~ÖÇK 
póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê Ç®êÑ∏ê ~íí Ñ∏êë∏â~ ëé™ê~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉå Ñ∏êÉëä~Öå~ íçãíÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îíçêî~ÇÉë çÅÜ Öê®îÇÉë ™íí~ óíçê áåçã íçãí `I é™ 

áÇ~ NQQM çÑ OUVS 



 
 

 

 

ÇÉ íçéçÖê~Ñáëâí ãÉëí ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉå~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
píÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ®ê íêçäáÖÉå ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå ë®ëçåÖëã®ëëáÖí 
ìíåóííà~Ç à®Ö~êëí~íáçå á óííêÉ ëâ®êÖ™êÇÉåK _çéä~íëÉå ®ê Ç®êÑ∏ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ãóÅâÉí äáíÉå çÅÜ äáÖÖÉê á ëáå ÜÉäÜÉí é™ ÇÉå ÑçêåíáÇ~ 
ë~åÇëíê~åÇÉå é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå píK gçÜ~ååÉë QWPU çÅÜ á å~íìêã~êâÉå î®ëíÉê 
çã ÇÉåå~ Ñ~ëíáÖÜÉíK 
aÉå ~åÇê~ íçãíÉå Eíçãí bF äáÖÖÉê á Éå êÉä~íáîí Äê~åí ëóÇëäìííåáåÖ åÉÇ 
ãçí båëà∏åK qçãíÉå áååÉÜ™ääÉê ÑäÉê~ ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê âêáåÖ åáî™Éêå~ ãÉää~å QMJRM ãK ∏K ÜK mä~íëÉå ìíÖ∏ê 
ÇÉ Ö~ãä~ áå®Öçêå~ âêáåÖ íçêéÉí kó~äìåÇK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âí á ÇÉå Ö~ãä~ ™âÉêå ë~ãí á 
ëâçÖëã~êâÉå á åçêêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NQQN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUTQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

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

aÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á é~êâãáäà∏ ÇáêÉâí 
ëóÇî®ëí çã Ü®ääêáëíåáåÖëäçâ~äÉå p~åâí gçÜ~ååÉë NQWNK aÉåå~ ìíÖ∏êë ~î 
ONR Ü®ääêáëíåáåÖ~ê çÅÜ ëâ™äÖêçé~êK _ä~åÇ êáëíåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉâçããÉê NO 
ëâÉééI S ÜàìäâçêëI NQ Ñçíëìäçê çÅÜ Éå ~îÄáäÇåáåÖ ~î Éå ÄÉíëä~Ç Ü®ëí ë~ãí 
Éå ã~åíÉäK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ä~å~ÇÉë ÇÉå ~âíìÉää~ óí~å ~î ãÉÇ Éå 
Öê®îã~ëâáå çÅÜ ÇÉäîáë ÇàìéëÅÜ~âí~ÇÉë çãê™ÇÉí î~êîáÇ ÇÉí âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí çãê™ÇÉí î~ê ã~êâÄÉêÉíí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çÅÜ ìééÑóääí ãÉÇ 
ëÅÜ~âíã~ëëçêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NQQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQQP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PUTR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
k~îÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î™íã~êâë~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê Ñ∏äàí ~î 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éíí ã∏àäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉI lÄàÉâí fI ë~ãí Éíí ÄçêíçÇä~í ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã Ñ∏êÉëä™ë íáää 
îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK póÑíÉí ®ê ~íí âçåíêçääÉê~ çã 
Ñçêåä®ãåáåÖ ëçã âî~êäáÖÖÉê ìåÇÉê éäçÖÇàìé ÄÉê∏êëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qáåÖëí~Ç NQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NQQQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUSU NVVT 

k~ãåLéä~íë 
oáë®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÇÉé™ÑóåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇ 

cóåÇ 
ÖìäÇ~êãêáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
m™ ìééÇê~Ö ~î ä®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å ìíÑ∏êÇÉ 
oáâë~åáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI ^îÇÉäåáåÖÉå Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI 
rs iáåâ∏éáåÖI Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Éå åóìééí®Åâí 
ÖìäÇ~êãêáåÖK i®åëëíóêÉäëÉå ÑáÅâ ìåÇÉê åçîÉãÄÉê ã™å~Ç NVVT 
â®ååÉÇçã çã Éíí ÑóåÇ ~î Éå ëä®í îáâáåÖ~íáÇ~ ÖìäÇ~êãêáåÖ ëçã 
ìêëéêìåÖäáÖÉå Üáíí~ÇÉë Ñ∏ê Åáêâ~ íáç ™ê ëÉÇ~åK rs iáåâ∏éáåÖ ìééÇêçÖë 
~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉå ìíéÉâ~ÇÉ ÑóåÇéä~íëÉå ãÉÇ 
Üà®äé ~î ãÉí~ääÇÉíÉâíçêI î~êîáÇ óííÉêäáÖ~êÉ Éå ÖìäÇ~êãêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
fÇ~Ö ®ê ÜÉä~ ÑóåÇéä~íëÉå ë~ãí çãê™ÇÉí Ç®êçãâêáåÖ ëóëíÉã~íáëâí ~îë∏âí 
ìí~å ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ÑçêåÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉå Ñ∏êëí~I ÇÉå ëä®í~I ~êãêáåÖÉå ®ê Éå êáåÖ ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ê 
ÄÉëí™íí ~î Éå ÖÉÇáÖÉå ÖìäÇíÉå ëçã î~ê íàçÅâ~ëí é™ ãáííÉåK aÉå 
ë~ãã~åä∏ÇÇ~ ÑçÖÉå Ü~ê î~êáí í®Åâí ~î Éå ÇÉäîáë çêåÉê~Ç Üóäë~K oáåÖÉå 
Ü~ê Ääáîáí çãÄ∏àÇ ÖÉåçã ~íí ã~å Çê~Öáí áë®ê êáåÖÉå îáÇ ÑçÖÉå çÅÜ Ä∏àí áå 
Éå~ ®åÇÉå qóéÉå ®ê çî~åäáÖ á pîÉêáÖÉ ãÉå Ü~ê á a~ãå~êâ Ç~íÉê~íë íáää 
VMMJí~äÉí ÉhêK aÉå ~åÇê~I ÇÉå îêáÇå~I ~êãêáåÖÉå ®ê ~î Éå íóé ëçã î~ê 
êÉä~íáîí î~åäáÖ ìåÇÉê îáâáåÖ~íáÇI Ç™ Ñê~ãÑ∏ê~ääí á ëáäîÉêK oáåÖÉå î~ê ëåçÇÇ 
~î íî™ ÑóêëáÇáÖ~ íÉå~ê îáäâ~ ®îÉå ÇÉ î~ê íàçÅâ~ëí é™ ãáííÉåK aÉ íìåå~ 

áÇ~ NQQR çÑ OUVS 



®åÇé~êíáÉêå~ î~ê ë~ãã~åîáê~ÇÉ íáää Éå âåìíK pâ~ííÑóåÇÉíë íçí~ä~ îáâí 
áååÉÄ®ê ~íí ÇÉ Ä®ÖÖÉ ~êãêáåÖ~êå~ Ñê™å a∏ãÉëí~Ç ®ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
íêÉÇàÉ ëí∏êëí~ îáâáåÖ~íáÇ~ ÖìäÇëâ~ííK aÉ å®êã~ëíÉ Ö™êÇ~êå~W a∏ãÉëí~ÇI 
eìëÄóI pãÉÇÄó çÅÜ cê∏ÄÉêÖ~ ë~ãí ®îÉå Éå Ñ∏êëîìååÉå _çëÖ™êÇI íóÇÉê 
é™ ~íí ÑóåÇÉí áåÖ™ê á Éå ÄóÖÇ Ç®ê ÅÉåíê~ä~ éçäáíáëâ~ çÅÜ ~Çãáåáëíê~íáî~ 
ÑìåâíáçåÉê ë~ãä~íë ìåÇÉê óåÖëí~ à®êå™äÇÉê çÅÜ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK cóåÇÉå 
Ü~ê íêçäáÖÉå çÑÑê~íë ëçã ÖìÇ~Ö™î~ ÉääÉê ä~Öíë åÉÇ ëçã ÖìäÇëãÉÇÉåë ÇÉé™ 
Ñ∏ê íáääîÉêâåáåÖ ~î åó~ Ñ∏êÉã™äëÑçêãÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQQS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUPS NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖÖ~í~åI cçääáåÖÉÖ~í~åI hî~êíÉêí s®éå~êÉå ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI ëéáâI çÇÉÑáåáÉêÄ~ê~ êçëíâäìãé~êI âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ ÇÉäë á Ö~íìã~êâI ÇÉäë áå é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ âî s®éå~êÉå N 
çÅÜ âî qìääå®êÉå OVK 
f Ö~íìëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ Ö~íìåáî™Éê Eëçã ãÉëí Ñóê~ çäáâ~ åáî™ÉêF 
ìåÇÉê ÇÉå ãçÇÉêå~ ~ëÑ~äíÉåK aÉå ®äÇëí~ Ö~íìåáî™å ä™Ö ÇáêÉâí é™ 
ÄçííÉåë~åÇÉåK m™ Éå ëíê®Åâ~ ä®åÖë Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ âî s®éå~êÉå T çÅÜ U 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖI Ää ~ ëíçê~ ÄçííÉåëâ™ääçê çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå 
ëóääëíÉåëê~Ç ãÉÇ ~åëäìí~åÇÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 
f ÇÉí ìåÇÉêëí~ ä~ÖêÉíI ÇáêÉâí é™ ÇÉå ëíÉêáä~ ë~åÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~êK 
a~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ ë~âå~ë Ñê™å ÇÉ ®äÇêÉ ä~ÖêÉåK `~ MINJMIP ã åÉê á î~Ç ëçã 
ìééÑ~íí~ÇÉë ëçã ëíÉêáä ë~åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~Çê~íãÉíÉêëíçê~ çêÉÖÉäÄìåÇå~ 
ÇêóÖí ÇãJÇàìé~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 

áÇ~ NQQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NQQU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUPR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
_à®äÄçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñ∏êìíçã åìíáÇ~ ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~êI ëÉåíáÇ~ 
çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ã~íàçêÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NQQV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNTT NVVT 

k~ãåLéä~íë 
^äî~ëíê~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

h~ÄÉäå éä~åÉê~ë ~íí Öê®î~ë åÉÇ ìíãÉÇ Éå Å~ PRM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ áåîáÇ 
ÄÉÑáåíäáÖ~ ÖêìëJ çÅÜ ~ëÑ~äíî®Ö~êK mä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á Éå ëóååÉêäáÖÉå 
áåíêÉëë~åí ÄóÖÇ î~Ç Ö®ääÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK 
h~ÄÉä~êÄÉíÉí éä~åÉê~ë ~íí ìíÑ∏ê~ë ãÉää~å ^äî~ëíê~ é™äÄóÖÖå~Ç çÅÜ ÇÉí 
â®åÇ~ Öê~îÑ®äíÉí ?pã∏êâìääÉå?K ^îëí™åÇÉí ãÉää~å ÇÉ íî™ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÉåÇ~ëí Å~ PMM ãK m™äÄóÖÖå~ÇÉåI ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå 
ëóÇ∏ëí çã ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉåI ®ê ÇÉäìåÇÉêë∏âí á ÑäÉê~ çãÖ™åÖ~ê ìåÇÉê 
NVMMJí~äÉíK _óÖÖå~ÇÉå î~ê ~åä~ÖÇ é™ Éå ~îë~íë á åçêÇî®ëíëäìííåáåÖ ~î 
ãçëëã~êâ çÅÜ ®ê îáÇ~ â®åÇ é™ ÖêìåÇ ~î ëáå ãóÅâÉí çî~åäáÖ~ 
âçåëíêìâíáçåëJ çÅÜ ÑìåâíáçåëíóéK dê~îÑ®äíÉí ëçã ÄÉå®ãåë pã∏êâìääÉåI 
ÄÉä®ÖÉí åçêÇî®ëí çã éä~íëÉåI ~åëÉë î~ê~ ìíÖê®îí çÅÜ Äçêíí~ÖÉíK båäáÖí Éå 
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ ëâ~ää Ü®ê Ü~ ìåÇÉêë∏âíë Éå êÉëí ëíÉåI NVU ëâÉäÉííÖê~î~ê 
çÅÜ NMO Äê~åÇÖê~î~êK jçê®åÜ∏àÇÉå ®ê åÉÇëÅÜ~âí~Ç é Ö ~ Öêìëí®âí çÅÜ 
∏îÉê çãê™ÇÉí Ö™ê oáâëî®Ö RMK kìãÉê~ Ñáååë áåÖ~ ëóåäáÖ~ ëé™ê ~î Öê~î~êK 
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉ é~êíáÉê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã ÄÉê∏êÇÉ çê∏êÇ 

áÇ~ NQRM çÑ OUVS 



 

ã~êâK ríãÉÇ ÇÉ ~ëÑ~äíÉê~ÇÉ î®Ö~êå~ éä~åÉê~ë â~ÄÉäå ~íí ä®ÖÖ~ë á ÇÉ 
ÄÉÑáåíäáÖ~ ëä®åíÉêå~ î~êÑ∏ê ÇÉëë~ Éà áåÖáÅâ á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë S ëÅÜ~âí á ™âÉêJ çÅÜ Ü~Öã~êâ çÅÜ ÇÉå 
ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇÉå î~ê NPS ãK j~íàçêÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ã∏êâI 
íçêîÄä~åÇ~Ç ãóää~I ãÉää~å MIQMJMITR ã ÇàìéI çÅÜ ìåÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë 
~î ë~åÇ ÉääÉê ãçê®åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NQRN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUUR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
póääÉêëíçêéI h™äëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
h~ÄÉäå éä~åÉê~ë ~íí åÉÇÖê®î~ë á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëí®í ÄóÖÇ ëçã ìíÖ∏êë ~î 
™âÉê çÅÜ Ü~Öã~êâK aÉå åçêÇäáÖ~ëí ÄÉä®Öå~ ™âÉêå áåçã ëíê®ÅâåáåÖÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ë~âå~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê éÖ~ ã~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí ãÉÇ~å ÇÉå 
ëóÇäáÖ~êÉ ÇÉäÉåI Éå Å~ RMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I ìíÖàçêÇÉ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
fåîáÇ ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå äáÖÖÉê ÇÉä~ê ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ NO 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI píçê~ üÄó NNNWNI ë~ãí Éíí Öê~îÑ®äíI píçê~ üÄó NNOWNI ëçã 
íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ®ê Ñ∏êëí∏êí ~î Öêìëí®âíK m™ póääÉêëíçêéë ®Öçê Ü~ê ®îÉå Éå 
ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ é™íê®ÑÑ~íëI ÇÉí ®ê ÇçÅâ çë®âÉêí á îáäâÉå ™âÉêK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
áåîáÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ ÉääÉê Öê~îÑ®äíÉíK a®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëí∏êêÉ Ü®êÇ~ê ÉääÉê âçâÖêçé~ê á ™âÉêå ãÉää~å 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí çÅÜ póääÉêëíçêéK i®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåîáÇ Éíí 
ëí∏êêÉ ÄäçÅâ çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå éä~íë Ç®ê ëâ∏êÄê®åÇ~ çÅÜ ëâ®êîáÖ~ 
ëíÉå~ê á~âííçÖë á ™âÉêóí~å îáÇ ÄÉëáâíåáåÖëíáääÑ®ääÉíK bäâ~ÄÉäå åÉÇÖê®îÇÉë 
ë∏ÇÉê çã ÇÉ å®ãåÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~K 

áÇ~ NQRO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NQRP çÑ OUVS 



 

 
  

 
 

^fp kê üê 
PTUN NVVT 

k~ãåLéä~íë 
pâêáâÉêìãI qêóëÉêìã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ãÉää~å s~äÇÉã~êëîáâ çÅÜ üíîáÇ~ÄÉêÖI 
ÇÉäÉå pâêáâÉêìã Ó qêóëÉêìãI ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉåI ëçã ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î 
äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åI î~ê ìééÇÉä~Ç á íî™ ÇÉäëíê®Åâçê ÉåäáÖí Ñ∏äà~åÇÉW NI Éå 
RUMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ Ñê™å î®Ö b OO á ∏ëí íáää s®ëíÉê qêóëÉêìã á î®ëí ë~ãí 
Éå ãáåÇêÉ ëíê®Åâ~ Å~ NTMM ã ä™åÖ îáÇ pâêáÅâÉêìãK píê®Åâ~å é~ëëÉê~ê á 
å®êÜÉíÉå ~î qêóëÉêìãë âóêâçêìáåK f ∏îêáÖí ÄÉê∏êë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë ~î 
çéíçâ~ÄÉäå çÅÜ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

áÇ~ NQRQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ qêóëÉêìã 

áÇ~ NQRR çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PUPQ NVVT 

k~ãåLéä~íë 
iáåÇÄä~Çëé~êâÉåI p~åÇÖ~í~åI qìêÉ i™åÖë î®Ö 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Ñ∏ê ~íí ëÉ ÜìêìîáÇ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ é™íê®ÑÑ~ë é™ s ëáÇ~å ~î 
pâÉå~™åI p çã s~ÇëíÉå~î®ÖÉåK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí âìäíìêä~ÖÉêÄä~åÇ~Ç Ñóääå~Çëã~ëë~ á 
ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉä~êI Ç î ë á iáåÇÄä~Çëé~êâÉå å®êã~ëí pâÉå~™åK f 
∏îêáÖí âìåÇÉ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á~âíí~ë á ëÅÜ~âíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NQRS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVMR NVVT 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÇ~ âóêâ~ çÅÜ âóêâçÖ™êÇ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇI Ñçëëáä ™âÉêI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI âáëíÄÉëä~ÖI Öê~î 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ çÅÜ áåëí~ää~íáçå ~î 
Ü~åÇáâ~ééíç~äÉíí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏êÉâçã Ä™ÇÉ áååÉ é™ âóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ ä®åÖë ãÉÇ d~ãä~ 
h~äã~êî®ÖÉå ìí~åÑ∏ê âóêâçÖ™êÇÉåK iÉÇåáåÖ~êå~ Äçêê~ÇÉë áå ÖÉåçã 
âóêâ~åë ÖêìåÇK m™ âóêâçÖ™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê é™ Å~ 
NIM J NIQ ã ÇàìéK aÉ Ç∏Ç~ î~ê éä~ÅÉê~ÇÉ á £Js êáâíåáåÖ ãÉÇ ÜìîìÇÉí á 
sK ^ääí Öê~îã~íÉêá~ä ™íÉêÄÉÖê~îÇÉë é™ ëáå~ ìêëéêìåÖäáÖ~ éä~íëÉêK bíí 
âçêí~êÉ é~êíá ~î íçêåÖêìåÇÉå âìåÇÉ ®îÉå ÇçâìãÉåíÉê~ëK f ÇÉå ÇÉä ~î 
ëÅÜ~âíÉí ëçã ä∏éíÉ ìí~åÑ∏ê âóêâçÖ™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê 
ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâI ë~ãí çÇäáåÖëàçêÇK 

áÇ~ NQRT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇ~ NTM £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ NQRU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVMP NVVTI NVVUINVVV 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëFI Öä~ëI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééí~ÖåáåÖ ~î áÖÉåë~íí~ ∏ééåáåÖ~ê á ëäçíí çÅÜ 
êçåÇÉääÉê ìíÑ∏êÇÉë ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå á Ñçêã ~î êáíåáåÖJ çÅÜ 
ÑçíçÇçâìãÉåí~íáçåI éä~åêáíåáåÖI ÄÉëâêáîåáåÖ~ê çÅÜ éêçîí~ÖåáåÖ ~î 
ãìêÄêìâK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééí~ÖåáåÖ ~î áÖÉåë®ííåáåÖ~ê Ü~ê ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î é™íê®ÑÑ~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ëâÉííK ^êÄÉíÉí ãÉÇ ìééí~ÖåáåÖ 
~î ÇÉ áÖÉåë~íí~ ∏ééåáåÖ~êå~ Ü~ê á ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää ëí™íí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
^åíáâî~êáëâ âçåíêçää çÅÜ ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçå Ü~ê ìíÑ∏êíë á ÇÉí 
î®ëíê~ íê~ééíçêåÉíI á êìã NN çÅÜ RMI á ÇÉå åçêÇî®ëíê~ çÅÜ ëóÇî®ëíê~ 
êçåÇÉääÉå ë~ãí ~î ÄÉÑáåíäáÖ ãìê á ë∏ÇÉêK 
aÉí î®ëíê~ íê~ééíçêåÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå ìééí~ÖåáåÖ ~î Éå áÖÉåë~íí ∏ééåáåÖ 
™í î®ëíÉêK sá~ Éå ìíî®åÇáÖ íê~éé~ Ü~ê ã~å ÖÉåçã ∏ééåáåÖÉå å™íí âê∏åÉí 
~î ÇÉå î®ëíê~ î~ääÉåK £ééåáåÖÉå î~ê áÖÉåë~íí ãÉÇ ÜìÖÖÉå â~äâëíÉåK 
aÉå åçêÇî®ëíê~ êçåÇÉääÉå çãÑ~íí~ÇÉ ìééí~ÖåáåÖ ~î íî™ áÖÉåë~íí~ 
∏ééåáåÖ~êK aÉ Ü~ê íáääëäìíáí Éå ëâóííÉÖ™åÖ á ÇÉëë ®åÇ~êK £ééåáåÖ~êå~ î~ê 
áÖÉåë~íí~ ÇÉäë ãÉÇ ÜìÖÖÉå â~äâëíÉå çÅÜ ÇÉäë ãÉÇ íÉÖÉäK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìééí~ÖåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê áååÉ á ëâóííÉÖ™åÖÉåK hìäíìêä~ÖêÉí 
áååÉÜ∏ää à®êåÑ∏êÉã™äI ëíÉåÖçÇëI íÉÖÉäI ãìêÄêìâI ÇàìêÄÉå ãKãK råÇÉê 

áÇ~ NQRV çÑ OUVS 



 

  
 

 
 

 
 

âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë Éåëí~â~ é~êíáÉê ãÉÇ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 
aÉå ëóÇî®ëíê~ êçåÇÉääÉå çãÑ~íí~ÇÉ ìééí~ÖåáåÖ ~î íî™ áÖÉåë~íí~ 
∏ééåáåÖ~êK fÖÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ü~ê íáääëäìíáí Éå ëâóííÉÖ™åÖ á ÇÉëë ®åÇ~êI ™í 
åçêê çÅÜ ∏ëíÉêK fÖÉåë®ííåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î â~äâëíÉå çÅÜ íÉÖÉäK 
f êìã NNI á ëäçííÉíë Ñ∏êëí~ çî~åî™åáåÖI ∏ééå~ÇÉë Éå áÖÉåë®ííåáåÖK 
£ééåáåÖÉå Ü~ê ìêëéêìåÖäáÖÉå äÉíí ìí íáää ÇÉå ä®ÖêÉ î~ääåáî™å îáäâÉå Ñ~ååë 
Ñ∏êÉ NSMMI Ç™ î~ää~êå~ Ü∏àÇÉëK £ééåáåÖÉå î~ê áÖÉåë~íí ãÉÇ â~äâëíÉå çÅÜ 
íÉÖÉäK fåå~åÑ∏ê áÖÉåë®ííåáåÖÉå Ñ~ååë ÑóääåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ë~åÇI ÖêìëI 
ëíÉåI íÉÖÉäé~ååçêI Öä~ëI ÇàìêÄÉåI ãìêÄêìâ ãKãK f ÄçííÉå ~î ÑóääåáåÖÉå 
Ñê~ãâçã íê~ééëíÉÖK 
f êìã RMI á ëäçííÉíë ~åÇê~ çî~åî™åáåÖ á Ñ∏êÄáåÇÉäëÉÄóÖÖå~ÇÉåI ∏ééå~ÇÉë 
Éå áÖÉåë®ííåáåÖ îáäâÉå äÉÇÇÉ ìí íáää âê∏åÉí ~î ÇÉå Ü∏Öëí~ î~ääÉåK 
fÖÉåë®ííåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ÖêçîÜìÖÖÉå â~äâëíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NQSM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUUS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖãçÄÉêÖI £ëíÖ∏í~éçêíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éñéäç~íÉêáåÖ ~î êìÄêáÅÉê~í çãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëçíáÖ~ Öêçé~ê ãÉÇ êìåÇ íáää çî~ä ÑçêãI 
ãÉää~å MIOMJNINM ã ëíçê~K cäÉê~ ~î Öêçé~êå~ Ü~ÇÉ é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå ëçã ìíÑ∏êÇÉë NVVSJVTK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
∏îÉêÖáÅâ ëÉÇÉêãÉê~ íáää ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë PT ëíóÅâÉå Öêçé~ê î~ê~î å™Öê~ ãÉÇ 
ëíçäéÜ™äëâ~ê~âí®êK dêçé~êå~ î~ê ãÉää~å MINM çÅÜ MIPR ã Çàìé~ çÅÜ 
Ü~ÇÉ Éå ëçíáÖ ÜìãìëÄä~åÇ~Ç ãçLãà®ä~ ÑóääåáåÖK f å™Öê~ Ñ™ Öêçé~ê Ñ~ååë 
ëí∏êêÉ âçäÄáí~êK 
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí Öêçé~êå~ ÉåÄ~êí î~ê 
Öê®îÇ~ á ÇÉ é~êíáÉê Ç®ê ã~êâíóéÉå î~ê ãçLãà®ä~K k®ê ãçLãà®ä~å 
∏îÉêÖáÅâ íáää äÉê~ ìééÜ∏êÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K 
dêçé~êå~ë Ñìåâíáçå ®ê çâä~êK a~íÉêáåÖÉå îáë~ê é™ ~íí ~âíáîáíÉíÉê Ü~ê 
Ñ∏êÉâçããáí á çãê™ÇÉí Ñê™å íáÇáÖ à®êå™äÇÉê çÅÜ áåá ãÉÇÉäíáÇK fåÖ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NQSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NQSO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVTT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hêçâëã™ä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î ÑêáíáÇëíçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

ríêÉÇåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ãÉÇ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ëçã Ñ∏äàÇÉë ~î Éå 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK c∏êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ÉåÇ~ëí Éå Äçéä~íë 
êÉÖáëíêÉê~Ç Es®ëíê~ oóÇ RTWNF é™ Éå Ä~Çéä~íë îáÇ ëà∏å s®ëíê~ i~ÖÉêå 
ë~ãí Éå êÉëí ëíÉå Es®ëíê~ oóÇ PPWNF á åçêê~ â~åíÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
ëíê~åÇÄìåÇÉå Äçéä~íë Ers NF é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NQSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ oóÇ RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ oóÇ 

s®ëíê~ oóÇ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ oóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ oóÇ 

áÇ~ NQSQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTRO NVVU 

k~ãåLéä~íë 
h~å~äÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EûäÇêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI íê®ëâÉÇI ëå∏êÉI ëâáååëâçêI 
ëâáåå~îÑ~ää 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ë~ãí åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î 
Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
h~å~äÖ~í~å äáÖÖÉê á ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë åçêê~ ÇÉä çÅÜ Ö™ê Ñê™å üÖ~í~å 
Ñê~ã íáää d∏í~ â~å~ä çÅÜ o~ãìåÇÉêÄÉêÖÉíK sáÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVOQJOR é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉêí~äÉí â~îÉäÄêç~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉ åì ìííà®åí~ s^JäÉÇåáåÖ~êå~K 
sáÇ NVVU ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ìíãÉÇ ÜÉä~ ÇÉå Å~ 
NQM ãÉíÉê ä™åÖ~ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK ríãÉÇ ÜÉä~ ëíê®ÅâåáåÖÉå Öê®îÇÉë 
âìäíìêä~ÖêÉå á ÄçííÉåI ëçã ÄÉëíçÇ ~î Ää™äÉê~K hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î 
ÑäÉêí~äÉí î®äÄÉî~ê~ÇÉ Ö~íìåáî™Éê ~î çäáâ~ íóé çÅÜ Ç~íÉêáåÖK hìäíìêä~ÖêÉå 
î~ê ã®âíáÖ~ëí á ë∏ÇÉê ãÉÇ Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ OINM ãÉíÉê çÅÜ íìåå~ÇÉ 
ä™åÖë~ãí ìí ãçí åçêê Ç®ê ÇÉ Ü~ÇÉ Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ MIQ ãÉíÉêK 
f ë∏ÇÉê ÄÉëíçÇ Ö~íìåáî™Éêå~ ~î êáëÄ®ÇÇ~ê î~êî~í ãÉÇ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ 
çî~åé™ ÇÉíí~ íê®Ñäáëä~ÖÉê î~êî~í ãÉÇ â~îÉäÄêç~êK h~îÉäÄêç~êå~ Ö™ê ~íí 
Ñ∏äà~ Ñê~ã íáää Å~ RR ãÉíÉê Ç™ ÇÉ ãáåëâ~ê ã~êâ~åí á çãÑ~ííåáåÖI Ç®êÉÑíÉê 
ÇçãáåÉê~ê çäáâ~ íê®Ñäáëä~ÖÉêK 
cóåÇÉå î~ê Ñ™ çÅÜ ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ä®ÇÉêÄáí~êK aÉå âÉê~ãáâ 
ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉëíçÇ ~î ë™î®ä ®ÇêÉ ê∏ÇÖçÇë ëçã ëíÉåÖçÇëK 

áÇ~ NQSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQSS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NUVN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _™íëã~ååÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

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

bíí ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á âî _™íëã~ååÉåI ÄÉä®ÖÉí á ÇÉå ë∏Çê~ 
ìíâ~åíÉå ~î s~ÇëíÉå~ë ëí~Çëâ®êå~K f ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëí~ÇÉå ®ê ä®ãåáåÖ~ê 
ÉÑíÉê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÑ®ëíåáåÖëîÉêâÉíI ÖêçéI î~ää çÅÜ éä~åâI î®ëÉåíäáÖ~ 
~íí äçâ~äáëÉê~ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå îáâíáÖ ~íí Ç~íÉê~K c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖÉåI ëçã î~ê Ñ∏êä~ÖÇ íáää Éíí ®äÇêÉ ëÅÜ~âíI ëóÑí~ÇÉ 
íáää ~íí âçåëí~íÉê~ çã î~ääÖê~îÉå ÄÉê∏êÇÉë ~î ã~êâ~êÄÉíÉí ë~ãí íçäâ~ 
ä~ÖÉêâ~ê~âí®êÉå á ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí âä~êÖàçêÇÉ 
~íí ëí~ÇÉåë óåÖêÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÖê®åëåáåÖ á Ñçêã ~î Éå î~ääÖê~îI ÇÉå ëâ 
ëí~ÇÉåë Öêçé â~å ä®ÖÉëÄÉëí®ãã~ë íáää ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉå 
ãÉää~å p∏Çê~ o®ååÉî~ääÉå çÅÜ dêçéÖ~í~åJ_~ÅâÉÖ~í~åK 
dê~îÉå î~ê åÉÇÖê®îÇ á å~íìêäáÖ ÄçííÉå ëçã é™ éä~íëÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K 
páÇçêå~ î~ê ëíÉåëâçÇÇ~K aÉí ÄÉî~ê~ÇÉ ÇàìéÉí î~ê Éå ãÉíÉê çÅÜ ÄêÉÇÇÉå 
î~ê Å~ ÑÉã ãÉíÉêK dê~îÉå ä™Ö Å~ ÑÉã ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã dêçéÖ~í~å îáäâÉí 
ÖÉê ìíêóããÉ Ñ∏ê Éå î~ää ãÉää~å Öê~îÉå çÅÜ Ö~í~åK j™ííÉå 
∏îÉêÉåëëí®ããÉê î®ä ãÉÇ ÇÉ ã™ííìééÖáÑíÉê ëçã ~åÖÉë á Éíí ÄêÉî Ñê™å 
NQST á îáäâÉí ÇÉí åó~ ÄÉÑ®ëíåáåÖëîÉêâÉí éä~åÉê~ëK i~ÖÉêÄáäÇåáåÖÉå á 

áÇ~ NQST çÑ OUVS 



 

Öê~îÉå áääìëíêÉê~ê Éíí áÖÉåÑóääå~ÇëÑ∏êäçéé ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íî™ ëâÉÇÉåK aÉå 
®äÇëí~ ÑóääåáåÖÉå î~ê Ö∏ÇëÉäÄä~åÇ~Ç ãÉÇ ëíçêí äÉêáååÉÜ™ää çÅÜ â~å íçäâ~ë 
ëçã Éíí êÉëìäí~í ~î Éå çéä~åÉê~Ç îÉêâë~ãÜÉí ìåÇÉê íáÇáÖ ãçÇÉêå íáÇK 
aÉå óåÖêÉ ÑóääåáåÖÉå î~ê ÜçãçÖÉå çÅÜ Üìã∏ë çÅÜ êÉéêÉëÉåíÉê~ê ëå~ê~êÉ 
Éå éä~åä~ÖÇ îÉêâë~ãÜÉí çÅÜ Éå çãëíêìâíìêÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~íí ÇÉí íìääëí~âÉí ëçã ~îÄáäÇ~ë é™ NSQO ™êë â~êí~ ìééÑ∏êÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NQSU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTMV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ _ê™í~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI íçêé 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í å~íìêêÉëÉêî~í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ çÅÜ 
âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ ~î Ö™êÇÉå p∏Çê~ _ê™í~I ÄÉä®ÖÉå áåçã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå £ëíÉê™ë ä WVI pîáåÜìäíë ëçÅâÉåI vÇêÉ âçããìåK 

fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë p∏Çê~ _ê™í~ë Ö~ãä~ Ö™êÇëíçãíÉêI rs NI 
pîáåÜìäíë ëçÅâÉåK qçêéÉå p~åÇäáÇÉå çÅÜ e~ãã~êëÄÉêÖ Ü~ê íáääÇÉä~íë rs 
O êÉëéÉâíáîÉ rs PI pîáåÜìäíë ëçÅâÉåK sáÇ~êÉ ~åíÉÅâå~ÇÉë Éíí é~ê 
àçêÇâ®ää~êÉI Éå ÜìëÖêìåÇ ë~ãí Éíí ~åí~ä NUMMJí~äë ™âê~êI î~ê~î Éå ÇÉä 
ãÉÇ å~ãåK 

áÇ~ NQSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pîáåÜìäí NQOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pîáåÜìäí 

pîáåÜìäí NQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pîáåÜìäí 

pîáåÜìäí RSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pîáåÜìäí 

pîáåÜìäí RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pîáåÜìäí 

áÇ~ NQTM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPUM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêÖÉíI eçëéáí~äëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê éÉêã~åÉåí~ àìäÖê~åëÑìåÇ~ãÉåí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píçê êáëâ Ñ∏ê ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK m™ qê®ÇÖ™êÇëíçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âíÉíë 
ÄçííÉåI Ñê™å îáäâÉí Éíí ã~âêçéêçî íçÖëK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ∏îêáÖí 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
m™ eçëéáí~äëíçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQTN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVSU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ cêÉÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇìÄÄÉäëé™ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå p∏Çê~ cêÉÄÉêÖ~ ÄÉê∏êÇÉë íî™ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êW 
s®ëíê~ píÉåÄó 
QMWOI QMWPI íî™ éä~íëÉê Ñ∏ê íçêé ÉåäáÖí NTVOJVQ ™êë â~êí~I ë~ãí s®ëíê~ 
píÉåÄó VPWNI Öê~îÑ®äíI ìééÖáÑí çãK 
_™Ç~ éä~íëÉêå~ ìíÖàçêÇÉ ®îÉå ÖçÇ~ ä®ÖÉå ãÉÇ í~åâÉ é™ ®äÇêÉ Äçéä~íëÉêK 
oÉëìäí~íÉí Ñê™å ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé OI ®ê Ñ∏äà~åÇÉW 
s®ëíê~ píÉåÄó QMWOI QMWPW fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ëK 
j~êâÉå î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK 
s®ëíê~ píÉåÄó VPWOW bå ëíÉåëíê®åÖ âçåëí~íÉê~ÇÉëK píê®åÖÉå ìíÖ∏ê Éå 
Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ Ä∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ëK 

áÇ~ NQTO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó QMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ NQTP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVSS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
`Ü~êäçííÉåÄçêÖI s®îÉêëìåÇ~ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI â®ää~I Ü®êÇI Öê~îI Ñ®êÇî®ÖI ÖêçéI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
çÄê®åí ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EvåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéëâ~Ñí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå Å~ NIR âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÄÉê∏êÇÉëK lãê™ÇÉí ÇçãáåÉê~ë ÜÉäí ~î 
™âÉêã~êâ ãÉÇ ãáåÇêÉ ìééëâàìí~åÇÉ áãéÉÇáãÉåíK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
ã™åÖ~ á çãê™ÇÉí Ä™ÇÉ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK bå ã®åÖÇ 
ä∏ëÑóåÇ ~î Ñäáåíóñçê îáë~ê é™ Äçë®ííåáåÖ~ê ìåÇÉê åÉçäáíáëâ íáÇ çÅÜ îáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå áåÑ∏ê çãÇê~ÖåáåÖÉå ~î oáâëî®Ö RM é™îáë~ÇÉë Éå 
ê~Ç ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉå îáäâ~ áåÇáâÉê~ê Äçë®ííåáåÖ~ê Ä™ÇÉ Ñê™å 
ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK cê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê Ñáååë ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ êÉëí~ 
ëíÉå~êK ^åÇê~ ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëÉê ~åíóÇÉê Éå âçåíáåìáíÉí ëçã í Éñ 
s®îÉêëìåÇ~ âóêâ~ îáäâÉå Ü~ê ëáíí ìêëéêìåÖ á NNMMJí~ä çÅÜ ~åí~ë Ü~ 
Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ®äÇêÉ ëí~îâóêâ~K 
ríêÉÇåáåÖ~ê 
s®îÉêëìåÇ~ NMWN 
bîÉåíìÉääí Öê~îÑ®äíK pâÉäÉííÖê~î~ê çêáÉåíÉê~ÇÉ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ PM ã ∏ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉí é™ âê∏åÉí ~î Éå ë~åÇáÖ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖK bå Äê~åÇÖê~î Üáíí~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Å~ RM ã ∏ëíÉêìí Ç®ê 
ÇÉå ëã~ä~ Ü∏àÇÉå ~îíçÖ çÅÜ ∏îÉêÖáÅâ á éä∏àÇ ™âÉêK 
s®îÉêëìåÇ~ NNWN 

áÇ~ NQTQ çÑ OUVS 



 
 

 

 

e®äëçâ®ää~K f ™âÉêã~êâÉå áåîáÇ â®ää~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 
lÄà s 
c∏êãçÇ~í Äçéä~íëä®ÖÉK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
s®îÉêëìåÇ~ TWNJO 
dê~îÖêìééK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á éä∏àÇ ™âÉê Éíí ®äÇêÉ Çê®åÉêáåÖëÇáâÉ îáäâÉí 
áååÉÜ∏ää ëâ®êîáÖ ëíÉå ë~ãí ëçí çÅÜ âçäI ÉîÉåíìÉää êÉëí ~î Éå ÄçêíçÇä~Ç 
Öê~îK 
rs N 
_çéä~íëçãê™ÇÉK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
rs P 
_óíçãí Ñ∏ê s®îÉêëìåÇ~K ríãÉÇ ÄóíçãíÉåë î®ëíê~ Öê®åë çÅÜ á ÇÉëë 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå ëíÉåä~ÖÇ î®Ö îáäâÉå íáää ëóåÉë äÉÇÇÉ 
Ñê~ã íáää âóêâ~åK våÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ âêáíéáéëâ~Ñí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çî~å é™ 
î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉåK bå ëí∏êêÉ Öêçé ãÉÇ çÄê®åÇ~ ÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ UM ã 
åçêÇî®ëí çã âóêâ~åK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®îÉêëìåÇ~ NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ NNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ QQWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ QQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ QQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ QQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

s®îÉêëìåÇ~ OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

áÇ~ NQTR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
POPN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
£ëíÉêÄóÜóíí~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î å®êÜÉíÉå íáää e®ääÉëí~Ç OONWNI 
ÑóåÇ ~î ëíÉåóñ~K 
fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ääÉëí~Ç 

áÇ~ NQTS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
POPM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâ á ëóÇJ çÅÜ ∏ëíëäìííåáåÖ~ê Ñê™å Éíí Ñä~Åâí 
âê∏åä®ÖÉK 
råÖÉÑ®ê NMM ã ë∏ÇÉê çã éä~íëÉå äáÖÖÉê e∏ÖÄó ∏ÇÉâóêâçÖ™êÇI e∏ÖÄó 
NMWNI ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~åK m™ Éå âìääÉ ëí™ê Éå çãí~ä~Ç 
êìåëíÉå î~êë íÉñí Ü~åÇä~ê çã ÄçåÇÉå dìääÉK aÉåå~I çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ íêÉ 
êìåëíÉå~êI íáääî~ê~íçÖë å®ê âóêâ~å êÉîë é™ NUTMJí~äÉíK aÉ íêÉ ∏îêáÖ~ ®ê 
éä~ÅÉê~ÇÉ á mê®ëíÖ™êÇÉåë íê®ÇÖ™êÇK aáêÉâí åçêê çã ÇÉëë~I ìåÖÉÑ®ê OMM ã 
∏ëíÉê çã £ÇÉâóêâçÖ™êÇÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê îáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç î®Öëíê®ÅâåáåÖ ™ê NVVRK j∏àäáÖÉå ê∏ê ÇÉí ëáÖ 
çã Éíí ëí∏êêÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å Éå Äçéä~íë ëçã â~å ëíê®Åâ~ ëáÖ Ñê~ã íáää 
ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
bíí åìãÉê~ Äçêíí~ÖÉí Öê~îÑ®äíI e∏ÖÄó RQWNI î~ê ÄÉä®ÖÉí PMMJQMM ã åçêÇJ 
î®ëí çã éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉåK aÉí Ü~ê íêçäáÖÉå ìíÖàçêíë 
~î Éíí OMJí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë é™ NVQMJí~äÉí î~êîáÇ Ää ~ Éíí 
çî~åäáÖí Ü®åÖëãóÅâÉ Ñê™å îáâáåÖ~íáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë E^ iáåÇ~Üä NVRMFK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âí áåçã ÇÉí Å~ NMMM ãO ëíçê~ 
çãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉå î~ê NIUMJOIMM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ä®åÖÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å 

áÇ~ NQTT çÑ OUVS 



OM çÅÜ OR ãK j~íàçêÇëä~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIPMJMIQM ã 
çÅÜ ìåÇÉêä~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Ñê®ãëí ë~åÇI ãç çÅÜ ãà®ä~K fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

áÇ~ NQTU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POOV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
kÉÇêÉ üêíÉêóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë Ñóê~ ë∏âëÅÜ~âí áåçã ÇÉå íáääí®åâí~ íçãíÉåK 
fåÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã íóÇÉê é™ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ÖÉêëí~Ç 

áÇ~ NQTV çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PVQU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
eáãå~I iáåÖÜÉã 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää íî™ Öê~îÑ®äíK 
qáääÑ~êíëî®ÖÉå ÄÉê∏ê Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ OR ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ 
~î Å~ S ãI é™ Éå ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ éä~í™ áåîáÇ Éå Ä®ÅâÑ™ê~ ë∏ÇÉê Ç®êçãK 
aÉå çãÖáî~åÇÉ íê~âíÉå ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ çÅÜ ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Öê~îÑ®äí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë á ëíçêí 
ëÉíí ÜÉä~ ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î íáääÑ~êíëî®ÖÉåK aÉí 
ìééí~Öå~ ëÅÜ~âíÉí î~ê Å~ OM ã ä™åÖí çÅÜ RJS ã á ÄêÉÇÇK lãê™ÇÉí Ü~ê áå 
á ãçÇÉêå íáÇ ìíÖàçêí éä∏àÇ ™âÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NQUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ NTRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NQUN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PVQV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
d~ããÉäíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Äêç 

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

cóåÇ 
ëä~ÖÉå Ñäáåí~I Äê®åÇ äÉê~I ëäáéëíÉåI ìåÇÉêÜà~äíI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉí ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ü~ê á ëáå åçêê~ ÇÉä ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Öê~îÑ®äíI ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÅÜ ã∏àäáÖÉå 
óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK sáÇ~êÉ Ñáååë ìééÖáÑíÉê á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí çã ~íí Éå Ü∏Ö çÅÜ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ®ê Äçêíí~Öå~ 
ìí~å Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê é™ ∏ãëçã ëáÇçê çã Éå î®Ö çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñáååë 
®îÉå á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK f Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë ë∏Çê~ ÇÉä ä∏éÉê s™êÇëÄÉêÖë™åI î~êë 
äçéé Ü~ê ®åÇê~íë çãÑ~íí~åÇÉ ãáåëí íî™ Ö™åÖÉê ëÉÇ~å Ä∏êà~å ~î NTMMJ 
í~íÉíK aÉí ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí Ü~ê Ñê~ã íáää NVVT î~êáí çÇä~í çÅÜ ÇÉí 
®ê Ñê®ãëí á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ëçã ÖçäÑÄ~å~å éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ëK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK ^ääí ëçã 
~ääí Öê®îÇÉë TO ëÅÜ~âíI íçí~äí Å~ NRMR ä∏éãÉíÉêK 
f Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äçéä~íëä®ãåáåÖ ìééÇÉä~Ç é™ 
íî™ äçâ~äÉêK aÉëë~ ä™Ö é™ ®äÇêÉ ™Ä~åâ á ë∏ÇÉêä®ÖÉK aÉ Ñê~ãí~Öå~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ÑäÉêí~ä ëí∏êêÉ çêÉÖÉäÄìåÇå~ Öêçé~êI 
Å~ MIRJO ã ëíçê~ çÅÜ ëíçäéÜ™ä Å~ MIMTJMIR ã á Çá~ãÉíÉêK sáÇ~êÉ 

áÇ~ NQUO çÑ OUVS 



 

 
 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí å®êã~ëí êÉâí~åÖìä®êí âìäíìêä~ÖÉêI Å~ RñNO ãÉíÉê ëíçêí 
çÅÜ MINJMIOR ã ÇàìéíK rí~åÑ∏ê ÇÉ íî™ äçâ~äÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ Ñ™ 
ëéêáÇÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI îáäâ~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå âçäâçåÅÉåíê~íáçå E^QFI Éå 
ê®ååÑçêã~Ç Öêçé E^RF çÅÜ Éå Ü®êÇ E^PF ë~ãí Éå êìåÇ Öêçé E^OFK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ O çÅÜ P ëåáíí~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK aÉ ∏îêáÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å 
î~êÉÑíÉê ëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë áÖÉåK 
sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã íáää Ñçêã çÅÜ ìíëÉÉåÇÉ â~å î~ê~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå êìåÇ E^QMF ãÉÇ Éíí ëí∏êêÉ ãáííÄäçÅâ ë~ãí Éå å®êã~ëí 
âî~Çê~íáëâ E^PVFK aÉå âî~Çê~íáëâ~ î~ê ÇÉäîáë ∏îÉêí®Åâí ãÉÇ 
ëÅÜ~âíã~ëëçê Ñê™å ÇáâÉëÖê®îåáåÖK pÅÜ~âíã~ëëçêå~ ~îä®Öëå~ÇÉë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉíK dê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê î®ä ëóåäáÖ~ çÅÜ 
äáÖÖÉê é™ Éíí ë™Ç~åí ë®íí ~íí ÇÉ áåíÉ âçããÉê ~íí ÇáêÉâí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ÖçäÑÄ~å~åK 
f Éíí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå EëÅÜ~âí PF é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ãáåÇêÉ 
ÄêçÑìåÇ~ãÉåíK _êçå Ñáååë ÇçâìãÉåíÉê~Ç é™ dÉçãÉíêáëâ~ â~êí~å Ñê™å 
NTMPK aÉí Ñáååë ®îÉå ÇçâìãÉåí~íáçå ~íí Äêçå êÉé~êÉê~ÇÉë ™ê NUTRI 
îáäâÉí ®îÉå ÇÉ Ñê~ãí~Öå~ êÉëíÉêå~ îáííå~ÇÉ çãK 
aÉ ÑóåÇ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~ää~ ä∏ëÑóåÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NQUP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTUS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hä®ããÉëã™äÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
^êâÉçäçÖáëâ çÅÜ âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëä~ÖÖî~êéI ëä~ÖÖî~êéI âçä~êâçà~I íà®êÇ~äI ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉê 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
m™ ìééÇê~Ö ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
çÅÜ âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉå hä®ããÉëã™äÉåI qêÉÜ∏êå~ 
ëåI £ÇÉëÜ∏Öë âåK ^åäÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí ã~å éä~åÉê~ê ~íí âä~ëë~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ëçã å~íìêêÉëÉêî~íK fåçã çãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ â®åí Éå 
Ñ™åÖëíÖêçé çÅÜ Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå íáääâçã Éå 
âçä~êâçà~I rs NI Éå íà®êÇ~äI rs O çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖëêÉëíI rs PK sáÇ~êÉ 
~åíÉÅâå~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå âçä~êâçà~I íêÉ ëã™ ®äÇêÉ ™âê~êI éä~íë Ñ∏ê Éå 
®äÇêÉ ëãÉÇà~ ë~ãí Éå ÄêìååK üâÉêíÉÖ~êå~ë å~ãå EÑçêíÑ~ê~åÇÉ á ÄêìâF 
åÉÇíÉÅâå~ÇÉë çÅâë™K 

áÇ~ NQUQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qêÉÜ∏êå~ OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

qêÉÜ∏êå~ OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

áÇ~ NQUR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTUR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
qà®ääãç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖÉåçãÑ~êí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉåå~ ìíÑçêã~ë ÖÉåçã Éå ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Öçãê™ÇÉí ™í åçêê~ ëáÇ~å ~î 
ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê å®ê~ âóêâ~å çÅÜ ä∏ëÑóåÇ Ñê™å ëíÉå™äÇÉê 
Ñáååë çÅâë™ Ñê™å å®êçãê™ÇÉíK 
aÉ é~êíáÉê ëçã ÄÉî~â~ÇÉë ÖÉåçã ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí 
Å~ TR ã ä™åÖí ~îëåáíí áåîáÇ qà®ääãç âóêâçÖ™êÇ ë~ãí Éíí Å~ RMã ä™åÖí 
é~êíá áåîáÇ qà®ääãç ëâçä~K j~íàçêÇÉå ~îÄ~å~ÇÉë åÉÇ íáää ëíÉêáä ã~êâåáî™K 
a®êÉÑíÉê Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ å™Öçí åÉÇ á ëíÉêáä ã~êâåáî™K fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NQUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®ääãç 

áÇ~ NQUT çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PTUQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö SUP 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇÉå î~ê ÇêóÖí PIP âãK f ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñáååë å™Öê~ 
ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ ëíÉåãìê~ê ìíãÉÇ î®ÖÉå ëçã Ä∏ê äáÖÖ~ âî~êK f 
∏îêáÖí Ñ∏êÉëä™ë áåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ NQUU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTVT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
o®îëà∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI âçäÉê~âóêâçÖ™êÇ 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î®Öëä®åíåáåÖ çÅÜ ÇáâÉëêÉåëåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏äàÇÉ î®Ö VSP ä®åÖë Éå Å~ P âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K s®ÖÉå 
é~ëëÉê~ê Å~ U ã s çã cáîÉäëí~Ç PMWNI Éå âçäÉê~âóêâçÖ™êÇK 
sáÇ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë i™åÖÉêóÇë Ö~ãä~ ÄóíçãíI rs NMI cáîÉäëí~Çë ëåI 
îáäâÉå äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí s çã î®Ö VSPK 
bíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëçãê™ÇÉI lÄàÉâí NI cáîÉäëí~Çë ëåI ~îÖê®åë~ÇÉë çÅâë™K 
ûîÉå ÇÉíí~ Öê®åë~ê ÇáêÉâí íáää î®Ö VSPK 
pçã ™íÖ®êÇ Ñ∏êÉëä™ë ∏îÉêî~âåáåÖ ~î î®Öëä®åíåáåÖÉåI Ç™ ~êÄÉíÉí é~ëëÉê~ê 
ÇÉëë~ çãê™ÇÉåK 

áÇ~ NQUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

cáîÉäëí~Ç PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

cáîÉäëí~Ç PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

áÇ~ NQVM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNOT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äå~êÉå ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hî~êíÉêÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã ëí~ÇëÇÉäÉå kçêÇ~åíáää á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~Çëâ®êå~K oÉÇ~å îáÇ Éå éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ NVUO 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí jà∏äå~êÉåë Ü∏Öä®åí~ ÇÉä ìíåóííà~íë Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ 
ëçã ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê 
~íí ÄÉÇ∏ã~ á îáäâÉå ìíëíê®ÅâåáåÖ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê á ÇÉíí~ ãóÅâÉí 
ëéÉÅáÉää~ çãê™ÇÉ ÄÉê∏êë ~î Éå êÉîáÇÉê~Ç ÄóÖÖå~Çëéä~å á îáäâÉå 
ÄóÖÖå~íáçåÉå Ñ∏êä®ÖÖë ìíãÉÇ s®ëíÖ∏íÉJ çÅÜ qìååÄáåÇ~êÉÖ~íçêå~K 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âä~êÖàçêÇÉ ~íí é~êíáÉê áåçã ~êÄÉíëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå 
êÉîáÇÉê~ÇÉ éä~åÉå áååÉÜ™ääÉê ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ãÉå ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
ÄÉê∏êë á ãáåÇêÉ ìíëíê®ÅâåáåÖ ®å îáÇ íáÇáÖ~êÉ ÄóÖÖå~Çëéä~åÉêK aÉå ÇÉä ~î 
~êÄÉíëçãê™ÇÉí ëçã äáÖÖÉê áåçã âî qêÉÜ∏êåáåÖÉå íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉå 
ÇÉä ~î âî jà∏äå~êÉå ëçã äáÖÖÉê å®êã~ëí s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å ®ê á ÇÉí å®êã~ëíÉ 
ÜÉäí ìíëÅÜ~âí~ÇK i~ÖêÉå ÇçãáåÉê~ë ~î ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê Ñê™å ÇÉå â®åÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ëçã î~êáí á Äêìâ ä™åÖí ìéé á íáÇÉåK fåçã âî qêÉÜ∏êåáåÖÉå 
é™îáë~ÇÉë ëí~ÇëÄçêå~ë àçêÇÄêìâ áåçã ëí~Çëî~ÇÉåK f Éíí ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ 
çêë~â~ÇÉ kçêêâ∏éáåÖë Éñé~åëáçå ~íí çÇäáåÖÉå ~î ëí~ÇëàçêÇÉå 

áÇ~ NQVN çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

áåëâê®åâíÉë çÅÜ Éêë~ííÉë ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK pÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉê Ü~ê ÇçÅâ î~êáí 
ë™ çãÑ~íí~åÇÉ ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ áåíÉ 
®ê ãÉåáåÖëÑìääK a®êÉãçí áååÉÜ™ääÉê ÇÉå ÇÉä ~î ~êÄÉíëçãê™ÇÉí áåçã âî 
jà∏äå~êÉå ëçã äáÖÖÉê á ÇÉå ÇÉäîáë âê~ÑíáÖí ëä®åí~ÇÉ ëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí 
s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå íÉÖÉäî®äîÇ ÄóÖÖå~ÇI îáäâ~ Ü~ê 
ëíçêí î®êÇÉ Ñ∏ê Ñ∏êëí™ÉäëÉå ~î ëí~ÇÉåë ®äÇêÉ êìãëäáÖ~ çêÖ~åáë~íáçåK rééÉ 
é™ ëä®åíâê∏åÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ î~ííÉåÑ™ê~ ëçã Ü~ê 
~îÖê®åë~í ÇÉ â®åÇ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñê™å çãê™ÇÉí âêáåÖ 
s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å çÅÜ ëí~Çëçãê™ÇÉí ãÉÇ âî~êå~ê çÅÜ ÑáëâÉå åÉêÉ îáÇ 
jçí~ä~ ëíê∏ãK cê™å Éíí å™Öçí ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ Ü®êëí~ãã~ê Éå íÉÖÉäî®äîÇ 
ÄóÖÖå~Ç ëçã Öê®îíë áå á ëä®åíÉå çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~K 
_óÖÖå~ÇÉå äáÖÖÉê áåÇê~ÖÉå á âî~êíÉêÉí Éå Äáí Ñê™å s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åK aÉå 
â~å î~ê~ çêáÉåíÉê~Ç ÉÑíÉê s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åë ®äÇêÉ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ îáäâÉå é™ 
NSQM ™êë â~êí~ Ü~ê Éå çÑ∏êâä~ê~Ç ~ëóããÉíêá á ÇÉíí~ é~êíáK aÉå éä~åÉê~ÇÉ 
åóÄÉÄóÖÖÉäëÉå á ëäìííåáåÖÉå ãçí s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å ÄÉê∏ê ë™äÉÇÉë î®êÇÉÑìää~ 
ëé™ê ~î kçêêâ∏éáåÖë ®äÇêÉ ëí~ÇëÄáäÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NQVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTVS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
p~åÇëîÉÇÉåI pîÉêâÉêëÜçäã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ìíãÉÇ Éå Åáêâ~ T âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K aÉå Éå~ ãÉää~å 
_à∏êë®ííÉê çÅÜ p~åÇëîÉÇÉå çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ ãÉää~å bâ®åÖÉå çÅÜ j™äÉåK 
m™ íî™ ëí®ääÉå ÖàçêÇÉë á~âíí~ÖÉäëÉê ëçã ÄÉê∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉäë ë∏ÇÉê 
çã s®ëííçãí~ Ö™êÇ Ç®ê Éåëí~â~ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~ê á~âííçÖë á 
™âÉêã~êâÉå çÅÜ ÇÉäë ∏ëíÉê çã Ö™êÇÉå Ç®ê ÇÉí Ñáååë Éå Ü™äî®ÖI PM ã NI O 
ã Äê çÅÜ MINJMIP ã ÇàK c∏êÄá s®ëííçãí~ çÅÜ é~ê~ääÉääí ãÉÇ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ çéíçâ~ÄÉäå î~ê Éíí åó Öê®îí Åáêâ~ N ã Äê ëÅÜ~âí Ñ∏ê 
Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉäK _ÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉ ìééÖê®îÇ~ ã~ëëçêå~ Ö~î áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NQVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

aêçíÜÉã PMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

aêçíÜÉã PMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ oóÇ 

áÇ~ NQVQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTVR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êåîáâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä EçéíçF 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ãÉÇ Ü®åëóå 
í~ÖÉí íáää ÇÉ çãÖáî~åÇÉ å®êÄÉä®Öå~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ã~K 
ä å®êÜÉíÉå ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë hîáääáåÖÉ NOWNI NMSWN çÅÜ SUWN 
EÄçêíí~ÖÉí Öê~îÑ®äí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ à®êåî®ÖëÄóÖÖå~íáçåFI hîáääáåÖÉ 
NMTWN J ëíÉåë®ííåáåÖ~êK p∏ÇÉêìí Ñáååë ®îÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ ORM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î ë∏âëÅÜ~âíI ìíä~ÖÇ~ 
ãÉÇ à®ãå~ ~îëí™åÇI ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NQVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NQVS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PTVQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
píê™I £êÄÉêÖ~I s~Çëí~å~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ü®êÇI Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇI ÄóÖÖå~ÇI Öê~î\I ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖëå®íÉ ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Ñä~Åâ ™âÉêã~êâ ãÉÇ Éåëí~â~ ìééëâàìí~åÇÉ 
áãéÉÇáãÉåíK qê~âíÉå ®ê êáâ é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ 
çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK cê™å åÉçäáíáëâ íáÇ Ñáååë ä∏ëÑóåÇ ~î óñçêK ^åÇê~ ä∏ëÑóåÇ 
á~âííçÖë á ™âÉêã~êâÉå îáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå Ñ∏ê çãä®ÖÖåáåÖÉå ~î 
oáâëî®Ö RMI îáäâ~ áåÇáâÉê~ê Äçéä~íëçãê™ÇÉå Ñê™å ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK 
hóêâçêå~ á çãê™ÇÉí ìåÇÖáÅâ íáää ëíçê ÇÉä êáîåáåÖ ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK 
qçêåíê~ééçêå~ á £êÄÉêÖ~ âóêâ~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NNNSJNNNT çÅÜ k®ëëà~ 
âóêâ~ â~å î~ê~ ÄóÖÖÇ ìåÇÉê NNMMJí~äÉíë ëÉå~êÉ Ü®äÑíK 
ríãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~å ÄÉê∏êÇÉë ëàì éä~íëÉê ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK c∏äà~åÇÉ éä~íëÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉëW 
NK rääÉîá ÄóíçãíI £êÄÉêÖ~ ëåK fåÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê î~ê ëóåäáÖ~ á 
ëÅÜ~âíÉí ëçã ÇêçÖë áåîáÇ NTMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê Ü®ê 
çî~åäáÖí íàçÅâíI MIRMJMISM ãI çÅÜ áååÉÜ∏ää íÉÖÉä çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK fåÖÉí 
âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçÅâ á~âíí~Ö~ëK 
OK hìåÖë pí~êÄóI rs VI s~ÇëíÉå~ ëí~ÇK fåÖ~ êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄóíçãíÉå 

áÇ~ NQVT çÑ OUVS 



 

 

 

™íÉêÑ~ååë îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí ÇÉëë ìíÄêÉÇåáåÖ âìåå~í ÄÉÖê®åë~ë ™í ë∏ÇÉêK 
PK h~ëí~ÇI rs UI £êÄÉêÖ~ ëåK c∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå éä~í™äáâå~åÇÉ Ü∏àÇÉå áåîáÇ kçêêÖ™êÇÉå çÅÜ á 
ëäìííåáåÖÉå ëóÇî®ëí Ç®êçãK i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê 
çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK 
QK h~ëí~Ç ÄóíçãíI rs äI £êÄÉêÖ~ ëåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ êÉëíÉê ÉÑíÉê âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê çã 
i®åëã~åëÖ™êÇÉåK 
RK jà∏äå~ ÄóíçãíI rs PI píê™ ëåK f ëÅÜ~âíÉí ëçã ÇêçÖë ë∏ÇÉê çã Ö™êÇÉå 
î~ê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí íàçÅâíI Å~ MIRM ãI çÅÜ ã∏êâí íáää Ñ®êÖÉå á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK fåÖÉí âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçÅâ á~âíí~Ö~ëK i®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉI ëíÉåë~íí Äêìåå ëçã â~å âåóí~ë íáää ÄóÄÉÄóÖÖÉäëÉåK 
m™ Ö™êÇëéä~åÉå áåîáÇ âî~êåÉå î~ê ã~êâÉå ìíÑóääÇ ãÉÇ êáîåáåÖëã~ëëçêK 
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë é™ Ñ∏äà~åÇÉ éä~íëÉêW 
SK iáää~ rääÉîáI £êÄÉêÖ~ ëåK bå Ü®êÇ ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ™âÉêã~êâK 
TK hÉÇÉî~ÇI píê™ ëåK pÅÜ~âí ÇêçÖë á ™âÉêã~êâ Ç®ê Éå ëä®Çíêáëë~ íáÇáÖ~êÉ 
ìééÜáíí~íëK fåÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ á ëÅÜ~âíÉíK kçêê çã 
Ö™êÇÉå Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí áåîáÇ píê™ äWNI Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖK fåÖÉí íóÇÇÉ ÇçÅâ é™ ~íí ÇÉí î~ê Éå ëíÉåë®ííåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ TOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ TMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

píê™ PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

p~åâí mÉê VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

píê™ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

píê™ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

áÇ~ NQVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPTM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^Äë~äçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI â~äâÄêìâI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäÑäáë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇáîÉêëÉ çäáâ~ çãÄóÖÖå~Çë™íÖ®êÇÉê çÅÜ 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê áåçã âî ^Äë~äçå NT çÅÜ NU âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ÄÉÜ∏îÇÉ Ñ∏êåó~ëK pÅÜ~âíåáåÖÉå âçã ~íí 
ëâÉ ìí~å ÄÉëäìí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå ÉääÉê å®êî~êç ~î ~êâÉçäçÖK bå 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖI ãÉÇ éêçÑáäìééã®íåáåÖ çÅÜ éêçîí~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë 
ÉÑíÉê ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
f éêçÑáäÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ã∏àäáÖÉå ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ 
âìäíìêä~ÖÉêK _ä~åÇ ~åå~í âìåÇÉ Éíí âê~ÑíáÖí â~äâÑäáëä~ÖÉê çÅÜ Éå Ü®êÇ 
ÇçâìãÉåíÉê~ë á éêçÑáäÉåK hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí çã Å~ MITJMKU 
ãI îáäâÉí ®ê ãÉê ®å î~Ç ëçã î~ê Ñ~ääÉí á ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ áåÑ~êíëî®ÖÉåI 
Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ÇÉå ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ åó~êÉ íáÇ 
ëÅÜ~âí~íë Äçêí Ñ∏ê ~íí ÖÉ ìíêóããÉ Ñ∏ê Ä®êä~ÖÉêK 

áÇ~ NQVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRMM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö PR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éçëí~ãÉåí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Ñ∏êÄáÑ~êí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
äK 

píê®Åâ~å î~ê Å~ P âã ä™åÖK p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éíí å®êã~êÉ MIS âãO 
ëíçêí çãê™ÇÉ áåçã üíîáÇë ëçÅâÉåK c∏êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ÉåÇ~ëí Éå áÇ~Ö 
ÄÉÄóÖÖÇ éä~íë ãÉÇ å~ãå EmÉëí®åÖÉåF ë~ãí Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 
EhìääÉåF â®åÇK ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ éçëí~ãÉåí íáää 
íÉäÉÖê~Ñëíçäé~ê ìíãÉÇ Éå ~î pîÉêáÖÉë ®äÇëí~ íÉäÉÖê~ÑäáåàÉê Ers NJOFI ë~ãí 
ëíÉåãìê~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää êÉÅÉåí ™âÉêã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉëëìíçã 
~îáëÉê~ÇÉë Éíí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ íáää óííÉêäáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ NRMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ NRMO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PNTT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
jçëëÉÄç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ räÑÜáÉäã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI íçêéI â®ää~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åó íÉäÉâ~ÄÉä ëâìääÉ ä®ÖÖ~ë åÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
qçí~äí ÄÉê∏êÇÉ âçåíêçääÉå Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ QRM ãK 
cê™å åçêêI Ñ∏êÄá â®ää~å çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉêå~ ëâ~ â~ÄÉäå éä∏à~ë åÉê ~åíáåÖÉå 
ãáíí á î®ÖÉå ÉääÉê á ÇÉëë â~åíK a™ â®ää~å äáÖÖÉê íêÉ ãÉíÉê Ñê™å î®Öâ~åíÉå 
âçããÉê ÇÉå áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î â~ÄÉäåK ûîÉå ÜìëÖêìåÇÉêå~ äáÖÖÉê Å~ PJR 
ã Ñê™å î®Öâ~åíÉå çÅÜ ÄÉê∏êë áåíÉ ÜÉääÉê ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉåK p∏ÇÉê 
çã ÜìëÖêìåÇÉêå~ Ü~ê çãê™ÇÉí Ñ∏ê®åÇê~íë ëÉÇ~å ëäìíÉí ~î NVTMJí~äÉí Ç™ 
ÇÉå bâçåçãáëâ~ â~êí~å ®ê ÖàçêÇK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉí çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉå 
í®åâí~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ëâ~ Çê~ëI ®ê åì î®ÖK _ÉêÖâä~ÅâÉå î®ëíÉê çã 
î®ÖÉå ®ê Éå ÄÉêÖí®âí ãÉÇ ëíçê~ ìééä~Ö ~î âêçëë~í ÖêìëK ûîÉå ∏ëíÉê çã 
î®ÖÉåI Ç®ê ëíÉåóñ~å ®ê é™íê®ÑÑ~ÇI äáÖÖÉê Ü∏Ö~ê ãÉÇ âêçëë~í Öêìë é™ ÇÉå Ñ 
Ç ™âÉêåK h~ÄÉäå Öê®îÇÉë åÉÇ á î®Öâ~åíÉåI Ç®ê ÇÉí ÉåÇ~ëí Ñ~ååë ã~â~Ç~ã 
Ñê™å î®ÖÄóÖÖÉíK f ë∏ÇÉê ~îîáâÉê â~ÄÉäå Ñê™å î®ÖÉåI Ç®ê ÇÉå Ö™ê ∏îÉê ™âÉê 
çÅÜ Éíí áãéÉÇáãÉåíK båÇ~ëí NR ã Ñê™å ìíÖ™åÖëéìåâíÉå á ë∏ÇÉêI é™ 
áãéÉÇáãÉåíÉíI ~åë™Öë å∏Çî®åÇáÖ ~íí âçåíêçääÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI î~êÑ∏ê çãê™ÇÉí Ä∏ê âìåå~ ä®ãå~ë 
ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ NRMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåÖ~êìã NUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

oáåÖ~êìã NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

oáåÖ~êìã NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

áÇ~ NRMQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PPUN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí aà®âåÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÄêìâI ÄÉå 

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

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ ëçã ëóÑíÉ ~íí Ñ~ëíëí®ää~ íóéÉå ~î âìäíìêä~ÖÉê 
ë~ãí ÇÉëë Ç~íÉêáåÖ çÅÜ çãÑ~ííåáåÖK 
qêÉ éêçîëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ 
ä®åÖÇ ~î Å~ QM ä∏éãÉíÉêK aÉê~ë ÄêÉÇÇ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIRM J OIM ã çÅÜ 
ÇàìéÉí î~ê Å~ NINM ãK 
f ë~ãíäáÖ~ íêÉ éêçîëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìëÖêìåÇÉê íáää ÇÉ NUMMJí~äë Üìë 
ëçã î~êáí ÄÉä®Öå~ áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK dêìåÇÉêå~ ä™Ö é™ Éíí Çàìé 
~î MIRM J MISM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÜìëÖêìåÇÉêå~ Ñ~ååë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Üìã∏ë ëáäíI MIOMJMIPM 
ã íàçÅâíI áååÉÜ™ää~åÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ íÉÖÉäI â~äâÄêìâI ëã™ëíÉå~êI ÄÉå çÅÜ 
âçäK i~ÖêÉí Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éíí éä~åÉêáåÖëJLìíà®ãåáåÖëä~ÖÉê îáäâÉí 
é™Ñ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK 
råÇÉê éä~åÉêáåÖëä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí MIOMJMIPM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î Üìã∏ë ëáäí çÅÜ î~ê ãóÅâÉí ÑóåÇÑ~ííáÖíK aÉíí~ 
ä~ÖÉê Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éíí ÉîÉåíìÉääí çÇäáåÖëä~ÖÉêK fåÖ~ Ç~íÉê~ÇÉ ÑóåÇ 

áÇ~ NRMR çÑ OUVS 



é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êÑ∏ê Éå íáÇëÄÉëí®ãåáåÖ áåíÉ î~êáí ã∏àäáÖK 
råÇÉê çÇäáåÖëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáÖêÉê~í Üìã∏ëí ëáäíä~ÖÉêK i~ÖêÉí î~ê 
ÑóåÇíçãí çÅÜ Ü~ê áåíÉ âìåå~í íçäâ~ë ÉääÉê Ç~íÉê~ëK 
lê∏êÇ ã~êâ Ñ~ååë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ N ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRMS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPSO NVVU 

k~ãåLéä~íë 
üÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î ëÉêîáëîÉåíáä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRMT çÑ OUVS 



 

  

^fp kê üê 
PPSP NVVU 

k~ãåLéä~íë 
dê∏åÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWPI _ffWQI `ffWOI Ñ~à~åëFI âêáíéáéëëâ~ÑíI éçêëäáå 

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

qî™ ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉëK aÉí £ ëÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ çã Å~ NIP ãI Éå 
ä®åÖÇ çã Å~ NM ã çÅÜ Éíí Çàìé çã Å~ NIS ãK aÉí s ëÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éå 
ÄêÉÇÇ çã Å~ NIP ãI Éå ä®åÖÇ çã Å~ R ã çÅÜ Éíí Çàìé çã Å~ NIO ãK 
f ÇÉí £ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê çÅÜ éä~åÉêáåÖëä~ÖÉêK sáÇ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ ëíÉå~ê EÅ~ MIT ã á Çá~ãÉíÉêF î~ê~î îáëë~ íìâí~ÇÉK aÉëë~ 
ëíÉå~ê ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí êÉëíÉê ÉÑíÉê ÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã ÉåäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äÉí äÉÖ~í é™ éä~íëÉåK m™ ÇÉåå~ åáî™ ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î éçêëäáå 
çÅÜ Ñ~à~åëK 
råÇÉê ÇÉëë~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê Ñ~ååë Éíí MIOJMIQ ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ 
ÄÉëíçÇ ~î âê~ÑíáÖí Üìã∏ë ëáäíK f ÇÉíí~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåÖçÇë E`ffWOF 
çÅÜ ê∏ÇÖçÇë E_ffWPI _ffWQFK i~ÖêÉí ìíÖ∏êë ë~ååçäáâí ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖëàçêÇK 
f ëÅÜ~âíÉíë s éêçÑáä âìåÇÉ Éå åÉÇÖê®îåáåÖ âçåëí~íÉê~ëK kÉÇÖê®îåáåÖÉåë 
ÑóääåáåÖ î~ê íáÖêÉê~Ç çÅÜ á ÇÉëë ÄçííÉå Ñ~ååë Éå ëíçê ã®åÖÇ ÇàìêÄÉåK 
f ÇÉí s ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~ íóé ~î âìäíìêä~ÖÉê ëçã á ÇÉí £K e®ê 
Ñ~ååë ÇçÅâ áåÖ~ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê ìí~å ÉåÄ~êí éä~åÉêáåÖëä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ 

áÇ~ NRMU çÑ OUVS 



~î Öêìë çÅÜ ë~åÇK 
råÇÉêíÉÅâå~Ç Ñ∏êÉëéê™â~ê Éå ãáåÇêÉ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ~íí å®êã~êÉ 
ÄÉëí®ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë â~ê~âí®êI Ç~íÉêáåÖ çÅÜ ÑìåâíáçåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRMV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPSQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^Äë~äçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI ãÉí~ääI âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI ÜçêåI ëéÉíë ãã 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå å∏ÇìíÖ™åÖ çÅÜ Éå 
ëéêáåâäÉêäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉåå~ 
ìíÑ∏êÇÉë ë~ãíáÇáÖí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå 
íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå çÅÜ Ç®êãÉÇ ~åëäìí~åÇÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~êI 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå é™ é~êâÉêáåÖëéä~íëÉåK 
hî~êíÉêÉí ^Äë~äçå äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉI 
ëíê~ñ kl çã Ççãâóêâ~åë âçêK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå Ü~ê ÇÉí Ñìååáíë Éå 
ÉääÉê ÑäÉê~ ëí~ÇëÖ™êÇ~ê áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVUR Üáíí~ÇÉë ÖêìåÇÉê íáää ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ ÑóåÇK 
f ÇÉå ks ÇÉäÉå ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI ë~ãí á ÇÉå k Ü~äîÇÉäÉå ~î áåÑ~êíëî®ÖÉå 
Ü~ÇÉ ~ää~ ®äÇêÉ ä~ÖÉê ëâ~ä~íë ÄçêíK aÉíí~ Ü~ê íêçäáÖÉå ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ÄóÖÖ~åÇÉí ~î cçäâÉíë Üìë çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®ÖÉå NVRNK aÉí 
áååÉÄ~ê ~íí ÉåÇ~ë ëíÉêáä ë~åÇ çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ Ä®êä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê å∏ÇìíÖ™åÖÉåK 
f ëéêáåâäÉêëÅÜ~âíÉí é™ ÇÉå ps ÇÉäÉå ~î íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë î®äÄÉî~ê~ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ âìäíìêä~ÖÉêK hê~ÑíáÖ~ëí î~ê ÇÉëë~ 
å®êã~ëí üÖ~í~å á pI ãÉÇ~å ÇÉ ãçí k ÇÉäîáë Ü~ÇÉ ëâ~ä~íë Äçêí á ë~ãÄ~åÇ 

áÇ~ NRNM çÑ OUVS 



 

 

 
 

ãÉÇ çî~å å®ãåÇ~ ÄóÖÖå~íáçåK f ÇÉåå~ p ÇÉä ë~ãã~åÑ~ääÉê ~êÄÉíÉí ãÉÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê äÉÇåáåÖ~êå~ íáää íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉåK 
f ëÅÜ~âíÉíë p ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å NNMMJí~ä 
íáää NSMMJí~äK hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí î~êáÉê~ê ãÉää~å MIO çÅÜ MIU ãK 
sáëë ~îëÅÜ~âíåáåÖ ~î ÇÉ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ä~ÖêÉå íóÅâë Ü~ ëâÉíí ìåÇÉê NSMMJ 
í~äÉíK 
_ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å å®ãå~ë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää NOMMJNPMMJí~äK jÉää~å ÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ñáååë óíçê 
ãÉÇ â~äâëíÉåëÑäáëÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK píê~ñ k çã ÄóÖÖå~ÇÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
Çàìé~ Öêçé~ê ãÉÇ ëä~ÖÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ñ~ååë á s Éå Çàìé 
~îÑ~ääëÖêçé ãÉÇ Éíí ~îäçéé á Ñçêã ~î Éå â~äâÑäáëê®åå~K 
cóåÇW ÄÉåâ~ãã~êI í®êåáåÖI éáåÅÉííI âåóééä~Ç ëéÉíëI â~ãã~âÉêá~îÑ~ääI 
çêåÉê~Ç â~äâëíÉåI å™ä~ê ~î ëáäîÉêI ÄêçåëI ÄÉå çÅÜ à®êåI ã®ëëáåÖëêáåÖI 
âÉê~ãáâ E^JI _fWNJI _ffWNJI _ffWPJI _ffWQJI `fJI `ffJíóéFI Äìäíä™ëåóÅâÉäI 
ãóåíI âêáíéáéçêI ëéáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãI ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI Öä~ëI ÇàìêÄÉå 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRNN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PPSR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
rääÉîá 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E£ëíÉêëà∏I ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI 
ÇàìêÄÉåI ÖìäÇíÉåI ëéçêêÉI ~êãÄçêëíÄìäíI ÄêçåëÄÉëä~ÖI â~ãã~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå åó é™Ñ~êíëî®Ö íáää bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉê∏êÇÉ ÇÉäîáë íêÉ íçãíÉê é™ ÇÉå ®äÇêÉ ÄóíçãíÉåK 
rääÉîá å®ãåë á ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ â®ääã~íÉêá~äÉí Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå ™ê NPMP çÅÜ 
î~ê ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ åó~êÉ íáÇ Éå ~î ÇÉ ëí∏êëí~ Äó~êå~ âêáåÖ 
iáåâ∏éáåÖK 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Éí~ÄäÉê~ÇÉë á ∏îÉêÖ™åÖÉå 
ãÉää~å óåÖêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å 
Ñáåå~ë é™ ë~ãã~ éä~íë Ñê~ã íáää NVTM J í~äÉí å®ê ÇÉå ëáëí~ 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå êÉîëK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí íáçí~ä ÄóÖÖå~ÇÉê Ñê™å îáâáåÖ~íáÇ çÅÜ ìéé á 
NRMMJí~äK aÉå ®äÇëí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ÄÉëíçÇ ~î ëíçäéÄìêå~ ÄóÖÖå~ÇÉê Ñ∏ê 
~íí ëÉÇ~å á Ä∏êà~å ~î ãÉÇÉäíáÇÉå ∏îÉêÖ™ íáää ëóääÄìêå~ ÜìëK _óÖÖå~ÇÉêå~ 
Ü~ê Ñê ~ ÑìåÖÉê~í ëçã Äçëí~ÇëÜìë çÅÜ ëíÉâÜìëK ûîÉå Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëãÉÇà~ ìåÇÉêë∏âíÉëK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ î~ê Ñê ~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää 
áãéÉÇáãÉåíã~êâK c∏êìíçã ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë êÉëíÉêå~ 
ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ î®ÖI ÑÉã Äêìåå~êI êÉâí~åÖìä®ê~ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ëíçê 

áÇ~ NRNO çÑ OUVS 



  
 

ëíÉåä®ÖÖåáåÖK cóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉëíçÇ Ñê ~ ~î ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ çÅÜ 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK _ä~åÇ ÑóåÇÉå â~å å®ãå~ë Éå ÖìäÇíÉåI Éå ëéçêêÉI 
~êãÄçêëíÄìäíI ÄêçåëÄÉëä~ÖI ∏ëíÉêëà∏âÉê~ãáâI ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI 
ëíÉåÖçÇë çÅÜ â~ãã~êK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ü~ê ÑäÉê~ é~ê~ääÉääÉê á 
ëí~Çëã~íÉêá~ä Ñê™å iáåâ∏éáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRNP çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PPSS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^Äë~äçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI ãÉí~ääI âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI ÜçêåI ëéÉíë ãã 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå çÅÜ Ç®êãÉÇ 
~åëäìí~åÇÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ë~ãíáÇáÖí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå å∏ÇìíÖ™åÖI Éå 
ëéêáåâäÉêäÉÇåáåÖI Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå é™ 
é~êâÉêáåÖëéä~íëÉåK 
hî~êíÉêÉí ^Äë~äçå äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉI 
ëíê~ñ kl çã Ççãâóêâ~åë âçêK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå Ü~ê ÇÉí Ñìååáíë Éå 
ÉääÉê ÑäÉê~ ëí~ÇëÖ™êÇ~ê áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê NVUR Üáíí~ÇÉë ÖêìåÇÉê íáää ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ ÑóåÇK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë kl ÇÉäI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIRJMIT ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå íóÇäáÖ ÑóåÇëíê~íáÖê~Ñá 
Ñê™å NQMMJí~ä íáää NTMMJí~äK hìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Éíí MIPJMIT ã 
íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ é™Ñ∏êÇ ã~íàçêÇK f âìäíìêä~ÖêÉíë ìåÇêÉ ÇÉä~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÑÉã âê~ÑíáÖ~I ëíÉåëâçÇÇ~I ëíçäéÜ™ä ëçã ëíê~íáÖê~Ñáëâí â~å 
éêÉäáãáå®êÇ~íÉê~ë íáää NRMMJí~äK 
f ÇÉå kl ÇÉäÉå ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI ë~ãí á ÇÉå k Ü~äîÇÉäÉå ~î áåÑ~êíëî®ÖÉå 
Ü~ÇÉ ~ää~ ®äÇêÉ ä~ÖÉê ëâ~ä~íë ÄçêíK aÉíí~ Ü~ê íêçäáÖÉå ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ 

áÇ~ NRNQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

ãÉÇ ÄóÖÖ~åÇÉí ~î cçäâÉíë Üìë çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®ÖÉå NVRNK 
pÅÜ~âíÉíë ìíä∏é~êÉ ™í £ Öê®îÇÉë ÉåÇ~ëí åÉê íáää âìäíìêä~ÖÉêK 

f ëÅÜ~âíÉíë p Ü~äîÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë î®äÄÉî~ê~ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ âìäíìêä~ÖÉêK hê~ÑíáÖ~ëí î~ê ÇÉëë~ å®êã~ëí üÖ~í~å á pI 
ãÉÇ~å ÇÉ ãçí k ÇÉäîáë Ü~ÇÉ ëâ~ä~íë Äçêí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çî~å å®ãåÇ~ 
ÄóÖÖå~íáçåK f ÇÉåå~ p ÇÉä ë~ãã~åÑ~ääÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê ëéêáåâäÉêäÉÇåáåÖÉåK 
f ëÅÜ~âíÉíë p ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å NNMMJí~ä 
íáää NSMMJí~äK hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí î~êáÉê~ê ãÉää~å MIO çÅÜ MIU ãK 
sáëë ~îëÅÜ~âíåáåÖ ~î ÇÉ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ä~ÖêÉå íóÅâë Ü~ ëâÉíí ìåÇÉê NSMMJ 
í~äÉíK 
_ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å å®ãå~ë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää NOMMJNPMMJí~äK jÉää~å ÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ñáååë óíçê 
ãÉÇ â~äâëíÉåëÑäáëÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK píê~ñ k çã ÄóÖÖå~ÇÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
Çàìé~ Öêçé~ê ãÉÇ ëä~ÖÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ñ~ååë á s Éå Çàìé 
~îÑ~ääëÖêçé ãÉÇ Éíí ~îäçéé á Ñçêã ~î Éå â~äâÑäáëJê®åå~ 
cóåÇW ÄÉåâ~ãã~êI í®êåáåÖI éáåÅÉííI âåóééä~Ç ëéÉíëI â~ãã~âÉêá~îÑ~ääI 
çêåÉê~Ç â~äâëíÉåI å™ä~ê ~î ëáäîÉêI ÄêçåëI ÄÉå çÅÜ à®êåI ã®ëëáåÖëêáåÖI 
âÉê~ãáâ ~î ^JI _ffJI _ffWäJI _ffWPJI _ffWQJI `fJ çÅÜ `ffJíóéI Äìäíä™ëåóÅâÉäI 
ãóåíI âêáíéáéçêI ëéáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãI ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI Öä~ëI ÇàìêÄÉå 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRNR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPST NVVU 

k~ãåLéä~íë 
dä~ëâìä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê êçåÇÉää ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
hçåíêçääÉå çãÑ~íí~ÇÉ íêÉ ãáåÇêÉ óíçê êÉä~íáîí å®ê~ iáää~ rääÉîá Äóíçãí 
çÅÜ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ìåÇÉêë∏âí~ 
NVVNK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRNS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNTR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÉíçêéI h~äî∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇÉêI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äI 
ìíãÉÇ Éå Åáêâ~ NIO âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ 
ìíãÉÇ â~ÄÉäëíê®Åâ~åK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
äáåàÉå Ñ∏ê â~ÄÉäåK f ~åëäìíåáåÖ íáää äÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ íêÉ 
ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éíí íçêé â~ää~í hêáëíáåÉÄÉêÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏å∏ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏å∏ 

o∏å∏ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏å∏ 

o∏å∏ PQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏å∏ 

o∏å∏ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏å∏ 

áÇ~ NRNT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPSV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^Äë~äçå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âêáíéáéçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí âìäíìêä~ÖÉê ™íÉêÑ~ååë é™ MIOJ 
MIQ ã Çàìé ìåÇÉê Ç™î~ê~åÇÉ ã~êâóí~K f çÅÜ ãÉÇ ìíÑóääå~ÇÉå âçããÉê 
âìäíìêä~ÖêÉå á Ñçêíë®ííåáåÖÉå ~íí é™íê®ÑÑ~ë é™ MIPJMIT ãK hìäíìêä~ÖêÉå 
ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí óíäáÖí ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ 
â~ê~âí®ê ÄÉê∏êÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRNU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PNTQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
cáåëé™åÖë ÖçäÑâäìÄÄ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÖçäÑâäìÄÄ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âíÉå ÇêçÖë é™ Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ éä~í™Éê áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
aÉ ìíî~äÇ~ éä~íëÉêå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëàì ìíëä~Öëéä~íëÉê ÉääÉê ÖêÉÉåÉêK m™ 
î~êàÉ éä~íë ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NMJNO ãÉíÉê åÉÇ íáää Éíí 
Çàìé ~î MIPJMIR ãÉíÉêK gçêÇã™åÉå î~êáÉê~ÇÉ âê~ÑíáÖí ãÉää~å äÉê~ çÅÜ 
äÉêÄä~åÇ~Ç ãçK 
f ÇÉ NP ë∏âëÅÜ~âíÉå ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ NQM ãÉíÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NRNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ NROM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
eÉàÇÉÖ™êÇÉåI _ê~ëâÉåë Äêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí çãê™ÇÉí £ çã _ê~ëâÉåë Äêç Ñóääíë ìí ìåÇÉê 
ëÉå íáÇK råÇÉê ÇÉ âê~ÑíáÖ~ Ñóääå~Çëä~ÖêÉå Ñ~ååë ®äÇêÉ ä~ÖÉê ãÉÇ 
çÇäáåÖëàçêÇ çÅÜ Éíí áÖÉåÑóääí ÇáâÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRON çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTO NVVU 

k~ãåLéä~íë 
e~åíîÉêâ~êÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bî~ jçÇ¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééë®íí~åÇÉ ~î íî™ éçää~êÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
m™ Éíí Çàìé ~î MIQMJMIQR ã âçã Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖëåáî™ çÅÜ Ñ∏ê∏îêáÖí 
ÄÉëíçÇ ÇÉí íî™ MIRM ã Çàìé~ Öêçé~êå~ ~î ë~åÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPTP NVVU 

k~ãåLéä~íë 
_~êÑçíÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
ríãÉÇ _~êÑçíÉÖ~í~å ä~ÇÉë â~ÄÉäå á Ö~ãä~ â~ÄÉäëÅÜ~âí çÅÜ á íçãíã~êâÉå 
âêáåÖ píáÑíëÜìëÉí é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIP ãK aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí áåÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉê âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTQ NVVU 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìåÇÉêÜ™ääë~êÄÉíÉå ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí e®ÖÉêåI dêáéÖ~í~åI eÉàÇÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
_~ÇÜìëÖ~í~åI üÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
h~ÄÉäå ÖáÅâ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á Ö~ãä~ â~ÄÉäëÅÜ~âíK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPTT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí cäçÇÜ®ëíÉåI låâÉä ^Ç~ãëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ë™Ö~Ç ÄÉåLÜçêåéä~íí~I âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë MIR ã íàçÅâ~ ÑäÉêëâáâí~ÇÉ çÇäáåÖëä~ÖÉêK mçääÉåJ 
çÅÜ ã~âêçÑçëëáäéêçîÉê íçÖë á ÇÉ çäáâ~ ä~ÖêÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPTU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hçåëáëíçêáÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î Äêìåå é™ Éå ëéáääî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
hçåëáëíçêáÉÖ~í~å äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~Çëçãê™ÇÉI á Éíí çãê™ÇÉ ëçã ®ê Ç™äáÖí â®åí Ñê™å ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâíK 
fåíáää ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ü~ê ÇÉå åìãÉê~ Ñ∏êëîìåå~ Äóå eìååÉÄÉêÖ 
äÉÖ~í ëçã ®ê â®åÇ ëÉÇ~å NPMMJí~äÉíK aÉå Ü~ê ÇçÅâ Ñ∏êëîìååáí é™ NURM 
™êë ä~åíã®íÉêáâ~êí~ çÅÜ çãê™ÇÉí ÄÉå®ãåë Ç®ê ëçã eìååÉÄÉêÖë ®åÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå Ñ∏êëîìåå~ 
ÄóåK 

áÇ~ NROU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NROV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPTV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
dìëí~î ^ÇçäÑëÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^åäÉÇåáåÖÉå íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê å®êÜÉíÉå íáää ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åìãÉê~ Ñ∏êëîìåå~ Ö™êÇÉå eìååÉÄÉêÖ ëçã Ü~ê äÉÖ~í á 
çãê™ÇÉí âêáåÖ âî~êíÉêÉå ^äí~åÉå çÅÜ ^ëíÉêåK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉå á eìååÉÄÉêÖ Ö™ê íáääÄ~â~ íáää NPMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK aÉå Ñ∏êëíÉ 
â®åÇÉ ®Ö~êÉå î~ê j~Öåìë hîáëíÄêç á k®êâÉ ëçã áååÉÜ~ÇÉ Ö™êÇÉå Ñê~ã 
íáää ™ê NPMVK d™êÇÉå ÇçåÉê~ÇÉë ëÉå~êÉ íáää âóêâ~å çÅÜ ÄäÉî éä~íëÉå Ñ∏ê 
ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ êÉëáÇÉåëÖ™êÇÉå íáääÇÉä~Ç Ççãâóêâ~åë ëóëëäçã~åK 
d™êÇÉåë Éñ~âí~ ä®ÖÉ ®ê áåíÉ â®åí ÉÑíÉêëçã ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
á çãê™ÇÉí Ü~ê î~êáí Ñ™í~äáÖ~K lãê™ÇÉí ®ê ëÉÇ~å ä®åÖÉ ∏ÇÉä~Öí çÅÜ Ü~ê 
~åî®åíë ëçã ™âÉêJ çÅÜ ®åÖëã~êâ ìåÇÉê ÄÉå®ãåáåÖÉå eìååÉÄÉêÖë ®åÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå Ñ∏êëîìåå~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå eìååÉÄÉêÖK 

áÇ~ NRPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRPN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPSU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
i®êçîÉêâëÖ~í~åI âî~êíÉêÉí ^ÄÄçíÉåI  ^Ö~íÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãìêÄêìâI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íÉäÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉí âìäíìêàçêÇ é™ Å~ MIQ ã Çàìé ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖK hìäíìêàçêÇëä~ÖêÉí ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 
cóääåáåÖÉå ãÉää~å ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ âìäíìêàçêÇëä~ÖêÉí ìíÖàçêÇÉë ~î 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê ~î NUMMJí~äë â~ê~âí®êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRPO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNQP NVVU 

k~ãåLéä~íë 
rÖÖäÉÄçî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRPP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PSPP NVVU 

k~ãåLéä~íë 
içÇÇÄó ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ç~Öî~ííÉå~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

póÑíÉí î~ê ~íí âçåíêçääÉê~ î~ê ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê ä®ãéäáÖ~ ~íí éä~ÅÉê~ë ìí 
ë™ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ Éà ÄÉê∏êëK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå 
Ñ∏êÉëä™ë íáää îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ çã Éñéäç~íÉêáåÖ ëâ~ ëâÉK f ∏îêáÖí ÄÉê∏êÇÉë 
Éå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ î®Öëíê®Åâ~ ëçã çã ÇÉå ÄÉê∏êë Ä∏ê ÇçâìãÉåíÉê~ë 
çÅÜ Ç~íÉê~ëK 

áÇ~ NRPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ NRPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVP NVVU 

k~ãåLéä~íë 
p~åÇÄóÜçîI e~Ö~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉå p~åÇÄóÜçî QI î®ëíÉê çã åìî~ê~åÇÉ 
î™êÇáåê®ííåáåÖK ûîÉå Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉI e~Ö~ NWQI ÄÉê∏êÇÉë ~î 
ìíêÉÇåáåÖÉåK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë îáÇ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
bå óí~ çã Å~ NR MMMãO ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã Öê®îåáåÖ ~î ë∏âëÅÜ~âíK 
qçí~äí Öê®îÇÉë Å~ OTM ã ëÅÜ~âíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRPT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUSV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
píóêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
fåçã Éíí ~îëí™åÇ ~î ãÉää~å NRMJPMM ã Ñê™å ÇÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå äáÖÖÉê 
Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~êX ëâ™äÖêçé~êI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
Öê~îÑ®äí ë~ãí êìåëíÉå~êK 
qî™ ëÅÜ~âí é™ î~êÇÉê~ S êÉëéÉâíáîÉ NM ã ∏ééå~ÇÉë áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK _êÉÇÇÉå î~ê Å~ NINM ã çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å 
MIOMJMIPM ãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ NRPV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ eìëÄó âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Äìí®äàÉêI Öä~ëI  à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^åäÉÇåáåÖÉå íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê å®êÜÉíÉå íáää ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
âìåÖëÖ™êÇÉå ëçã î~ê áåáíá~íáîí~Ö~êÉå íáää ÇÉå Ñ∏êëí~ ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~åK 
i®ÖÉí Ñ∏ê âìåÖëÖ™êÇÉå çÅÜ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~å ®ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ çâ®åíK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ åÉÇ~åÑ∏ê âóêâ~åë î®ëíê~ çÅÜ åçêê~ ëáÇçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê á Ñçêã ~î Éå ~îëâê®ÇÉëÖêçé ëçã íáääÜ∏êÇÉ 
éê®ëíÖ™êÇÉåK 

áÇ~ NRQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó QNRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NRQN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUUT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
g®êåëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç âê®ÑíÇ~ãã ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ âê®ÑíÇ~ããÉå äáÖÖÉê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää píçê~ üÄó 
TPWN çÅÜ Éå åóìééí®Åâí ëíÉåëíê®åÖ ë~ãí Éå Ñçëëáä ™âÉêóí~K f ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ Ç~ããÉåë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìíâ~åíÉå ~î Éå Ñçëëáä ™âÉêóí~I 
ëçã íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê Ç~ããÉåë éä~åÉê~ÇÉ ÄÉÖê®åëåáåÖK 
a~ããÉåë Ñçêã àìëíÉê~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ÇÉå Ñçëëáä~ ™âÉêóí~å áåíÉ ëâìääÉ 
âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå ~î Ç~ããÉåK 

áÇ~ NRQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó TPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NRQP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PNOU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
e®åÇÉä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éí~åçä~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí Åáêâ~ MIP âãO ëíçêí çãê™ÇÉ kl çã 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇK 
dÉåÉêÉääí â~å ë®Ö~ë ~íí ~ää ã~êâ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã Éà ®ê 
çÇä~Ç ÖÉê Éíí ëâê®éáÖí áåíêóÅâ ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ óíäáÖ~ ã~êâáåÖêÉéé á Ñçêã 
~îÄ~åáåÖ~ê çÅÜ ëÅÜ~âíåáåÖ~êK aÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã êÉÇçîáë~ë é™ íêóÅâí~ 
bâçåçãáëâ~ â~êí~å Ñê™å NVUMJí~äÉí ìåÇÉê ÄÉíÉÅâåáåÖÉå jÉäÄó ®ê áÇ~Ö 
ÄçêíëÅÜ~âí~Ç çÅÜ î~ê Éå ëÉåíáÇ~ Éí~ÄäÉêáåÖK sáÇ âçåíêçää ~î 
ä~åíã®íÉêáâ~êíçê î~ê éä~íëÉå Ñ∏ê jÉäÄó çÄÉÄóÖÖÇ ìåÇÉê NSMMJ çÅÜ NTMMJ 
í~äÉåK aÉí ìêëéêìåÖäáÖ~ jÉäÄó ìééíçÖ á àçêÇÉÄçâÉå ™ê NRQP Ñóê~ 
Ñê®äëÉÜÉãã~å çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉå ãÉää~å s®ëíÉêÄóÜçäã çÅÜ e®åÇÉä∏ ä®åÖêÉ 
åçêêìíK i~åíã®íÉêáâ~êíçêå~ îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí á ÜìîìÇë~â í~Öáíë á 
~åëéê™â ëçã ÄÉíÉëã~êâ çÅÜ ÇÉ çÇäáåÖ~ê ëçã Ñáååë Ç®ê áÇ~Ö ®ê ë~ååçäáâí 
åóçÇäáåÖ~ê ìåÇÉê NUMMJí~äÉíK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë Ñ∏êÉëä™ë áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ NRQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí gçÜ~ååÉë 

áÇ~ NRQR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNPU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

bå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå çÇ~íÉê~ÇK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRQS çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

^fp kê üê 
RNPV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖI pà∏äáÇÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

cäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë á ÇÉå å®êã~ëíÉ çãÖáîåáåÖÉåK 
p~ãã~åä~Öí NO ëÅÜ~âí íçÖë ìéé á äÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK aÉåå~ Ñ∏äàÉê íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Éíí ÄÉÑáåíäáÖí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ëçã ÇçÅâ ®ê ~î ãáåÇêÉ 
ÇáãÉåëáçåK aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí Ü~ê Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ P ãK 
f íî™ ëÅÜ~âí Eä çÅÜ VF é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê ãÉÇ äáíÉí áåëä~Ö ~î 
ëâ®êîëíÉåK j∏àäáÖÉå ìíÖ∏ê ÇÉëë~ åÉÇÉêçÇÉê~ÇÉ ÇÉä~ê Ñê™å Éå Äçéä~íë á ÇÉí 
å™Öçí Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ ã~êâé~êíáÉí î®ëíÉêìíI åì ÄÉÄóÖÖí ãÉÇ 
îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
f Éíí ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëçíÑä®ÅâI íêçäáÖÉå Éå Ü®êÇÄçííÉåI îáäâÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉëK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NRQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRQU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNQM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêëI bî~ jçÇ¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
s™êÉå NVVS áåâçã Éå ~åã®ä~å Ñê™å Éå éêáî~íéÉêëçå çã ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 
Ç®ê çãÑ~íí~åÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëóåíÉëK 
lãê™ÇÉí ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çÅÜ ÇÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ääK 
pÉÇ~å ÇÉí Ääáîáí âä~êí ~íí oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ëâìääÉ Ñáå~åëáÉê~ Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ éä~íëÉå á ëóÑíÉ ~íí ìíêÉÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ ëâ~ÇÉä®ÖÉK aÉí ëíçÇ ãóÅâÉí ëå~êí âä~êí ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVU íáääâçã Ñ∏ê ~íí ë∏â~ Ñ∏êÄ®ííê~ âìåëâ~éÉå çã 
ÇÉåå~ çãÑ~íí~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á 
ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å ä®åëãìëÉÉí çÅÜ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÉåáåÖÉå 
dê®îäáåÖÉå çÅÜ píìÇáÉÑê®ãà~åÇÉí á iáåâ∏éáåÖK 
P ëÅÜ~âí ìééíçÖëK 
pÅÜ~âí O EpÅÜ~âíÉí Ñê™å NVVS ÄÉíê~âí~ë ëçã ëÅÜ~âí NF ãÉää~å â∏êî®ÖÉå 
çÅÜ ëÅÜ~âí NK pÅÜ~âíÉí î~ê R ñ R ã ëíçêíK fåçã óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë RS 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã NVVSK 
pÅÜ~âí P ìééíçÖë á ~åëäìíåáåÖ íáää â∏êî®ÖÉå çÅÜ ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
NVVSK pÅÜ~âíÉí î~ê çêÉÖÉäÄìåÇÉí çÅÜ Q ñ PIR JS ãK e~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë NO 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää~åÇ ÇÉëë~ ÇÉä~ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã áåíÉ âìåå~í Öê®î~ë 

áÇ~ NRQV çÑ OUVS 



 
 

ìí Ñìääëí®åÇáÖí NVVSK _ä~åÇ ÇÉëë~ ÇÉå ëíçê~ Öê~îÉå ~åä OMMK 
pÅÜ~âí Q î~ê Éíí ë∏âëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖë Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë 
ÄÉÖê®åëåáåÖ á psK aÉí î~ê U ñ ä ãK ^ää~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìíçã ™êÇÉêëé™êÉå 
ìééÜ∏êÇÉ ÇáêÉâí ìí~åÑ∏ê NVVS ™êë ëÅÜ~âíK üêÇÉêëé™ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëíç 
êáâäáÖ~êÉ á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉíë ÄÉÖê®åëåáåÖK 
pâ~ÇÉåáî™å íáää Ñ∏äàÇ ~î áåíÉåëáîí àçêÇÄêìâ î~ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ ãóÅâÉí 
Ü∏ÖK qêçíë ~íí ë™ ã™åÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã TM ëíóÅâÉå âìåÇÉ ìåÇÉêë∏â~ë 
çêÇÉåíäáÖí ÇÉåå~ Ö™åÖ âî~êëí™ê á ëâêáî~åÇÉ ëíìåÇ ÇÉ ÑäÉëí~ Ñê™ÖÉíÉÅâÉå 
ëçã êÉëíÉë NVVSK j∏àäáÖÉå â~å ~å~äóë~êÄÉíÉí ÄêáåÖ~ Ä®ííêÉ âä~êÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRRM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNTS NVVU 

k~ãåLéä~íë 
kçêÇ~åîáåÇëî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NRRN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNQO NVVU 

k~ãåLéä~íë 
iàìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå áåîáÇ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä Ñ~ëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI î~ê~î ãÉêé~êíÉå ìíÖ∏êë ~î Öê~îä®ãåáåÖ~êK aÉ å®êã~ëíÉ 
Öê~îä®ãåáåÖ~êå~ EsêÉí~ âäçëíÉê QSWN çÅÜ NOOWNF Ñáååë Å~ OMM ãÉíÉê 
∏ëíÉê çã hçÜ~Öëî®ÖÉå çÅÜ Å~ RMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê ìí Ñáååë Ää ~ ®îÉå sêÉí~ 
häçëíÉê RSWNI RTWNI NOVWN çÅÜ NPNWNK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Ñáååë çÅâë™ Éå 
Ü™äî®Ö EsêÉí~ häçëíÉê NVMWNFK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NRRO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRRP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTMT NVVU 

k~ãåLéä~íë 
m®ééäáåÖÉI eóÇáåÖÉ ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ~ê ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉä ë~ãí ~íí 
~åä®ÖÖåáåÖ ~î ã~êâëí~íáçåÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖK 

h~ÄÉäå éä~åÉê~ÇÉë ~íí ~åä®ÖÖ~ë á ™âÉêJ çÅÜ Ü~Öã~êâ á Éå ÇÉäîáë ãóÅâÉí 
Ñçêåä®ãåáåÖëí®í ÄóÖÇ ãÉää~å j~åíçêé çÅÜ pó~K cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å 
éê®Öä~ë ~î Ñê~ãÑ∏ê ~ääí Öê~î~êI ë™î®ä Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã 
Öê~îÑ®äíI îáäâ~ ë~ååçäáâí ~åä~Öíë ìåÇÉê à®êå™äÇÉêåK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
çãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå m®ééäáåÖÉ ÄóíçãíK cäÉê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê çÅÜ ìíêÉÇåáåÖ~ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êíë á çãê™ÇÉí Ç™ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ñê®ãëí à®êå™äÇÉêå é™íê®ÑÑ~íëK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë îáÇ Ñ∏äà~åÇÉ éä~íëÉêW 
NK pó~ TUWN çÅÜ TVWNK qî™ Äçéä~íëçãê™ÇÉå Ñê™å à®êå™äÇÉêå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~íë á ™âÉêã~êâÉåK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
OK pó~ QWNK h~ÄÉäå éä~åÉê~ÇÉë ~íí ~åä®ÖÖ~ë áåçã Öê~îÑ®äíÉíK bå 
çãÇáêáÖÉêáåÖ ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ë™ ~íí Öê~îÑ®äíÉí âìåÇÉ 
ìåÇîáâ~ëK 
PI pó~ SUWNK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ Öê~îÑ®äíÉí ÇêçÖë ëÅÜ~âí áëí®ääÉí Ñ∏êÄá Éå 

áÇ~ NRRQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ á Ü~Öã~êâK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
QK pó~ RWNI TWNI UWN çÅÜ STWNK f âìéÉê~Ç Ü~Öã~êâ Ñáååë áåçã Éíí ë~ãä~í 
çãê™ÇÉ Éíí Öê~îÑ®äíI íî™ Öê~îÖêìééÉê ë~ãí Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK h~ÄÉäå 
éä~åÉê~ÇÉë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÇáêÉâí î®ëíÉê çã ÇÉëë~K f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëí∏êêÉ Ü®êÇ ëçã âî~êäáÖÖÉê ÉÑíÉêëçã Éå ~åå~å ëíê®ÅâåáåÖ ~åîáë~ÇÉëK 
RK pó~ NTWNK bå Öê~îÜ∏ÖI U ã á Çá~ãÉíÉêI ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå Ü∏àÇK h~ÄÉäå 
éä~åÉê~ÇÉë ~íí Çê~Ö~ë Ñê~ã íáää Ü∏ÖÉåë å®êçãê™ÇÉK j~êâÉå î~ê ìíÑóääÇ 
çÅÜ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
SK pó~ NSWNJOK h~ÄÉäå éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ëíê~ñ åçêê çã Éå Öê~îÜ∏Ö 
çÅÜ Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖK aÉå â~å çÅâë™ âçãã~ á ÄÉê∏êáåÖ ãÉÇ ÇÉí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉ ëçã ÄÉÇ∏ãë íáääÜ∏ê~ pó~ SSWPK bå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉíK e®êÇÉå âî~êäáÖÖÉê ÉÑíÉêëçã â~ÄÉäå âìåÇÉ ä®ÖÖ~ë ÄêÉÇîáÇK 
T pó~ SQWNK råÖÉÑ®ê NRã ∏ëíÉê çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë Éå 
çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë é™ Ñ∏äà~åÇÉ éä~íëÉêW 
J eóÇáåÖÉ _~ÅâÖ™êÇÉåK f Éå î®ëíëäìííåáåÖ î®ëíÉê çã _~ÅâÖ™êÇÉå 
Ñê~ãâçã Éå ëçíáÖ Öêçé ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~K a~íÉêáåÖÉå ®ê çë®âÉêK 
J lãê™ÇÉí î®ëíÉê çã pó~ SQWNK f ëÅÜ~âíÉå á ™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ UMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ NRRR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNOV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí a~äâ~êäÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçåI ^ååJj~êáÉ e™ää~åë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ÇàìêÄÉåI ä®ÇÉêÑ∏êÉã™äI î®ääáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ kçêêâ∏éáåÖë ìíâ~åíI ë∏ÇÉê 
çã jçí~ä~ ëíê∏ãë ë∏Çê~ ëíê∏ãÑ™ê~ çÅÜ ë∏ÇÉê çã hî~êåÜçäãÉåK aÉíí~ 
î~ê éä~íëÉå Ñ∏ê âî~êåîÉêâë~ãÜÉí êÉÇ~å ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ ëÉå~êÉ 
Éí~ÄäÉêáåÖ ~î î~éÉåÑ~âíçêáI ã®ëëáåÖëÄêìâ ãã ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ 
™êíáçåÇÉåK cê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~ áåÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê î~êáí ~íí Ñ∏ê 
Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ëí∏êêÉ ëâ~ä~ ëíìÇÉê~ ìêÄ~åáëÉêáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ çÅÜ 
âçåëìãíáçåëã∏åëíÉê á kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇI ë~ãí ~íí ëíìÇÉê~ ÇÉí ëéÉÅáÉää~I 
áåÇìëíêáÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ ä®ÖÉí å®ê~ Éíí ~î pîÉêáÖÉë ìåÇÉê 
ëíçêã~âíëíáÇÉå ãÉëí ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~ Äêìâëçãê™ÇÉåK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ®ê PMR ãO ëíçê çÅÜ Ñ∏ê kçêêâ∏éáåÖë Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå 
çëÉÇî~åäáÖí î®äÄÉî~ê~ÇI Ä™ÇÉ î~Ç Ö®ääÉê ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ 
Ñê™åî~êçå ~î ãÉê çãÑ~íí~åÇÉ ëÉåíáÇ~ ëí∏êåáåÖ~êK oÉëìäí~íÉí Ü~ê âìåå~í 
áåÇÉä~ë á íêÉ ÜìîìÇÑ~ëÉêK 
c~ë ä çãÑ~íí~ê íáÇÉå Ñ∏êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖÉåK f åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå 
Ñ~ååë çî~å ÇÉå ëíÉêáä~ ë~åÇÉå Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ÑäÉê~ ëçíJ çÅÜ âçää~ÖÉêI 
î~êî~ÇÉ ãÉÇ é™Ñ∏êÇ~ ë~åÇä~ÖÉêK lî~å ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉåK `JNQ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å ÇÉëë~ ä~ÖÉê âìåÇÉ îáÇ 

áÇ~ NRRS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ç~íÉê~ë íáää NQMMJí~äÉíK 
c~ë O çãÑ~íí~ê áåÖ~ ÇáêÉâí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ìí~å ÄÉëíçÇ Ñê®ãëí ~î 
Éíí ~åí~ä é™Ñ∏êÇ~ çÅÜ ëî~Öí âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ãà®ä~ä~ÖÉêK aÉí íóÇÉê é™ Éíí 
ãÉÇîÉíÉí á~åëéê™âí~Ö~åÇÉ ~î çãê™ÇÉí çÅÜ Éå éä~åÉêáåÖI ã∏àäáÖÉå áåÑ∏ê 
Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä Ñ~ååë Éíí ëã~äí ëíê™â ~î 
Öêìë çÅÜ ëã™ëíÉå é™ éä~íëÉå Ñ∏ê Éå á ëÉå~êÉ Ñ~ëÉê Éí~ÄäÉê~Ç Öê®åÇK 
p~ååçäáâí Ü~ê îá Ü®ê ~íí Ö∏ê~ ãÉÇ Éå ®äÇëí~ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉI îáäâÉí îáë~ê ~íí 
ÇÉå ëÉå~êÉ ÜìîìÇëíêìâíìêÉå á Ñçêã ~î Éå Çá~Öçå~ä Öê®åÇëíê®ÅâåáåÖ 
äáÖÖÉê Ñ~ëí êÉÇ~å á Ñ~ë OK qáÇéìåâíÉå Ñ∏ê ÇÉåå~ Ñ~ë ®ê çâä~êI ãÉå Ä∏ê 
ê∏ê~ ëáÖ çã íáÇÉå ÉÑíÉê NQMMJí~äÉí çÅÜ Ñ∏êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖÉå ìåÇÉê 
NRMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑíK 
c~ë P çãÑ~íí~ê íçãíJ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖ ëçã â~å ë~ãã~åâçééä~ë 
ãÉÇ kçêêâ∏éáåÖë Éñé~åëáçå ìåÇÉê NRMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑí çÅÜ 
Éí~ÄäÉêáåÖ ëçã áåÇìëíêáëí~Ç ìåÇÉê ëíçêã~âíëíáÇÉåK f ëâÉÇÉ P~JÄ Ü~ê åó~ 
ãà®ä~ä~ÖÉê ä~Öíë ìí á éä~åÉê~åÇÉ ëóÑíÉI ë~ãí Éå Öê®åÇ çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÇÉåå~K kçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã Öê®åÇÉå 
Ñ~ååë ëé™ê ~î Ü®Öå~ÇI á ë∏ÇÉê ÇÉëëìíçã Éå ÖêìåÇ íçãíê®åå~K 
_ÉÄóÖÖÉäëÉëé™êÉå ìíÖàçêÇÉë ÇÉäë ~î Ü®Öå~ÇÉê ëçã íçäâ~ë ëçã ÇàìêÑ™ääçê 
ÉääÉê äáâå~åÇÉI ÇÉäë Éå ÄóÖÖå~Ç á ë∏Çê~ ÇÉäÉåK f çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä Ñ~ååë 
ÑäáëJ çÅÜ Ä~êâä~ÖÉê î~êî~ÇÉ ãÉÇ ãà®ä~I ëçã íçäâ~ë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí 
îÉÇìééä~ÖK f åçêê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë íî™ ~îÑ~ääëÖêçé~êI áååÉÜ™ää~åÇÉ Éå 
ãóÅâÉí ëíçê ã®åÖÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ÑóåÇI ë™ëçã âÉê~ãáâI ÇàìêÄÉåI 
ä®ÇÉêÑ∏êÉã™ä ÉíÅK f î®ëíê~ çãê™ÇÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå âçåíáåìÉêäáÖ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á Ñçêã ~î êÉëíÉê ~î Ñóê~ é™ î~ê~åÇê~ Ñ∏äà~åÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉêK 
pâÉÇÉí íçäâ~ë ëçã Éå ®äÇëí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖI ÇçÅâ á ÉåäáÖÜÉí ãÉÇ ÇÉ 
®äÇêÉ ëíêìâíìêÉê ëçã Ñáååë Éí~ÄäÉê~ÇÉ êÉÇ~å á Ñ~ë OK f ëâÉÇÉ PÅ Ü~ê Éå åó 
çÅÜ âìääÉêëíÉåëä~ÖÇ Öê®åÇ ~åä~Öíë çî~å ÇÉ íáÇáÖ~êÉK bå î®äÄÉî~ê~Ç 
ÄóÖÖå~Ç Ü~ê ìééÑ∏êíë é™ íçãíÉå åçêê çã Öê®åÇÉåI é™ ë~ãã~ éä~íë ëçã 
ÇÉí íáÇáÖ~êÉ çíóÇäáÖí ÄÉî~ê~ÇÉ ÜìëÉíK rí~åÑ∏ê ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå ëã~ä 
ÄêìååI ëçã á Éíí ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ ~åî®åíë Ää ~ ëçã ä~íêáåK f åçêê~ ÇÉäÉå 
Ñ~ååë ÑçêíÑ~ê~åÇÉ êÉëíÉê ~î Éíí îÉÇìééä~ÖK lî~å ëâê®éÖêçéÉå á 
åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå Ü~ê Éå åó ÄóÖÖå~Ç ìééÑ∏êíëI íêçäáÖÉå ÄÉä®ÖÉå ìíãÉÇ Éå 
∏ëíJî®ëíäáÖí çêáÉåíÉê~Ç Ö~í~ ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ åçêê çã î™êí 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉK p∏ÇÉê çã Öê®åÇÉå Ü~ê ÇÉå ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇÉå 
Éêë~ííë ~î Éíí åóíí ÜìëI Ç®ê ÑóåÇ ~î ëä~ÖÖ Ñê™å î®ääåáåÖ îáë~ê ~íí ÇÉí ê∏ê 
ëáÖ çã Éå ëãÉÇà~K aàìêÜ®Öå~ÇÉêå~ Ü~ê Éêë~ííë ~î Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖK 
f î®ëíê~ ÇÉäÉå Ü~ê ÇçÅâ ÇÉå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á Ñçêã ~î Ñóê~ ÄóÖÖå~ÇÉê 
é™ î~ê~åÇê~ ÜÉäí âçããáí ìê Äêìâ çÅÜ á ëí®ääÉí Ü~ê óí~å ÄÉä~Öíë ãÉÇ 
çãÑ~íí~åÇÉ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉêK 
f Ñ~ë PÅ Ü~ê Éå íóÇäáÖ Ñ∏êí®íåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ëâÉííI ÇçÅâ áåçã 
ìêëéêìåÖäáÖ~ íçãíÖê®åëÉêK aÉ ~Öê~ê~ áåëä~ÖÉå Ü~ê Ñ∏êëîìååáíK cóåÇÉí ~î 
î®ääåáåÖ â~å íóÇ~ é™ ~íí íçãíÉå Ü~ê ìíÖàçêí ÜÉãîáëí çÅÜ 
éêçÇìâíáçåëéä~íë Ñ∏ê Éå Ü~åíîÉêâ~êÉ âåìíÉå íáää ÇÉí ™ê NSMV Éí~ÄäÉê~ÇÉ 
î~éÉåÑ~âíçêáÉíI ã∏àäáÖÉå Éå éáéî®ää~êÉK oÉëìäí~íÉí â~å é™ ë™ ë®íí á ëáå 
ÜÉäÜÉí ë®Ö~ë î~ê~ Éíí ëóåÄ~êí ìíëä~Ö ~î ÇÉå áåÇìëíêá~äáëÉêáåÖ ëçã çãê™ÇÉí 
ÖÉåçãÖáÅâ îáÇ NSMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK 
c~ë Q çãÑ~íí~ê ëé™ê çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê NSRR ™êë Äê~åÇ çÅÜ 
ÇÉå ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ êÉÖäÉêáåÖÉå ~î ëí~ÇÉå ÉåäáÖí Éå êìíå®íëéä~åK f 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ëé™êÉå ~î ìéé íáää Éå Ü~äî ãÉíÉê 
íàçÅâ~ ìíà®ãåáåÖëä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~íëK f ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåÉí âìåÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê 

áÇ~ NRRT çÑ OUVS 



 
Éå ÄóÖÖå~Ç âçåëí~íÉê~ëK aÉí Ü~ÇÉ Éå çêáÉåíÉêáåÖ ëçã íóÇäáÖí ~îîÉâ Ñê™å 
ÇÉ íáÇáÖ~êÉ Ñ~ëÉêå~ ãÉå á ëí®ääÉí î®ä ∏îÉêÉåëëí®ãÇÉ ãÉÇ ÇÉå åó~ 
êìíå®íëéä~åÉå Ñê™å íáÇÉå ÉÑíÉê NSRRI Éå éä~å ëçã ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ö®ääÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRRU çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PNPM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
pãÉÇëíçêé ÇìÄÄÉäÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëíI £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âî~êåI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Öê~îÑ®äíI ÄóÖÖå~ÇëãáååÉI Ü™äî®ÖI âçäÄçííÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖÉå ~î ~íí Ñ∏êÉëä~ÖÉí å~íìêêÉëÉêî~í çÅÜ ~íí Éíí Ä®ííêÉ 
ÄÉëäìíëìåÇÉêä~Ö ÄÉÜ∏îÇÉë Ñ∏ê Éíí ë®âÉêëí®ää~åÇÉ ãÉÇ Éå êÉëÉêî~íëÄáäÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Q Ç~Ö~ê á ã~à çÅÜ àìåá NVVUK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á åóÑóåÇ ~î ëàì çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä 
™âÉêã~êâI Éå Ü™äî®Ö ë~ãí Éå âçäÄçííÉåK aÉå Ñçëëáä~ ™âÉêã~êâÉå Ü~ê 
à®ãÑ∏êíë ãçí ÄÉÑáåíäáÖí â~êíã~íÉêá~ä Ñ∏ê ~íí Ñ∏êë∏â~ Ñ™ â®ååÉÇçã çã 
íáÇéìåâí Ñ∏ê ìééí~Ö~åÇÉ ~î ™âê~êå~K píìÇáÉêå~ Ü~ê îáë~í ~íí ™âê~êå~ 
í~Öáíë ìéé Ñ∏êÉ ÇÉå Ñ∏êëí~ â~êí~åë éìÄäáÅÉêáåÖ NTMTK p~ååçäáâí ®ê ÇÉ íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ìééí~Öå~ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇK sáëë~ óíçê â~å ®îÉå Ü~ ëáíí 
ìêëéêìåÖ á Éå ìééçÇäáåÖ ìåÇÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK båÇ~ëí Éå 
ÇÉí~äàâ~êíÉêáåÖ âçãÄáåÉê~Ç ãÉÇ éêçîí~ÖåáåÖ â~å ÖÉ ëî~ê é™ å®ê ÇÉ 
Éí~ÄäÉê~íëK aÉ Ä∏ê ÇçÅâ ÄÉíê~âí~ë ëçã ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NRRV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêê~ sá PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá PWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

kçêê~ sá NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

áÇ~ NRSM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNPO NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hçåëí~åíáåçéÉä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

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

cóåÇ 
ÑáëâÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åä®ÖÖåáåÖ Ñ∏ê Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á kçêêâ∏éáåÖë ëí~Çëâ®êå~I ãÉää~å 
ä~åÇëÑ∏êë~ãäáåÖÉåë âóêâ~ pWí gçÜ~ååÉë çÅÜ jçí~ä~ píê∏ãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää Éå ~å~äóë çÅÜ íçäâåáåÖ ~î âî~êíÉêÉíë 
®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ãçí Ä~âÖêìåÇ ~î ëí~ÇÉåë ®äÇêÉ êìãëäáÖ~ çêÖ~åáë~íáçå 
çÅÜ íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ âìåëâ~é çã kçêêâ∏éáåÖK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ä~ÇÉë ëíçê îáâí îáÇ ÇÉí âêçåçäçÖáëâ~ Ñ∏êäçééÉíI ÇÉå 
êìãëäáÖ~ ëíêìâíìêÉå ë~ãí âìäíìêä~ÖêÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ ÄÉî~êáåÖëÖê~ÇK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âä~êÖàçêÇÉ ~íí âî~êíÉêÉíë âìäíìêä~ÖÉê Ü~ÇÉ Éå ãóÅâÉí 
ëâáÑí~åÇÉ ÄÉî~êáåÖëÖê~ÇK rééÉ é™ Éå Ü∏àÇéä~í™ îáÇ âóêâ~åI á Éíí çãê™ÇÉ 
ëçã â~å Ü~ Üóëí kçêêâ∏éáåÖë Äóíçãí î~ê ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê áåíÉ 
ÄÉî~ê~ÇÉK k~íìêäáÖ ÄçííÉå ä™Ö ãóÅâÉí óíäáÖíK pé™ê ~î ëìÅÅÉëëáî~ 
é™ä~ÖêáåÖ~ê ë™ ëçã å~íìêäáÖ ã~êâÜçêáëçåíI çÇäáåÖëä~ÖÉêI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉìíîÉÅâäáåÖ ë~âå~ÇÉëK fåÑçêã~íáçå ~î 
ÅÉåíê~ä ÄÉíóÇÉäëÉ Ñ∏ê ~å~äóëÉå ~î ÇÉå íáÇáÖ~ Éí~ÄäÉêáåÖÉåë â~ê~âí®ê çÅÜ 
ëÉå~êÉ ìíîÉÅâäáåÖ ®ê Ç®êãÉÇ Ñ∏êäçê~ÇK f Ü∏Ö Öê~Ç ìééî®Öë ÇÉíí~ ~î 

áÇ~ NRSN çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

êÉëìäí~íÉå Ñê™å ÇÉå ä™Öä®åí~ ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉí îáÇ jçí~ä~ píê∏ãK f 
ÇÉåå~ ÇÉä ä™Ö å~íìêäáÖ ÄçííÉå íêÉ ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K aÉí 
âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ä∏êà~ÇÉ ÄáäÇ~ë Ü®ê á ~åëäìíåáåÖ íáää ëíê∏ããÉå ìåÇÉê 
®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇ ë~âå~ê ãçíëî~êáÖÜÉí á kçêêâ∏éáåÖ ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ ë™î®ä ™äÇÉê 
ëçã âçãéäÉñáíÉíK NQ` ~å~äóëÉê Ö~î ÑÉã ë~ãëí®ããáÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää 
ãÉÇÉäíáÇK hìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇÉåë êÉä~íáî~ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñ∏äàÇÉë î®ä ~î NQ` 
Ç~íÉêáåÖ~êå~ë ëìÅÅÉëáî~ íóåÖÇéìåâí á NNMMJ NOMMJ êÉëéÉâíáîÉ NPMMJí~äK 
hìäíìêä~ÖêÉå çãëé®ååÉê Éíí ä®åÖêÉ âêçåçäçÖáëâí Ñ∏êäçéé Ñê™å íáÇáÖ 
ãÉÇÉäíáÇ íáää íáÇáÖ ãçÇÉêå íáÇK aÉ Ñ∏êëí~ ëé™êÉå ~î îÉêâë~ãÜÉí î~ê 
Ñáåëâáâí~ÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ äáíÉ íê®ÑäáëI ÑáëâÄÉå çÅÜ âçä ìåÇÉê Éå éÉêáçÇ å®ê 
çãê™ÇÉí ë~ååçäáâí î~ê ë~åâíK f ëìÅÅÉëëáî~ é™ä~ÖêáåÖ~ê Ü®êÉÑíÉê ∏â~ÇÉ 
áååÉÜ™ääÉí ~î íê®ÑäáëI ÜìÖÖëé™å çÅÜ Ö∏ÇëÉä ëçã íÉÅâÉå é™ ∏â~Ç ~âíáîáíÉí á 
çãê™ÇÉíK i~ÖêÉå â~å âçééä~ë íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ Éå ~î âóêâÄóåë 
Ö™êÇëíçãíÉêI ÉääÉê Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åÇê~ ~âíáîáíÉíÉê ëçã âî~êåÇêáÑíI 
ÑáëâÉ çÅÜ Ü~åÇÉäK i~ÖÉêëìÅÅÉëëáçåÉå Ñçêíë~ííÉ ìéé á óåÖêÉ ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ 
kçêêâ∏éáåÖë ëí~ÇëíáääÄäáîÉäëÉK i~ÖêÉå Ñê™å ÇÉå ®äÇêÉ ëí~ÇëíáÇÉå 
~îëäìí~ÇÉë ãÉÇ âê~ÑíáÖ~ éä~åÉêáåÖëä~ÖÉê îáäâ~ áåáíáÉê~ê Éíí åóíí ëâÉÇÉK f 
ÇÉí åó~ ëâÉÇÉí ìåÇÉê íáÇáÖ ãçÇÉêå íáÇ ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ ëí~ÇëÖ™êÇ~êå~ 
íóÇäáÖ~êÉ çÅÜ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ÄäÉî êáâ~êÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRSO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNPR NVVU 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí p®ääëâ~éëÇ~åëÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉä~ê ~î íçãíÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí NVVM çÅÜ NVVRK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ìåÇÉêë∏âíÉ NVVM Éå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë Ñê™å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêå çÅÜ NVVR ÖàçêÇÉ 
kçêêâ∏éáåÖë pí~ÇëãìëÉìã Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ î~êîáÇ ÑäÉê 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
fåçã ÇÉå ~âíìÉää~ íçãíÉå Ñáååë Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ëâ™äÖêçé~ê Ep~åâí 
gçÜ~ååÉë VNWNFK 
_çéä~íëÉå äáÖÖÉê åçêê Ç®êçã Ep~åâí gçÜ~ååÉë NOMWNFK 
R ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë J íêÉ á ëóÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ íî™ á ëóÇ∏ëíäáÖK pÅÜ~âíÉåë 
ÄêÉÇÇ î~ê Å~ ä IS ã ë~ãí é™ Éíí ëí®ääÉ Å~ Q ãK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë NN 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê ë™ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êI ìÖåI 
âçâÖêçé çÅÜ ÖêçéK 

áÇ~ NRSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NRSQ çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RNST NVVU 

k~ãåLéä~íë 
s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI íçêéI Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Öä~ëé®êä~I çêåÉê~í ÄêçåëÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉå~ áåÖáÅâ á Éíí âêçåçäçÖáëâí ÑäÉêëâáâí~í 
çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ãÉÇ çäáâ~ âçãéçåÉåíÉê ë™ëçã ™âÉêóíçêI ëíÉåëíê®åÖ~êI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêI î~ííÉåÜ™ä çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
bÑíÉêëçã ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ÑçâìëÉê~Ç é™ ÇÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåë 
ëíÉåëíê®åÖëä~åÇëâ~é çÅÜ ÇÉëë ìééí~âí ìåÇÉê óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ∏îêáÖ~ éÉêáçÇÉê 
ãÉê ÉñíÉåëáîíK 
aÉäçãê™ÇÉ Q Ü~ÇÉ Éå î~êáÉê~Ç íçéçÖê~ÑáK f ëóÇî®ëí Ñ~ååë Éå Ñä~Åâ 
ãçê®åÜ∏àÇ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çÅÜ á åçêÇçëí Éå ëäìííåáåÖ åÉê ãçí Éå 
ë~åâã~êâK jÉÇ~å ãçê®åÜ∏àÇÉå Ü~ÇÉ Éíí ëî~ää~í óíëâáâí î~ê ëÉÇáãÉåí 
é™ä~Öê~Ç ãçê®åÉå á ëíáÖ~åÇÉ Öê~Ç ìíÑ∏ê ëäìííåáåÖÉåK båäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê çãê™ÇÉí íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ü~Öã~êâI Ñ∏êìíçã ÇÉå 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëäìííåáåÖÉå ëçã ìåÇÉê ëÉåí NUMMJí~ä çÅÜ íáÇáÖí NVMMJ 
í~ä Äêìâ~ÇÉë ëçã ™âÉê ~î áåÄóÖÖ~êå~ íáää íçêéÉí _®Åâ~ëâçÖ EåìãÉê~ 
êìáåFK m™ Ü∏àÇéä~í™å ÇÉí~äàâ~êíÉê~ÇÉë ÇêóÖí OM Ä~ëë®åÖÑçêã~ÇÉ ™âÉêóíçê 
ëçã î~ê ë~ãä~ÇÉ á ãáåÇêÉ ÖêìééÉêK víçêå~ ëçã î~åäáÖÉå Ü~ÇÉ Éå ~îä™åÖ 

áÇ~ NRSR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ñçêã î~ê Å~ RJV ã ÄêÉÇ~ çÅÜ NMJOU ã ä™åÖ~K o∏àåáåÖëëíÉåÉå ä™Ö ë~ãä~Ç 
êìåí óíçêå~ çÅÜ ÄáäÇ~ÇÉ á ÑäÉê~ Ñ~ää Éå ä™Ö î~ääK k™Öê~ ~î óíçêå~ 
∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éå ëíÉåëíê®åÖI î~êÑ∏ê ÇÉ â~å ~åí~ë î~ê~ Ñê™å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêJÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK aÉå Ü®ê íóéÉå ~î Ñçëëáä ™âÉêã~êâ î~ê 
áåíÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK m™ âê∏åÉí ìåÇÉêë∏âíÉë çÅâë™ íêÉ 
âçêí~êÉ ëíÉåëíê®åÖ~ê ëçã ÄáäÇ~ÇÉ íî™ Ü®Öå~ÇÉ óíçê áåíáää ÄÉêÖÉíK víçêå~ 
Ü~ê éêÉäáãáå®êí íçäâ~íë ëçã ÇàìêÑ™ääçêK cê™å ÄÉêÖÉí é™ âê∏åÉí ä∏éíÉ Éå 
ëíÉåëíê®åÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ëçã ÄáäÇ~ÇÉ Öê®åë ãÉää~å Éå 
ÄÉíÉëâçêêáÇçê çÅÜ Éíí ÇÉäîáë çÇä~í çãê™ÇÉK fåçã ÇÉí ëÉå~êÉ çãê™ÇÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë Ää ~ Éíí äáíÉí ™âÉêëóëíÉã ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íêÉ é~ê~ääÉää~I 
Ä~åÇÑçêãáÖ~ íÉÖ~ê ëçã ÇÉäîáë ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î ëíÉåëíê®åÖ~ê ãÉå çÅâë™ ~î 
Éå î~ääI Éå íÉêê~ëëâ~åí ë~ãí Ü~âK o∏àåáåÖëê∏ëÉå Ñ~ååë çÅâë™I 
Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë î~ê ÇÉ ÄÉä®Öå~ á óíçêå~ë â~åíÉêK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉå 
ëíÉåëíê®åÖ ëçã ÄáäÇ~ÇÉ Öê®åë ãÉää~å éä~í™å é™ âê∏åÉí çÅÜ ëäìííåáåÖÉåK 
bíí ~îëåáíí ~î ëíÉåãìêÉå êÉâçåëíêìÉê~ÇÉë é™ éä~íë çÅÜ ™íÉêìééÑ∏êÇÉë é™ 
ÜÉãÄóÖÇëÖ™êÇÉå á s®ÇÉêëí~ÇK f ëäìííåáåÖÉåI çÅÜ Ç™ Ñê®ãëí á ÇÉå ∏ëíê~ 
ÇÉäÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí î~ííÉåÜ™äI é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ Ü®êÇ~ê çÅÜ 
~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK cóåÇ ÖàçêÇÉë Ää ~ ~î âÉê~ãáâI 
Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éå Ää™ Öä~ëé®êä~K _çéä~íëÉåë ÅÉåíêìã Ü~ê ~åí~ÖäáÖÉå 
î~êáí ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÇÉí âìäíìêä~ÖÉê ëçã î~ê ëóåäáÖí á 
ëÅÜ~âíâ~åíÉåK rí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉí ÇÉí~äàâ~êíÉê~ÇÉë íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ 
Ñçëëáä ™âÉêã~êâI î~ê~î ™íãáåëíçåÉ Éíí ë~ååçäáâí ®ê ë~ãíáÇ~ ãÉÇ 
ëíÉåëíê®åÖ~êå~K ^î ~ääí ~íí Ç∏ã~ Ñáååë ÇÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉäçãê™ÇÉ Q 
êÉëíÉê ~î Éå âçãéäÉíí Ö™êÇëëíêìâíìê Ç®ê ÉäÉãÉåíÉåI Ñ∏êìíçã Ö™êÇëíìåÉíI 
ìíÖ∏êë ~î Éíí î~ííÉåÜ™äI çãê™ÇÉå ãÉÇ ë~ãä~ÇÉ ™âÉêíÉÖ~êI Ü®Öå~Ç 
ëä™ííÉêã~êâI Ñ™ääçê á ÄÉíÉëã~êâÉåI Ñ®Ö~íëÑ∏êÄáåÇÉäëÉ ãÉÇ ìíã~êâÉå ë~ãí 
Éíí Öê~îÑ®äíK 
qçéçÖê~Ñáå á ÇÉäçãê™ÇÉ S ìíÖàçêÇÉë ~î ~îë~íëÉê çÅÜ ëäìííåáåÖ~ê á 
ãçê®åã~êâI ëí®ääîáë ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK lãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå ~î Éíí ãáåÇêÉ Ö®êÇÉ ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î ëíÉåëíê®åÖ~êI Ñ∏êìíçã 
ìíãÉÇ Éå ëíê®Åâ~ á î®ëíÉê Ç®ê ÇÉå î~ê Äçêíê∏àÇ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÉå~êÉ 
íáÇÉêë çÇäáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK d®êÇÉí ëçã î~ê Å~ MIV Ü~ ëíçêí Ü~ê êóãí Ä™ÇÉ 
™âÉêJ çÅÜ ëä™ííÉêã~êâK üâê~êå~ Ü~ê î~êáí ÄÉä®Öå~ é™ íçêê çÅÜ Ü∏Öä®åí 
ã~êâI ãÉÇ~å ëä™ííÉêã~êâÉå ™íÉêÑ~ååë á ÑìâíáÖ~ çÅÜ ä™Öä®åí~ é~êíáÉêK qî™ 
~î ™âÉêóíçêå~ ÄÉÖê®åë~ÇÉë ÇÉäîáë ~î íÉêê~ëëâ~åíÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
çÇäáåÖëóíçêå~ Ñ∏êÉâçã çÅâë™ Éåëí~â~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK k™Öê~ ~î 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä î~ê ÇÉäîáë ÄóÖÖÇ~ ~î ëíÉå~ê Ñê™å Éå 
Äçêíê∏àÇ ëíÉåëíê®åÖK aÉí Ñáååë ë™äÉÇÉë Éå çÇäáåÖëÑ~ë ëçã ®ê óåÖêÉ ®å 
ëíÉåëíê®åÖ~êå~K üâÉêóíçêå~ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ÇÉäîáë ìí~åÑ∏ê ëíÉåëíê®åÖ~êå~I ÇÉ 
Ñ∏êê~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ã ~ ç ~î ÇÉ ëÉå~êÉK aÉí Ñáååë ë™äÉÇÉë ®îÉå Éå 
çÇäãÖëÑ~ë á çãê™ÇÉí ëçã Ñ∏êÉÖ™ê ëíÉåëíê®åÖ~êå~ çÅÜ Ö®êÇÉëä®ÖÖåáåÖÉåK 
`Éåíê~äí á Ö®êÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí Öê®îí î~ííÉåÜ™ä ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ 
àçêÇî~ääK p∏ÇÉê çã î~ííÉåÜ™äÉí á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëêÉëíÉê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK f 
âìäíìêä~ÖêÉí ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâI î~ê~î ÑäÉê~ ëâ®êîçê î~ê 
éÉêÑçêÉê~ÇÉK m™ Éå Ü∏àÇ î®ëíÉê çã Ö®êÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë çÅâë™ Éå Öêìéé 
ãÉÇ Ü®êÇ~êK i®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê ë~ååçäáâí áåÖ™íí á Éå Ö™êÇ Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêI î~êë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä ®ê ÄÉä®ÖÉå ë∏ÇÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ NRSS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç ORPWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NRST çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RNSU NVVU 

k~ãåLéä~íë 
_®Åâ~ëâçÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçåI cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ çãÄóÖÖå~Ç ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ PMMM ãO ëíçê óí~ ÄÉä®ÖÉí é™ Éå 
ë~åÇáÖ ëäìííåáåÖ ëçã á î®ëíÉê ~åëä∏í íáää Éíí â®êêçãê™ÇÉ çÅÜ á ∏ëíÉê íáää Éå 
ã~êâ~åí Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê é™ ë™ 
ë®íí å~íìêäáÖí íçéçÖê~Ñáëâí ~îÖê®åë~í á íî™ êáâíåáåÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ~îÄ~å~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK 
cáåêÉåëåáåÖ Ñ∏ê Ü~åÇ îáÇíçÖ ë~ãí áåã®íåáåÖ ãÉÇÉäë ÇáÖáí~ä ÖÉçÇáãÉíÉê 
Eíçí~äëí~íáçåFK p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äçéä~íëäçâ~ä Ñê™å 
ëíÉå™äÇÉê î~êë âêçåçäçÖáëâ~ íóåÖÇéìåâí äáÖÖÉê á íáÇáÖåÉçäáíáâìãK péêáÇÇ~ 
Ç~íÉêáåÖ~ê ENQ`F áåÇáâÉê~ê ÇçÅâ Éå âçåíáåìáíÉí ìåÇÉê ÜÉä~ åÉçäáíáâìãK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå ëã®êêÉ åÉÇëä~Ö Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
bíí ÄÉÖê®åë~í ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉëI ë™ëçã âJ 
ä~ÖÉêI Öêçé~êI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK qî™ íóÇäáÖ~ ãáåÇêÉ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ Ñ~ååë 
ìêëâáäàÄ~ê~ ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉåK eìëÉå ä™Ö á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëã®êêÉ 
íÉêê~ëëâ~åí î~êîáÇ êÉëíÉê ~î íêçäáÖ~ ìíâ~ëíä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë åÉêçã ÇÉåå~I 
Éãçí â~åíÉå ~î î™íã~êâëçãê™ÇÉíK cóåÇã~íÉêá~äÉí î~ê ãóÅâÉí ëé~êë~ãíI 

áÇ~ NRSU çÑ OUVS 



 äçâ~äÉå Ñ™ê å®ëíáåíáää âä~ëë~ë ëçã ÑóåÇíçãK _çéä~íëÉå ìééîáë~ê Éå íóÇäáÖí 
ìééÇÉä~Ç áåêÉ ëíêìâíìê ÜìëÉå çÅÜ ~âíáîáíÉíëóíçêå~ ÉãÉää~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NRSV çÑ OUVS 



 
 
 

 

^fp kê üê 
RNSV NVVU 

k~ãåLéä~íë 
^ÄÄÉíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íë i~êëëçåI cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Öê~î\I à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ãçíçêî®Öëëíê®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW 
lãê™ÇÉ NOI oáåå~ OVVWNI ÇÉä ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI Éà ÄÉÖê®åë~Ç 
Ñçêíë®ííÉê ™í p çÅÜ sK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí 
íî™ëâÉééáÖí Üìë Ç~íÉê~í íáää ëÉååÉçäáíáâìã EpkFK eìëÉí ëóåíÉë á Ñçêã ~î 
Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK sáÇ ÜìëÉí ä™Ö ä~ÖÉêêÉëíÉê ãÉÇ ëéêáÇÇ~ Ç~íÉêáåÖ~êI 
Ñê™å Ää ~ íáÇáÖåÉçäáíáâìã EqkFK bíí Ñ™í~ä ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK f î®ëíê~ çÅÜ á 
∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éåëí~â~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê Ev_üFK hÉê~ãáâ 
íáääî~ê~íçÖëK 
lãê™ÇÉ NPI s®ÇÉêëí~Ç NMTWNI OPNWNJPI oáåå~ OOTWNK pé™ê ~î çÇäáåÖ á 
Ñçêã ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå EíáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã Öê~î~êF ë~ãí 
ëíÉåëíê®åÖ~êK bíí Ñ™í~ä Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK a®ê~î 
éä~íëÉå Ñ∏ê Éå ®ëëà~K `~ NM âÖ ëä~ÖÖ íáääî~ê~íçÖëI Ç~íÉêáåÖ çâ®åÇK 

áÇ~ NRTM çÑ OUVS 



o~® kê 

oáåå~ OVVWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

oáåå~ 

s®ÇÉêëí~Ç NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

oáåå~ OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ NRTN çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
RNTM NVVU 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

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

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉåI âå~ÅâëíÉåLä∏é~êÉI ëä~ÖÉå âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bQW~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

_çéä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á ë∏Çê~ ìíâ~åíÉå ~î ÇÉí Å~ RUM ÜÉâí~ê ëíçê~ 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí ë∏ÇÉê çã s®ÇÉêëí~Çë ë~ãÜ®ääÉK _çéä~íëÉå ëçã áåíÉ 
î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç íáÇáÖ~êÉI ìééí®ÅâíÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå åóÄóÖÖÇ 
~êÄÉíëî®ÖI Ç®ê Äçéä~íëêÉëíÉê Ü~ÇÉ Ääçííä~Öíë á Éå ìêëÅÜ~âíåáåÖK 
qçéçÖê~Ñáå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ä™åÖëã~ä ãçê®åÑ∏êÜ∏àåáåÖ Eî®ëíJ∏ëíFI ÇÉäîáë 
çãÖáîÉå ~î ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉI ë®åâ~ é~êíáÉêK råÇÉê NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉí 
î~ê çãê™ÇÉí ÄÉä®ÖÉí é™ ìíã~êâÉå íáää s~ääëÄÉêÖë Äó ãÉå Ñêçã ãáííÉå ~î 
NUMMJí~äÉí Ü~ê ÇÉí î~êáí ìééçÇä~í á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖK c∏êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí î~ê ÇçÅâ çãê™ÇÉí ÄÉî®ñí ãÉÇ éä~åíÉê~Ç ìåÖëâçÖ 
~î í~ääK m™ âê∏åÉí ~î Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ëî~Öí ëî~ää~ÇÉ 
ãçê®åã~êâÉå êÉëíÉêå~ ~î Éå Ö™êÇ Ñê™å êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ÇÉäë ~î Éíí ãáåÇêÉ ä™åÖÜìëI Å~ 
NNñS ã ëíçêíI ÇÉäë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK bÑíÉêëçã 
çãê™ÇÉí ÇÉäîáë êÉÇ~å î~ê ÄçêíëÅÜ~âí~í çÅÜ ÉåÇ~ëí ìåÇÉêë∏âíÉë é~êíáÉääí 
ÖáÅâ ÇÉí Éà ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ å™Öçå Ö™êÇëëíêìâíìêK d™êÇëä®ãåáåÖÉå î~ê 
ÄÉä®ÖÉå ÇêóÖí NMM ã ∏ëíÉê çã Éå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí ëíÉåëíê®åÖ 

áÇ~ NRTO çÑ OUVS 



 

Es®ÇÉêëí~Ç OTTWNF ëçã ë~ååçäáâí ÄÉÖê®åë~í Éíí ãáåÇêÉ Ö®êÇÉ ãÉÇ ™âÉêJ 
çÅÜ ëä™ííÉêã~êâK kçêê çã âê∏åÉíI á Éå ëî~Ö ëäìííåáåÖ ãÉÇ ëî~ääë~åÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê ë~ãí 
Éåëí~â~ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíëK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê íáää ëíçê ÇÉä Ñê™å 
®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NRTP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNTN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
s®ÇÉêëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééêìëíåáåÖ ~î ÉåëâáäÇ~ î®Ö~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î éêçîëÅÜ~âíåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÄÉê∏êÇÉ Éå ÇÉä ~î Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëçã ÇÉäîáë ê~ëÉê~íë ~î Éå ®äÇêÉ 
î®ÖK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë é™ îÉÇÉêí~ÖÉí ë®ííK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åÇê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK lãê™ÇÉí â~å ä®ãå~ë 
ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

áÇ~ NRTQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NRTR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNQN NVVU 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêçI h®ääÜÉãëçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë h~äáÑÑ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î ëéáääî~ííÉåJéìãéëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí çãê™ÇÉ çã ÇêóÖí NMM ã á ä®åÖÇ çÅÜ ãÉÇ Éå 
ÄêÉÇÇ ~î OJNM ãK mä~íëÉå ìíÖ∏êë ~î ÇÉä~ê ~î Éå éä~í™ ãÉÇ Éå ÄÉÑáåíäáÖ 
î®Ö çÅÜ äáÖÖÉê á Éíí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉ áåíáää jçí~ä~ ëíê∏ãK 
sáÇ éêçîëÅÜ~âíåáåÖ á çãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ãÉêé~êíÉå ~î ÇÉí ~âíìÉää~ 
é~êíáÉí î~ê~ ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉåI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí 
~î ÇÉí Ö~ãä~ êÉåáåÖëîÉêâÉíK 
qî™ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé é™ ÇÉ é~êíáÉê ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ãáåëí ëí∏êÇ~ ~î 
íáÇáÖ~êÉ îÉêâë~ãÜÉíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK 

áÇ~ NRTS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NRTT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUTS NVVUI NVVV 

k~ãåLéä~íë 
h™êíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î s^Jå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
h™êíçêéë ÑêáíáÇëçãê™ÇÉ ®ê ÄÉä®ÖÉí ë∏ÇÉê çã kçêêâ∏éáåÖI ä®åÖë ÇÉå 
ëóÇî®ëíê~ ëíê~åÇÉå ~î båëà∏å é™ Éå Ü∏àÇ ~î Å~ QMJRM ã ∏ ÜK båëà∏å 
ìíÖ∏ê Éå êÉëí ~î Éå Ü~îëîáâ ëçã ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêå ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áå á 
çãê™ÇÉí çÅÜ î~êë ëíê~åÇäáåàÉ ä™Ö Å~ QM ã ∏îÉê åìíáÇ~ Ü~îëåáî™K aÉíí~ 
áååÉÄ®ê ~íí êÉëíÉê ~î ëíê~åÇÄìåÇå~ Äçéä~íëÉê Ñê™å å®ãåÇ~ éÉêáçÇ â~å 
Ñáåå~ë á çãê™ÇÉíK sáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ ÄÉÇ∏ãÇÉë Ñóê~ éä~íëÉê ìíãÉÇ ÇÉå 
~âíìÉää~ s^JäÉÇåáåÖÉå ëçã íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
póÑíÉ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã ÇÉí Ñ~ååë ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉëë~ çãê™ÇÉåI Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë Äçéä~íëÉê Ñê™å 
ëíÉå™äÇÉêåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉ íêÉ ìåÇÉêë∏âí~ 
éä~íëÉêå~K aÉå Ñà®êÇÉ éä~íëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éà é Ö ~ ~íí ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î s^J 
äÉÇåáåÖÉå áåíÉ î~ê ~âíìÉää é™ éä~íëÉåK 

áÇ~ NRTU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRTV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTVU NVVUI NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e™ä~îÉÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ çÅÜ âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI k~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~ÇáíáçåI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI 
íçêéI âî~êåI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI íçêéI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ÑäáåíëéÉíëI ëíÉåóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
m™ ìééÇê~Ö ~î ä®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ çÅÜ 
âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ qáåÖëí~ÇI j™åë~Äçä~I 
o∏ÇÉÄçä çÅÜ iáää~ jçêäÉà~åK 
rééÇê~ÖÉí áåÖ™ê ëçã Éå ÇÉä á éêçàÉâíÉí e™ä~îÉÇëÄóÖÇÉåI Éíí 
ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí ãÉää~å hìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉå çÅÜ jáäà∏î™êÇëÉåÜÉíÉå 
áåçã i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
rí∏îÉê Éå íê~ÇáíáçåÉää ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ Ü~ê Ü®ê í~Öáíë Ü®åëóå ®îÉå 
íáää ëÉå~êÉ íáÇÉêë ä®ãåáåÖ~êI ë™ëçã óåÖêÉ íçêéä®ãåáåÖ~êI ∏îÉêÖáîå~ 
™âê~êI Ö®êÇÉëÖ™êÇ~ê ÉíÅK 
oÉëìäí~íÉí ®ê ~íí Éå ã®åÖÇ ∏îÉêÖáîå~ NTMMJí~äë™âê~ê Ü~ê ~åíÉÅâå~íëK 
sáÇ~êÉ Öê~î~ê Eiáää~ jçêäÉà~å çÅÜ j™åë~Äçä~F çÅÜ íçêéä®ãåáåÖ~ê ~î 
çäáâ~ ™äÇê~ê Eî~åäáÖÉå NUMMJí~äFK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê êÉëìäíÉê~í á ~íí RM ∏îÉêÖáîå~ ™âê~ê Ü~ê ~åíÉÅâå~íëI 
äáâëçã NM íçêéä®ãåáåÖ~êI ä âî~êåä®ãåáåÖI P ÄóLÖ™êÇëíçãíÉêI O Eçë®âê~F 
Öê~îÑ®äíI O Öê~î~ê çÅÜ O ä∏ëÑóåÇ EÑäáåíëéÉíë H ëíÉåóñ~FK 

áÇ~ NRUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó NSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó PNSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

£ÇÉëÜ∏Ö NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

píçê~ üÄó NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NRUN çÑ OUVS 



píçê~ üÄó NUMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NRUO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PVMP NVVUI NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÇÉîá âóêâ~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ î~ê Å~ UM ãI ÇÉëë Çàìé Å~ MIS ã çÅÜ ÇÉëë ÄêÉÇÇ Å~ MIR 
ãK f ÇÉÅÉãÄÉê NVVU ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ãáåÇêÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ â~ÄÉäå 
ëâìääÉ Çê~ë áå á âóêâ~åK h~ÄÉäå ëâìääÉ ëÉÇ~å äáÖÖ~ çî~å ã~êâ íáää î™êÉå 
NVVV Ç™ êÉëíÉê~åÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ ëâìääÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ëK aÉí éä~åÉê~Ç ~êÄÉíÉí 
~íí Öê®î~ ìåÇÉê âóêâ~åë êìåÇãìê ∏îÉêÖ~îë çÅÜ á ëí®ääÉí Äçêê~ÇÉë ÖÉåçã 
ÖêìåÇãìêÉå Å~ MITR ã ìåÇÉê ã~êâK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêI âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ãìêêÉëíÉêK ûîÉå çãê∏êÇ~ ä~ÖÉê ãÉÇ 
Éåëí~â~ ã®ååáëâçÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇÉîá NRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

áÇ~ NRUQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
RNOM NVVUI NVVV 

k~ãåLéä~íë 
s®Ö TRT 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

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

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ÉñÅÉéíáçåÉääí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÇÉä ~î 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇK aÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ®ê áÇ~Ö íáää ëíçê ÇÉä ìééçÇä~ÇÉI íêçíë 
ÇÉíí~ ëâóãí~ê êÉëíÉê ~î Ñ∏êÜáëíçêáÉå é™ á ëíçêí ëÉíí î~êàÉ ™âÉêáãéÉÇáãÉåí 
çÅÜ á å®ëí~å î~êàÉ ëâçÖëÇìåÖÉ çÅÜ ÄÉíÉëÜ~ÖÉK 
dÉåÉêÉääí â~å ã~å ë®Ö~ ~íí ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìééîáë~ê íî™ ë®êëâáäí 
íóÇäáÖ~ íáÇë~îëåáííK aÉí Ñ∏êëí~ ®ê à®êå™äÇÉêå ãÉÇ ÇÉëë ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉåI 
Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíK e®ê ÖÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~I íêçíë ÇÉå Ü∏Ö~ 
ìééçÇäáåÖëÖê~ÇÉåI Éå ÖçÇ ÄáäÇ ~î Éå ë~ãã~åÜ™ääÉå à®êå™äÇÉêëÄóÖÇK e®ê 
â~å ã~å Ñ∏äà~ ä™åÖ~ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ãÉÇ ÇÉëë Ñ®Ö~íçêI Ü®Öå~ÇÉê çÅÜ 
î~ííÉåÜ™äK dê~î~êå~ çÅÜ Öê~îÑ®äíÉå Ü~ê ëáå Öáîå~ éä~íë á ÇÉëë~ 
ë~ãã~åÜ~åÖI çÅÜ ãÉÇ äáíÉ Ñ~åí~ëá â~å ã~å å®ëí~å Öáëë~ éä~íëÉêå~ Ñ∏ê 
Ö™êÇëä®ÖÉå~ á ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉåK k®ëí~ á~âíí~ÖÄ~ê~ ëâÉÇÉ ®ê ÇÉí ÇÉ 
Üáëíçêáëâ~ â~êíçêå~ îáë~êI Çîë á ÜìîìÇë~â NTMMJí~äÉíK e®ê îáë~ë ÇÉ ®äÇëí~ 
â®åÇ~ ÄóíçãíÉêå~I ÇÉå ë~ãíáÇ~ ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉåI î®Ö~êå~I íçêéÉå 
ÉíÅK s~Ç îá ëå~ê~êÉ ~å~ê ®å ëÉê ®ê éÉêáçÇÉå Ç®êÉãÉää~åK f ÇÉ Ñ~ää Äó~êå~ 
áÇ~Ö äáÖÖÉê á å®êÜÉíÉå ~î Öê~îÑ®äí ~î óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê â~å ã~å 

áÇ~ NRUR çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

~åí~ ~íí éä~íëÉå ~åî®åíë âçåíáåìÉêäáÖí ëÉÇ~å ÇÉëëK ûîÉå Ü®ê â~å ÇÉ 
®äÇëí~ â~êíçêå~ Üà®äé~ íáääI í Éñ Ü~ê Äó~êå~ iìÉëí~ÇI cê∏ëí~Ç çÅÜ 
sáã~êâ~I ê~ÇÉê ~î ëã~ä~ íÉÖëâáÑí~ÇÉ ™âê~êI îáäâ~ â~å íóÇ~ é™ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëâáÑíÉëêÉÑçêãÉêK pçã å®ãåíë íáÇáÖ~êÉ ®ê Ä™ÇÉ Äó~êå~ë å~ãå çÅÜ ÇÉ 
®äÇëí~ ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖÉå Éå ëí~êâ áåÇáâ~íçê é™ âçééäáåÖÉå íáää ÇÉå óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêå çÅÜ ãÉÇÉäíáÇÉåK s™êÇëÄÉêÖë âóêâ~ Ñ™ê áåíÉ Öä∏ãã~ë á 
ë~ãã~åÜ~åÖÉíK hóêâ~å ÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NNMMJí~äÉí çÅÜ 
ÇÉí îáë~ê ~íí éä~íëÉå êÉÇ~å Ç™ î~ê ~î ÄÉíóÇÉäëÉK 
k™Öê~ Äó~ê Ç®ê Öê~îÑ®äíÉí Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê íêçäáÖÉå â~å ìêëâáäà~ë ®ê 
iìÉëí~ÇI cê∏ëí~ÇI sáã~êâ~I g®ééÉëí~ÇI oóÅâÉä∏ë~I eáãå~I sÉííÉêëí~ÇI 
sáëâÉêóÇ çÅÜ oçÖÉëí~ÇK 
p~ãíäáÖ~ Äó~ê Ü~ê ÇÉëëìíçã å~ãå ëçã íóÇÉê é™ Éå ãóÅâÉí ä™åÖ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉâçåíáåìáíÉíK e®ê Ñáååë ãóÅâÉí ÖçÇ~ ã∏àäáÖÜÉíÉê ~íí îáÇ Éíí 
ëÉå~êÉ ìíêÉÇåáåÖëJ çÅÜ ìíÖê®îåáåÖëëâÉÇÉ Ñ∏äà~ çãê™ÇÉíë ìíîÉÅâäáåÖ 
ìåÇÉê Éå ä™åÖ íáÇëéÉêáçÇI Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåë ëíÉåëíê®åÖëÄóÖÇ ãÉÇ 
Éåë~ãÖ™êÇ~ê îá~ óåÖêÉ à®êå™äÇÉêåë ë~ãã~åÑäóííåáåÖ ~î Ö™êÇ~êå~ íáää 
Äó~ê Ñê~ã íáää NTMMJí~äÉíë çëâáÑí~ÇÉ Äó~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ e~êÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NRUS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNPP NVVU\ 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉí TM ã 
ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉíI ëçã Öê®îÇÉë MIQ ã ÄêÉíí çÅÜ ÇàìéíI ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
ëÉåíáÇ~ ë~åÇÑóääå~ÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRUT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNPQ NVVU\ 

k~ãåLéä~íë 
d~ãä~ o™ÇÜìëÖ~í~åI mê®ëíÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí NMM ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉíI ëçã Öê®îÇÉë MIP ã ÄêÉíí çÅÜ ÇàìéíI ÄÉê∏êÇÉ 
ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ë~åÇÑóääå~ÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NRUU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RNMU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
rîÉÄÉêÖëî®ÖÉåI dê~åÖ™êÇëî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î íê~ëáÖ s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ i~åÇÉêóÇ NRSWN EÑçêåÄçêÖF çÅÜ 
i~åÇÉêóÇ OMNWN EÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ÄêçåëêáåÖ~ê çÅÜ Ñäáåíëâê~é~F ëâìääÉ 
ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 
`~K PS ä∏éã ëÅÜ~âí âçåíêçääÉê~ÇÉëK aÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí EÅ~K OM 
ä∏éãF ÑóääÇÉë íêçíë ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ áÖÉå áåå~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
âìåÇÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ëK pÅÜ~âíÉí î~ê ÇçÅâ ãÉÇ ~ää ë®âÉêÜÉí ÄÉä®ÖÉí á 
ìíÑóääå~Çëã~ëëçêK f ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå ÖáÅâ ëÅÜ~âíÉí á ëÅÜ~âíã~ëëçê 
ëçã ä~Öíë á ëä®åíÉå ëçã ìíÑóääå~ÇK rêëéêìåÖäáÖ ã~êâåáî™ ÄÉê∏êÇÉë áåíÉK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ OMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NRVM çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RNMT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
kóÄêçI e~êîÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖêìééÄçëí~ÇëÄóÖÖå~íáçå ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
s^Jä∏ëåáåÖ ë~ãí ÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®ÖÉå íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå á Ñçêã ~î Ñóê~ 
ã∏íÉëéä~íëÉêI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã óíçêå~ Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÖêìééÄçëí~ÇÉå çÅÜ ìíÜìëÉí ÇêçÖë Éíí 
~åí~ä ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á~âííçÖëK fåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ñ∏êÉëä™ë ë™ îáÇ~ áåíÉ ÄóÖÖå~ÇÉêå~ë éä~ÅÉêáåÖ 
®åÇê~ëK 
bíí ÑäÉêí~ä ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë áåçã óíçêå~ Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ã~êâÄ®ÇÇÉå 
çÅÜ î™íã~êâÉåK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå åçíÉê~ÇÉë Éå âê~ÑíáÖí ë∏åÇÉêéä∏àÇ Ü®êÇI 
á ∏îêáÖí á~âííçÖë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
fåçã ë~ãíäáÖ~ Ñóê~ ã∏íÉëéä~íëÉê ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âíK f Éå ~î ÇÉãI ÇÉå 
î®ëíê~ åçíÉê~ÇÉë î~Ç ëçã Ñ∏êÉÑ∏ää î~ê~ Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éå ã∏àäáÖ ëíÉåë®ííåáåÖ á~âííçÖë ëíê~ñ áåíáää ÇÉåå~K _™Ç~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 

áÇ~ NRVN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ NPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ NPWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ POUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NRVO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNMS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
cêÉÇêáâëÄÉêÖI âî~êíÉêÉí oÉÑçêã~íçêå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

bå ëíê®Åâ~ çã Å~ NRM ã âçåíêçääÉê~ÇÉëK pÅÜ~âíÉíë Çàìé î~ê Å~ NIR ã çÅÜ 
ÇÉëë ÄêÉÇÇ Å~ N ãK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ëâÉÇÇÉ á å®êÜÉíÉå ~î Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã çÅÜ Éíí 
Öê~îÑ®äíK sáÇ~êÉ é~ëëÉê~ÇÉë ®îÉå ®å ®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇK aÉíí~ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ ~íí 
~êÄÉíÉí ëíçÇ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NRM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NRVQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNMR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äå~êÉÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ëéáääî~ííÉåëÉêîáëÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^åäÉÇåáåÖÉå íáää ÇÉíí~ î~ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î 
iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉ çÅÜ ~íí ÇÉí á å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êI Éíí Öê~îÑ®äí ë~ãí éä~íëÉê Ç®ê ÇÉí 
íáÇáÖ~êÉ Ü~ê äÉÖ~í Öê~î~êK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉå eàìäëÄêç PWOI Å~ NMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã åì 
~âíìÉääí çãê™ÇÉI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ Éå Ü®êÇ çÅÜ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ ê∏ÇÖçÇëK 
sáÇ ÇÉ åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí çãê™ÇÉí î~ê 
âê~ÑíáÖí çãÖê®îí çÅÜ ìíÑóääí îáÇ ÑäÉê~ íáÇáÖ~êÉ íáääÑ®ääÉåI î~êÑ∏ê áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK hçä çÅÜ ëçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâI 
ãÉå ÖáÅâ Éà ~íí âåóí~ íáää å™Öçå ~åä®ÖÖåáåÖK 

áÇ~ NRVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NRVS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNMO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
iÉÇÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå Öê~î ëâ~Ç~íë îáÇ s®ÖîÉêâÉíë ÇáâÉëëâ®êåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK bå ëíçê ã®åÖÇ Äê®åÇ~ ÄÉå 
Ü~ÇÉ çÄëÉêîÉê~íë á ÇáâÉíK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ é™ éä~íëÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí Öê~îÉå áåíÉ ìíÖàçêÇÉ 
Éå ~î ÇÉ Ñóê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ áåçã iÉÇÄÉêÖ UWNJQI ìí~å 
ÄÉëíçÇ ~î Éå Ü∏ÖK c∏ê ~íí ëâçå~ Öê~îÉå Ñê™å îáÇ~êÉ Ñ∏êëí∏êÉäëÉ ÄÉëäìí~ÇÉë 
~íí çãê™ÇÉí Ñê™å ÇáâÉëâ~åíÉå çÅÜ Å~ N ã áå á Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ 
ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ëI î~êÉÑíÉê ëÅÜ~âíÉí ëâìääÉ í®Åâ~ë ãÉÇ 
ÑáÄÉêÇìâ çÅÜ Éå åó ëä®åí ÄóÖÖ~ë ìééK aÉíí~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã éä~åÉê~íK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä Öê~îÖ∏ããçê ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåK 
sáëë~ ãÉÇ äçÅâëíÉåI Éå ãÉÇ ë®âÉê ëîÉé~ëâK k™Öê~ ~î Öê~îÖ∏ããçêå~ î~ê 
âê~ÑíáÖí Ñ∏êëí∏êÇ~ ~î ÇáâÉëëâ®êåáåÖÉåI î~êÑ∏ê ÉåÇ~ëí ÄçííÉå ~î ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NRVT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iÉÇÄÉêÖ UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

iÉÇÄÉêÖ UWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

iÉÇÄÉêÖ UWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

iÉÇÄÉêÖ UWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

áÇ~ NRVU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTMO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
a~ÖëÄÉêÖë âçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

_óÖÖå~íáçåÉå éä~åÉê~ÇÉë íáää ëáå ÜÉäÜÉí ~íí ä®ÖÖ~ë á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ 
é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å çã î®Ö UUQ ãÉÇ Éå íìååÉä ìåÇÉê î®Ö OMVK d™åÖJ 
çÅÜ ÅóÅâÉäî®ÖÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ P ã çÅÜ ä®åÖÇÉå Å~ RMM ãK 
qê~âíÉå âêáåÖ a~ÖëÄÉêÖë âçêë ®ê Ñçêåä®ãåáåÖëêáâK f çãê™ÇÉí ëóÇ∏ëí çã 
âçêëÉí äáÖÖÉê ÑäÉê~ Öê~îÑ®äí Ea~ÖëÄÉêÖ äWN çÅÜ OWNFI ~î ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK sáÇ âóêâ~å á åçêÇ∏ëí Ñáååë íî™ êìåëíÉå~ê 
Ea~ÖëÄÉêÖ RWNJOFI çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí Ea~ÖëÄÉêÖ NMWNFI ëçã ÇçãáåÉê~ë ~î 
Öê~î~ê îáäâ~ ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉê EÜ∏Ö~ê çÅÜ 
∏îÉêíçêî~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êF çÅÜ â~å ìíÖ∏ê~ ÄóÖê~îÑ®äíÉí íáää a~ÖëÄÉêÖë 
âóêâÄóK m™ Öê~îÑ®äíÉí a~ÖëÄÉêÖ PWN EåçêÇî®ëí çã âçêëÉíFI Ñáååë ÑäÉê~ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÅÜ ìíÖ∏êë ã∏àäáÖÉå íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
kçêê çÅÜ ëóÇ∏ëí çã î®ÖâçêëÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉå îáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ÄÉëáâíåáåÖK jÉÇ Öê®îã~ëâáå Öê®îÇÉë ÑÉã 
ëíóÅâÉå ë∏âëÅÜ~âí åçêÇî®ëí çã âçêëÉí Ñê™å î®Ö OMV ìéé ãçí 
ëâçäçãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉå î~ê Å~ NIR ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ä®åÖÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å 

áÇ~ NRVV çÑ OUVS 



NM çÅÜ RM ãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ NSMM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTMP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

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

qê~âíÉå âêáåÖ j~êÄó Ö™êÇ ®ê ãóÅâÉí êáâ é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉ îáë~ê ~íí 
éä~íëÉå î~êáí ëí~ÇáÖí ÄÉÄçÇÇ ëÉÇ~å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêåK j~êÄó Äó 
çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå ™ê NOURK k~ãåÉí ÄÉíóÇÉê ?d™êÇÉå ÉääÉê Äóå îáÇ 
ÇÉå ÖêìåÇ~ ÖóííàáÖ~ îáâÉå?K aÉí ëóÑí~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå é™ ÇÉå ä™Öä®åí~ 
Ç~äÉå åçêê çÅÜ åçêÇçëí çã ÄóåI Ç®ê Éå åìãÉê~ ìééÖêìåÇ~Ç îáâ Ñê™å 
_ê™îáâÉå å™íí á ä~åÇÉíK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå ä™Ö Ñ∏êãçÇäáÖÉå Äóå ìééÉ é™ 
ë~ãã~ áãéÉÇáãÉåí Ç®ê ÇÉå äáÖÖÉê ®ååì áÇ~ÖK qêÉ Ü∏ÖÖê~îÑ®äí é™ 
™âÉêÜçäã~êå~ ëóÇ∏ëí çÅÜ ∏ëíÉê çã Äóå îáííå~ê çã ~íí Ö™êÇëä®ÖÉí á 
éêáåÅáé Ä∏ê Ü~ î~êáí ÇÉíë~ãã~ ®îÉå ìåÇÉê óåÖêÉ à®êå™äÇÉêåK i®åÖêÉ åÉÇ 
ãçí _ê™îáâÉåI á Ç~äÖ™åÖÉå åÉÇ ãçí j~êÄóëíê~åÇI Ñáååë Öê~î~ê ëçã í~ä~ê 
Ñ∏ê ®ååì ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
fÇ~Ö éä~åÉê~ë Éå åó ÄóÖÖå~íáçå á Ñçêã ~î Éíí ëíçêí êáÇÜìëK oáÇÜìëÉí ®ê 
í®åâí ~íí ÄóÖÖ~ë á Ü~Öã~êâÉå ëíê~ñ åçêÇî®ëí çã j~êÄó ÄóI ä®åÖë î®ÖÉå 
ìí ãçí j~êÄó ëíê~åÇK bñéäç~íÉêáåÖÉå çãÑ~íí~ê Éíí Å~ P MMM 
âî~Çê~íãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉK 
mä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ êáÇÜìëÉí äáÖÖÉê á Ç~äÉå åÉÇ ãçí j~êÄóëíê~åÇ 

áÇ~ NSMN çÑ OUVS 



 

 

 

ëíê~ñ î®ëíÉê çã j~êÄó ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíK råÇÉê NTMMJí~äÉí åóííà~ÇÉë 
ÇÉåå~ ã~êâ ëçã ™âÉêK aÉëëìíçã çãÖÉë éä~íëÉå é™ íî™ Ü™ää ~î âê∏åä~ÖÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK fÇ~Ö ìíÖ∏ê çãê™ÇÉí Éíí ÄÉí~í Ü~Öä~åÇëâ~é á Éíí ëâóÇÇ~í 
ä®ÖÉ ãÉää~å ìééëíáÅâ~åÇÉ Äê~åí~ ìêÄÉêÖëâìää~êK jçí Ä~âÖêìåÇ ~î 
íçéçÖê~Ñáå çÅÜ ÇÉå â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå ìíÖ∏ê ÇÉå éä~å~ óí~å á 
Ç~äÉåI çÅÜ ÇÉå Ö~åëâ~ Ñä~Åâ~ î®ëíëäìííåáåÖÉå ìéé ãçí ÄÉêÖÉí Ç®ê 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉåI Éíí ãóÅâÉí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Éå Äçë®ííåáåÖ 
Ä™ÇÉ Ñê™å ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ à®êå™äÇÉêå ë™î®ä ëçã Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âí á çãê™ÇÉíK aÉëëìíçã 
~îë∏âíÉë ã~êâÉå ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK råÇÉê ã~íàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ãóÅâÉí ëâ~Ç~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã â~å ÄÉíê~âí~ë ëçã ëíçäéÜ™äK 
aÉëëìíçã Ñ∏êÉâçã Äáí~ê ~î ëçíJ çÅÜ âçä ë~ãí ëã™ Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åÇ 
äÉê~K cóåÇÉå îáííå~ê çã Éíí Äçéä~íëå®ê~ ä®ÖÉI å™Öçå Ç~íÉêáåÖ ÄäÉî áåíÉ 
~âíìÉääK cçêåä®ãåáåÖëêÉëíÉêå~ ®ê ~î ÇÉå ~êí ~íí çãê™ÇÉí Ü®êãÉÇ Ñ∏êÉëä™ë 
ä®ãå~ë ìí~å îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ POWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ NSMO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RNMV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
£îêÉ rääëí®ãã~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åëäìíåáåÖ íáää ~ääã®åí î~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

s~ííÉåäÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê Å~ SMM ã ä™åÖ çÅÜ é~ëëÉê~ê å®êçãê™ÇÉí 
íáää íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK i~åÇÉêóÇ OPUWN ìíÖ∏êë ~î Éå 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ ®ê ÄÉä®ÖÉå Å~ QM ã åçêê çã ëíê®ÅâåáåÖÉåK 
pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉåI ëçã Ü®êê∏ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉêåI îáë~ê é™ ~íí ÇÉí Ñáååë Éå 
Äçéä~íë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖK i~åÇÉêóÇ OSOWN ®ê Éå ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëí é™ 
Éå ìééëíáÅâ~åÇÉ ÄÉêÖÜ®ää å®ê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á £îêÉ rääëí®ãã~K ûîÉå 
ÇÉåå~ â~íÉÖçêá ~î ä®ãåáåÖ ëáÖå~äÉê~ê ~íí ÇÉí â~å Ñáåå~ë Éå Äçéä~íë á 
å®êçãê™ÇÉíK s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå éä~åÉê~ÇÉë ~íí é~ëëÉê~ ÇÉåå~ Ü®ää ãÉÇ Éíí 
~îëí™åÇ ~î Å~ R ãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ç®ê 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ ÇÉ íî™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí á ä®íí ∏ëíëäìííåáåÖ á ™âÉêã~êâK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ ë~ãí Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê ë™ëçã ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~K s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå éä~ÅÉê~ÇÉë ë™ ~íí Ü®êÇÉå âî~êäáÖÖÉê çê∏êÇK 
aÉëë~ Ñ∏êÉâçãëíÉê í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉí Ñáååë Éå Äçéä~íë á çãê™ÇÉí ëçã 

áÇ~ NSMP çÑ OUVS 



ë~ååçäáâí íáääÜ∏ê ë~ãã~ íáÇëéÉêáçÇ ëçã ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉåK _çéä~íëÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ â~å ÇçÅâ áåíÉ ÄÉÇ∏ã~ë ìíáÑê™å ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖK fåîáÇ 
ëâ™äÖêçéëÜ®ääÉå ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí á Ü~Öã~êâÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êK bÑíÉê ~îëäìí~Ç ìåÇÉêë∏âåáåÖ âìåÇÉ 
î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå Öê®î~ë åÉÇ ÉåäáÖí éä~åÉêå~I ÄçêíëÉíí Ñê™å Éå ãáåÇêÉ 
çãä®ÖÖåáåÖ îáÇ Ü®êÇÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ POTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NSMQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMVS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hìäíÉêå~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ íÉäÉëíçäéÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉå Ö~ãä~ ëíçäéÉå ëíçÇ á psJÇÉäÉå ~î Éå Öê~îÜ∏ÖK c∏ê ~íí ãáåáãÉê~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ççê é™ Öê~îÉå äóÑíÉë ëíçäéÉå ìê Ü™äÉí çÅÜ ÇÉå åó~ ëíçäéÉå 
éä~ÅÉê~ÇÉë á ÇÉí Ö~ãä~ Ü™äÉíK e™äÉí ÄÉÜ∏îÇÉ Ç®êÑ∏ê áåíÉ ìíîáÇÖ~ë çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ççê é™ Öê~îÉå âìåÇÉ ÜÉäí ìåÇîáâ~ëK 
dê~îÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë î~ê~ ìééÄóÖÖÇ ~î ãçáÖ ã~íàçêÇI á ëíçäéÜ™äÉí 
Å~ MIT ã íàçÅâK e∏ÖÉå îáä~ÇÉ é™ ëíÉêáäí Öä~ÅáÑäìîá~äí ™ëã~íÉêá~äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®ííáäëí~Ç NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ííáäëí~Ç 

áÇ~ NSMR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
g®êåî~ää~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ çÅÜ éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí é™Ä∏êà~ÇÉë ãÉÇ ~íí íáääë~ãã~åë ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉå Ñ∏êëí ~åîáë~ 
çã åó éä~íë Ñ∏ê ~îëíóÅâåáåÖÉåK aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ éä~íëÉå ìíÖàçêÇÉë ~î 
ÇÉå ÄÉêÖëÜ∏àÇ Ç®ê Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ eìëÄó PNUWN äáÖÖÉêK qçãíã~êâÉå î~ê 
êÉÇ~å ìíã~êâÉê~Ç ~î pí~ÇëÄóÖÖå~ÇëâçåíçêÉí á kçêêâ∏éáåÖK aÉå åó~ 
íçãíã~êâÉå äáÖÖÉê é™ ÄÉÜ∏êáÖí ~îëí™åÇ Ñê™å Öê~îÑ®äíÉíK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÜìêìîáÇ~ å™Öê~ çî~å ã~êâ Éà 
ëóåäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ Ñáåå~ë á ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î 
ã~êâ~êÄÉíÉ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçåI î®ÖJ çÅÜ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉåK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ Öê~îÑ®äíÉí âî~êäáÖÖÉê çê∏êíK 

áÇ~ NSMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó PNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NSMT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMUT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dåÉëí~îáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí ÇÉëë êÉëìäí~í ëÉÇ~å ëâìääÉ äáÖÖ~ ëçã 
ÖêìåÇ Ñ∏ê ëíê®Åâ~åë Ñ~âíáëâ~ ä®ÖÉK aÉå Ñ∏êÉëä~Öå~ ëíê®ÅâåáåÖÉå 
áåîÉåíÉê~ÇÉë á Ñ®äí çÅÜ ÉåÄ~êí Éíí ä®ÖÉ î~ê ìê ~êâÉçäçÖáëâí Ü®åëÉÉåÇÉ 
å∏Çî®åÇáÖí ~íí îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏â~K aÉí î~ê ëíê®Åâ~åë î®ëíê~ ÇÉä îáÇ 
dåÉëí~îáâI ëíê~ñ ëóÇî®ëí çã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå hìÇÇÄó NUVWNK a™ 
Äçéä~íëÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ ë∏ÇÉêìíI ãçí Éäâ~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖI Éà î~ê 
Ñ~ëíëí®ääÇ ìíÑ∏êÇÉë Ü®ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

áÇ~ NSMV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NTNU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
£îÉêÄó 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóJ çÅÜ çãÄóÖÖå~íáçå ~î äìÑíäÉÇåáåÖ çÅÜ àçêÇâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
ríãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê ÇÉí íêÉ çãê™ÇÉå ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã 
ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK aÉ íêÉ çãê™ÇÉå~ î~ê ™âÉêã~êâ áåîáÇ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí 
dáëí~Ç NTQWNI î®Öçãê™ÇÉ ëíê~ñ áåíáää Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ëíÉåëíê®åÖÉå dáëí~Ç 
OTWNJO ë~ãí Ü~Öã~êâ çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã Öê~îÑ®äíÉí dáëí~Ç UOWNK 
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå á î®Öçãê™ÇÉí Å~ PM ãÉíÉê ∏ëíÉê çã dáëí~Ç OTWNJO 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI á çãê∏êÇ~ ä~ÖÉêI âçä çÅÜ Éíí Äê®åí ÄÉåK j∏àäáÖÉå Ü~ê ÑäÉê 
Öê~î~ê ®å ÇÉ ÑÉã êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñìååáíë á çãê™ÇÉí ãÉå ~íí ÇÉëë~ ëâ~Ç~íë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®ÖÉåë ~åä®ÖÖ~åÇÉK s®ÖÉå Ñáååë ãÉÇ é™ NVQT ™êë 
bâçåçãáëâ~ â~êí~K 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå ~î ÇÉ ~åÇê~ íî™ çãê™ÇÉå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NSNM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dáëí~Ç OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

dáëí~Ç UOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

dáëí~Ç NTQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

dáëí~Ç OTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

áÇ~ NSNN çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NTOM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dçÇÉÖ™êÇI aÉÖÉê∏å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íî™ éä~íëÉêI Ç®ê ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ÑáååëI Ñ∏êÉëäçÖë Ñ∏ê Ñçêíë~íí ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
e®êìí∏îÉê Ñáååë íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ âìäíìêä®ãåáåÖ~êI Ç®ê ë®êëâáäÇ Ü®åëóå 
Ä∏ê í~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dçÇÉÖ™êÇ NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

dçÇÉÖ™êÇ OOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ NSNO çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PTRQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
o™ÇÜìëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê çÅÜ 
Ñä~ÖÖëí®åÖÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

NQ ëÅÜ~âí çã Å~ MIR ñ MIR ã ∏ééå~ÇÉë íáää Éíí Çàìé çã MIU ãK f ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íê®âçåëíêìâíáçåÉêK mÖ~ ëÅÜ~âíÉåë êáåÖ~ 
çãÑ~ííåáåÖ ®ê ÇÉí ëî™êí ~íí ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãã~ íê®âçåëíêìâíáçåÉêå~K 
sáëë~ â~å ÇçÅâ ë®Ö~ë î~ê~ ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êK hìäíìêä~ÖêÉå ìíÖàçêÇÉë á 
ÜìîìÇë~â ~î íàçÅâ~ íê®Ñäáëä~ÖÉê ãÉÇ Ö∏ÇëÉäK 
fåÖ~ ë®âê~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ®äÇêÉ íçêÖÄÉä®ÖÖåáåÖ~êI ë™ëçã 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êI é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSNQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NTON NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_ê™ååÉëí~Ç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉäë ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê s^JëÅÜ~âíÉí ÇÉäë 
éä~íëÉå Ñ∏ê íêÉâ~ãã~êÄêìåå çÅÜ ®îÉå Éå ãáåÇêÉ óí~ ëçã ë™ ëã™åáåÖçã 
ëâ~ää ÄÉÄóÖÖ~ë ãÉÇ Ö~ê~ÖÉK aÉí Ñ~ååë ëâ®ä ~íí ãáëëí®åâ~ ~íí Öê~îÑ®äíÉí 
dáëí~Ç TTWN âìåÇÉ ëíê®Åâ~ ëáÖ áå é™ ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ íçãíÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ë™ áåíÉ î~ê Ñ~ääÉíI ÇÉí ÉåÇ~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
î~ê íî™ ãáåÇêÉ ëçíLâçäÑä®Åâ~ê ëçã ÇçÅâ íçêÇÉ î~ê~ êÉÅÉåí~K fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSNR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

dáëí~Ç TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

áÇ~ NSNS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PTRS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pKí i~êëÖ~í~åI _áÉäâÉÖ~í~åI pâ∏åÄÉêÖ~Ö~í~å ãÑä 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI ^ååÉäáÉ `ä~ÉëëçåI `ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWNI _ffWQI ëíÉåÖçÇë Ää ~ ~î páÉÖÄìêÖ íóéI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI 
ëä~ÖÖI ÄÉåI íê®â®êäI Öä~ëI ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI ãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÇÉå ë∏Çê~ ìíâ~åíÉå ~î p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë RTR ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë 
ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIR ãÉíÉê çÅÜ Öê®îÇÉë åÉê íáää ëíÉêáä ã~êâK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®åÖë ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå çÇäáåÖëJ çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê ~î î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖK f _áÉäâÉÖ~í~å ëíê~ñ s çã h~êä 
håìíëëçåëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ ~îÑ~ääëÖêçé~êK aÉå Éå~ ~î 
ÇÉëë~ áååÉÜ∏ää ëä~ÖÖK f s ÇÉäÉå ~î _áÉäâÉÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå 
ê~ëÉê~Ç íáããÉêÄóÖÖå~ÇK f âî pWí káÅçä~ìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë âê~ÑíáÖ~ 
ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äK 

áÇ~ NSNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSNU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMVU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
qçäÉÑçêë 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î äÉÇåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

_óíÉå~ ëâÉÇÇÉ á Éíí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉ î~êÑ∏ê Éå âçåíêçää ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã å∏Çî®åÇáÖK 
qî™ ëÅÜ~âí çã Å~ O ñ N ã çÅÜ Éíí Çàìé çã Å~ N ã ìåÇÉêë∏âíÉëK fåÖÉí ~î 
ëÅÜ~âíÉå ìééîáë~ÇÉ å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

áÇ~ NSNV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNQR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

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

sáÇ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á çãê™ÇÉí Ü~ê Éå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~íëK m™ ~åÇê~ 
ëáÇ~å ~î hìåÖëÄêçî®ÖÉå äáÖÖÉê Éå Öê~îI îáäâÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää v_üLûgüK 
aÉíí~ Ö~î îáÇ Ü~åÇÉå ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê ãçíáîÉê~ÇK 
qêÉ ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ãÉÇ Öê®îã~ëâáå íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ çã 
Å~ UM ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ çã Å~ NIS ãK aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIQ çÅÜ MIS 
ãK råÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä ã~êâ ~î ÖêìëáÖ ãçê®åK m™ 
íçãíÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí ã~êâÑ~ëí ÄäçÅâ ãÉÇ ê∏àëíÉå çãâêáåÖ çÅÜ Éå 
íÉêê~ëëâ~åíI îáäâ~ Ä™Ç~ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ëÉåíáÇ~K f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NSOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NSON çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNTU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
h™îÉíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î îáää~Ñ~ëíáÖÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë NR ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIS ã çÅÜ Éå ä®åÖÇ ~î 
OJP ãÉíÉê ãÉÇ Éíí Çàìé ~î MIOMJMIPM ãK 
mä~íëÉå Ñ∏ê ÜìëÉíI Ö~ê~ÖÉI íêÉâ~ãã~êÄêìåå çÅÜ áåÑáäíêÉêáåÖëÄ®ÇÇ ä™Ö á Éå 
ë®åâ~ Ç®ê ã~êâíóéÉå ÄÉëíçÇ ~î ëíóî äÉê~K f ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á ëÅÜ~âíÉåK sáÇ ÇÉå í®åâí~ íáääÑ~êíëî®ÖÉå 
íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âí ìééÉ é™ Éå ∏ëíäáÖí ëäìíí~åÇÉ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ Ç®ê ã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î ãçLãà®ä~Kf ÇÉí Éå~ ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå í®í ëíÉåé~ÅâåáåÖ á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇI Å~ OIR ãÉíÉêK 
píÉåé~ÅâåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î MINMJMIOR ãÉíÉê ëíçê~ å~íìêëíÉå~êI ãÉå ®îÉå 
áåëä~Ö ~î ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ íáääÑ~êíëî®ÖÉå Ñäóíí~ÇÉë åÉÇ Ñê™å Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå íáää 
ëî~Åâ~åI Ç®ê áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
jÉÇ í~åâÉ é™ é~ÅâåáåÖÉåë éä~ÅÉêáåÖ é™ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå ë~ãí ÇÉ 
çãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ oóëí~Ç NSVWN çÅÜ NTMWNI ëçã ÄÉëí™ê ~î 
Öê~î~êI Ääáê íçäâåáåÖÉå ~íí ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå íáääÜ∏ê Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖK m™ ë~ãã~ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ Ñáååë ÑäÉê~ ë~ååçäáâ~ 

áÇ~ NSOO çÑ OUVS 



 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã áåíÉ ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
aÉå íêçäáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå ë~ãí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Öê~î~ê Ü~ê íáääëîáÇ~êÉ Ñ™íí 
Ñçêåä®ãåáåÖëåìããÉê £ij PK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NSOP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSRT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
^ëíê~â~åî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå çÄÉÄóÖÖÇ ÇÉä ~î ®äÇêÉ ™âÉêã~êâ ìíãÉÇ 
^ëíê~â~åî®ÖÉå Ç®ê ã~êâÉå ëäìíí~ê ëî~Öí ™í ë∏ÇÉê çÅÜ s™êÇëÄÉêÖë™åK 
qçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí Ü~ê çãê™ÇÉí î~êáí ä®ãéäáÖí Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçë®ííåáåÖ~êK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí ÇÉäë é™ âê∏åÉí çÅÜ ÇÉäë á ëóÇëäìííåáåÖÉåK 
m™ âê∏åÉí î~ê ã~êâÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ëí∏êÇ çÅÜ á ëäìííåáåÖÉå ÄÉëíçÇ 
ìåÇÉêä~ÖÉí ~î äÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉåK 

áÇ~ NSOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

áÇ~ NSOR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNUU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
iáåâÉä∏ë~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
cÉã ë∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ íçãíÉåK f çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü®êÇI ë~ååçäáâí Ñê™å à®êå™äÇÉêåK f ÇÉ ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ê∏àëíÉå á 
ã~íàçêÇÉå á Ñçêã ~î ëéêáÇÇ~ çêÉÖÉäÄìåÇå~ ë~ãäáåÖ~ê ~î ãçê®åëíÉåI çÑí~ 
á ~åëäìíåáåÖ íáää àçêÇÑ~ëí~ ÄäçÅâK aÉëë~ ë~âå~ÇÉ ëé™ê ~î ã®åëâäáÖ 
é™îÉêâ~å á ÑóääåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíÉêä∏ë~ 

áÇ~ NSOS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RNTV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééê®íí~åÇÉí ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ 
ìíÄêÉÇåáåÖI â~ê~âí®ê çÅÜ Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉå îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK lãê™ÇÉí ëçã ëâìääÉ Éñéäç~íÉê~ë ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉê çÅÜ 
î~ê ÄÉä®ÖÉí çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã åìî~ê~åÇÉ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á åçêê~ 
e®ëíÜçäãÉåK j~êâÉå ëäìíí~ÇÉ Ñä~Åâí ãçí î®ëíÉêK råÇ~åí~ÖÉí î~ê ÇçÅâ 
íî™ áãéÉÇáãÉåí á Ñçêã ~î ™âÉêÜçäã~ê á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë U ëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å Å~ OR çÅÜ Å~ UM ã çÅÜ ÇÉëë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIS ãK pÅÜ~âíÉå 
Öê®îÇÉë íáää ëíÉêáä åáî™ îáäâÉí ä™Ö Å~ MIPJMIQ ã ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK píÉêáä 
ã~êâ ìíÖàçêÇÉë ~î Ñáå ëáäí ãÉÇ äÉêáÖ~ é~êíáÉêK 
f S ~î ÇÉ U ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íçí~äí NV ëíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉÇ ëçí çÅÜ âçäI ëíçäéÜ™äI Éå 
ëâ®êîëíÉåëâçåÅÉåíê~íáçåI Éå ê®åå~K cóåÇ ìíÖàçêÇÉë ~î Äê®åí ÄÉå çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê äçâ~äáëÉê~ÇÉ íáää ÇÉ ÅÉåíê~ä~ çÅÜ 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åI å™Öçí ëçã ãÉÇ âçãéäÉííÉêáåÖ 
~î ÇÉ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ääáê ®ååì íóÇäáÖ~êÉK 

áÇ~ NSOT çÑ OUVS 



£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ä∏ê ÖÉåçãÑ∏ê~ë áåçã é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~ ã~êâÉê~í çãê™ÇÉ 
áåå~å ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉí ÑçêíëâêáÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NSOU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNTU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééê®íí~åÇÉí ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ ÜìêìîáÇ~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ î~ê ÄÉä®ÖÉå áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉíK lãê™ÇÉí 
ëçã ëâìääÉ Éñéäç~íÉê~ë ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉê çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉí çãÉÇÉäÄ~êí 
åçêê çã åìî~ê~åÇÉ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á åçêê~ e®ëíÜçäãÉåK j~êâÉå 
ëäìíí~ÇÉ Ñä~Åâí ãçí î®ëíÉêK råÇ~åí~ÖÉí î~ê ÇçÅâ íî™ áãéÉÇáãÉåí á Ñçêã 
~î ™âÉêÜçäã~ê á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ON ëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å R çÅÜ NM ã çÅÜ ÇÉëë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIP ãK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë íáää 
ëíÉêáä åáî™ îáäâÉí ä™Ö Å~ MIPJMIQ ã ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK píÉêáä ã~êâ ìíÖàçêÇÉë 
~î Ñáå ëáäí ãÉÇ Éåëí~â~ äÉêáÖ~ é~êíáÉêK píÉêáä ã~êâ âêáåÖ áãéÉÇáãÉåíÉå á 
î®ëíÉê ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇ çÅÜ ÖêìëK 
f Ñóê~ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëë~ ä™Ö ë~ãä~ÇÉ é™ Éå 
ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖK e®ê Ñ∏äàÉê Éå âçêí ÄÉëâêáîåáåÖW 
^f e®êÇI Å~ NIQñNIO ãK hê~ÑíáÖí ëçíáÖ ãÉÇ ãâí ëâ®êîáÖ ëíÉåK píçê~I Å~ 
MIQ ã ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK _ê®åÇ~ ÄÉåK pNRK 

áÇ~ NSOV çÑ OUVS 



 
 

 

 

^ff j∏êâÑ®êÖåáåÖ ãÉÇ ëçíI âçä çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå Å~ MIUñMISK f ëÅÜ~âíÉí 
âçã ®îÉå Äê®åÇ äÉê~K pNSK 
^fff e®êÇ Å~ MIURñMITR ãK hê~ÑíáÖí ëçíáÖ ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ 
ëíÉåK pNTK 
^fs e®êÇ Å~ OIMñMIU ãK hê~ÑíáÖí ëçíáÖ ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ∏êÄê®åÇ çÅÜ 
ëâ®êîáÖ ëíÉåK e®êÇÉå íçÖë ÉåÇ~ëí Ñê~ã íáää Ü®äÑíÉå î~êÑ∏ê ÇÉå ë~ååçäáâí 
®ê Å~ OIMñOIM ãK pNUK 
p~ãíäáÖ~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ãóÅâÉí íóÇäáÖ~K e®êÇ~êå~ë ëíçêäÉâ çÅÜ 
â~ê~âí®ê í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉ ®ê ãÉÇîÉíÉí ~åä~ÖÇ~ Ñ∏ê ä®åÖêÉ íáÇë ìíåóííà~åÇÉK 
aÉíí~ ÖÉê îáÇ Ü~åÇÉå ~íí ÇÉ ë~ååçäáâí ®ê Ü®êÇ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå 
Äçéä~íëK aÉå Ñä~Åâ~ î®ëíëäìííåáåÖÉå ìíÖ∏ê Éíí ãóÅâÉí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉ 
ãÉÇ ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ áãéÉÇáãÉåíÉå ëçã ëâóÇÇ~ê ãçí îáåÇÉå Ñê™å 
î®ëíÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ åçÖÖê~åå~êÉ ìí~å ëÅÜ~âíÉå 
ä~ÇÉë áÖÉå á î®åí~å é™ ÉîÉåíìÉää~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
Ä∏ê ÖÉåçãÑ∏êë áåå~å ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉí ÑçêíëâêáÇÉêK póÑíÉ ãÉÇ ÇÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâìääÉ î~ê~ ~íí ÄÉÖê®åë~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ìíëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ~íí äáÖÖ~ íáää ÖêìåÇ Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ 
îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ë~ãí âçëíå~ÇÉê Ñ∏ê Çóäáâ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NSPM çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê 
PNPU 

üê 
NVVV 

k~ãåLéä~íë 
k®ëëà~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ëâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê ëçã ÖÉåçãÑ∏êíë á å®êÜÉíÉå ~î Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉI ìí~å íáääëí™åÇ Ñê™å 
i®åëëíóêÉäëÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ 
ÇçâìãÉåí~íáçåK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çÄê®åí ÄÉå áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí á 
~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí k®ëëà~ OWN á ëÅÜ~âíÉíë £ ÇÉäI ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã Ü∏ê íáää k®ëëà~ Äóíçãí á ëÅÜ~âíÉíë s ÇÉäK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

k®ëëà~ OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

áÇ~ NSPN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNPT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~I k®ëëà~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Öê~îI ÑóåÇéä~íëI ÇÉé™ÑóåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î àçêÇâ~Ää~ê çÅÜ ëí~íáçåÉê ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ ìíî~äÇ~ éä~íëÉê ìíãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉåK 

aÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉê∏êÇÉë î~êW 
k®ëëà~ SWN ?d~äÖÄ~ÅâÉå?I Éå éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå 
k®ëëà~ UWN Éå ëíÉåë®ííåáåÖ 
k®ëëà~ NPWN ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ 
k®ëëà~ NQWN ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ?êìåÇ~ ìêåçê áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå? 
k®ëëà~ NUWN ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëéàìíëéÉíë ~î à®êå 
k®ëëà~ ONWN ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëáäîÉêëâ~íí E UM ãóåí Ñê™å NPSP íáää NPUVF 
k®ëëà~ OSWN ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Öê∏åëíÉåëóñ~ 
ríãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí Å~ MIUM ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí é™ ÇÉ å®ãåÇ~ 
éä~íëÉêå~K fåîáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê ëáäîÉêëâ~ííÉå ~åî®åÇÉë Éå ãÉí~ääÇÉíÉâíçê Ñ∏ê 
~íí äçâ~äáëÉê~ ÉîÉåíìÉää~ ãÉí~ääÑ∏êÉã™äK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~K 

áÇ~ NSPO çÑ OUVS 



o~® kê 

k®ëëà~ SWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

k®ëëà~ 

k®ëëà~ NUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

áÇ~ NSPP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSVT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
o™Äó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉêI j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê îáåÇâê~ÑíîÉêâ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ Éäâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã 
íêÉ çãê™ÇÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î íêÉ Ü®êÇ~êI âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêI Éíí 
ëíçäéÜ™äI âìäíìêàçêÇëÑóääÇ~ Öêçé~ê çÅÜ Éå âçâÖêçéK bå ®äÇêÉ áÖÉåä~ÖÇ 
Ä®Åâ ãÉÇ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉåK oìåí Ä®ÅâÉå Ñ~ååë 
Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖëâçåÅÉåíê~íáçåÉêå~I á ™âÉêå îáÇ ëáÇ~å ~î ëÅÜ~âíÉí 
óíéäçÅâ~ÇÉë Éå ã~äëíÉåëä∏é~êÉK 

áÇ~ NSPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö NPQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NSPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNQS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_ä™ëî®ÇêÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖI qçã `~êäëëçå 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Åáêâìä~íáçåëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ìééÇÉä~í é™ Ñóê~ ãáåÇêÉ ÇÉä~êK s~êàÉ ÇÉä 
çãÑ~íí~ÇÉ Éíí Ü∏êå ~î ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ éä~åâçêëåáåÖÉåK píçê~ ÇÉä~ê ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÇçÅâ ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉêK f ÇÉå 
ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê îáäâ~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NSPS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTRT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hìåÖ gçÜ~åI üéêçãÉå~ÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E^JI _fJI _ffJI `JI aJíóéFI jóåíI píê∏åáåÖI cäáåí~I dä~ëé®êäçêI 
c∏åëíÉêÖä~ëI eìëÜ™ääëÖä~ëI håáî ãÉÇ ÄÉåëâ~ÑíI ÇàìêÄÉåI hêáíéáé~I péáâI 
e®ëíëâçë∏ãI qÉÖÉäI jìêÄêìâI pä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáííêáåÖëëâ~Ççê áåìíá ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ â®ää~êÉå á âî 
hìåÖ gçÜ~å P âê®îÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖ çÅÜ ä~ÖåáåÖ ~î 
ãìêÉåë åçêê~ ìíëáÇ~K f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ 
ÇçâìãÉåí~íáçåK 

bÑíÉêëçã i®åëëíóêÉäëÉå ë~íí Éíí í~âéêáë é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëâçëíå~ÇÉêå~ 
âìåÇÉ ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î âìäíìêä~ÖêÉå ìåÇÉêë∏â~ëK aÉ êÉëíÉê~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖêÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Äçêí ãÉÇ ã~ëâáåK aÉå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ~ 
ÇçâìãÉåí~íáçåÉå ÄÉâçëí~ÇÉë ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã çÅÜ páîÉêí 
kçêêã~åI ÉÑíÉêëçã áåÖ~ ãÉÇÉä ~îë~ííë Ñ∏ê ÇÉíí~ Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê ãóÅâÉí ÅÉåíê~äí á ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåK 
eìëÉíë â®ää~êÉ ®ê ÄóÖÖÇ ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ ÇÉí 
ëíÉåÜìë ëçã Ñáååë çî~åé™ ~åëÉë î~ê~ ìééÑ∏êí ~î âìåÖ gçÜ~å fff é™ NRTMJ 
í~äÉíK _óÖÖå~ÇÉåë ä®ÖÉ îáÇ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ü~ãåÉå á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ Ö∏ê ÇÉå 
çÅÜ ÇÉëë å®êã~ëíÉ çãÖáîåáåÖ ãóÅâÉí áåíêÉëë~åíK qáÇáÖ~êÉ Ü~ê ÉåÇ~ëí Éå 
ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíâçåíêçää ÖÉåçãÑ∏êíë á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
f ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ ëÅÜ~âíÉí Ñê~ãâçã ãóÅâÉí ÑÉí~ çÅÜ ÑóåÇêáâ~ âìäíìêä~ÖÉê 

áÇ~ NSPT çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 
 

ëçã ÖÉåçã ëáíí ÑóåÇã~íÉêá~ä â~å Ç~íÉê~ë Ñê™å NNMMJNOMMJí~ä íáää ãáííÉå 
~î NTMMJí~äÉíK hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ NIQJNIS ãK f ÇÉ ∏îêÉ 
åáî™Éêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ìíÖàçêí Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ íáää ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ üéêçãÉå~ÇÉåK aÉå ìåÇêÉ ~î ÇÉëë~ âìåÇÉ ãÉÇ ëíçê 
ë~ååçäáâÜÉí Ç~íÉê~ë íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NRMMJí~äÉí çÅÜ î~ê Ç®êãÉÇ 
ë~ãíáÇ~ ãÉÇ âìåÖ gçÜ~åë ëíÉåÜìëÄóÖÖÉK f ÇÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉI ãÉÇÉäíáÇ~I 
âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë íî™ âê~ÑíáÖ~ Äê~åÇÜçêáëçåíÉêK aÉå ìåÇêÉ â~åI ìíáÑê™å 
âÉê~ãáâÑóåÇÉåI ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí Ç~íÉê~ë íáää NOMMJí~äÉíK råÇÉê ÇÉíí~ 
®äÇëí~ Äê~åÇä~ÖÉê Ñáååë óííÉêäáÖ~êÉ Å~ MIO ã âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ á ÜìîìÇë~â 
ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää NOMMJí~äK bîÉåíìÉääí â~å ÇÉ ìåÇÉêëí~ 
ä~ÖêÉå Ü~ ~îë~ííë ìåÇÉê NNMMJí~äÉíK píÉêáä ã~êâ å™ÇÇÉë Å~ O ã ìåÇÉê 
Ç~ÖÉåë ã~êâóí~K 
aÉå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ~ ÇçâìãÉåí~íáçåÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÉåÇ~ëí ÇÉå 
Ñê~ãÖê®îÇ~ â®ää~êÖêìåÇÉå çÅÜ âçã áåíÉ á ÄÉê∏êáåÖ ãÉÇ âìåÖ gçÜ~åë 
ëíÉåÜìëK jìêîÉêâÉí ÄÉëí™ê á ÜìîìÇë~â ~î ìíî~äÇ å~íìêëíÉå ãÉÇ 
ëíÉåëâçä~ÇÉ ÑçÖ~êK f â®ää~êãìêÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ 
Ç∏êê∏ééåáåÖ ãÉÇ ÇÉ ∏îêÉ Ç∏êêëí~éä~êå~ é™ éä~íëI ë~ãí Éå 
Ñ∏åëíÉê∏ééåáåÖ ãÉÇ íÉÖÉäçãÑ~ííåáåÖK _™Ç~ ÇÉëë~ ∏ééåáåÖ~ê íáääÜ∏ê 
â®ää~êÉåë çêáÖáå~äìíÑ∏ê~åÇÉK pé™ê ÉÑíÉê ëíÉåÜìëÄóÖÖå~íáçåÉå ìåÇÉê 
gçÜ~å fffWë íáÇ Ñ~ååë á Ñçêã ~î ä~ÖåáåÖ~ê ãÉÇ íÉÖÉä á ãìêîÉêâÉíë ∏îêÉ 
ÇÉä~êK råÇÉê NTMMJí~äÉí Ü~ê ã~å ÖÉåçãÑ∏êí Éå êÉåçîÉêáåÖ ÉääÉê 
Çê®åÉêáåÖ ~î â®ää~êÉåë åçêÇî®ëíê~ Ü∏êåK f ãìêÉåë ∏îêÉ â~åí Ñ~ååë ëé™ê 
ÉÑíÉê ëíÉåÜìëÉíë Éåíê¨ ãçí åçêêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSPU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNQQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
rÖÖäÉÄçî®ÖÉåI oìåâ®ääÉî®ÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëI Ç™ Éå Ü®êÇ íáÇáÖ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~íë é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NSPV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNPT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖë ëäìëë~ê 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ ~î MIS ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î MIS ã pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ 
î~ê Å~ RM ã çÅÜ ä∏éíÉ á £Js êáâíåáåÖ é™ â~å~äÄ~åâÉå é™ d∏í~ â~å~äë p 
ëáÇ~K f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NSQM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNNU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
i~ñÜçäãëíçêÖÉí 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã ëÅÜ~âíÉí Ñáååë ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ 
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë ë~ãí Éå íÉÖÉäâ®ää~êÉ Ñê™å NSMMJí~äÉíK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã ÇçÅâ áåÖ~ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ~íí ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSQN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVPR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí päçííëî~âíÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ~îäçéé ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

s~ÇëíÉå~ë ëíê~åÇäáåàÉ Ü~ê ÜÉä~ íáÇÉå Ñ∏ê®åÇê~íëI áåíÉ å~íìêäáÖí ÖÉåçã 
ä~åÇÜ∏àåáåÖ ìí~å ÖÉåçã âçåíáåìÉêäáÖ~ ìíÑóääå~ÇÉêI Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ 
Ñê~ã íáää ëÉâÉäëâáÑíÉí NVMMK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ä∏ê ÉåäáÖí 
â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJí~ä äáÖÖ~ á ëíê~åÇòçåÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ 
íáää ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ìíÑóääå~ÇÉêå~I Ç~íÉê~ ÇÉã ë~ãí âçåëí~íÉê~ 
ÉîÉåíìÉää~ ®äÇêÉ Ä™íJ ÉääÉê ÄêóÖÖä®ãåáåÖ~êK bå ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëçã â~å ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄêóÖÖJ ÉääÉê â~àÑìåÇ~ãÉåíK k™Öçå 
Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉåå~ î~ê ÇçÅâ áåíÉ ã∏àäáÖK 

áÇ~ NSQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NSQP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVPQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí çÄàÉâí Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK póÑíÉí 
ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ ìíÄêÉÇåáåÖI 
â~ê~âí®ê çÅÜ Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉå îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 
lãê™ÇÉí ëçã ëâìääÉ Éñéäç~íÉê~ë ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉê çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉí 
çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã åìî~ê~åÇÉ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á åçêê~ e®ëíÜçäãÉåK 
j~êâÉå ëäìíí~ÇÉ Ñä~Åâí ãçí î®ëíÉêK råÇ~åí~ÖÉí î~ê ÇçÅâ íî™ áãéÉÇáãÉåí 
á Ñçêã ~î ™âÉêÜçäã~ê á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë U ëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å Å~ OR çÅÜ Å~ UM ã çÅÜ ÇÉëë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIS ãK pÅÜ~âíÉå 
Öê®îÇÉë íáää ëíÉêáä åáî™ îáäâÉí ä™Ö Å~ MIPJMIQ ã ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK píÉêáä 
ã~êâ ìíÖàçêÇÉë ~î Ñáå ëáäí ãÉÇ äÉêáÖ~ é~êíáÉêK 
f S ~î ÇÉ U ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íçí~äí NV ëíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉÇ ëçí çÅÜ âçäI ëíçäéÜ™äI Éå 
ëâ®êîëíÉåëâçåÅÉåíê~íáçåI Éå ê®åå~K cóåÇ ìíÖàçêÇÉë ~î Äê®åí ÄÉå çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê äçâ~äáëÉê~ÇÉ íáää ÇÉ ÅÉåíê~ä~ çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ 

áÇ~ NSQQ çÑ OUVS 



~î Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åI å™Öçí ëçã ãÉÇ âçãéäÉííÉêáåÖ ~î ÇÉ îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ääáê ®ååì íóÇäáÖ~êÉK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ä∏ê ÖÉåçãÑ∏ê~ë áåçã é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~ ã~êâÉê~í çãê™ÇÉ 
áåå~å ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉí ÑçêíëâêáÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NSQR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVSM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
kçêêÄçI s®ëíê~ eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~ééK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê Ñ∏äàí ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ~î ~âíìÉääí çãê™ÇÉ çÅÜ 
ÇÉëë å®êçãê™ÇÉåK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ~î 
ìééçÇä~Ç ™âÉêã~êâ ëçã Äêóíë ~î ëâçÖÄÉîìñå~ ÄÉêÖëÜ∏àÇÉêK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉÖê®åë~ë á åçêê çÅÜ ∏ëíÉê ~î d∏í~ â~å~äI á 
î®ëíÉê ~î î®Ö TVV çÅÜ á ë∏ÇÉê ~î s®ëíê~ eìëÄó éê®ëíÖ™êÇI Ñ~ëíáÖÜÉí 
s®ëíê~ eìëÄó PWNK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë Ñóê~ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ á cçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ®ê s®ëíê~ eìëÄó OOWNJQ EQ êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êFI s®ëíê~ eìëÄó OPWNJO EN êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãFI s®ëíê~ eìëÄó OQWN EN êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖF çÅÜ s®ëíê~ 
eìëÄó OMPWN EëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãFK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå íêÉ ~î 
i®åëëíóêÉäëÉå ìíî®êÇÉê~ÇÉ âìäíìêÜáëíçêáëâ~ ãáäà∏ÉêK aÉëë~ ®ê á ∏ëíÉê hNV 
hä®ãã~åI á åçêÇî®ëí hNU iáää~ på∏îÉäëíçêéJkçêêÄç çÅÜ á î®ëíJëóÇî®ëí 
hNR sK eìëÄóJeóäáåÖÉ Ek~íìê hìäíìê NVUPFK sáÇ~êÉ ìíÖ∏ê d∏í~ â~å~ä 
Éå êáâëáåíêÉëë~åí âìäíìêãáäà∏ Eåê VÇF çÅÜ s®ëíê~ eìëÄó Eåê SRF ìíÖ∏ê 
çÅâë™ Éå ?âìäíìêãáäà∏ ~î êáâëáåíêÉëëÉ? EoáâëáåíêÉëë~åí~ âìäíìêãáäà∏Éê á 

áÇ~ NSQS çÑ OUVS 



 
  

 

 

pîÉêáÖÉ NVVMFK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä 
ElÄàÉâíÉå NJPF ë~ãí ä®ÖÉí Ñ∏ê ÇÉå á Ç~Ö Ñ∏êëîìåå~ iáää™å ElÄàÉâí QF çÅÜ 
Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ âçäÑ∏êÉâçãëí ElÄàÉâí RFK rí∏îÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê 
ÉÑíÉê ãáåëí Éå ∏îÉêéä∏àÇ Öê~î ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí E£ij QFK sáÇ~êÉ Ü~ê ìåÇÉê ÇÉ ëÉå~ëíÉ ™êÉå Éíí ÑäÉêí~ä 
ëíÉåóñçê é™íê®ÑÑ~íë ë∏ÇÉê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí E£ij NJOF bå ~î ÇÉëë~ 
ÑóåÇéä~íëÉê ìíÖ∏êë íêçäáÖÉå ~î Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë E£ij PFK lÄàÉâíÉå 
áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ä∏ê ÄÉî~â~ë áåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää 
ÖçäÑÄ~åÉÄóÖÖå~íáçåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó ORNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NSQT çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PSVU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
i∏îÇ~äÉåI bîÉäìåÇI qçêëíçêé 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píê®Åâ~å i∏îÇ~äÉåJdêáåÇíçêé Eü USWNF J áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
píê®Åâ~å kçêêâêçÖJbîÉäìåÇ E£ëíê~ kó NQSWNF J áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ á ä∏éëÅÜ~âíK víáåë~ãäáåÖ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë áåçã Å~ TMñSM ã ëíçêí 
çãê™ÇÉ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ åóêÉÖáëíêÉêáåÖ ~î Äçéä~íë ìí~å ëóåäáÖ ~åä®ÖÖåáåÖX á 
£ëíê~ kó NQUWNK _çéä~íëÉå âî~êäáÖÖÉê ìí~å ™îÉêâ~å ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåK 
_çéä~íëÉå â~å íêçäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

ü USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

áÇ~ NSQU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNQT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pà∏äáÇÉåI _ÉêÖ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ëéáääî~ííÉåéìãéëí~íáçå çÅÜ s^J 
äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

jáåÇêÉ éêçîÖêçé~ê ÖàçêÇÉë îáÇ éìãéëí~íáçåÉå çÅÜ á ëÅÜ~âíÉíë 
ëíê®ÅâåáåÖK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê ëìãéÉå íáää ÄÉÑáåíäáÖ 
éìãéëí~íáçå ëíê®ÅâÉê ëáÖ ìí ∏îÉê óí~å íáää ÇÉå åó~ éìãéëí~íáçåÉå çÅÜ á 
ÇÉå ÇÉä ~î s^JäÉÇåáåÖÉå ëçã Éà ëâ~ää Ö™ á ÄÉÑáåíäáÖí ëÅÜ~âíK fåí~âí 
ã~êâåáî™ âìåÇÉ Éà á~âíí~ë áåçã ~êÄÉíëóí~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSQV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NSRM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUPU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pà∏äáåÖ™êÇÉåI âî~êíÉêÉí jìåâÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

j~êâÉå êìåí Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI åìî~ê~åÇÉ ãìëÉÉíI ëâìääÉ Çê®åÉê~ëI î~êÑ∏ê Éíí 
ëÅÜ~âí çã Å~ MIR ã Çàìé íçÖë ìéé é™ î®ëíê~ ëáÇ~å çã ÜìëÉíK f ÇÉå åçêê~ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉíí~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK sáÇ~êÉ ëâìääÉ Éå 
êìääëíçäëê~ãé ìééÑ∏ê~ë íáää Ü~åíîÉêâëÄçÇÉåK aÉíí~ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
íçêîä~ÖêÉí çÅÜ çãê∏êÇ~ ã~ëëçêK 
a™ áåÑ~êíÉå íáää pà∏äáåÖ™êÇÉå Ñê™å eÉäÖçå~Ö~í~å ëâìääÉ Çê®åÉê~ë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ä~êåÖê~î~êK _™Ç~ Öê~î~êå~ ä™Ö çãÉÇÉäÄ~êí ìåÇÉê ÖêìëÉí 
é™ áåÑ~êíÉå çÅÜ î~ê ëâ~Ç~ÇÉK dê~î~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë ÄçêíK 
sáÇ~êÉ ëóåíÉë Éíí é~ê ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê êìåí Öê~î~êå~K aÉëë~ ìíÖàçêÇÉ 
ë~ååçäáâí ÑäÉê Öê~î~êI î~êÑ∏ê ~êÄÉíÉí ëíçéé~ÇÉë çÅÜ çãê™ÇÉí í®ÅâíÉë ãÉÇ 
ã~íí~ çÅÜ ëíÉåãà∏äK 

áÇ~ NSRN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NSRO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTUU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
qêÉÜ∏êå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\ kó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ã~êâáåÖêÉéé áåÑ∏ê ÄóÖÖ~åÇÉí ~î Éíí 
~îäçééëêÉåáåÖëîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

s®ÖÄ~åâÉå ëåáíí~ÇÉë íî®êë ∏îÉê ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK f éêçÑáäÉêå~ 
Ñê~ãíê®ÇÇÉ íêÉ î®Öåáî™ÉêK aÉ íî™ ∏îÉêëí~ åáî™Éêå~ íáääÜ∏ê ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
î®ÖÄ~åâÉå ëçã Ç®êãÉÇ ÄÉëí™ê ~î íî™ Ñ~ëÉêK aÉå íêÉÇàÉ çÅÜ ìåÇÉêëí~ 
î®Öåáî™å ìíÖ∏êë ~î Ü™êÇé~Åâ~Ç àçêÇáÖ ë~åÇI ëí®ääîáë Ñ∏êëí®êâí ãÉÇ ëíÉå~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qêÉÜ∏êå~ ORWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

áÇ~ NSRP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTUV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e~ääëíê~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ î~ííÉåJ çÅÜ ÉääÉÇåáåÖ~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÜìëÉí çÅÜ çãê™ÇÉí á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ Ç®êíáääK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Öêçî ãçê®å çÅÜ çãê™ÇÉí 
áååÉÜ∏ää áåÖÉí ~î ~êâçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
s~ííÉåJ çÅÜ ÉääÉÇåáåÖ~ê éä~åÉê~ÇÉë ~íí ~åä®ÖÖ~ë ÖÉåçã ëíÉåëíê®åÖÉå é™ 
Éå éä~íë Ç®ê ÇÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ëâ~Ç~íë ~î Éå íê~åëéçêíî®ÖK båÇ~ëí 
ÄçííåÉå ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ™íÉêëíçÇ é™ ÇÉåå~ éä~íëK qêçíë ÇÉí âìåÇÉ ÉÑíÉê 
~îíçêîåáåÖ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëíÉåëíê®åÖÉå Ü®ê î~ê O ã ÄêÉÇ çÅÜ ìééÄóÖÖÇ 
äáâí Éå ëâ~äãìê ãÉÇ MIQJMIS ã ëíçê~ ëíÉå~ê ìíãÉÇ ä™åÖëáÇçêå~K jÉää~å 
ÇÉëë~ Ñ~ååë Éå ?ÑóääåáåÖ? ~î MINJMIO ã ëíçê~ ëíÉå~êK bíí MIR ã ÄêÉíí 
ëÅÜ~âí ÇêçÖë íî®êë ÖÉåçã ëíÉåëíê®åÖÉå ÉÑíÉê éä~åÇçâìãÉåí~íáçåI çÅÜ 
Ç®êÉÑíÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ®îÉå éêçÑáäÉåK 
píÉåëíê®åÖÉå Ü~ê Ü~Ñí Éå Ñìåâíáçå ëçã ã~êâ~îÇÉä~êÉK m™ ∏ëíê~ ëáÇ~å 
ÄÉëí™ê ã~êâÉå ~î Öêçî ãçê®å çÅÜ Ü~ê ë~ååçäáâí ìíåóííà~íë ëçã 
ÄÉíÉëã~êâK m™ î®ëíê~ ëáÇ~å ìíÖàçêÇÉë ìåÇÉêä~ÖÉí ~î ãç ëçã íêçäáÖÉå Ü~ê 
ìíåóííà~íë Ñ∏ê çÇäáåÖK 

áÇ~ NSRQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NSRR çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PTVM 

üê 
NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e~ääëíê~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ÉäJ çÅÜ íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âíI ãÉÇ ÄÉíçåáåÖ á 
à®êå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êK aÉíí~ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ ~íí ~êÄÉíÉí ëâÉÇÇÉ ìåÇÉê 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NMM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NSRS çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTVN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
oÉî~ 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉåÇáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÉäJ çÅÜ íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ÇÉå ãóÅâÉí êáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå á 
çãê™ÇÉíK qî™ âçêí~êÉ ~îëåáíí ìåÇÉêë∏âíÉë åçÖÖê~åå~êÉI î~êÉÑíÉê â~ÄÉäå 
éä∏àÇÉë åÉê á Öêìëî®ÖÉåK eÉä~ ~êÄÉíÉí âçåíêçääÉê~ÇÉëK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NRM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSRT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NSRU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTVP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~ÇI sáâáåÖëí~ÇI sáÄóI pó~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ 
jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
`Éåíê~ä~ ÇÉä~ê ~î âìäíìêä~åÇëâ~éÉí á e~åÉâáåÇI s~äâÉÄçI sáÑçäâ~ çÅÜ 
d∏ëíêáåÖë Ö~ãä~ Ü®ê~ÇÉê ÄÉê∏êë ~î äÉÇåáåÖÉåK f ~åëäìíåáåÖ íáää ëíê®Åâ~å 
Ñáååë ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏ÉêK c∏ê ~íí Ñ™ â®ååÉÇçã çã ë~ãíäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìíãÉÇ ëíê®Åâ~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
NK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á pó~I 
pà∏ÖÉëíÉÇI sáÄó çÅÜ sáâáåÖëí~Ç îáäâ~ ã~å Ä∏ê í~ Ü®åëóå íáääK e®êìí∏îÉê 
Ü~ê OO éä~íëÉê ãÉÇ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~åîáë~íë ëçã âê®îÉê Ñçêíë~íí 
ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ NSRV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ NSSM çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PNTV 

üê 
NVVV 

k~ãåLéä~íë 
oáåå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ Ñê™å äìÑíäÉÇåáåÖ~ê íáää àçêÇäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå íçí~ä~ ëíê®Åâ~å ãÉÇ äÉÇåáåÖ~ê ëçã çãÑ~íí~ÇÉë ~î ®êÉåÇÉí î~ê Å~ N 
âãK ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ë™î®ä â~êíëíìÇáÉê ëçã ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ 
ë~ãê™Ç á Ñ®äíK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí á ã∏àäáÖ~ëíÉ ã™å ëíóê~ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏êÄá ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí â®åëäáÖ~ çãê™ÇÉå çÅÜ 
~íí ÄÉÇ∏ã~ îáäâ~ ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã âê®îÇÉ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ 
™íÖ®êÇÉêK aÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã êáëâÉê~ÇÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí î~ê oáåå~ PSWNI QMWNI QNWN çÅÜ QOWNK 
bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÜìîìÇÇÉäÉå ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ êáëâÉê~ÇÉ ~íí ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK bíí é~êíá ~î 
ëíê®Åâ~å âìåÇÉ ÖÉåçã Éå ~äíÉêå~íáî ëíê®ÅâåáåÖ ëíóê~ë ìåÇ~å Ñ∏ê ~íí 
ìåÇîáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí êìåí oáåå~ QMWN çÅÜ QNWNK qî™ éä~íëÉê 
ìíãÉÇ â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖ âê®îÇÉ ÉåäáÖí £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 
îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK aÉí Éå~ ®ê Éíí ëíçäéÄóíÉ áåçã Ñ~íáÖÜÉíÉå 
oáåå~ NWNU çÅÜ ÇÉí ~åÇê~ ®ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î â~ÄÉä áåçã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå oáåå~ NWNPK mä~íëÉêå~ Ñ∏ê ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ áåë~íëÉå çÅÜ ÇÉå 

áÇ~ NSSN çÑ OUVS 



åó~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå îáë~ë é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ñ∏êÉëä™ê ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÖÉåçãÑ∏êë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~êÄÉíÉí îáÇ ÇÉëë~ éä~íëÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ NSSO çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PUTV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîáëâçÖÉå 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íÉäÉâ~ÄÉä á Éíí ÄÉÑáåíäáÖí ëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉí Ö™ê Ñ∏êÄá íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã äáÖÖÉê é™ Éíí Ü∏àÇâê∏åK sáÇ 
ëÅÜ~âíìééí~Ö~åÇÉí âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí á ëäìííåáåÖÉå ∏ëíÉê çã ÇÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ä™Ö ™íãáåëíçåÉ NP Öê~î~ê íáääI PJNM ã ëíçê~ 
áåçã Éíí RMñSM ã ëíçêí çãê™ÇÉK aÉí Ö~ãä~ ëÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ ëâìêáí áÖÉåçã 
íî™ Öê~î~ê çÅÜ íêÉ Çàìé~êÉ äáÖÖ~åÇÉ Ü®êÇ~êK dê®îåáåÖë~êÄÉíÉí Ü∏ää ëáÖ 
áåçã ÇÉí Ö~ãä~ ëÅÜ~âíÉíK dê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK aÉ íáÇáÖ~êÉ ëâ~Ç~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄçêÇÉ ìåÇÉêë∏â~ëK 

áÇ~ NSSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSSQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTRU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí häçëíêÉíI jìåâÄêçÖ~í~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI e~åÇâî~êåI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê áåíÉ ÄÉê∏êÇÉë ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K f íçãíÖê®åëÉå ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êáâäáÖí ãÉÇ ~îÑ~ää Ñê™å NSMMJNUMMJí~äÉíK jÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê 
ìééíê®ÇÇÉ é™ MIPJMIQ ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NSSR çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PUTT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
båëà∏å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ àçêÇâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK p~ãíäáÖ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë 
ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Ö~ê ÉÑíÉê ~íí î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉå Äêìíáíë ìééK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ìíãÉÇ båëà∏î®ÖÉå ãÉää~å _çäã∏êíëî®ÖÉå çÅÜ 
_ä™âäçÅâÉî®ÖÉå ~åëäìíÉê íáää Éå ãÉëçäáíáëâ Äçéä~íëK _çéä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå 
ÇáêÉâí åçêê çã båëà∏î®ÖÉå á Éå ëóÇëäìííåáåÖ RRJSM ã ∏ ÜK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ áåÖÉí áåÖêÉéé á Ñçêåä®ãåáåÖÉå çÅÜ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSSS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NSST çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUVQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçäâëâçä~å 

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

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI éçêëäáåI _ffWQFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI Öä~ëâ®êäI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
bíí Å~ N ã íàçÅâí ãóää~ä~ÖÉê ìíÖàçêÇÉ ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ àçêÇã~ëëçêå~ åÉê 
íáää çê∏êÇ äÉêÄçííÉåK qî™ ëÉåíáÇ~ ëíçäéÜ™ä ìåÇÉêë∏âíÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NSSU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUPV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
eÉäÖçå~Ö~í~åI hî~êíÉêÉí jìåâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ëçãã~êî~ííÉåäÉÇåáåÖ íáää íê®ÇÖ™êÇ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

s~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ëâìääÉ ~åëäìí~ë é™ ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖ áåîáÇ Ñ~ë~ÇÉå é™ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå jìåâÉå NO é™ eÉäÖçå~Ö~í~åë î®ëíê~ ëáÇ~ é™ Éíí Çàìé çã Å~ 
O ãK a®êÉÑíÉê ä∏é~ çãÉÇÉäÄ~êí ìåÇÉê âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖÉå áå á 
^ääÜÉäÖçå~é~êâÉåK 
a™ ëÅÜ~âíÉí íçÖë ìéé âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ~êÄÉíÉí íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå 
âçã ~íí ÄÉê∏ê~ çãê∏êÇ~ ã~ëëçêK f ëÅÜ~âíÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇçÅâ âìäíìêàçêÇ çÅÜ Éíí ëâÉäÉííK aÉíí~ Ñêáä~ÇÉë ÉåÇ~ëí ë™ é~ëë ãóÅâÉí ~íí 
ÇÉí ÖáÅâ ~íí âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉí î~ê Éå Öê~îK dê~îÉå í®ÅâíÉë ãÉÇ Çìâ çÅÜ 
~êÄÉíÉí ëíóêÇÉë ìåÇ~åK cçêíë®ííåáåÖëîáë ÄÉê∏êÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®åãáåÖ~ê ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

áÇ~ NSSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NSTM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUQM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eÉäÖçåÉíI máäÖêáããÉåI pWí~ fåÖêáÇ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQI Ñ~à~åëFI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÇäáåÖëJ çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê á êáåÖ~ çãÑ~ííåáåÖK 
fåëä~ÖÉí ~î âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âíÉå ∏â~ÇÉ ~ääí ÉÑíÉêëçã 
ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ÇêçÖë ™í ∏ëíÉê çÅÜ åçêêK 
f jçí~ä~Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóää~åÇëã~ëëçêK £îÉê çÇäáåÖëJ 
çÅÜ âìäíìêä~ÖêÉå áååÉ é™ íçãíã~êâ Ñ~ååë âê~ÑíáÖ~ é™Ñ∏êÇ~ 
ã~íàçêÇëä~ÖÉêK f âî sáä~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ ÇáêÉâí 
∏îÉê ÇÉå ëíÉêáä~ ë~åÇÉåK f âî eÉäÖçåÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê ãÉÇ 
íÉÖÉä çÅÜ âìääÉêëíÉå ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã ëÉåíáÇ~K f âî s®ëí~å™I ä®åÖë ãÉÇ 
s~ÇëíÉå~Ö~í~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇáâÉ ÉääÉê ã∏àäáÖÉå Éå å~íìêäáÖ Ä®ÅâÑ™ê~K 

áÇ~ NSTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NSTO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUQN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí jìåâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI ÇàìêÄÉåI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î íç~äÉííÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáÇÇ~ ÄÉå Ñê™å Çàìê çÅÜ ã®ååáëâ~I ë~ãí 
âìäíìêä~ÖÉêK m™ Éíí Çàìé ~î MIPJMIQ ã ìåÇÉê ÖçäîÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ëé™ê 
ÉÑíÉê Öê~î~ê Ü∏ê~åÇÉ íáää ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ^ääÜÉäÖçå~âóêâ~åë âóêâçÖ™êÇK 
p~ååçäáâí ÖáÅâ Öê®åëÉå Ñ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâçÖ™êÇÉå é™ ÇÉå éä~íë Ç®ê 
ëí~ääÄóÖÖå~ÇÉå áÇ~Ö ®ê ÄÉä®ÖÉåK 

áÇ~ NSTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NSTQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PURU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
üëÇóãäáåÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
NK 

sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë íî™ çãê™ÇÉå ëçã 
ã∏àäáÖ~I Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêX lÄàÉâí f çÅÜ lÄàÉâí ffK sáÇ~êÉ 
ã~êâÉê~ÇÉë P éä~íëÉê Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíáÑê™å NTMMJí~äëâ~êíçêK fåçã 
çãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ â®åí pä~â~ NSSWNI Éå ëíÉåÖ®êÇÉëÖ™êÇI çÅÜ pä~â~ 
SOWNI íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
lÄëÉêîÉê~ ~íí ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÇÉäîáë ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ Éíí íáÇáÖ~êÉ 
ìíêÉíí çãê™ÇÉ Ej~íë i~êëëçåI rs iáåâ∏éáåÖI NVVSWQFK fåçã ÇÉå ÇÉäÉå 
Ü~ê i~êëëçå ~åíÉÅâå~í íî™ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëÉêK 

áÇ~ NSTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NSTS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PURV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ üÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ã~êâÄ®ÇÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK f ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ë®âê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí â~å ä®ãå~ë ìí~å 
óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NSTT çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PUSN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~ÇëàçêÇÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
räÑ pí™äÄçã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ íî™ ëí∏êêÉ óíçê ä®åÖë ãÉÇ d~ãä~ h~äã~êî®ÖÉåK 
bå åóìééí®Åâí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ~ääê~ åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉíK pä~â~ ëçÅâÉå äáÖÖÉê á Éíí ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉK e®ê 
Ñáååë êáâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÜÉä~ Ñ∏êÜáëíçêáÉåK ûîÉå çã ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåë 
Öê~î~ê çÅÜ Äçéä~íëÉê ÇçãáåÉê~ê ®ê î~êá~íáçåëêáâÉÇçãÉå ãóÅâÉí ëíçêK 
sáëë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ã™ëíÉ íáää çÅÜ ãÉÇ ÄÉíÉÅâå~ë ëçã ìåáâ~ Ñ∏ê 
êÉÖáçåÉåK 
fåÑ∏ê éä~å~êÄÉíÉí Ü~ê Éíí êÉä~íáîí ëíçêí çãê™ÇÉ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~íëK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ìíéÉâ~ÇÉë íî™ ëí∏êêÉ óíçê ëçã ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉI çÄàÉâí N çÅÜ çÄàÉâí O Ekáäëëçå NVVVFK 
qáääë~ãã~åë ìíÖ∏ê ÇÉëë~ Éå óí~ çã Å~ SM MMM âî~Çê~íãÉíÉêK aÉëë~ 
çãê™ÇÉå ®ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ÇÉå Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK fÇ~Ö 
â~ê~âí®êáëÉê~ë ã~êâÉå á çãê™ÇÉí ~î ∏ééÉå çÇäáåÖëã~êâ çÅÜ ÄÉíÉåK 
k™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê ∏ëíÉê çã çÄàÉâí O äáÖÖÉê çãê™ÇÉíë ÉåÇ~ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á âê∏åä®ÖÉ Epä~â~ SOWNJOFK aÉ 

áÇ~ NSTU çÑ OUVS 



 

  
 

 
 

 

îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí î~êáí ÄÉÄçíí ìåÇÉê ÇÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK 
ríêÉÇåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí âä~êÖ∏ê~ çã ÇÉí Ñ∏êÉâçã ÄÉî~ê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã çÄàÉâí ä çÅÜ çÄàÉâí OK m™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ü~ê 
ÇçâìãÉåíÉê~íë á Ñê™Ö~ çã ìíëíê®ÅâåáåÖI ä®ÖÉ çÅÜ â~ê~âí®ê ë~ãí ÄÉÇ∏ãíë 
ãÉÇ ~îëÉÉåÇÉ é™ Üìê çãê™ÇÉí Ä∏ê Ü~åíÉê~ë á ÇÉå âçãã~åÇÉ 
éä~åÉêáåÖÉåK ríêÉÇåáåÖÉå ®ê ÖÉåçãÑ∏êÇ ãÉÇ Üà®äé ~î ã~ëâáåÖê®îÇ~ 
ë∏âëÅÜ~âíK mä~åÇçâìãÉåí~íáçå Ü~ê ëâÉíí Ñ∏ê Ü~åÇK pÅÜ~âí çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®ê áåêáí~ÇÉ é™ éä~åÉê á ëâ~ä~ NWNMMMK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë NP ëÅÜ~âí á çÄàÉâí N çÅÜ OQ ëÅÜ~âí á çÄàÉâí OK 
j~êâìåÇÉêä~ÖÉí î~ê ë~åÇ çÅÜ ãçI ãçí ™ëâê∏åÉå å™Öçí ëíÉåáåÄä~åÇ~ÇK 
aÉí Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ êÉëíÉê ~î Éå Ñçêåä®ãåáåÖ á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î çÄàÉâí 
OK qçéçÖê~Ñáå ìíÖ∏êë ~î Éå ëî~Öí psJëäìíí~åÇÉ ë~åÇã~êâK e®ê Üáíí~ÇÉë 
™íí~ ëçíáÖ~I ÖäÉëí ÄÉä®Öå~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê ë~ãí Éå Öêçé 
ãÉÇ ÑóåÇ ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâëâ®êî~ á ëÅÜ~âíÉåK aÉå ëÉå~êÉ â~å 
ã∏àäáÖÉå â~å î~ê~ êÉëí ~î Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äê~åÇÖê~îK f ã~íàçêÇÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ Üáíí~ÇÉë Éíí Äê®åí ÄÉå îáäâÉí ëí®êâÉê 
íçäâåáåÖÉåK e®ê Üáíí~ÇÉë çÅâë™ Éíí âî~êíë~îëä~ÖK 
cçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê ~îÖê®åë~íë ãÉÇ ëíêÉÅâ~Ç äáåàÉK aÉíí~ çãê™ÇÉ 
Ä∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ë Ñ∏êÉ Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖ é™ éä~íëÉåK f ∏îêáÖ~ 
ëÅÜ~âí Ñ~ååë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NSTV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUSO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~ÇëàçêÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë NU Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êX NP 
Öêçé~êI Ñóê~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖ î~ê 
ãóÅâÉí ìíëéêáÇÇ çÅÜ ÄáäÇ~ÇÉ áåÖ~ ëíêìâíìêÉêK f Éå ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âÉê~ãáâ çÅÜ Éíí Äê®åí ÄÉå çÅÜ ëçã ä∏ëÑóåÇ á ã~íàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñäáåí~K hÉê~ãáâÉå ®ê ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ãÉÇ~å Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î 
Ñäáåí~ îáë~ê é™ ~íí çãê™ÇÉí ìíåóííà~íë íáÇáÖ~êÉ ®å ë™K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ë~ãíäáÖ~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK sá ÄÉÇ∏ãÉê ~íí çãê™ÇÉí â~å 
ä®ãå~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ NSUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NSUN çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PUTU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
p®ääëâ~éëÇ~åëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉ Éå Å~ NPMM ãO ëíçê 
ìíîáÇÖåáåÖ Ñ∏ê îÉêâë~ãÜÉíÉå á áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñ~ëíáÖÜÉí çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ Éíí 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åí Äçéä~íëçãê™ÇÉ Ñê™å Äêçåë™äÇÉêåK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ OOJOP ã ∏ Ü çÅÜ ã~êâÉå ëäìíí~ê ëî~Öí Ñê™å Éíí 
áãéÉÇáãÉåí á åçêÇ∏ëí ãçí Éå Ñä~Åâ Ç~äÖ™åÖ á ë∏ÇÉêK bå ÇÉä ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ëí∏êí ~î Éå çãÑ~íí~åÇÉ 
åÉÇÖê®îåáåÖ áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäëíÉå~ê çÅÜ ~åå~í êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK f ÇÉ 
çê∏êÇ~ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉê ÜìåÇê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~ê á Éå ãóÅâÉí í®í ëéêáÇåáåÖ ∏îÉê ÜÉä~ 
ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 

áÇ~ NSUO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ NSUP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVMO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
sáëí ëâçä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää sáëí âóêâ~I î~êë 
Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ Ç~íÉê~ë íáää NMMJí~äK 

qêÉ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåí íáää ëíçäé~ê çã Å~ MIT ñ NIM ã ãÉÇ MIUR ã 
Çàìé âçåíêçääÉê~ÇÉëK sáÇ~êÉ âçåíêçääÉê~ÇÉë ëÅÜ~âí Ñ∏ê â~ÄÉä ãÉää~å ÇÉëë~ 
çã MIQ ã ÇàìéK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ NSUQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ NSUR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVSN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
d®ÇÇÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

fåîáÇ ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉíë ìêëéêìåÖäáÖ~ ∏ëíê~ â~åí äáÖÖÉê Éå Ñ∏ê pîÉêáÖÉ 
ìåáâ î~ää~åä®ÖÖåáåÖI â~ää~Ç qî®êÇ~ä~î~ääÉåK pÉÇÉêãÉê~ Ü~ê 
ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉí ®åÇê~íë çÅÜ ÇÉëë åó~ ä®ÖÉ äáÖÖÉê Å~ QRM ãÉíÉê î®ëíÉê 
çã î~ää~åä®ÖÖåáåÖÉåK aÉí åì ~âíìÉää~ ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí 
éä~åíÉê~Ç ãÉÇ ÉåÉêÖáëâçÖK 
p∏âëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë é™ ë~ãíäáÖ~ çãê™ÇÉå Ç®ê ã~êâ~êÄÉíÉ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÖçäÑÄ~å~å éä~åÉê~ëK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NSUT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVRN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
s™êÇëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ëíÉ ÄóÖÇÉêI ëçã 
çÅâë™ ®ê âä~ëë~í ëçã êáâëáåíêÉëëÉ Ñ∏ê âìäíìêãáäà∏î™êÇÉåK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NSUU çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NTVV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pìåÇI iàìëÑçêëI dêÉåëÜçäãI dê~åãóê~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íî™ éä~åÉê~ÇÉ î®ÖçÄàÉâí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
pâ®êÄä~Åâ~W 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå é~ëëÉê~ê Ñ∏êÄá Éíí Öê~îÑ®äí ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI 
hìääÉêëí~Çë QNWNK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë íî™ Äçéä~íëä®ÖÉåI 
lÄàÉâí f çÅÜ lÄàÉâí ffI á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉíK j∏àäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
dêÉåëÜçäãW 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏ê Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâI s™åÖ~ OMUWNK 
lãê™ÇÉí â~å î~ê~ ëÉåíáÇ~K sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë Éå ãáäà∏ ãÉÇ 
ÖêáåÇëíçäé~ê ~î ëíÉåI î®äÄÉî~ê~ÇÉ ëíÉåÖ®êÇÉëÖ™êÇ~ê çÅÜ ëíÉåë~íí 
íÉêê~ëëâ~åíK bà Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ NSUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìääÉêëí~Ç NMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

hìääÉêëí~Ç NMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

s™åÖ~ OMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

áÇ~ NSVM çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUMM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pâê®ÇÉÄÉêÖI pí~îêÉÄÉêÖI oìëâÉäëÄóI sáååáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ çÅÜ âìäíìêÜáëíçêáëâ áåîÉåíÉêáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ü™äî®ÖI íçêéI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI 
ëíÉåê∏àÇ óí~I ÑóåÇéä~íëI âî~êåI ãáåá~íóêâóêâ~I Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖI î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
m™ ìééÇê~Ö ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å ìíÑ∏êÇÉë áåçã ê~ãÉå 
Ñ∏ê éêçàÉâíÉí e™ä~îÉÇëÄóÖÇÉå Éå ~êâÉçäçÖáëâ çÅÜ âìäíìêÜáëíçêáëâ 
áåîÉåíÉêáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ pâê®ÇÉÄÉêÖI pí~îêÉÄÉêÖI oìëâÉäëÄó çÅÜ 
sáååáåÖÉI £ÇÉëÜ∏Öë âçããìåI £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
båÇ~ëí îáÇ pâê®ÇÉÄÉêÖ Ñáååë Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíI ÇÉëë~ ìíÖ∏êë ~î Ñóê~ Öê~î~ê E£ÇÉëÜ∏Ö PTWNJQFK 
bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ áåîÉåíÉêáåÖ Ü~ê ÑäÉê~ íçêéä®ãåáåÖ~ê ENTMMJNUMMJí~äFI 
ÑäÉê~ ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ãáäà∏ÉêI êÉÖáëíêÉê~íëI Ñ∏êìíçã Éíí ÑäÉêí~ä ∏îÉêÖáîå~ 
™âê~êI ÇÉ ÑäÉëí~ ë~ååçäáâí ®îÉå ÇÉ Ñê™å NTMMJNUMMJí~äÉíK bíí ä∏ëÑóåÇ Üçë 
®Ö~êÉå íáää pí~îêÉÄÉêÖ EÉíí Ñäáåíëé™êF îáë~ê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉêK 
£îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ®ê í Éñ âî~êåä®ãåáåÖI Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ääI Ñ™åÖëíÖêçé E\F 
çÅÜ Éå î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåK 
^ää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉê ìíçã sáååáåÖÉ Ü~ê NRMMJí~äëÄÉä®ÖÖ ÉåäáÖí 
lêíå~ãåë~êâáîÉí á rééë~ä~K sáååáåÖÉ Ñáååë á ÇÉ ëâêáîå~ â®ääçêå~ Ñ∏êëí 
Ñê™å NUTTK bå äáíÉå ã∏àäáÖÜÉí Ñáååë ÇçÅâ ~íí sáååáåÖÉ ®ê Éå ∏ÇÉÖ™êÇ ëçã 
™íÉêìééí~ÖáíëK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê êÉëìäíÉê~í á ~íí óííÉêäáÖ~êÉ íêÉ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
êÉÖáëíêÉê~íë Epí~îêÉÄÉêÖë çÅÜ oìëâÉäëÄóë íçãíÉêF ë~ãí Éíí ëçäÇ~ííçêé 

áÇ~ NSVN çÑ OUVS 



 EÖêìåÇÉêå~F ãÉÇ NTMMJí~äëÄÉä®ÖÖK sáÇ~êÉ Ü~ê RR ä®ãåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãíë 
ìíÖ∏ê~ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ SS ä®ãåáåÖ~ê Ü~ê Ñ™íí ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå 
?Éà Ñçêåä®ãåáåÖ?K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö NQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NRMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö OMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö QSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö NUVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö QTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

píçê~ üÄó NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NSVO çÑ OUVS 



píçê~ üÄó NVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó ONUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó ONSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó PNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NSVP çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PTUT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
qêÉÜ∏êå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉí ~î ~îäçééëêÉåáåÖëîÉêâ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
äÉÇåáåÖ~êI ëä~ãÇê®åÉêáåÖëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ éìãéëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
dÉåçã â~êíëíìÇáÉê çÅÜ áåîÉåíÉêáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖI á 
Ñçêã ~î Éå î®ÖÄ~åâI ëçã ë~ååçäáâí ∏îÉêä~Öê~ê Éå ®äÇêÉ Ü™äî®ÖI ëâìääÉ 
ëâ®ê~ë ~îK m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ëä~ãÇê®åÉêáåÖëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ éìãéëí~íáçå Ñáååë 
ëíÉåãìê~ê çÅÜ ìééâ~ëí~Ç çÇäáåÖëëíÉå êìåí Éå ™âÉêóí~ ëçã Ñáååë ÄÉä~ÖÇ 
êÉÇ~å é™ NSMMJí~äÉíK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ NSVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qêÉÜ∏êå~ ORWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

áÇ~ NSVR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVRM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pçÅâÉåëíìÖ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î ëçÅâÉåëíìÖ~å á 
s™êÇëÄÉêÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pçÅâÉåëíìÖ~å ®ê ìééÑ∏êÇ ™ê NUMNK qáääÄóÖÖå~ÇÉå ®ê Éíí äÉÇ á 
Ü~åÇáâ~ééë~åé~ëëåáåÖÉå ~î ÄóÖÖå~ÇÉåK qáääÄóÖÖå~ÇÉå âçã ~íí í~åÖÉê~ 
ÄçÖ™êÇëãìêÉåI î~êÑ∏ê êáëâ Ñ∏êÉä™Ö ~íí ë™î®ä ®äÇêÉ Öê~î~ê ëçã 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK 
eÉä~ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NSVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NSVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVMT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
oçñÉåÄ~ÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãí ë~ãí åóÄóÖÖå~íáçå ~î Üìë 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
bí~éé N J ìíêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éíí çãê™ÇÉ ã~êâÉê~ÇÉë ëçã 
ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ é Ö ~ ëáíí ÖçÇ~ íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉ áåîáÇ ëà∏å oçñÉåK 
sáÇ Éí~éé O J ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë U ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
Å~ NNM ãK bå Ü®êÇÖêçé î~ê ÇÉí ÉåÇ~ ëçã ~åíóÇÇÉ å™Öçí ëçã âìåÇÉ î~ê~ 
íÉÅâÉå é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí áåçã çãê™ÇÉíK 
fåÖ~ Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îÉêI ÉåäáÖí rsI ìíÑ∏ê~ë áåçã 
çãê™ÇÉíK 

áÇ~ NSVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píà®êåçêé 

áÇ~ NSVV çÑ OUVS 



 
  

 
 

 

 

^fp kê üê 
NUVO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _áëâçéÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~âÉäI ÄìíÉäàÖä~ëI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI éçêëäáå Ñ~à~åëI Ö~äî~åáëÉê~Ç ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ~î Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qáääÄóÖÖå~ÇÉå çã QIP ñ S ã î~ê éä~åÉê~Ç íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉåë 
ë∏Çê~ Ö~îÉäK bíí Q ã ä™åÖí çÅÜ N ã ÄêÉíí ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á ∏ëíî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖ íáää Éíí Çàìé çã Å~ N ãK f ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ ÇÉä âìåÇÉ Éå 
åÉÇÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éå î®êãÉâìäîÉêí âçåëí~íÉê~ëI á ∏îêáÖí ìíÖàçêÇÉë ã~êâÉå 
~î çãê∏êÇ~I é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK j~ëëçêå~ áååÉÜ∏ää íÉÖÉäI â~âÉäI ÄìíÉäàÖä~ëI 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI éçêëäáå Ñ~à~åëI Ö~äî~åáëÉê~Ç ëéáâK fåÖ~ ÑóåÇ Ö~î å™Öçå ®äÇêÉ 
Ç~íÉêáåÖK píÉêáä åáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ MIU ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K 
aÉåå~ ÄÉëíçÇ ~î ÖêìëáÖ ãçê®å ãÉÇ áåëä~Ö ~î äÉê~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NTMM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTMN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTRP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pãìäíêçåëí®ääÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQI _ääWPI `ääWOFI íìåå~I îáÇàçêI Ñäáåí~I ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ~î Öä~ëëêÉëí~ìê~åÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bå íáÇáÖ~êÉ ÉÑíÉêÄÉëáâíåáåÖ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™îáë~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çã Å~ MIQ 
ã ã®âíáÖÜÉí çÅÜ Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NQMMJí~äK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éå ëíçê ã®åÖÇ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê âçåëí~íÉê~ëK 
qáää ëíçê ÇÉä Ü®êê∏ê ÇÉëë~ ë~ååçäáâí Ñê™å â~å~äÄóÖÖÉíK råÇÉê ÇÉëë~ 
ã~ëëçê âìåÇÉ ÇçÅâ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ëK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
åÉÇÖê®îÇ íìåå~ çÅÜ O ëí Äêìååëâ~êK a™ ëí∏êåáåÖ~ê ÖàçêÇÉ ~íí 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ÄÉÖê®åë~ÇÉë ìåÇÉêë∏âíÉë ë~ãíäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê 
çãÖ™ÉåÇÉK 

áÇ~ NTMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTMP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUVP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_~ÅâÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ î~ê Å~ PM ãI ÇÉëë ÄêÉÇÇ Å~ MIR ã çÅÜ ÇÉëë Çàìé Å~ MIS ãK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë Ç™ ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë áåçã s~ÇëíÉå~ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉI s~ÇëíÉå~ ONWNK 
pÅÜ~âíÉíI ëçã ä∏éíÉ á Ö~íìã~êâI ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ã~ëëçê 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î âìäíìêàçêÇI ÖêìëI íÉÖÉäâêçëëK båëí~â~ ÑóåÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
âÉê~ãáâ ÖàçêÇÉëK fåÖ~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ NTMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTMR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVMN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçäâëâçä~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå âçã ~íí ëâÉ á ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉåK m™ å™Öê~ 
éìåâíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê á éêçÑáäÉêå~K hìäíìêä~ÖÉê 
ìééíê®ÇÇÉ Å~ MIR ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~ çÅÜ ëíÉêáä ã~êâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ NIT ã ÇàìéK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTMS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVMM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëJp~êÄó ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇI Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíâçåíêçääK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê áåçã 
íêÉ çãê™ÇÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä Eçë®âê~FI 
Öêçé~ê çÅÜ Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí áÖÉåä~Öí ÇáâÉ 
ãÉÇ âJàçêÇ á ÑóääåáåÖÉåK a~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éà ãÉå á íî™ ~î 
Ü®êÇ~êå~ âìåÇÉ âçäéêçî í~ë Eá ëâêáî~åÇÉ ëíìåÇ Éà Ç~íÉê~ÇÉFK f ™âÉêå 
∏ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí óíéäçÅâ~ÇÉë Ü~êíëK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ 
î~ê íáÇáÖ~êÉ áåíÉ â®åÇ~K 

áÇ~ NTMT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ PNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTMU çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
NUVV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dêçéÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉäîáë ∏îÉêî~â~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖÉå çÅÜ ÇÉäîáë ÖàçêÇÉë ãáåÇêÉ éêçîÖêçé~ê á 
ëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖK pÅÜ~âíÉí îáë~ÇÉ ëáÖ áåíÉ ÄÉê∏ê~ áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉêK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTMV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUVU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
eçîëä~Ö~êÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI Äêçåëëé®ååÉåI å™ä~êI 
ÑáëâÉâêçâI ÄÉåëâ~ääê~I ëä~ÖÖI ä®ÇÉêI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

i®åÖë ÇÉå ëíê®Åâ~ Ç®ê ëÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ ÇÉí Ö~ãä~ s^JëÅÜ~âíÉí 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ ãÉÇ éêçÑáäêáíåáåÖK aÉå p£ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå î~ê íáää ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉä ëí∏êÇ çÅÜ êáí~ÇÉë ÉåÇ~ëí Äáíîáë 
ãÉÇ~å ÇÉå ks âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë ÉåÇ~ëí ãÉÇ âçêí~ ~îÄêçííK bå 
âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ ãçí âçêëåáåÖÉå eçîëä~Ö~êÉÖ~í~åJkóÖ~í~å Ç®ê åó 
ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖ íçÖë á ~åëéê™â Öê®îÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
ë™î®ä á éä~å ë™î®ä ëçã á éêçÑáäK vííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíê®Åâ~ ãÉÇ áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê Öê®îÇÉë ìí~å ~íí ~åíáâî~êáëâ éÉêëçå~ä âçåí~âí~ÇÉë çÅÜ 
ë™äÉÇÉë ìí~å ÇçâìãÉåí~íáçåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ö~íìåáî™Éê ä®åÖë á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ 
eçîëä~Ö~êÉÖ~í~åë ëíê®ÅâåáåÖK d~íìåáî™Éêå~ ÄÉëíçÇ ~î âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ ë~åÇ çÅÜ á Éåëí~â~ Ñ~ää ëíÉåä®ÖÖåáåÖK p~åÇÉå Ü~ê 
~åíáåÖÉå ìíÖàçêí Ä®ÇÇ Ñ∏ê ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ëÉå~êÉ éäçÅâ~íë Äçêí ÉääÉê 
ìíà®ãåáåÖëä~ÖÉêK lÑí~ áååÉÜ∏ää âìäíìêä~ÖêÉå êáâäáÖí ãÉÇ íê®Ñäáë çÅÜ ®îÉå 
å®îÉêK m™ Éíí é~ê ëí®ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ Éå ëí~êâí Ñ∏êãìäíå~Ç 

áÇ~ NTNM çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

 

â~îÉäÄêçK pé™ê ~î çäáâ~ îÉêâë~ãÜÉíÉê ä®åÖë Ö~í~å âìåÇÉ á~âíí~ëK m™ Éíí 
ëí®ääÉ Ñ∏êÉâçã ãóÅâÉí êáâäáÖí ãÉÇ é®äë çÅÜ ä®ÇÉêëéáää çÅÜ ä®åÖë Éå ~åå~å 
ÇÉä ~î Ö~í~å ëä~âí~îÑ~ääK 

f ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã Ü~åÇÖê®îÇÉë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄóÖÖå~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë 
ëçã ëí~ää ÉääÉê ä~ÇìÖ™êÇI á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå áÖÉåÑóääÇ 
ëâê®éÖêçéK _óÖÖå~ÇÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí ä~ÖÉê ëçã íêçäáÖÉå ~îë~ííë 
áåçã Éå Ñ®Ö™êÇI á ÇÉåå~ Ñ~ååë ëé™ê ~î Éå Ü®Öå~ÇK aÉíí~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë á 
ëáå íìê ~î Ö~íìåáî™Éê î~ê~î ÇÉå ∏îÉêëí~ ãÉÇ ëKâK ÄçêÖã®ëí~êëíÉå~êK ví~å 
îáë~ÇÉ ~íí ëí~Çëéä~åÉå êÉÖäÉê~íë îáÇ å™Öçí íáääÑ®ääÉ íêçäáÖÉå ìåÇÉê NQMMJ 
ÉääÉê NRMMJí~äÉíK bå âçäë~ãäáåÖ ìåÇÉê âìäíìêä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ìí~åÑ∏ê íçãíÉå 
_óÑçÖÇÉå NN â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâK 
råÇÉêë∏âåáåÖ Ö~î êÉä~íáîí êáâäáÖí ãÉÇ ÑóåÇI Ñê®ãëí âÉê~ãáâK p™î®ä 
ê∏ÇÖçÇë ëçã ëíÉåÖçÇë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉëëìíçã Ñê~ãâçã ÄÉåI 
à®êåÑ∏êÉã™äI Äêçåëëé®ååÉåI å™ä~êI ÑáëâÉâêçâI Éå ÄÉåëâ~ääê~I ëä~ÖÖI ä®ÇÉêI 
Öä~ë ÉíÅK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTNN çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

  

^fp kê üê 
NUVT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
jÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
håáîÄä~ÇI ëâ®ê~I ÄêóåÉåI äáÉÄä~ÇI à®êåÄÉëä~ÖI Ü®ëíëâçë∏ãI âçéé~êÄäÉÅâI 
ÇàìêÄÉåI äÉêâäáåáåÖI âî~êíëëéäáííÉêI íìåå~ÅâáÖ ÄÉêÖ~êíëóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ü~ê NVVV íáääë~ãã~åë ãÉÇ ^êâÉçäçÖáëâ~ 
c∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉê áåäÉíí Éíí íêÉ™êáÖí ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâí êìåí Éå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇK mêçàÉâíÉí Ü~ê Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå ëâ~Ç~Ç ~åä®ÖÖåáåÖ áåçã çãê™ÇÉí çÅÜ Éå ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÇÉí 
éä~åÉê~ÇÉ éêçàÉâíÉíK aÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êë 
ìåÇÉê Éå Ñ®äíîÉÅâ~ éÉê ™ê ìåÇÉê ÇÉ íêÉ ™ê éêçàÉâíÉí ®ê éä~åÉê~íK 
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ jÉäëí~Ç Äóë ìíã~êâÉê á Éíí 
çãê™ÇÉ ëçã áÇ~Ö ®ê ÄÉî®ñí ãÉÇ Öê~åëâçÖK eáííáääë Ü~ê ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê 
íêÉ ê∏âìÖå~êI Éå ÄóÖÖå~Ç é™ ëóääëíÉåëÖêìåÇI Éå åÉÇÄêìååÉå íê®ÄóÖÖå~ÇI 
Éå ëíÉåä~ÖÇ î®ÖLÖ™åÖ çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~íëK aÉå Éå~ ê∏âìÖåÉå ®ê 
éä~ÅÉê~Ç áååÉ á ÄóÖÖå~ÇÉå ãÉÇ ëóääëíÉåëÖêìåÇK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ç~íÉê~íë íáää íáÇÉå êìåí 
™ê NQMMK a~íÉêáåÖ~êå~ ÖêìåÇ~ê ëáÖ Ä™ÇÉ é™ ÑóåÇã~íÉêá~ä çÅÜ `NQJ 
Ç~íÉêáåÖ~êK 
c∏êìíçã ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñáååë ®îÉå áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí Éå 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë Ñáååë á å®êÜÉíÉåK aÉåå~ Ü~ê ÇçÅâ áåíÉ äçâ~äáëÉê~íëK 
fåÇáâ~íáçåÉêå~ ìíÖ∏êë ~î Éíí ~åí~ä âî~êíëëéäáííÉêI Éå ÇÉä ~î Éíí 
âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éå íìåå~ÅâáÖ ÄÉêÖ~êíëóñ~K f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå Éå 

áÇ~ NTNO çÑ OUVS 



 êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI s~ääÉêëí~Ç PNWNI Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK 
qçäâåáåÖÉå ~î ÇÉåå~ ëçã ®ê ÇçÅâ çë®âÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

áÇ~ NTNP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUVS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí mêÉä~íÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI Öä~ëé®êä~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå ÄóÖÖå~Ç ãÉÇ ëóääëíÉåëÖêìåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI îáäâÉå ë~ååçäáâí â~å 
Ç~íÉê~ë íáää NRMMJ ÉääÉê NSMMJí~äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTNQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUVR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
räàÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI _ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉã~ëí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå Äçéä~íë ÉääÉê Öê~î~ê ÄÉÑ~ê~ÇÉë äáÖÖ~ é™ ÇÉå ~åÖáîå~ éä~íëÉå ãÉää~å 
Öê~îÑ®äíÉí sáÄó QTWNJO î®ëíÉê Ç®êçã çÅÜ Éå ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëí é™ ÄÉêÖ 
∏ëíÉê çã ã~ëíä®ÖÉíK 
båÇ~ëí êÉÅÉåí ã~ëâáåíÉÖÉäI íÉÖÉäÑäáë çÅÜ êÉëíÉêå~ ~î Éíí ÄÉíçåÖÖçäî ë~ãí 
Éå Äêìåå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK lãê™ÇÉí îÉêâ~ÇÉ Ñ∏êëí∏êí ÖÉåçã ~îÄ~åáåÖ 
çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ ëÅÜ~âíã~ëëçêI Ñê®ãëí ÖêìëK fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 

áÇ~ NTNR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáÄó QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

sáÄó QSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ NTNS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PUVT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
gçÜ~ååÉäìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Äçëí®ÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK 

aÉä~ê ~î ÇÉí ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë áÇ~Ö ~î Éíí ∏ééÉí Ñ®äí 
çãÖ®êÇ~í ~î ëâçÖëéä~åíÉêáåÖ çÅÜ ä∏îíê®ÇK fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñáååë 
ÑäÉêí~äÉí Ñ∏êÑ~ääå~ î®ñíÜìë çÅÜ ÄóÖÖå~ÇÉêI îáäâ~ íáÇáÖ~êÉ Ü∏êí íáää 
Ü~åÇÉäëíê®ÇÖ™êÇÉå pé™åÖÉå®ëK 
fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñáååë ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉê ë™ëçã Äçëí~ÇëÜìëI îÉêâëí~ÇëÜìëI 
ìíÜìëI êóÖÖ™ëëíìÖ~ çÅÜ íî™ äìëíÜìë ëçã ÄÉå®ãåë pé™åÖÉêìãK fåçã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñáååë ëíçê~ óíçê ãÉÇ Ñêìâíê®Ç çÅÜ Éå íê®ÇÖ™êÇëíçãí ãÉÇ 
éä~åíÉêáåÖ~êK 
qçí~äí ìééÖáÅâ ë∏âëÅÜ~âíÉå íáää QQ ëíóÅâÉå çÅÜ ÇÉ ∏ééå~ÇÉë áåçã Ä™Ç~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~K aÉ î~ê Å~ NJNKOM ã ÄêÉÇ~I ãÉää~å PJQ ã ä™åÖ~ çÅÜ 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIPMJMIRM ã á ÇàìéK píÉêáäÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K m™ ÑäÉê~ 
éä~íëÉê Ü~ÇÉ Éå ìíëÅÜ~âíåáåÖI Ñê™å íáÇÉå Ñ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉåI ëâÉííK hê~ÑíáÖ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ëÅÜ~âíã~ëëçê 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î äÉê~I íÉÖÉäI â~äâÄêìâI éä~ëíI Öêìë ãKãK ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ ëçã 
éä~í™Éê á íÉêê®åÖÉåK 

áÇ~ NTNT çÑ OUVS 



fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå î~êîáÇ 
Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí ®ê ã∏àäáÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTNU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVMS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e™ÅâÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éå Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f å®êÜÉíÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë Éíí î™íÜ™ä ëçã â~å ãáëëí®åâ~ë Ü~ 
Ü~Ñí Éå Ñìåâíáçå ~åíáåÖÉå íáää Öê~îÑ®äíÉí ÉääÉê Éå íáää Öê~îÑ®äíÉí Ü∏ê~åÇÉ 
Äçéä~íëK bíí ëÅÜ~âí Ñê™å ÄÉÑáåíäáÖ Éäëí~íáçå íáää Ö~ãä~ î®Ö PQ 
âçåíêçääÉê~ÇÉëI êÉëíÉå ~î ëíê®Åâ~å éä∏àÇÉë â~ÄÉäå åÉê á î®ÖÄ~åâÉåK m™ 
ÑäÉê~ ëí®ääÉå î~ê ã~êâÉå ëí∏êÇ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ~êK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇ~ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ NTOM çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
POSU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
e~êÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âóä~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK 
e~êÖë Ö™êÇ äáÖÖÉê Å~ NMMJNRM ãÉíÉê åçêê çã ÇÉå Ö~ãä~ ÄóíçãíÉåK `~ 
SMM ãÉíÉê ë∏ÇÉêìí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI Éå ëíÉåë®ííåáåÖK 
qêÉ ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ é™ ãÉää~å NMJNR ãÉíÉêI Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIUM 
ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î MIPM ã ∏ééå~ÇÉë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK ví~å 
çãÑ~íí~ÇÉ íçí~äí Å~ QMM ãOK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lê∏êÇ ã~êâI îáäâÉå ÄÉëíçÇ ~î ëáäí ãÉÇ áåëä~Ö ~î ãáåÇêÉ ëíÉå~êI Ñ~ååë é™ 
Éíí Çàìé ~î MIOMJMIPM ã ìåÇÉê ã~êâåáî™åK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ~î ÇÉå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâíI ®ê ã∏àäáÖK 

áÇ~ NTON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

áÇ~ NTOO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPVN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
açãâóêâ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáëë ëÅÜ~âíåáåÖ ëâÉÇÇÉ á âóêâ~åë íçêåI Ç®êÉÑíÉê Ñê™å âóêâéçêíÉå ä®åÖë pí 
mÉêëÖ~í~å íáää ~åëäìíåáåÖ á eìååÉÄÉêÖëÖ~í~åK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ ÇÉå ®äÇêÉ äÉÇåáåÖÉå ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTOP çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPVO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
päçííëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ ~î ÅóâÉäÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIP lÅÜ MIQ ãK f ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ãìê Å~ MIP ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K jìêÉå ÄÉëíçÇ 
~î çíìâí~Ç Öê™ëíÉå ë~ãã~åÑçÖ~Ç ãÉÇ â~äâÄêìâ çÅÜ ä∏éíÉ á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖK píÉå~êå~I Q ëí Ñê~ãêÉåë~ÇÉI î~ê Å~ MIS ã á Çá~ãÉíÉêK jìêÉå 
äáÖÖÉê âî~êK 
sáÇ~êÉ ëâìääÉ Ñóê~ ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê äóâíëíçäé~ê Öê®î~ëK f íêÉ ~î ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK f ÇÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉíI á 
~åëäìíåáåÖ íáää çî~å å®ãåÇ~ ãìêI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåI î~êÑ∏ê ÇÉåå~ 
äóâíëíçäéÉ ìíÉÄäÉîK p~ååçäáâí ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã óííÉêäáÖ~êÉ Éå ãìêI çÅÜ ÇÉ 
Ä™Ç~ ãìê~êå~ Ü∏ê ë~ãã~åK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêI á ÇÉå åçêê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä~ 
ë~åÇÉå Å~ MIP ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K 

áÇ~ NTOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTOR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPVP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
påáÅâ~êÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^J>ÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ ë™î®ä påáÅâ~êÉÖ~í~å ëçã ÇÉä~ê ~î g®êåî®ÖëÖ~í~åK 
aÉí Ñ~ååë êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ®äÇêÉ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK 
qî™ ëÅÜ~âí çã ë~ãã~åä~Öí Å~ PM ãO ìåÇÉêë∏âíÉëK pÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê 
ëçã ãÉëí Å~ OIR ãK _™Ç~ ëÅÜ~âíÉå ìééîáë~ÇÉ âê~ÑíáÖí çãê∏êÇ~ ã~ëëçê 
çÅÜ Éíí ëíçêí ~åí~ä áÅâÉ ìíë~íí~ äÉÇåáåÖ~êK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTOT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPVQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ s®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK f 
çãê™ÇÉí Ü~ê ìåÇÉê NTMMJí~äÉí Éå éÉëíâóêâçÖ™êÇ î~êáí ÄÉä®ÖÉåI ÉÑíÉê 
îáäâÉå ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~êK 
bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ PMM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTOV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PPVR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí açã~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëFI à®êåÑ∏êÉã™äI íÉÖÉäâêçëëI 
â~äâëíÉåëÑäáë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î âçåíçêëÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ~îÖê®åë~ âìäíìêä~ÖêÉåë çãÑ~ííåáåÖ 
çÅÜ çã ã∏àäáÖí íáÇëJ çÅÜ íóéÄÉëí®ãã~ ÇÉãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ìíáÑê™å Éíí ëí∏êêÉ çÅÜ íêÉ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíK 
pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë ìí ∏îÉê Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìíáÑê™å ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äI 
îáëëÜÉíÉå çã íáÇáÖ~êÉ ÄóÖÖå~ÇÉê ë~ãí Ç~ÖÉåë ìíëÉÉåÇÉK 
f íêÉ ~î ëÅÜ~âíÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÉîÉåíìÉää~ êÉëíÉê ÉÑíÉê âìäíìêä~ÖÉê î~ê 
Äçêí~ é Ö ~ Éå â®ää~êÉI íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå ÄóÖÖå~Ç êáîÉå NVSRK h®ää~êÉå 
í®ÅâíÉ TR B ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK f ÇÉí Ñà®êÇÉ ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖI Å~ MIRR ã ìåÇÉê ã~êâåáî™åK 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖ∏ê Éå Ö™êÇëÄÉä®ÖÖåáåÖ îáäâÉå Ñáååë ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~Ç 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êáîåáåÖÉå ~î çî~å å®ãåÇ~ ÄóÖÖå~ÇK råÇÉê ëíÉåä®ÖÖåáåÖ 
îáÇíçÖ ÑäÉê~ åáî™Éê ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK aÉå íçí~ä~ ã®âíáÖÜÉíÉå ìééÖáÅâ íáää 
MIRM ãK hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î ÜìãìëÄä~åÇ~Ç ëáäí ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î âçäI 
ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI â~äâëíÉåëÑäáë çÅÜ íÉÖÉäâêçëëK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå â~å 
íêçäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää NUJNVMMJí~ä ãÉÇ~å ÇÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖêÉå ®ê 

áÇ~ NTPM çÑ OUVS 



 
~î ®äÇêÉ ãÉå çîáëë Ç~íÉêáåÖK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖI 
~î ÇÉí åçêê~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí å®êã~ëí ÇÉí Ö~ãä~ ê™ÇÜìëÉíë 
ë∏Çê~ î®ÖÖI ®ê å∏Çî®åÇáÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTPN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPVM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~åI _~ÇëíìÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ häçëíÉêÖ~í~å ë™î®ä ëçã _~ÇëíìÖ~í~åK 
aÉí Ñ~ååë êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ®äÇêÉ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK bå ∏åëâ~å Ñ~ååë ~íí âåóí~ 
ä~ÖÉêÄáäÇÉå íáää ÇÉå ëçã Ñ~ååë Ñê™å ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™ _~ëíìéä~å 
NVVUK 
pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ î~ê Å~ QM ãI ÇÉëë ÄêÉÇÇ Å~ N ã çÅÜ ÇÉëë Çàìé î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å MIV çÅÜ Å~ NIO ãK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí çãÑ~íí~åÇÉ 
éä~åÉêáåÖëä~ÖÉêI îáäâ~ ÄÉëíçÇ ~î ê~ëÉêáåÖëã~íÉêá~ä çÅÜ âìäíìêàçêÇK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTPP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POST NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dìÄÄçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñçêíë~íí Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK 
póÑíÉí î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Ñçêíë~íí 
í®âíîÉêâë~ãÜÉíK 
f ìíâ~åíÉå ~î çãê™ÇÉí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI hêáëíÄÉêÖ NOOWNJ 
QK aÉåå~ ÄÉëí™ê ~î Ñóê~ ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ 
~î ÇÉëë~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉëë~ 
ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí ìíÖ∏ê Öê~î~êK c∏êìíçã ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ëçã Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ å™Öê~ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
råÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäI Ç®ê Öê~î~êå~ ®ê ÄÉä®Öå~I 
áåíÉ ÄÉê∏êë Ü~ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìê âìäíìêãáååÉëëóåéìåâí 
áåÖ~ áåî®åÇåáåÖ~ê ãçí éä~åÉê~Ç í®âíîÉêâë~ãÜÉíK 

áÇ~ NTPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêáëíÄÉêÖ NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

hêáëíÄÉêÖ NOOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

hêáëíÄÉêÖ NOOWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

hêáëíÄÉêÖ NOOWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

áÇ~ NTPR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPVS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
aêçííåáåÖÖ~í~åI píçêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~åçê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK ^êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí áååÉÄ~ê ®îÉå ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ää ~ 
ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~êI íê®Ç çÅÜ äÉÇåáåÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ~íí aêçííåáåÖÖ~í~å äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î 
iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK m™ ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí äáÖÖÉê 
aêçííåáåÖÖ~í~å á ëí~ÇÉåë çãÉÇÉäÄ~ê~ ìíâ~åíI çÅÜ ìåÇÉê NSMMJí~äÉí ä∏éíÉ 
ëí~ÇÉåë éä~åâ á âî~êíÉêÉå áåå~åÑ∏ê aêçííåáåÖÖ~í~åK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI îáäâ~ íçäâ~ÇÉë ëçã ®äÇêÉ 
Ö~íìåáî™ÉêK cóåÇ ÖàçêÇÉë ~î Ää ~ âÉê~ãáâ ~î _ffWQJíóéK 

áÇ~ NTPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTPT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POSV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hçåìåÖëëìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ãáäëíçäéÉI Äêç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö~åëäìíåáåÖ ë~ãí 
~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÄìëëÜ™ääéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f ÇÉí ~âíìÉääí çãê™ÇÉ Ñáååë Ää ~ íêÉ Öê~îÑ®äíI çÅÜ Éå Äêç çÅÜ éä~íëÉå Ñ∏ê 
Éå ãáäëíçäéÉK 
aÉ íêÉ Öê~îÑ®äíÉå äáÖÖÉê é™ î~ê ëáÇ~ çã éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
çãÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄìëëÜ™ääéä~íëÉåK dê~îÑ®äíÉå äáÖÖÉê ë™ 
íáääI ~íí ~êÄÉíëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ÇÉä ~î ã~êâÉå ëçã ÉåäáÖí 
i®åëëíóêÉäëÉåë ÄÉÇ∏ãåáåÖI Ü∏ê íáää Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê Öê~îÑ®äíÉåK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë áåÑ∏ê ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå~K 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NTPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hçåìåÖëìåÇ TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

hçåìåÖëìåÇ QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

hçåìåÖëìåÇ TOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

hçåìåÖëìåÇ RUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

hçåìåÖëìåÇ PWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hçåìåÖëìåÇ 

áÇ~ NTPV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNUM NVVV 

k~ãåLéä~íë 
qàìêíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí íî™ ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäééä~íëÉê ÄóÖÖíë çãI Éå ëíçäéÉ 
ê~ëÉê~íë çÅÜ íî™ åó~ ëíçäééä~íëÉê ÄóÖÖíë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ÉÑíÉêâçåíêçää ä®åÖë Éíí é~êíá ~î Ü∏Öëé®ååáåÖëäÉÇåáåÖ _iSpS îáÇ qàìêíçêéI 
o∏âë ëçÅâÉåI £ÇÉëÜ∏Öë âçããìåI £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 
bå ãáåÇêÉ î®Ö ëçã Ñ∏êëí®êâíë çÅÜ åì ~åî®åÇë ~î ÑçêÇçå íáää î®ÖÄóÖÖÉí 
ëâ®ê ÖÉåçã Éå íçêéä®ãåáåÖI o∏â VRWNI Ü~ê çÅâë™ âçåíêçääÉê~íëK 
fåÖÉí ~î ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ áåÖêÉééÉå ÄÉÇ∏ãëI ÉåäáÖí rsI Ü~ ëâ~Ç~í å™Öçå 
Ñçêåä®ãåáåÖ ÉääÉê ~åå~å âìäíìêÜáëíçêáëâ ä®ãåáåÖK 

áÇ~ NTQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ NTQN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PTRR NVVV 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ á ∏ëí î®ëíäáÖ êáâíåáåÖI Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ çã Å~ N ã çÅÜ Éå 
ä®åÖÇ çã Å~ RM ãK pÅÜ~âíÉíë Çàìé î~ê Å~ NIS ãK pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Éíí Ö~ãã~äí ëÅÜ~âí çÅÜ ÉåÇ~ëí ÇÉå åçêê~ ëáÇ~å î~ê çê∏êÇK 
f ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íê®âçåëíêìâíáçå çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK 
qê®âçåëíêìâíáçåÉå î~ê ãâí Ñê~ÖãÉåí~êáëâ çÅÜ ëî™ê ~íí 
ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãã~K qêçäáÖÉå ®ê ÇÉí ÇçÅâ Éíí ÖçäîK 
aÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ìééîáë~ÇÉ ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK 

áÇ~ NTQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTQP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PPVU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
p^^_ë ÑäóÖÑ®äíI s®ëíê~ _∏âÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå çÅÜ Éäâ~Ää~ê íáää 
ÇÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

fãéÉÇáãÉåíÉå êìåí iáåâ∏éáåÖ  ìééîáë~ê çÑí~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
aÉíí~ âìåÇÉ ãáëëí®åâ~ë ®îÉå á ÇÉíí~ Ñ~ää ÉÑíÉêëçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ä™Ö á 
Éå ëäìííåáåÖK lãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå î~ê~ é™Ñ∏êí ãÉÇ 
ëÅÜ~âíã~ëëçêK qê~åëÑçêã~íçêå éä~ÅÉê~ÇÉë ê~âí ∏îÉê Ö~ãã~ä â~ÄÉäÖê~î 
çÅÜ äÉÇåáåÖ~êå~ Çê~Öë á ÄÉÑáåíäáÖ~ ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTQR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPVV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÉäJëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ áåîáÇ Üìëî®ÖÖ çÅÜ á Ö~ãã~ä â~ÄÉäÖê~îK f ÑóääåáåÖÉå áåÖáÅâ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å åó~êÉ íáÇK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTQS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PPUP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^â~ÇÉãáÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f å®êÜÉíÉå ~î é~êâÉêáåÖÉå Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
Ñê~åÅáëâ~åÉêâäçëíÉêI á Ñçêã ~î Éå â~êéÇ~ããK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë âê~ÑíáÖ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ∏îÉê Éå 
íìåå ÜçêáëçåíI ã∏êâI ÑóåÇíçã âìäíìêàçêÇK råÇÉê ÇÉíí~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí çÇäáåÖëàçêÇK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MIS ã ÇàìéK hìäíìêä~ÖêÉí 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëÉåíáÇ~K 

áÇ~ NTQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTQU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POSS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
pí~Åâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Éå ÑçêåÄçêÖ çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ E\FK bå óí~ çã Å~ Q ñ 
P ã ëÅÜ~âí~ÇÉë ìééI ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ åÉÇ íáää çê∏êÇ ã~êâI Å~ MIQ ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

áÇ~ NTQV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNUN NVVV 

k~ãåLéä~íë 
oáåå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ Ñê™å äìÑíäÉÇåáåÖ~ê íáää àçêÇäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qî™ éä~íëÉê î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉí Éå~ î~ê Éíí ëíçäéÄóíÉ 
áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå oáåå~ NWNU çÅÜ ÇÉí ~åÇê~ ®ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê 
åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î â~ÄÉä áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå oáåå~ NWNPK sáÇ ëíçäéÄóíÉí íçÖë 
~íí Å~ N ñ N ã ëíçêí ëÅÜ~âí ìééK lãÉÇÉäÄ~êí ìåÇÉê íçêîÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ãçê®åK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ Å~ PM ãI Ü~ÇÉ Éíí Çàìé çã Å~ MIS ã çÅÜ Éå 
ÄêÉÇÇ çã Å~ MIR ãK ûîÉå Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãçê®å ÇáêÉâí ìåÇÉê íçêîÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ NTRM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåå~ QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ NTRN çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PPVT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí açã~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäóííåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉåI îáäâÉå Ü~ê ìåÇÉê ÇÉ ëÉå~ëíÉ ™êÉå íà®å~í ëçã 
äçâ~ä Ñ∏ê íçêÖã®ëí~êÉåI êÉîë áåÑ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ ÑäóííÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î Éíí ëí∏êêÉ ë∏âëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉí 
î~ê PñQ ã çÅÜ OIR ã ÇàìéíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
båÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ë~åÇ çÅÜ Öêìë Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉíK 
aÉíí~ ãÉÇÑ∏ê ~íí çãê™ÇÉí ìåÇÉê ÄóÖÖå~ÇÉå Ñ∏ê äçâ~ä íáää ÑÇ 
íçêÖã®ëí~êÉå ®ê Ñêáíí Ñê™å âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Ç®êãÉÇ ã∏àäáÖ ~íí Éñéäç~íÉê~K 

áÇ~ NTRO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTRP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PPUU NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_~ÇÜìëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ëéáâI éçêëäáåI ÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bíí ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë á íêçííç~êÉå é™ _~ÇÜìëÖ~í~åë ë∏Çê~ ëáÇ~K pÅÜ~âíÉí 
Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ UM ã Éå ÄêÉÇÇ çã Å~ MIT ã çÅÜ Éíí Çàìé çã Å~ MIT 
ãK 
f ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ëíÉåã~íÉêá~äK 
fåÖÉåíáåÖ íçäâ~ÇÉë ëçã ìíÖ∏ê~åÇÉë âçåëíêìâíáçåÉêK bíí ÑóåÇ ~î _ääWQ 
ÖàçêÇÉëK £îêáÖ~ ÑóåÇ ÄÉëíçÇ ~î ëéáâI éçêëäáå çÅÜ Éåëí~â~ ÄÉåK 
eìîìÇÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ á Éíí Ö~ãã~äí ëÅÜ~âí çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
é™Ñ∏êÇ~ ë~åÇä~ÖÉêK 

áÇ~ NTRQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTRR çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PPUT NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dê∏åÖ~í~åI päçííëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Äìëëî®åÇéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ?Ñçêíë~íí 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ? á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

fåÑ∏ê ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí Ü~ÇÉ £ij á Ñçêã ~î ìåÇÉêíÉÅâå~Ç ÖÉåçãÑ∏êí Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ EqÉêåëíê∏ã ` NVVV o~ééçêí dê∏åÖ~í~å £ij Çåê 
RTVLVUFK sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë™î®ä âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êI î~êÑ∏ê £ij Ñ∏êÉëäçÖ Éå ãáåÇêÉ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖI 
Ç™ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâìääÉ ∏îÉêí®Åâ~ëK i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉ ÇçÅâ çã 
Ñçêíë~íí ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå âçã ~íí áåëâê®åâ~ ëáÖ íáää 
íî™ ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~êK aÉí Éå~ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçêK aÉí ~åÇê~ ìééîáë~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê á Ñçêã ~î çÇäáåÖëä~ÖÉêK bíí 
ÑóåÇ ~î Ñ~à~åë ÖàçêÇÉëK 

áÇ~ NTRS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTRT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POPQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
eÉÇ~I qìå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êâìë iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä çÅÜ ÄóÖÖå~Ç ~î ä~ÖÉêäçâ~ä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí Ñ~ååë Éå êáëâ ~íí ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÉÑíÉêëçã Öê~î~ê íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë á çãê™ÇÉíK 
SS ä∏éã ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ÇêçÖë Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäå çÅÜ NV ä∏éã Ñ∏ê ÜìëÄóÖÖÉí 
ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉÇ~ 

áÇ~ NTRU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POPP NVVV 

k~ãåLéä~íë 
d∏ëÉÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
d∏ëÉÄç ®ê ÄÉä®ÖÉí Å~ T âã ëóÇî®ëí çã cáåëé™åÖI á Éå ìíéê®Öä~Ç 
ëâçÖëÄóÖÇI ãóÅâÉí âìéÉê~Ç çÅÜ ìééÄêìíÉå ~î ÑäÉê~ ëã™ ëà∏~êK mä~íëÉå 
äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí á cáåëé™åÖë ÄÉêÖëä~ÖK 
h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí á çãê™ÇÉí Ñáååë í~äêáâ~ ëé™ê ÉÑíÉê 
ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖK e®ê Ñáååë ëä~ÖÖî~êéI Üóííä®ãåáåÖ~êI ÖêìîÜ™ä ãÑä 
ä®ãåáåÖ~êK f å®êçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ñáååë Éå 
ëíçê ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ Ee®ääÉëí~Ç UTWNFI ë~ãí áåçã å™Öê~ ÜìåÇê~ 
ãÉíÉêë ê~ÇáÉ ®îÉå ÖêìîÜ™ä Ee®ääÉëí~Ç NOUWNFI ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå 
Ü~ãã~êÉ Ee®ääÉëí~Ç NMMWNFI Éå Üóííêìáå Ee®ääÉëí~Ç UNWNFI ë~ãí ÑäÉê~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ee®ääÉëí~Ç USWN ã ÑäFK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Ñ®äíÇÉä ÄÉâê®Ñí~ÇÉ ÇÉí çî~å êÉÇçÖàçêÇ~K f íÉêê®åÖÉå â~å Éíí 
âçãéäÉñ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ~î ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖ ëÉëK sáÇ~êÉ âìåÇÉ ÇÉí îáÇ 
Ñ®äíãçãÉåíÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí çãê™ÇÉí ®îÉå êóããÉê ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
Ñçëëáä~ ™âê~êI å™Öçí ëçã áåíÉ Ñáååë êÉÖáëíêÉê~í á o^ûë 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíÉêK 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå àìëíÉê~ÇÉë ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖÉåë êÉëìäí~íK a®ê~î âçã áåÖ~ 

áÇ~ NTRV çÑ OUVS 



Ñçê~ä®ãåáåÖ~ê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î î®ÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ääÉëí~Ç 

áÇ~ NTSM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
POPO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
fëÄÉêÖ~I gìëëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ë∏âëÅÜ~âí ìíãÉÇ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã î~ê Ñ∏êä~ÖÇ á ™âÉêã~êâK f ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ í®í ìíÄêÉÇåáåÖ á 
ëÅÜ~âíÉíK i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ ëÉñ ëíÉåëâçÇÇ~ 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ ë~ãíäáÖ~ î~ê ãóÅâÉí íóÇäáÖ~ çÅÜ Çáëíáåâí~K aÉ î~ê ÄÉä®Öå~ á 
Éå ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ Ñê™å Éå ëíçêI ∏ééÉå éä~í™ ëçã ë~ååçäáâí ®ê 
Äçéä~íëÉåë ÅÉåíêìãK bÑíÉêëçã â~ÄÉäå áåíÉ î~ê ä®ãéäáÖ ~íí éä~ÅÉê~ 
å®êã~êÉ éä~í™åI çÅÜ ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å eÉÇ~ çÅÜ ^äî~ëíê~ ®ê ÄÉä®ÖÉå ™í 
~åÇê~ Ü™ääÉíI ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~K 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê íêçäáÖÉå Ñê™å à®êå™äÇÉêåK 

áÇ~ NTSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eÉÇ~ NNRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉÇ~ 

áÇ~ NTSO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PPUS NVVV 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î íçêÖÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f ÜìîìÇë~â î~ê çãÄóÖÖå~ÇÉå áåêáâí~Ç é™ óíÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ áåíÉ 
ëí∏êêÉ Çàìé ®å Å~ MINJMIP ãK båëí~â~ ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê 
ë~ãí å™Öê~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí âçã ÇçÅâ ~íí Ö™ Çàìé~êÉ ®å çî~å å®ãåíK 
f ÇÉëë~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë™î®ä âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êK 
_óÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ Ää ~ ~î Ö~ãä~ ê™ÇÜìëÉíK m™ Éíí ÑäÉêí~ä 
éä~íëÉê âìåÇÉ ëé™ê ~î Äê®åÇÉê á~âíí~Ö~ëK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êI çã ®å Ñê™å åó~êÉ íáÇK 

áÇ~ NTSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTSQ çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PPUR 

üê 
NVVV 

k~ãåLéä~íë 
dä~ëâìä~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉíë Ñ∏êëí~ Ü~äî~ î~ê ÄÉä®ÖÉí á Éå ÄÉÑáåíäáÖ é~êâÉêáåÖI î~êÉÑíÉê ÇÉí 
é~ëëÉê~ÇÉ Éå ãáåÇêÉ Öê®ëóí~ çÅÜ Ñçêíë~ííÉ á â~åíÉå ~î oçñîáâëÖ~í~åK 
päìíäáÖÉå ìíåóííà~ÇÉë Éíí ÄÉÑáåíäáÖí ê∏ê Ñ∏ê ~íí äÉÇ~ â~ÄÉäå ìåÇÉê î®ÖÉå Ñ∏ê 
~åëäìíåáåÖ íáää Éäëâ™é é™ oçñîáâëÖ~í~åë ë∏Çê~ ëáÇ~K pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ î~ê 
Å~ UM ãI ÇÉëë ÄêÉÇÇ Å~ MIR ã çÅÜ ÇàìéÉí Å~ MIS ãK sáÇ ìééí~Ö~åÇÉ ~î 
ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÉåÇ~ëí âçã ~íí ÄÉê∏ê~ 
Ö~ãä~ â~ÄÉäëÅÜ~âí çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ ÖêìëJ çÅÜ ë~åÇã~ëëçêK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTSS çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PPUV NVVV 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~åI âî~êíÉêÉí aìî~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bíí ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë á kóÖ~í~å áå ãçí ÄóÖÖå~ÇÉå é™ kóÖ~í~åë ë∏Çê~ 
ëáÇ~K pÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NM ã Éå ÄêÉÇÇ çã Å~ PIM ã çÅÜ Éíí 
Çàìé çã Å~ OIM ãK 
sáÇ ∏ééå~åÇÉ ~î ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí á ëáå ÜÉäÜÉí î~ê 
ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉåK pÅÜ~âíÉíë åçêê~ ÇÉäI Çîë ÅÉåíê~äí á 
kóÖ~í~åI î~ê ëí∏êí ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK aÉå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí ëçã 
~åëä∏í ãçí ÄóÖÖå~ÇÉå é™ kóÖ~í~åë ë∏Çê~ ëáÇ~ î~ê ëí∏êÇ ~î ÑêáëÅÜ~âíåáåÖ 
Ñ∏ê ÄóÖÖå~ÇÉåK ä ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÄÉêÖK 

áÇ~ NTST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTSU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PPUQ NVVV 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bî~ jçÇ¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄçÅâÄçêÇëÄÉåI ãìãáÑáÉê~ÇÉ ëî~êíê™ííçêI äáååÉëíêìãé~I íê®í~ääêáâI 
Ää®ÅâÜçêåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î äçâ~äÉê íáää Éíí åóíí ãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉë 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á iáåâ∏éáåÖë ëäçííë åçêê~ ÑäóÖÉäK 

^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê ÇÉäë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êáîåáåÖ ~î 
ãÉää~åî®ÖÖ~ê çÅÜ ëÉâìåÇ®ê~ áååÉêí~â ìåÇÉê î™êÉå NVVV çÅÜ ÇÉäë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVVK 
qáÇáÖ~êÉ Ñ~ë~ÇìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê äÉíí íáää Éå åó ÇÉí~äàÉê~Ç 
ÄóÖÖå~ÇëÜáëíçêá~ Ñ∏ê iáåâ∏éáåÖë ëäçííK sáëë~ Ñê™ÖÉíÉÅâÉå âî~êëíçÇ áåçã 
åçêê~ ÑäóÖÉäå çÅÜ ÇÉëë~ Ü~ê åì âìåå~í ê®í~ë ìíK aÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ÑäóÖÉäå ÄÉëí™ê ~î Éíí íçêå Ñê™å ëÉåí NOMMJí~ä î~êë ìêëéêìåÖäáÖ~ 
Äà®äâä~Öëåáî™Éê åì Ü~ê âìåå~í âä~êä®ÖÖ~ëK bå éêáî¨í ëçã ë~ííë áÖÉå é™ 
NQMMJí~äÉíë ãáíí ∏ééå~ÇÉë çÅÜ Éå ÜÉä ÇÉä ÑóåÇ ë™ ëçã Éíí ÄçÅâÄçêÇëÄÉåI 
íî™ ãìãáÑáÉê~ÇÉ ëî~êíê™ííçêI Éå äáååÉëíêìãé~I Éå íê®í~ääêáâI Éíí 
Ää®ÅâÜçêåI âÉê~ãáâ ãã âìåÇÉ íáääî~ê~í~ë ìê Ñóääå~Çëã~ëëçêå~K 
q~âÄà®äâ~ê ãÉÇ ëé™ê ÉÑíÉê êÉå®ëë~åëÉåë êìíí~â âçã Ñê~ã á íçêåÉíë ∏îêÉ 
î™åáåÖëéä~åI Éå ìêëéêìåÖäáÖ Ñ∏åëíÉêåáëÅÜ çÅÜ ∏ééÉå ëéáë ãÉÇ ëÉâìåÇ®êí 
êÉå®ëë~åëâê∏åK qçêåÉíë î®ëíê~ î®ÖÖ Ü~ÇÉ ÜÉäí ãìê~íë çã á ãÉää~åJ çÅÜ 
∏îêÉ éä~å á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ áåëí~ää~íáçå ~î ÉäÇëí®ÇÉê çÅÜ 

áÇ~ NTSV çÑ OUVS 



 
  

 
 

 

îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉê NUSRK f ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ìêëéêìåÖäáÖ çÅÜ åó ãìê 
âçã åÉÇÉêÇÉäÉå ~î Éå êìåÇ ÄäáåÇÉêáåÖ Ñê~ãK f ∏îêÉ éä~åÉíë ëíçê~ ë~ä 
âìåÇÉ ë™î®ä çêáÖáå~äéìíëÉå ëçã êÉëíÉê ~î ëáííÄ®åâ~ê á Ñ∏åëíÉêåáëÅÜÉêå~ 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
kçêê~ íê~ééÜìëÉíë ÄóÖÖå~ÇëÜáëíçêá~ âìåÇÉ âä~êä®ÖÖ~ëI íî™ î™åáåÖ~ê 
ãìê~ÇÉë ìåÇÉê dìëí~î s~ë~ë íáÇ çÅÜ ÇÉå ∏îêÉ ìåÇÉê gçÜ~å äääWë íáÇK aÉí 
åçêê~ éçêíî~äîÉíI ÇÉå ∏ëíê~ áåÖ™åÖëÇ∏êêÉå çÅÜ ëíçê~ ë~äÉå á ∏îêÉ éä~å 
ÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê h~ê fuWë íáÇK rêëéêìåÖäáÖ~ Öçäîåáî™Éê âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ë á 
ë~ãíäáÖ~ éä~åK 

aÉå êÉä~íáî~ ãìêÄêìâëâêçåçäçÖá ëçã íáÇáÖ~êÉ ìééê®íí~íë Ñ∏ê iáåâ∏éáåÖë 
ëäçíí Ü~ê åì âìåå~í âçãéäÉííÉê~ë ãÉÇ ÑäÉê~ NVMMJí~äëÄêìâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTTM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNUO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
póåíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñçêíë~íí ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK 
póÑíÉí î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Ñçêíë~íí 
í®âíîÉêâë~ãÜÉíK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI oáåÖ~êìã ONOWNK aÉåå~ 
ìíÖ∏êë ~î íî™ ÜìëÖêìåÇÉêK c∏êìíçã ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉåíáåÖ ëçã Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ å™Öê~ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
råÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäI Ç®ê oáåÖ~êìã ONOWN ®ê 
ÄÉä®ÖÉåI áåíÉ ÄÉê∏êë ~î ìíîáÇÖåáåÖÉå Ü~ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìê 
âìäíìêãáååÉëëóåéìåâí áåÖ~ áåî®åÇåáåÖ~ê ãçí éä~åÉê~Ç í®âíîÉêâë~ãÜÉíK 

áÇ~ NTTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåÖ~êìã ONOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

áÇ~ NTTO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PPUO NVVV 

k~ãåLéä~íë 
_~ëíìéä~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ ë™î®ä _~ëíìéä~å ëçã ÇÉä~ê ~î píçê~ _~ëíìÖ~í~åK 
aÉí Ñ~ååë êáëâ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ®äÇêÉ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK 
bíí ëÅÜ~âí çã SñNIRJPã çÅÜ ãÉÇ Éíí ã~ñÇàìé çã Å~ OKRã ìåÇÉêë∏âíÉëK 
ä ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄÉíçåÖãìê ë~ãí ë®ííë~åÇ çÅÜ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTTQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQMM NVVVI OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pí mÉêëÖ~í~åI píçêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI Ñ®êÖ~í Öä~ëI âáëíëéáâ~êI ÄäçãëíÉêâê~åë ãÉÇ Ääçããçê ~î 
âçéé~êíê™Ç çÅÜ êáâíáÖ~ Ää~Ç 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå åó~ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå íêóÅâíÉë ÖÉåçã ÇÉå Ö~ãä~ î~êÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ 
ÉåÇ~ëí ÄÉÜ∏îÇÉ ëâÉ é™ íêÉ ÄêóíéìåâíÉêX îáÇ ~åëäìíåáåÖÉå á píçêÖ~í~åI îáÇ 
âçééäáåÖÉå á pWí mÉêëÖ~í~å á ìééÑ~êíÉå íáää ëäçííÉí çÅÜ ëäìíäáÖÉå é™ ëäçííÉíë 
áåêÉ ÄçêÖÖ™êÇK aÉí ëáëíå®ãåÇ~ ëÅÜ~âíÉí î~ê ∏ééÉí çÅÜ Ü~ÇÉ êÉÇ~å 
ìåÇÉêë∏âíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åÇê~ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå é™ ÄçêÖÖ™êÇÉåK 
_™Ç~ ÇÉ ~âíìÉää~ âçééäáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë îáÇ Éå çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^ 
NVUVK f píçêÖ~í~å ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~ê Ñê™å ëÅÜ~âíåáåÖÉå 
NVUVK f pWí mÉêëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáÇáÖ~êÉ çÖê®îÇ~ é~êíáÉêK pÅÜ~âíåáåÖÉå 
ëíóêÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ ÇÉëë~K p~ãã~åä~Öí á~âííçÖë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë NM Öê~î~êK k™Öê~ ~î ÇÉëë~ â~å âåóí~ë íáää Öê~î~ê ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âíÉë NVUVK dê~î~êå~ ëâ~Ç~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
ã~êÖáåÉääí çÅÜ äáÖÖÉê âî~ê é™ ëáå~ ìêëéêìåÖäáÖ~ éä~íëÉêK 

áÇ~ NTTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTTS çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PQMN NVVVI OMMM 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖë ëäçíí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bî~ jçÇ¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëäçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÑ~íí~åÇÉ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå á iáåâ∏éáåÖë ëäçííë 
åçêê~ ÑäóÖÉä ìåÇÉê NVVV Ü~ê ®îÉå ~åÖê®åë~åÇÉ ÇÉä~ê ~î ëäçííÉí î~êáí 
Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK sáÇ ÑäÉê~ íáääÑ®ääÉå Ç∏â ∏îÉêê~ëâåáåÖ~ê ìéé á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êáîåáåÖ ~î ëÉâìåÇ®ê~ ãÉää~åî®ÖÖ~êK 
aÉ Éñíê~ ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉê çÅÜ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ëçã ÄäÉî ~âíìÉää~ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ ëçã áåíÉ áåÖáÅâ á ÇÉå éêçàÉâíéä~å Ñ∏ê 
ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖá ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå Ñ~ëíëí®ääÇÉëI êÉÇçîáë~ë Ç®êÑ∏ê 
ëÉé~ê~íK 
sáÇ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå é™ îáåÇÉå ìééí®ÅâíÉë Éå áÖÉåãìê~Ç 
îáåÇëíê~éé~ çî~åÑ∏ê ëíçê~ íê~ééÜìëÉíë ∏îêÉ éä~åK sáåÇëíê~éé~å î~ê ~î 
íê® çÅÜ Ü~ÇÉ ë~ííë áå NUSR çÅÜ ãìê~íë áÖÉå NVPMK dçäîÖêçé~ê á Éíí 
Äê~åÇÖçäî ~î íÉÖÉä é™ îáåÇÉå ã∏àäáÖÖàçêÇÉ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î 
ìêëéêìåÖäáÖí áååÉêí~â á ∏îêÉ î™åáåÖÉåK jìêëíçÅâ~êë ãìêÄêìâ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉé~ê~íáçåK 
iÉêéìíë Ñê™å NVMN ëçã âå~Åâ~ÇÉë åÉÇ Ö~î ã∏àäáÖÜÉí íáää ÇçâìãÉåí~íáçå 
~î ÑäÉê ãìê~êK bíí ÑäÉêí~ä çêáÖáå~ä∏ééåáåÖ~ê âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ëK e™äí~ÖåáåÖ 
Ñ∏ê Çê~ÖåáåÖ ~î ëéêáåâäÉêäÉÇåáåÖ~ê áåçãÜìë ã∏àäáÖÖàçêÇÉ âçåíêçää ~î 
ãìêÄêìâ çÅÜ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î Éíí ëíçêí ~åí~ä ãìê~êK 

áÇ~ NTTT çÑ OUVS 



 
 
 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ áåÇê~ÖåáåÖ ~î Öçäîî®êãÉ âìåÇÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ 
ÖçäîÄà®äâ~ê çÅÜ Çê~Öà®êå ÇçâìãÉåíÉê~ë á ëíçê~ ë~äÉå á ∏îêÉ éä~åÉíK 
f NOMMJí~äë íçêåÉí ëçã áåÖ™ê á åçêê~ ÑäóÖÉäå ÄÉÜ∏îÇÉ ÖçäîÉí Ñ∏êëí®êâ~ë á 
ãÉää~åéä~å éÖ~ ÇÉ ãóÅâÉí íìåÖ~ íÉñíáäãçåíê~ê ëçã ëâìääÉ éä~ÅÉê~ë Ç®êK 
hê~ÑíáÖ~ à®êåÄ~äâ~ê ä~ÇÉë é™ ÇÉí ìêëéêìåÖäáÖ~ Äà®äâìééä~ÖÉíK f ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ÇÉëë~ Ñ∏êëí®êâåáåÖ~ê ÖàçêÇÉë ÑäÉê~ ÖçäîÖêçé~ê çÅÜ Éíí íÉÖÉäÖçäî Ñê™å 
NTMMJí~äÉí âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
f ÄçííÉåî™åáåÖÉå äÉí~ÇÉë ®äÇêÉ îÉåíáä~íáçåëâ~å~äÉê çÅÜ ~äíÉêå~íáî~ ä®ÖÉå 
Ñ∏ê ãìêÖÉåçãÖ™åÖ~êK lãÑ~íí~åÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê Ö~î ìééÜçî íáää 
ã™åÖ~ ÖçäîÖêçé~ê çÅÜ íáííÜ™ä ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK bå çãÑ~íí~åÇÉ 
ÑçíçÇçâìãÉåí~íáçå ~î çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉí Ü~ê ÖàçêíëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTTU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PUQQ NVVVI OMMM 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ iìåÇI jçí~ä~Ö~í~åI kçêÇ~å™Ö~í~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI hÉê~ãáâ E_ffWQFI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Çê~ÖåáåÖ ~î Ñà®êî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î â~êíëíìÇáÉê çÅÜ Öê®îåáåÖ ~î éêçîëÅÜ~âíI 
ÇÉäë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêI ë~ãí ÇÉä~ê ~î ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå 
ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVVK 
m™ NTNP ™êë â~êí~ Ñáååë íçãíÉê ã~êâÉê~ÇÉ ∏îÉê ÜÉä~ âî s~ÇÉí çÅÜ ÇÉ 
~âíìÉää~ ÇÉä~êå~ ~î âî pWí~ fåÖêáÇK aÉí Ñáååë ®îÉå íçãíÉê å®êã~ëí 
häçëíÉêÖ~í~å á âî ^ÄÄÉÇáëë~åK eìê ä™åÖí ìí ëí~ÇÉå ëíê®Åâí ëáÖ á ÇÉíí~ 
çãê™ÇÉ Ñ∏êÉ NTNP ®ê çâä~êíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë íáç éêçîÖêçé~êK f Ö~íìã~êâ EkçêÇ~å™Ö~í~åI 
jçí~ä~Ö~í~å çÅÜ kìååÉëíáÖÉåF ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê 
çÅÜ ëíÉêáä ë~åÇLÖêìëK aÉå éêçîÖêçé ëçã Ñ∏êä~ÇÉë íáää âî ^ÄÄÉÇáëë~å P 
áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí ã~ëëçê ëçã é™Ñ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Ñ~ëíáÖÜÉíÉå 
ÄÉÄóÖÖë ìåÇÉê NVMMJí~äÉíK aÉ ∏îêáÖ~ éêçîÖêçé~êå~ ëçã Ñ∏êä~ÇÉë íáää 
íçãíã~êâ Eá âî pWí~ fåÖêáÇI ^ÄÄÉÇáëë~å çÅÜ s~ÇÉíF ìééîáë~ÇÉ ë~ãíäáÖ~ 
Ñ∏êÉâçãëí ~î âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉåë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIP 
çÅÜ MIT ãK fåÖ~ ÑóåÇ ~î Ç~íÉê~åÇÉ â~ê~âí®ê ÖàçêÇÉëK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ëçã ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á ÇÉ î®ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î 

áÇ~ NTTV çÑ OUVS 



Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK f kìååÉëíáÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí íìåí âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã Öê~Çîáë ∏îÉêÖáÅâ á çÇäáåÖëàçêÇ ™í åçêÇî®ëíK m™ Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ~î 
Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ Ö~íìåáî™K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NTUM çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PNPS NVVV\ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êåÖ~í~åI hìåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iÉå~ iáåÇÖêÉåJeÉêíò 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
`~ OMM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉë á hî~êåÖ~í~å çÅÜ hìåÖëÖ~í~å á 
ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î kçêêâ∏éáåÖë ëí~Çëâ®êå~ ë∏ÇÉê çã jçí~ä~ píê∏ãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~êÄÉíÉí ëóÑí~ÇÉ íáää Éå ~å~äóë çÅÜ 
íçäâåáåÖ ~î ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãçí Ä~âÖêìåÇ ~î ëí~ÇÉåë ®äÇêÉ 
êìãëäáÖ~ çêÖ~åáë~íáçå çÅÜ íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ âìåëâ~é çã kçêêâ∏éáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí îáë~ÇÉI íêçíë ~íí ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~ÇÉå î~ê ëíçêI 
~íí å®ê âìäíìêä~ÖÉê ®ê ÄÉî~ê~ÇÉ áååÉÜ™ääÉê ÇÉ îáâíáÖ áåÑçêã~íáçå çã ÇÉå 
®äÇêÉ ëí~ÇÉåë êìãëäáÖ~ ìíÑçêãåáåÖ çÅÜ â~å ÇÉëëìíçã ÖÉ ÜÉäí çî®åí~Ç åó 
âìåëâ~éK 
lÇäáåÖÉå áåçã ëí~Çëî~ÇÉå Ñçêíë~ííÉ ä™åÖí ìéé á íáÇ á ëí~Çëçãê™ÇÉíë 
î®ëíê~ ìíâ~åíK råÇÉê NSMMJí~äÉí â~å Éå ÖäÉë ÄóÖÖÉäëÉÉí~ÄäÉêáåÖ é™îáë~ëK 
aÉåå~ Ñ∏êÉÖ™ê ÇÉå â®åÇ~I ãÉê Ñ∏êí®í~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëíêìâíìêÉå Ñê™å 
NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉå çÅÜ íáÇáÖ~êÉä®ÖÖÉê ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉå á çãê™ÇÉí 
ãÉÇ Éíí ™êÜìåÇê~ÇÉK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãêÉÖäÉêáåÖÉå ~î çãê™ÇÉí á Éíí 
ê®íîáåâäáÖí êìíëóëíÉã ìíä~ÇÉë Éíí éä~åÉêáåÖëä~ÖÉê Ñ∏ê hìåÖëÖ~í~å é™ NTMMJ 
í~äÉíK aÉëëÑ∏êáåå~å ~îíÉÅâå~ê ëáÖ åìI ëçã Éíí êÉëìäí~í ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI Éå ÖäÉë NSMMJí~äë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã jçí~ä~ 

áÇ~ NTUN çÑ OUVS 



píê∏ã á ÇÉå Ç™î~ê~åÇÉ ëí~ÇÉåë î®ëíê~ ìíâ~åíëçãê™ÇÉK 
bíí çî®åí~í çÅÜ ãóÅâÉí áåíêÉëë~åí êÉëìäí~í î~ê çÅâë™ ~íí ~îëÉî®êí ãóÅâÉí 
®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê á Öóååë~ãã~ Ñ~ää Ü~ê ÄÉî~ê~íë á kçêêâ∏éáåÖë Ü™êí 
Éñéäç~íÉê~ÇÉ ëí~Çëâ®êå~K f ëäìííåáåÖÉå åÉê ãçí ëíê∏ããÉå îáííå~ÇÉ Ñóê~ 
âçâÖêçé~ê çã Éå ëíê~åÇå®ê~ îÉêâë~ãÜÉí ìåÇÉê ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêåK i®ÖÉí 
îáÇ kçêêâ∏éáåÖëÑ~ääÉå âìåÇÉ âå~éé~ëí Ü~ î~êáí ãÉê~ ëíê~íÉÖáëâíK e®ê 
~îÄê∏íë î~ííÉåíê~ÑáâÉå ãÉää~å ÇÉí áåêÉ ~î d∏í~ä~åÇëâ~éÉå çÅÜ £ëíÉêëà∏å 
çÅÜ Ä™í~ê ã™ëíÉ Çê~ë Ñ∏êÄá é™ ä~åÇK hçâÖêçé~êå~ íáääÑ∏êI ÖÉåçã ~íí ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ çî®åí~Ç ä™Ö åáî™å ∏îÉê Ü~îÉíI Éå åó âìåëâ~é ëçã Ü~ê 
âçåëÉâîÉåëÉê Ñ∏ê ëóåÉå é™ _ê™ÄóÖÇÉåë ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêëãáäà∏ çÅÜ 
éä~ÅÉê~ê Ü®ääêáëíåáåÖ~êå~ á Éíí Ñ∏ê®åÇê~í ä~åÇëâ~éK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTUO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PTMN NVVV\ 

k~ãåLéä~íë 
píçÅâÉÄóäÉÇåáåÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ü~ÇÉ éä~åÉê~í ìíÑ∏ê~ Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå á çãê™ÇÉå~ êìåí 
£ëíê~ qçääëí~ÇK bÑíÉê ë~ãê™Ç çÅÜ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë 
~íí ~êÄÉíÉí é™ ÑäÉêí~äÉí éä~íëÉê áåíÉ áååÉÄ~ê å™Öçå ëÅÜ~âíåáåÖK m™ ÇÉ 
éä~íëÉê Ç®ê ëÅÜ~âíåáåÖ ëâìääÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëíóêÇÉë ÇÉíí~ ë™ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Éà ÄÉê∏êÇÉëK m™ ÇÉ éä~íëÉê Ç®ê ~êÄÉíÉí î~ê éä~åÉê~í ~íí 
ÖÉåçãÑ∏ê~ë ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ Ç®ê ã~ëâáåÉêå~ êáëâÉê~ÇÉ ~íí ëâ~Ç~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~êÄÉíÉí ìí~å ã~ëâáåK 
^êÄÉíÉíë ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ éä~åÉê~ÇÉë é™ Éíí ë™Ç~åí ë®íí ~íí îáÇ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåíÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ NTUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NTUQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUPT NVVV\ 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI hî~êíÉêÉí péê®ííÉÄêìåå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉí Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí íáÇáÖ~êÉ ìééÖê®îÇ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK 
aÉëë~ ëÅÜ~âí î~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ ë~åÇ çÅÜ ~ëÑ~äíëêÉëíÉêK 
bíí ëÅÜ~âí çã Å~ Q ñ Q ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NTUR çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NVPS NVVV\ OMMM\ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _áêÖáíí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ E_ffWQ ëíÉâÑ~íëëâ®êî~F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí îÉêâ~ê ëçã çã ÉåÇ~ëí Éå ãóÅâÉí ÖäÉë ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñìååáíë á 
ÇÉåå~ åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä ~î ëí~ÇÉåK lãê™ÇÉí Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå êÉÇ~å ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇ ~åî®åíë Ñ∏ê çÇäáåÖ ÉääÉê ÄÉíÉ îáäâÉí ™íãáåëíçåÉ ~åÖÉë á ÇÉí 
ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ â~êíã~íÉêá~äÉíK aÉ ®äÇëí~ ëé™êÉå îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
îÉêâ~ê âìåå~ Ç~íÉê~ë íáää NRJNSMMJí~äK h~åëâÉ ®ê ÇÉí ë™ ~íí 
ã~êâ~åî®åÇ~åÇÉí á çãê™ÇÉí Ñ∏ê®åÇê~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉÑçêã~íáçåÉå Ç™ 
Éíí ~åå~í ®Ö~åÇÉ ®å âäçëíêÉíë âçããáí íáää ëí™åÇK oÉëìäí~í Ñê™å ~åÇê~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á âî~êíÉêÉí éÉâ~ê é™ Éå ë~ãíáÇ~ ÖäÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ãÉÇ~å 
ÇÉí îáÇ ÇÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÉåÇ~ëí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ÇÉåå~ íáÇK 
råÇÉê NTJNUMMJí~ä Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå _áêÖáíí~ë ëàìâÜìë ~îë~íí ëé™ê ÖÉåçã 
ÇÉ â~äâëíÉåëâìäîÉêí~ê ëçã é™íê®ÑÑ~íë îáÇ Éíí ÑäÉêí~ä ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK sáÇ 
ÇÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~î ÇÉëë~K bå ãìêI ëçã â~å 
Ç~íÉê~ë íáää ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å ~î NVMMJí~äÉí ÄêóíÉê ÇÉí 
®äÇêÉ ã∏åëíêÉí ~î çãê™ÇÉíë ÇáëéçëáíáçåK aÉå â~å íêçäáÖÉå âçééä~ë áÜçé 

áÇ~ NTUS çÑ OUVS 



ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåI Ñ Ç ëåáÅâÉêáÉí çÅÜ ã™äÉêáÉí J åìãÉê~ s~ÇëíÉå~ eçëéáÅÉ 
äçâ~äÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NTUT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQMU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^éçëíÉäå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨åI `ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëFI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÄóíÉ ~î ÄÉä®ÖÖåáåÖ é™ Ö™êÇëéä~åÉå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄêìååK _êìååÉå î~ê í®Åâí ãÉÇ í®íí 
äáÖÖ~åÇÉ âê~ÑíáÖ~ ëíçÅâ~êK aÉå î~ê OñNIS ã ÄêÉÇ á ∏ééåáåÖÉå çÅÜ Å~ U ã 
ÇàìéK _êìååÉå î~ê â~ääãìê~Ç ãÉÇ ÄìääÉêëíÉå çÅÜ Éåëí~â~ ëâçäåáåÖ~êK bíí 
é~ê ëíÉå~ê á ãìêåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î â~äâëíÉå~êK sáëë~ ~î ëíÉå~êå~ 
Ñ∏êÉÑ∏ää íìâí~ÇÉK _êìååÉå áååÉÜ∏ää áåÖÉí î~ííÉå ãÉå Éíí Å~ ä ã íàçÅâí 
ëä~ãä~ÖÉê Ñ~ååë á ÇÉëë ÄçííÉåK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë Éíí Äçêêéêçî ÖÉåçã ëä~ãä~ÖêÉí çÅÜ Å~ ä ã åÉê á 
ÄçííÉåëÉÇáãÉåíÉåK bíí ëíçêí ~åí~ä éêçîÉê Ñ∏ê éçääÉåJ çÅÜ ã~âêç~å~äóë 
íçÖë á Äçêêéêçîëâ®êå~åK 
i®ÖÉí é™ ÄêìååÉå áåíáää áåÖ™åÖÉå íáää Éå NTMMJí~äë ÄóÖÖå~Ç ãÉÇ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ìíÜìëä®åÖ~ éÉâ~ê é™ ~íí ÇÉå ®ê ~î ®äÇêÉ Ç~íìãK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí áåíÉ âçåëí~íÉê~ë á îáäâÉå íáÇëéÉêáçÇ ÇÉå 
ÄóÖÖíëK bíí éêçî Ñ∏ê NQ`J~å~äóë çÅÜ Éíí ÇÉåÇêçéêçî é™ Éå ~î ëíçÅâ~êå~ 
âçããÉê ~íí ìíÑ∏ê~ëK fåÖÉí í~ä~ê ÇçÅâ Ñ∏ê ~íí ÇÉå áåíÉ ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ 
ãÉÇÉäíáÇ~K 
_êìååÉå âî~êäáÖÖÉê çÑóääÇ çÅÜ Éíí ÄêìååëäçÅâ Ü~ê íáääîÉêâ~íë ë™ ~íí ÇÉí 

áÇ~ NTUU çÑ OUVS 



Ö™ê ~íí ∏ééå~ îáÇ ÄÉÜçîK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTUV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQNQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
dê®åëäáÇÉåI q~ääÄçÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ëàì ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ 
~î SP ãK p∏âëÅÜ~âíÉå î~ê ãÉää~å R çÅÜ NS ã ä™åÖ~ çÅÜ ãÉää~å MINRJ 
MIPM ã Çàìé~K 
m™ Éå éä~í™ á ÇÉ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ÉîÉåíìÉääí Ü®êÇÄçííå~êK aÉê~ë Çàìé ìééÖáÅâ íáää ÉåÇ~ëí 
MIMP ã çÅÜ ÇÉ Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ MISM çÅÜ MIUM ãK cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ 
~î ÜìãìëÄä~åÇ~Ç ëáäí ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëçí çÅÜ Éåëí~â~ ëã™ âçäÄáí~êK 
båëí~â~ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~ê ä™Ö á î~êÇÉê~ óí~åK fåÖ~ âçäéêçî íçÖëK 
pÅÜ~âíÉí îáÇÖ~ÇÉë ãÉå áåÖ~ åó~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ∏îêáÖí î~ê 
ëÅÜ~âíÉå íçãã~ çÅÜ ëíê®Åâ~å ®ê âä~ê Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ NTVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pÉääÉêáî®ÖÉåI bâÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí î~ê OIMñOIR ã ëíçêí çÅÜ OIR ã Çàìéí çÅÜ ä™Ö ëíê~ñ ∏ëíÉê çã 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ oóëí~Ç QSWN çÅÜ QTWNK fåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NTVO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
RNNM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
i~åÇÉêóÇI j™åÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ~îëíóÅâåáåÖ ~î ã~êâ çÅÜ ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î 
îáääçê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ä™Ö á Éå ëî~Ö ∏ëíëäìííåáåÖ åÉÇ~åÑ∏ê Éå Ü∏àÇêóÖÖ 
çÅÜ ~åî®åÇë áÇ~Ö ëçã ÄÉíÉëã~êâK m™ ÇÉ íî™ Ääáî~åÇÉ íçãíÉêå~ ÇêçÖë 
ë~ãã~åä~Öí NM ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ ãÉää~å RJNM ãÉíÉêK 
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î MIO J MIP ã çÅÜ àçêÇã™åÉå ÄÉëíçÇ 
ìíÉëäìí~åÇÉ ~î äÉê~K fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå 
î~êÑ∏ê áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê âê®îëK 

áÇ~ NTVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NTVQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RNNN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
i~åÇÉêóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë çÅÜ ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää 
i~åÇÉêóÇ PTWN çÅÜ PUWNI ë~ãí Éå åóìééí®Åâí âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖ 
áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI i~åÇÉêóÇ PTWOK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí 
âä~êÖ∏ê~ çã óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~ê ÄÉä®Öå~ áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
fåçã íçãíóí~å çã Å~ OMMM ãO íçÖë Ñóê~ ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ ã~ëâáåK 
pÅÜ~âíÉåë ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇ î~ê Å~ RM ãK lê∏êÇ ã~êâ ÄÉëíçÇ ~î äÉê~ 
çÅÜ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ MIO ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™K 
fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NTVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ PTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NTVS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQNO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
påáÅâ~êÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sá ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ Ä®êä~ÖÉê 
ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
píçêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ~ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã ~åëÉííë Ü∏ê~ íáää pWí 
i~êë âóêâ~åë âóêâçÖ™êÇK pÅÜ~âíÉíë éêçÑáäÉê ìééîáë~ÇÉ ÇçÅâ áåÖ~ ëé™ê 
ÉÑíÉê ÇÉå íóé ~î ä~ÖÉê ã~å â~å Ñ∏êî®åí~ ëáÖ é™ Éå âóêâçÖ™êÇK fëí®ääÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íóÇäáÖ~I ëâáâí~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã á ÇÉå 
çãÖáî~åÇÉ ëí~ÇÉåK hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ NINMJNINR 
ã ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MIPM J 
MIPR ãK 

áÇ~ NTVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NTVV çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NSSU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖë ë®íÉêá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
råÇÉê ëÅÜ~âíåáåÖÉå á~âííçÖë Éíí ÜçãçÖÉåíI áåíáää MIT ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Üìã∏ë ë~åÇ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëã™ âçäÑê~ÖãÉåíK 
hìäíìêä~ÖêÉí á~âííçÖë çÅâë™ á íî™ ~î ÇÉ ™íí~ Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉåI á ∏îêáÖí 
ëóåíÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OTSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUMM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVMS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
_à®êâ~Jp®Äó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NPM ã ä™åÖíI NIRM ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ NI R ã ÇàìéíK bå 
åÉÇÖê®îåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK aÉå ä™Ö MIUM ã ìåÇÉê 
ã~êâåáî™å çÅÜ î~ê N ã ÄêÉÇ çÅÜ MIOM ã ÇàìéK dêçéÉå áååÉÜ∏ää ëçíáÖ 
ÜìãìëÄä~åÇ~Ç äÉê~ ãÉå áåÖ~ ëâ®êîáÖ~ ÉääÉê ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK dêçéÉå 
î~ê ÑóåÇíçã çÅÜ ÇÉí î~ê áåíÉ ã∏àäáÖí ~íí Ö∏ê~ å™Öçå ìééëâ~ííåáåÖ ~î 
ÇÉëë Ç~íÉêáåÖK 

áÇ~ NUMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ NUMO çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PQMV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pé™åÖÉêìãI üÄó Ö™êÇI e~ÅâÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê\ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ä®åÖë ÜÉä~ ëíê®Åâ~åK aÉ î~ê Å~ NIR 
ã ÄêÉÇ~I ãÉää~å PJPM ã ä™åÖ~ çÅÜ ìéé íáää MIRM ã Çàìé~K 
píê~ñ ∏ëíÉê çã üÄó Ö™êÇ çÅÜ ë∏ÇÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ áåÑ~êíëî®Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
™âÉêã~êâ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ìéé íáää MIOM 
ã íàçÅâí çÅÜ ä™Ö Å~ MIPM ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK lãê™ÇÉí î~ê Å~ PMñOM ã 
ëíçêí çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î âìäíìêé™îÉêâ~Ç EÇÉäîáë ëçíáÖF ë~åÇáÖ äÉê~K f 
âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí ëíçêí áåëä~Ö ~î ëâ®êîáÖ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ Äáí~ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éíí Äê®åí ÄÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉí ®ê ëí~êâí Äçéä~íëáåÇáâÉê~åÇÉ çÅÜ â~å íáÇëã®ëëáÖí Ü∏ê~ 
ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉ å®êÄÉä®Öå~ ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêå~K 
f ∏îêáÖí î~ê ëÅÜ~âíÉå íçãã~K j~íÉêá~äÉí ÄÉëíçÇ ~î ëíóî äÉê~ ëçã áÄä~åÇ 
î~ê ìééÄä~åÇ~Ç ãÉÇ ë~åÇLëáäíK 

áÇ~ NUMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PRRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUMQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NVQM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
jÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êíáå bÇäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
e®ëíëâçI Ü®ëíëâçë∏ãI ÇàìêÄÉåI Äê®åí ÄÉåI äÉêâäáåáåÖI âî~êíëëéäáííÉêI 
âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÄÉÇêáîÉê ëÉÇ~å NVVV Éíí íêÉ™êáÖí 
ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâí ãÉÇ å~ãåÉí ?bå ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇ é™ jÉäëí~Ç Äóë 
ìíã~êâ?K mêçàÉâíÉí ÄÉÇêáîë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ ~ã~í∏ê~êâÉçäçÖÉê á 
^êâÉçäçÖáëâ~ c∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉê Ñê™å jà∏äÄóK råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ 
ÄÉâçëí~ë Ää ~ ÖÉåçã ÄáÇê~Ö Ñê™å _Éêáí t~ääÉåÄÉêÖë ÑçåÇK 
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ £ÇÉÖ™êÇÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ jÉäëí~Ç Äóë ìíã~êâ á Éíí 
çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí áåíÉ Ñáååë å™Öçå â®åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê å~ãåíê~Çáíáçå 
Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK m™ NTMMJí~äÉí î~ê çãê™ÇÉí Éå ∏ééÉå ÄÉíÉëã~êâI ëçã 
Öê~Çîáë ìåÇÉê NUMMJí~äÉí âçã ~íí ÄÉëâçÖ~ëK f çãê™ÇÉí Ñáååë çÇäáåÖëê∏ëÉå 
ëçã ë~ååçäáâí â~å âçééä~ë ë~ãã~å ãÉÇ ∏ÇÉÖ™êÇÉåK 
p~ãã~åä~Öí Ü~ê Ñóê~ ë®âê~ çÅÜ Éå çë®âÉê ÄóÖÖå~Ç âçåëí~íÉê~íëK qî™ ~î 
ÇÉëë~ Ü~ê îáä~í é™ ëóääëíÉåëÖêìåÇ çÅÜ î~êáí Ñ∏êëÉÇÇ~ ãÉÇ ê∏âìÖå~êK bå 
~î ÄóÖÖå~ÇÉêå~I eìë OI Ü~ÇÉ ®îÉå Éå Ü®êÇé~ääK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î 
ê∏âìÖåÉå á eìë O Ü~ê ÇÉå íê®âçåëíêìâíáçå á ëâáÑíÉëîÉêâ ëçã ëí∏íí~í 
ìÖåëãìêÉå î~êáí ã∏àäáÖ ~íí ÇÉí~äàëíìÇÉê~K qî™ ÄóÖÖå~ÇÉê Ü~ê î~êáí 
ìééÑ∏êÇ~ ìí~å ëóääëíÉåëÖêìåÇK _™Ç~ ÇÉëë~ ®ê åÉÇÄê®åÇ~K bîÉåíìÉääí Ñáååë 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí åÉÇÄê®åí Üìë ìí~å ëóääëíÉåëÖêìåÇK NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê éÉâ~ê 
é™ ~íí Ö™êÇÉå î~êáí á Äêìâ êìåí ™ê NQMM É hêK 

áÇ~ NUMR çÑ OUVS 



 
 

råÇÉê ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëíçäéJ 
çÅÜ ëí∏êÜ™äI ë~ãí Éå Ü®êÇK e®êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Öçäîä~ÖêÉå á eìë OK 
aÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê â~å î~ê~ ®äÇêÉ ®å ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇÉåK j∏àäáÖÉå 
Ü∏ê ÇÉ ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉå âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã Ñáååë ëíê~ñ 
åçêÇçëí çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê ®îÉå 
ëéêáÇÇ~ ~îëä~Ö çÅÜ ëéäáííÉê ~î âî~êíë é™íê®ÑÑ~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

áÇ~ NUMS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RNQU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâ∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíë E~îëä~ÖI ~îÑ~ääI Äáéçä®ê â®êå~F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉêå~ ~íí Éñéäç~íÉê~ íî™ çãê™ÇÉå âêáåÖ q~ääâìääÉå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

fåÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çãê™ÇÉí çÅÜ ÑäÉê~ éä~íëÉê î~ê ìê 
íçéçÖê~Ñáëâ ëóåéìåâí ä®ãéäáÖ~ ëçã Äçéä~íëä®ÖÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
∏ééå~ÇÉë OP ëÅÜ~âíK aÉ î~ê ìéé íáää RR ã ä™åÖ~I NIM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ìéé 
íáää MIPM ã Çàìé~K m™ Ü∏àÇêóÖÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê á ëÅÜ~âíÉå ÉääÉê îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉåK qÉêê®åÖÉå î~ê ÇçÅâ Äáíîáë 
âê~ÑíáÖí ÄÉî®ñí ãÉÇ Äìëâ~ê çÅÜ íê®Ç îáäâÉí Ñ∏êëî™ê~ÇÉ Ñ®äí~êÄÉíÉíK 
m™ Éíí ∏ééÉí çãê™ÇÉ Eéä~í™F ãÉÇ ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK hìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå íàçÅâäÉâ ìéé íáää MINM 
ã Ñ~ååë á ÑäÉê~ ~î ëÅÜ~âíÉåK aÉ î~ê Ñê®ãëí äçâ~äáëÉê~ÇÉ íáää ÇÉå î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î éä~í™å çÅÜ áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ âçäÄáí~ê çÅÜ ëçíK cäÉê~ ëíçäéÜ™ä 
î~ê~î Éíí ëíÉåëâçíí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ çÅÜ î®ëíê~ ÇÉäK bå 
ëí∏êêÉ Ü®êÇ EOIQMñNIQM ãF é™íê®ÑÑ~ÇÉë á éä~í™åë ë∏Çê~ ÇÉäK e®êÇÉå 
áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí ëâ®êîëíÉåI ëçí çÅÜ âçäK cóåÇ ~î ~îÑ~ääI ~îëä~Ö çÅÜ Éå 
Äáéçä®êâ®êå~ ~î âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ éä~í™åë î®ëíê~ â~åíI ëíê~ñ 
åÉÇ~åÑ∏ê Éå ÄÉêÖêóÖÖK 

áÇ~ NUMT çÑ OUVS 



 
aÉ ë~ãã~åí~Öå~ ÑóåÇÉå çÅÜ ä®ãåáåÖ~êå~ íóÇÉê é™ ã®åëâäáÖ~ 
~âíáîáíÉíÉê á çãê™ÇÉíI ÇÉäë ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉê çÅÜ ìåÇÉê Éå ëÉå~êÉ éÉêáçÇI 
ÉîÉåíìÉääí à®êå™äÇÉêK hçäéêçî íçÖë á ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉå Ü~ê ®ååì áåíÉ 
~å~äóëÉê~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê OMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NUMU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RNUM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ iìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü∏ÖI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ÇÉäîáë ~î Éíí åìãÉê~ åÉÇä~Öí ëâàìíÑ®äí ë~ãí ÄÉíÉëJ çÅÜ 
™âÉêóíçêK p~ãã~åä~Öí ìééÖáÅâ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí íáää UMM MMM ãOK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~ÇÉë ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí çÅÜ êÉëìäí~íÉí ÄäÉî 
~íí Éå çêÉÖáëíêÉê~Ç Ü∏Ö ë~ãí íêÉ ã~äëíÉåëä∏é~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK e∏ÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë∏ÇÉê çã ÇÉå ÑÇ ãáäáí®êÑ∏êä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ ÇÉ íêÉ 
ã~äëíÉåä∏é~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á íî™ çäáâ~ ™âÉêóíçêK j~äëíÉåëä∏é~êå~ 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÑóåÇ ~î ëâ®êîëíÉå á ™âÉêóíçêå~ ÑäÉê~ çäáâ~ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉå á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ á ™âÉåóí~å 
áåíáää ÇÉå åóìééí®Åâí~ Ü∏ÖÉK f ÄÉíÉëã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ éä~í™Éê ëçã 
®ê ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ®ê 
å∏Çî®åÇáÖ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK _Éëäìí á Ñê™Ö~å Ñ~íí~ë ~î 
i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

áÇ~ NUMV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NUNM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PMST OMMM 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó £ëíê~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éíí åóíí Ñà®êêî®êãÉå®í ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
hçåíêçääÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã 
é~ëëÉê~ÇÉ á å®êÜÉíÉå ~î êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK _ä~åÇ ~åå~í 
é~ëëÉê~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äí ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVPTI Éå êÉëí ëíÉå çÅÜ 
ÑäÉê~ ÑóåÇéä~íëÉê Ñ∏ê ëâÉäÉííÇÉä~êK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ åó~ Öê~îÑóåÇ á ÇÉ 
~âíìÉää~ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖ~êå~K f s~ííìÖ~í~åI é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå âî hçãÉíÉå 
NSI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉêK aÉíí~ Ü~ê Ç~íÉê~íë ãÉÇ NQ` íáää 
OUpHLJSR _mI îáäâÉí ÖÉê Éå ë~ååçäáâ Ç~íÉêáåÖ íáää éÉêáçÇÉå NRMMJNUMM É 
hêK _ê~åÇä~ÖêÉíë Ñìåâíáçå ®ê çâä~êK 

áÇ~ NUNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó RVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó OORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó NNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NUNO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQMS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
dê™Äê∏Çê~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÄóíÉ ~î î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ 
çãë®ííåáåÖ ~î íêÉ Äêìåå~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉêK 

aàìéëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê çãë®ííåáåÖ ~î íî™ Äêìåå~ê ÄÉê∏êÇÉ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ íáää MIRM ã çÅÜ ÇÉ âìåÇÉ Ñ∏äà~ë ìíãÉÇ 
Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ëíê®Åâ~ ~î S ãK aÉ ÄÉëíçÇ Ñê®ãëí ~î ÜçãçÖÉå~ 
äÉêÄä~åÇ~ÇÉ Üìãìëä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ëã™ëíÉåI íÉÖÉäI â~äâëíÉåLÑäáëI âçä 
çÅÜ ëçí ë~ãí Éåëí~â~ ÄÉåK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK pÅÜ~âíÉå î~ê 
Å~ OIR ñ R ã çÅÜ OIR ñ OIR ã ëíçê~K pÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê Å~ O ãK 

áÇ~ NUNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUNQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQMQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
sáâáåÖëí~ÇI i~ãÄçÜçîI qçêåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
ãÉää~å sáâáåÖëí~Ç çÅÜ qçêåÄóK 

råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ãçíáîÉê~ÇÉë ~î Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇ çÅÜ å®êÜÉí íáää îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉ Äçéä~íëä®ÖÉåK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí 
ìåÇîáâ~ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉëK 
sáÇ i~ãÄçÜçî çÅÜ îáÇ däóííáåÖÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK cóåÇ ÖàçêÇÉë ~î Ää ~ âÉê~ãáâ çÅÜ 
äÉêâäáåáåÖK bå ãáåÇêÉ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖàçêÇÉë ~î ÇÉ Ä™Ç~ Äçéä~íëÉêå~K 

áÇ~ NUNR çÑ OUVS 



o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

h®êå~ NOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ NUNS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQMP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^ÇàìåâíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éñéäç~íÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê áÇ~Ö Éå ÑçíÄçääëéä~å åçêê çã ä®ê~êÜ∏Öëâçä~å çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää h~ãéÉå çÅÜ eìååÉÄÉêÖK 
bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí î®ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î 
çãê™ÇÉí ®ê âê~ÑíáÖí ìíëÅÜ~âí~ÇÉ ãÉÇ~å ÇÉ ∏ëíê~ Ü~ê ëíçê~ ã®åÖÇÉê 
é™Ñ∏êí ã~íÉêá~äK f ÇÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ Ñáååë ®îÉå çÇäáåÖëJLéä~åÉêáåÖëä~ÖÉê 
ãÉÇ Üìã∏ë ë~åÇ á ÄçííÉåK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉëK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ëçã ÉåäáÖí ìåÇÉêíÉÅâå~Ç âê®îÉê 
å™Öê~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ NUNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUNU çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PQMO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí açã~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ E^JÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NMM ãO çÅÜ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
Éåëí~â~ é~êíáÉê ãÉÇ çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK ^î ÇÉå íçí~ä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å î~ê ÜÉä~ VRB ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâáåÖêÉééK 
pí∏êåáåÖ~êå~ î~ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå çâ®åÇ~ çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î 
â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê î~ííÉåI ~îäçéé çÅÜ ÉäK 
f ÇÉ çê∏êÇ~ é~êíáÉêå~ ëçã ä™Ö á ÇÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î óí~å é™íê®ÑÑ~Çë 
âìäíìêä~ÖÉêI Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Éíí Äê®åí Öçäî Ñê™å Éå ÄóÖÖå~ÇK 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ Ü®êäÉÇ~ë íáää ÇÉå ëíÉåä~ÖÇ~ Ö™êÇëéä~å ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ ëçã Ç~íÉê~íë íáää NVMMJí~äK råÇÉê 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ã®âíáÖÜÉí ~î Å~ 
MIRM ãK hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î Üìã∏ë ëáäí ãÉÇ Éåëí~â~ áååÉÜ™ää ~î 
âçäÄáí~êI ÇàìêÄÉåI â~äâÄêìâ ãKãK 
m™ Éå Å~ O ñ O ã ëíçê óí~ Ñ~ååë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí éä~åâÖçäîK aÉí î~ê 
âê~ÑíáÖí Äê®åí çÅÜ ∏îÉêä~Öê~í ãÉÇ Éíí Å~ MINM ã íàçÅâí ÇÉäîáë ëáåíê~í 
ë~åÇä~ÖÉêK p~åÇÉå Ü~ê íêçäáÖÉå ~åî®åíë Ñ∏ê ~íí ÉÑíÉêëä®Åâ~ Äê~åÇÉåK 

áÇ~ NUNV çÑ OUVS 



råÇÉê éä~åâÖçäîÉí Ñ~ååë ÑäÉê~ åáî™Éê ãÉÇ ëáäíáÖ~ çÅÜ ÑóåÇÑ~ííáÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUOM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
qÉ~íÉêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ä~ÖåáåÖ ~î s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ä™Ö ëíê~ñ î®ëíÉê çã iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíåáåÖÉå ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ 
ëíÉêáä ã~êâ çÅÜ ëÉåíáÇ~ Ä®êä~ÖÉêLÑóääå~Çëä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUON çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
üÄó Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíãÉÇ Éå 
ëíê®Åâ~ çã Å~ ORM ãK 

pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIR ãI ãÉää~å QJU ã ä™åÖ~ çÅÜ ãÉää~å MIPMJMIRM 
ã Çàìé~K fåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j~êâÉå ÄÉëíçÇI Ñ∏êìíçã 
ã~íàçêÇÉåI ~î ëíóî äÉê~ ëçã Äáíîáë î~ê ë~åÇÄä~åÇ~ÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUOO çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PTVO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
ûäîÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Ü®êÇI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î îáêâÉëä~ÖÉê çÅÜ ÜóîäÉêá ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
rsQ ìíÖ∏êë ÉåäáÖí Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î íî™ Ñä~Åâ~ ∏îÉêíçêî~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ÑäÉê~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ë ëíçêäÉâ çÅÜ ~åí~äK bíí ëÅÜ~âí ÇêçÖë ∏îÉê Éå ~î ÇÉ 
â®åÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ E^NF çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ éä~íëÉê Ç®ê 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê î~ê ëóåäáÖ~ á óí~åK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄáÇêçÖ íáää ~íí 
óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê E^O çÅÜ ^PF é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí Éå Ü®êÇE^QFK 
f ã~êâóí~å âìåÇÉ óííÉêäáÖ~êÉ Å~ åáç ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á~âíí~ë ÖÉåçã 
Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ â~åíâÉÇàçêK 
f Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ ~ääÇÉäÉë áåíáää rsQ ÇêçÖë Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí Ñ™ 
Éå ìééÑ~ííåáåÖ çã Ñçêåä®ãåáåÖÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ ãçí åçêêI ∏ëíÉê çÅÜ 
ë∏ÇÉêK f Éíí ~î ÇÉ åçêê~ ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê E^R çÅÜ ^SFK 
pÅÜ~âí ÇêçÖë ®îÉå á Éå ™âÉêóí~ î®ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉíI rsQK m™ Ü∏àÇêóÖÖÉå 
å®êã~ëí Öê~îÑ®äíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëíçäéÜ™ä E^UI ^NN çÅÜ ^NOF çÅÜ íêÉ 
Ü®êÇ~ê E^TI ^V çÅÜ ^NMFK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê å™Öçí åÉÇÇê~Öå~ Ñê™å 
Ü∏àÇêóÖÖÉåë âê∏å ãçí ë∏ÇÉêK 
q∏êåÉî~ää~ ONRWO ÄÉëí™ê ~î Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ëçã á ëáå ë∏Çê~ ÇÉä 

áÇ~ NUOP çÑ OUVS 



ìíÖ∏êë ~î Éå Ñ®Ö~í~K c®Ö~í~å î~ê ÉåäáÖí Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí çë®âÉê çÅÜ 
âìåÇÉ áåíÉ é™íê®ÑÑ~ë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉíí~ çãê™ÇÉ ä®ãå~ë ~î 
ÇÉå ~åäÉÇåáåÖÉå ìí~å îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
rsQ çÅÜ ÇÉå åóìééí®Åâí~ Äçéä~íëÉåI £ij NI çãÑ~íí~ë ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ~î 
âìäíìêãáååÉëä~ÖÉå çÅÜ çã Éñéäç~íÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí ëâ~ ëâÉ ã™ëíÉ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ ONRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ PPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ PPQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ PPQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NUOQ çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTMU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pó~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå îáääçê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

fåÑ∏ê ëáâíê∏àåáåÖ áåîáÇ ÇÉå ~åëäìí~åÇÉ ä~åÇëî®ÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Ü™äî®ÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ÖÉåçã Öê®îåáåÖ ~î ë∏âëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î ÑóåÇI ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉêK bíí íî®êëåáíí ÇêçÖë íî®êë ∏îÉê ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Ü™äî®ÖÉåK 
f íî®êëåáííÉí ÖàçêÇÉë áåÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ëçã íóÇÇÉ é™ ~íí ÇÉí ê∏êÇÉ ëáÖ çã 
Éå Ü™äî®ÖK aÉí ®ê íêçäáÖ~êÉ ~íí ~åí~ ~íí Ü™äî®ÖÉå Ñçêíë®ííÉê é™ 
ä~åÇëî®ÖÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~K 

áÇ~ NUOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ NUOS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUSQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
üëÇóãäáåÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉíI ëçã ®ê ëâçÖëÄÉîìñÉíI ìíÖ∏êë ~î Éíí âê∏å ~î Éå ™ëêóÖÖ çÅÜ ÇÉëë 
ëóÇJ çÅÜ î®ëíëäìííåáåÖ~êK råÇÉêä~ÖÉí ìíÖ∏êë ~î ë~åÇK m™ âê∏åÉí Ñáååë íî™ 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå êìåÇ çÅÜ Éå âî~Çê~íáëâ 
Epä~â~ SOWNJOFK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ êìåÇ~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã ÇÉ íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉI Çîë 
ë~ãã~åë~íí~ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå~ê EÅ~ MIQM ã çÅÜ ëí∏êêÉFK aÉëë~ ä™Ö á 
î®ëíëäìííåáåÖÉå ãÉÇ Éíí ~îëí™åÇ ~î Å~ OMJOR ã Ñê™å ÇÉ íî™ é™ âê∏åÉíK 
bíí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çâ®åí Öê~îçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë 
ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåI çÅÜ ëíê®ÅâÉê ëáÖ ë~ååçäáâí ®îÉå ∏ëíÉêìí Éíí ëíóÅâÉ ìí~åÑ∏ê 
íçãíÖê®åëÉåK dê~îçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Ñä~Åâ~I êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê îáäâ~ 
®ê í®íí éä~ÅÉê~ÇÉK qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ®ê ÇçÅâ ëî~Öí î®äîÇ~ ãÉå î~ê Éà 
ëóåäáÖ~ Ñ∏êÉ ~îíçêîåáåÖK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ ÄÉëí~ê ~î MINMJMINR ã ëíçê~ 
ëíÉå~êI î~ê~î Éå ëíçê ÇÉä ®ê ëâ®êîáÖ~K _ÉÖê®åëåáåÖ~êå~ ãÉää~å 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ÇÉäîáë ÇáÑÑìë~ Ç™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ á ë∏âëÅÜ~âíÉå çÑí~ 
Ñê~ãíê®ÇÇÉ äáâí í®Åâ~åÇÉ ?ëíÉåã~ííçê?K f Éå ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 

áÇ~ NUOT çÑ OUVS 



 

âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ à®êå®äÇÉêëâ~ê~âí®êK fåçã üëÇóãäáåÖÉå OWO ÄêÉÇÉê 
Öê~îçãê™ÇÉí ìí ëáÖ áåçã Éå Å~ NRMM ãO ëíçê óí~ é™ ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ™ëÉåë 
âê∏åK ^îëí™åÇÉí íáää ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÖêìééÉå ®ê Å~ TM ãK 
fåçã üëÇóãäáåÖÉå OWO Ñáååë íî™ ™íëâáäÇ~ Öê~îçãê™ÇÉå ëçã ãçêÑçäçÖáëâí 
ëÉíí â~å Ç~íÉê~ë íáää ë~ãã~ ëâÉÇÉI Çîë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ ëå~ê~ëí 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
fåÖ~ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ SOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ SOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ SOWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ SOWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NUOU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUSP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
ióÅâÜÉãëî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^J~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë Éíí ëÅÜ~âí çã Å~ NñP ã ìééK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NUOV çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PUQT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hêçâÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI éçêëäáåI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~íí ä~Ö~ Éå ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáããÉêâçåëíêìâíáçå ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã 
êÉëíÉêå~ ~î Éå Äêìåå ÉääÉê â®ää~êÉK båÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î 
âçåëíêìâíáçåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíK aÉåå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ÇÉä ~î Éå 
åÉÇÖê®îåáåÖ âä®ÇÇ ãÉÇ å®îÉê çÅÜ Äáä~í íáããÉêK hçåëíêìâíáçåÉå î~ê 
áÖÉåÑóääÇ ãÉÇ Éíí ÑÉíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ íê®Äáí~ê çÅÜ âîáëí~êK fåÖ~ 
Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÑóääåáåÖÉåK mêçîÉê Ñ∏ê NQ` ~å~äóë Ü~ê 
í~Öáíë é™ âçåëíêìâíáçåÉå çÅÜ ÑóääåáåÖÉåK 
£îÉê âçåëíêìâíáçåÉå Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MIP ã 
çÅÜ Ç®ê∏îÉê çäáâ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë NIPJNIS ã 
ìåÇÉê ~ëÑ~äíÉå ãÉÇ ìåÇ~åí~Ö Ñ∏ê îáÇ íáããÉêâçåëíêìâíáçåÉå Ç®ê ëíÉêáä 
ã~êâ áåíÉ Öê®îÇÉë Ñê~ãK 

áÇ~ NUPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NUPN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PUQS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄóÖ~í~åI píçê~ s~ääÖ~í~åI £ëíê~ hóêâçÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
_ÉåI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ E_ffWQI ëíÉåÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó~ ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê çÅÜ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê Ä∏êà~ê ìééíê®Ç~ á 
Ü∏àÇ ãÉÇ g®êåî®ÖëÖ~í~å Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ∏â~ á çãÑ~ííåáåÖ å®êã~êÉ ëí~ÇÉåë 
ÅÉåíêìãK c∏êìíçã âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ é~êíáÉê ãÉÇ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå î~êáÉê~ê ãÉää~å MINR çÅÜ MIRM ãK 

áÇ~ NUPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NUPP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PUQR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
cçääáåÖÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë äàìë~ ë~åÇáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ Ü~ÇÉ Éå 
ã®âíáÖÜÉí é™ MIPJMIR ãK f ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ ®îÉå ëé™ê ÉÑíÉê 
Ö®êÇÉëÖ™êÇëëí∏ê~ê çÅÜ ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NUPQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PUQP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
dìääêáåÖëÖ~í~åI píê~åÇî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E^I _fI _ffWQIëíÉåÖçÇëI Ñ~à~åëFI Öä~ëI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäI å™ä~êI 
à®êåÑ∏êÉã™äI ëéáâ~êI ~îÑ~ää Ñê™å ÄÉåÜ~åíîÉêâI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
pÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ áåäÉÇÇÉë á píê~åÇî®ÖÉå ìí~å íáääëí™åÇ ÉåäáÖí 
hjiK ^êÄÉíÉí ìééí®ÅâíÉë çÅÜ ëíçéé~ÇÉë ÉÑíÉê ~íí Éå Å~ RM ã ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ á píê~åÇî®ÖÉå ëÅÜ~âí~íëK aÉíí~ ëÅÜ~âí ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âíÉëK aÉí 
Ñçêíë~íí~ ~êÄÉíÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÉÑíÉê 
i®åëëíóêÉäëÉåë ãìåíäáÖ~ ÄÉëäìíK 
sáÇ ÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á âî pâÉå~Äêçå 
ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ â®ää~êÉ ëçã Öê®îíë ÖÉåçã ãÉÇÉäíáÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉêK i®åÖë píê~åÇî®ÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ NIOJNIU ãK f âî häçëíÉêâî~êåÉåI å®êã~ëí 
píê~åÇî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å âçééä~ë íáää Éíí 
ÄêóÖÖÉêá ëçã Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK 

áÇ~ NUPR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NUPS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVQP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
e™Åâä~I o∏âáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë ∏îÉê ™âÉêã~êâ ëçã î~ê ãóÅâÉí î~ííÉåëàìâ ÉÑíÉê Ü∏ëíÉåë 
áÜ®êÇáÖ~ êÉÖå~åÇÉK aÉí î~ê ëî™êí ~íí ëÉ å™Öçí á ëÅÜ~âíÉí ÉÑíÉêëçã 
â~åíÉêå~ ê~ë~ÇÉ ÜÉä~ íáÇÉåK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ MIT ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ MIU ã 
ÇàìéíK råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë äÉê~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ NUPT çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PTRV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~íçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçåÉê ~î Éíí íÉäÉê∏ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí î~ê ÉåÇ~ëí Å~ PIR ã ä™åÖí çÅÜ MIV J NIQ ã ÄêÉíí 
ãÉÇ Éíí Çàìé é™ Å~ MIU ãÉíÉêK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
Å~ MIQ ã ìåÇÉê Ö~íìåáî™K 
aÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí íê®Ñäáëä~ÖÉê Ää~åÇ~í ãÉÇ êáë çÅÜ Éåëí~â~ ãáåÇêÉ 
ëíÉå~êI MIMPJMIMT ãK cóåÇÉå á ä~ÖêÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉåI çÅÜ Éíí 
à®êåÑ∏êÉã™ä á íê®ëâ~ÑíK f ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí é™ Éíí Çàìé ~î 
Å~ MIU ãÉíÉê ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ íê®éä~åâçêK 
aÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí ~îÖ∏ê~ íáää îáäâÉå íóé ~î âçåëíêìâíáçå ÇÉ íáääÜ∏êíK aÉ 
Ü~ê ìêëéêìåÖäáÖÉå Ñçêíë~íí íî®êë ∏îÉê â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ãÉå Öê®îÇÉë ë∏åÇÉê 
Ñ∏ê ä®åÖÉ ëÉÇ~åI îáÇ åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÅÉãÉåíê∏êÉåK 

áÇ~ NUPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUPV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUMR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pâ~ääÉÖ®êÇÉI oáÇÇ~êíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖÉå áåíÉ ëâìääÉ âçãã~ 
~íí ÄÉê∏ê~ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK sáÇ pâ~ääÉÖ®êÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáëëí®åâí 
Äçéä~íëä®ÖÉK aÉíí~ âçã ÇçÅâ áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ gçåëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ê~ÇëÜ~ãã~ê 

áÇ~ NUQM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
POPR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
gìëëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ~êI íêÉâ~ãã~êÄêìååI 
áåÑáäíê~íáçåëÄ®ÇÇ çÅÜ Ñ∏êÇÉäåáåÖëÄ®ÇÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ~íí á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää çãê™ÇÉí Ñ∏ê 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ äáÖÖÉê Éå Öê~îÖêìéé EeÉÇ~ NMWNJPF çÅÜ íî™ Öê~îÑ®äí 
EeÉÇ~ NNWN çÅÜ eÉÇ~ NOWNFK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eÉÇ~ NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉÇ~ 

áÇ~ NUQN çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NVMQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
^ëéÉÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëíçäéÄóíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíëáåë~íëÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á å®êÜÉíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ sáâáåÖëí~Ç 
VNWNI VOWN çÅÜ NMSWNK sáâáåÖëí~Ç VNWN ÄÉëí™ê ~î Éå ÑóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖI 
Å~ Q ñ R ãI çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖK sáâáåÖëí~Ç VOWN ÄÉëí™ê ~î Öê~îÑ®äí çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖK dê~îÑ®äíÉí áååÉÑ~íí~ê NM êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáâáåÖëí~Ç 
NMSWN ÄÉëí™ê ~î Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ SJT ã á Çá~ãÉíÉêK 
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê ~ää~ á Ü~Öã~êâ é™ Éå ëî~Ö Ü∏àÇêóÖÖ ëçã ä∏éÉê á 
åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖK aÉí î~ê êáãäáÖí ~íí ~åí~ ~íí ÇÉ íêÉ Éå Ö™åÖ ìíÖàçêí Éå 
ÉåÜÉíK mä~íëÉå Ñ∏ê ëíçäéÄóíÉí ®ê Éå Ñä~Åâ ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ á ™âÉêã~êâ çÅÜ 
ìíÖ∏ê Éíí ãóÅâÉí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉK 
póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê ~íí íáääëÉ ~íí áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë 
~î å®êÜÉíÉå íáää çî~å å®ãåÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí 
óííÉêäáÖ~êÉ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ é™íê®ÑÑ~ë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
sáÇ ëíçäéÄóíÉí íçÖë Éíí ëÅÜ~âí çã Å~ P ñ O ã ìéé á ™âÉêã~êâK pÅÜ~âíÉí 
íçÖë ìéé áåíáää ÄÉÑáåíäáÖ ëíçäéÉK pÅÜ~âíÉí âçåíêçääÉê~ÇÉë åÉê íáää çê∏êÇ 
ã~êâ çÅÜ ÇÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î 

áÇ~ NUQO çÑ OUVS 



 
 

 

~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖ áåÑ∏ê ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ìééí®ÅâíÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ 
ëçã áåíÉ Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇK píÉåëíê®åÖÉå ä∏éÉê Å~ RM ã á åçêÇäáÖ êáâíåáåÖ 
Ñê™å sáâáåÖëí~Ç NMSWNK píÉåã~íÉêá~äÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å Å~ MIP çÅÜ MIT ã 
á Çá~ãÉíÉêK píÉåëíê®åÖÉå î~ê Å~ OJOIR ã ÄêÉÇI ãçëëÄÉî®ñí çÅÜ ÄÉä®ÖÉå á 
Ü~Öã~êâK sáÇ Éå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ ÇÉ ∏îêáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉíI 
ë™ ÄÉëí™ê ÇÉ ~î Öê~î~êLÖê~îÑ®äí ãÉÇ ëíÉåëíê®åÖK aÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê Ç™ ëçã çã 
®îÉå sáâáåÖëí~Ç NMSWN Ö∏ê ÇÉíI îáäâÉí ëí®êâÉê ìééÑ~ííåáåÖÉå çã Éíí 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ NUQP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NVMR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^ëóäÉåI iáää~ ä®â~êîáää~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖI á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖI ìééíê®ÇÉ é™ Å~ MIQMJMIQR ã Çàìé ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ 
Öê®ëóí~K c~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ âçã áåíÉ íáää ëâ~Ç~ ÖÉåçã ÇÉí ~âíìÉää~ 
áåÖêÉééÉí Ç™ íÉäÉâ~ÄÉäå âìåÇÉ Ñ∏êä®ÖÖ~ë é™ MIOJMIP ã Çàìé á é™Ñ∏êÇ~ 
ãçÇÉêå~ ã~ëëçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NUQQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVNM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
jìåâíê®ÇÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
mêçÑáäÜìÖÖÉå â~äâëíÉåëÇÉí~äà 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åóíí ~îäçéé ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçêK aÉëë~ î~ê á 
ÜìîìÇë~â ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK båëí~â~ Öêçé~ê çÅÜ é~êíáÉê ãÉÇ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê~ãíê®ÇÇÉ á éêçÑáäÉåK p~ãã~åä~Öí âìåÇÉ ÑÉã çäáâ~ 
~âíáîáíÉíëÑ~ëÉê ìêëâáäà~ë çÅÜ ä~ÖêÉå ~åíóÇÇÉ ~íí ÇÉí Ñ∏êÉâçããáí íî™ Ñ~ëÉê 
ãÉÇ çãÑ~íí~åÇÉ éä~åÉêáåÖë~êÄÉíÉå á çãê™ÇÉíK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ MIS J MIU ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë 
Ö™êÇëóí~K 

áÇ~ NUQR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NUQS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVMV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
_êçÄóäÉÇåáåÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëíçäéÄóíÉå çÅÜ àçêÇÑ∏êëí®êâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÉåÇ~ëí Éíí ëíçäéÄóíÉ ÄÉê∏êÇÉ ®äÇêÉ 
ä®ãåáåÖ~ê áåîáÇ sáâáåÖëí~Ç NTSWN EíçêéÉí pä~åíÉå îáÇ häçîëíÉåFK 
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉêäáâå~åÇÉ çãê™ÇÉ áåîáÇ 
Éíí î~ííÉåÜ™ä áåçã sáâáåÖëí~Ç NTSWNK aÉíí~ ìééí®ÅâíÉë ÖÉåçã ëçåÇåáåÖ 
î~êÑ∏ê ÇÉå åó~ ëíçäéÉå éä~ÅÉê~ÇÉë á ë~ãã~ Ü™ä ëçã ÇÉå Ö~ãä~ ëí™íí áK 
£îêáÖ~ ëíçäéÄóíÉå çÅÜ àçêÇÑ∏êëí®êâåáåÖ~ê âìåÇÉ ëâÉ ìí~å ~íí Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉëK 

áÇ~ NUQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ NUQU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVMU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
kóÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î ÄÉÑáåíäáÖí ëéáääî~ííÉåäÉÇåáåÖ ë~ãí 
âçãéäÉííÉêáåÖ ãÉÇ Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ãçíáîÉê~ÇÉë ~î s~ÇëíÉå~ ëí~Çë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ çÅÜ ÇÉí 
~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí ëâÉÇÇÉ é~ê~ääÉääí ãÉÇ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë™î®ä âìäíìêä~ÖÉê ëçã âçåëíêìâíáçåÉêK f 
ÜìîìÇë~â ÄÉê∏êÇÉë Éíí çãÑ~íí~åÇÉ éä~åÉêáåÖëä~ÖÉêI á îáäâÉí Éíí ~åí~ä 
éêçîêìíçê Öê®îÇÉëK hçåëíêìâíáçåÉêå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëóääëíÉåëê~ÇÉê çÅÜ Éíí 
ëéáëê∏ëÉK 

áÇ~ NUQV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NURM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVMT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
eçîëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI âÉê~ãáâI ëéáâ~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê åó Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

 aÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ Ä®êä~ÖêÉí ëÅÜ~âí~ÇÉë åÉê Å~ MIQJMIT ãK m™ ÇÉåå~ åáî™ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå 
ëíÉåä~ÖÇ Ö~í~ çÅÜ ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñêáä~ÇÉë Ä™ÇÉ Ö~íìJ çÅÜ íçãíã~êâK aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
kóÖ~í~å Ü~ê ÉåÇ~ëí î~êáí Ü®äÑíÉå ë™ ÄêÉÇ ëçã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ î~êÑ∏ê 
Öê®åëÉå Ñ∏ê íçãíÉêå~ é™ ÇÉëë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~ Ñ∏êëâàìíáíë ™í åçêÇçëíK 
f ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê Äêìåå~êå~ ìééã®ííÉë Éå âìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâ é™ ÇêóÖí NIO 
ãK aÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå áååÉÜ™ääÉê ãóÅâÉí ëíçê~ ã®åÖÇÉê íê®ÑäáëK `~ MINR ã 
∏îÉê ÇÉå ëíÉêáä~ ÄçííÉåäÉê~å Ñê~ãâçã Éíí ÑÉíí ã∏êâí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå 
êáëÄ®ÇÇK píÉêáä ã~êâ Ñáååë é™ Éíí Çàìé ~î Å~ NIU ã ìåÇÉê óí~å é™ Ç~ÖÉåë 
Ö~í~K 

áÇ~ NURN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NURO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PUQO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
jìåâÖ®êÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ÖÉåçãÑ∏êÇÉ jà∏äÄó âçããìå 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êK 

pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìí~å íáääëí™åÇ ÉåäáÖí hjiK 
pÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ Éå íê®âä®ÇÇ åÉÇÖê®îåáåÖ ãÉÇ 
~îÑ~ääëã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ÖêçéÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇàìêÄÉå çÅÜ Éåëí~â~ 
íÉÖÉäÑäáëçêK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë ëçã âìåÇÉ å®êã~êÉ Ç~íÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖÉåK 
bíí Ñ∏êë∏â ~íí Ç~íÉê~ íê® Ñê™å ÖêçéÉå âçããÉê ~íí Ö∏ê~ëK 

áÇ~ NURP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NURQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVPT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^êÄÉí~êÉåI jçí~ä~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëFI éçêëäáåI Öä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ NM ã ä™åÖí çÅÜ O ã ÄêÉíí ë~ãí O ã ÇàìéíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÇçÅâ îáÇ Éå 
åçÖÖê~åå ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉ 
áååÉÜ∏ää Ñ~à~åëI éçêëäáå çÅÜ ëÉåíáÇ~ Öä~ëK aÉ Ü~ê íêçäáÖÉå íáääâçããáí á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë åÉÇK 

áÇ~ NURR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NURS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
RMSQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
d~Öå~êéI qçääëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®ÖI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

aÉå ÄÉëíçÇ ~î â~êíëíìÇáÉê çÅÜ áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉI ëíê~ñ ëóÇî®ëí çã Éå í~ääéä~åíÉêáåÖI ãÉÇ Éíí íáçí~ä 
Öêçé~ê îáäâ~ íêçäáÖÉå ìíÖ∏ê í®âíÖêçé~êK sáëë~ î~ê â~åí~ÇÉ ãÉÇ î~ää~ê çÅÜ 
Ü~ÇÉ Éíí ~åëÉåäáÖí ÇàìéK 
qî®êë ∏îÉê çãê™ÇÉíI á ëóÇî®ëíäáÖJåçêÇçëíäáÖ êáâíåáåÖI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü™äî®ÖK aÉå î~ê Äáíîáë Ö~åëâ~ çíóÇäáÖ ãÉå Ü~ÇÉ á ∏îêáÖí Éíí Çàìé é™ 
ãÉää~å MINJMIP ã çÅÜ î~ê ëçã ãÉëí O ã ÄêÉÇK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå Ñ∏äàÇÉë 
ÇÉëë ÜÉä~ ëíê®ÅâåáåÖ î~êîáÇ ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå Ä∏êà~ÇÉ îáÇ 
Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ qçääëí~Ç NNRWN çÅÜ Ñçêíë~ííÉ ãçí åçêÇçëí áå á 
í~ääéä~åíÉêáåÖÉåK qóî®êê î~ê ÇÉëë Ñçêíë®ííåáåÖ Ñ∏êëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
ã~êâáåÖêÉéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çÇäáåÖ çÅÜ éä~åíÉêáåÖ ~î íê®ÇK 
píê~ñ ë∏ÇÉê çã Ü™äî®ÖÉå Ñ~ååë Éå íÉêê~ëëÉêáåÖK aÉå î~ê âê~ÑíáÖí 
ã~êâÉê~Ç á íÉêê®åÖÉå çÅÜ çî~åäáÖÖ~åÇÉ éä~í™ î~ê á ÇÉí å®êã~ëíÉ ëíÉåÑêáK 
mä~í™å çÅÜ íÉêê~ëëÉêáåÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå ÜìëíÉêê~ëë ÉääÉê Éå Ñçëëáä ê∏àÇ 
çÇäáåÖëóí~K 

áÇ~ NURT çÑ OUVS 



 
 

fåÑ∏ê Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI Ä∏ê ÖÉåçãÑ∏ê~ëK sáÇ ÇÉå âçããÉê 
ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ë ∏îÉê ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ë~ãí ∏îÉê óíçê 
ëçã îÉêâ~ê âìåå~ áååÉÜ™ää~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK _Éëäìí á 
Ñê™Ö~å çã Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉåI 
âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ qçääëí~Ç NQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíê~ qçääëí~Ç NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NURU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

^fp kê üê 
NTOO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
a∏îÉÜìëI _ÉåÖíëíçêéÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç àçêÇJ çÅÜ äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 
f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ â~êíëíìÇáÉê çÅÜ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äíK 
bÑíÉê â~êíëíìÇáÉê âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ Ñ~ååë å™Öê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ î~ê~ ëé~êë~ãí áåîÉåíÉê~íI 
î~êÑ∏ê Éå ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí î~ê ãçíáîÉê~ÇK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå á Ñ®äí ëíìÇÉê~ÇÉë ë~ãíäáÖ~ ëíçäéJ çÅÜ ëí~íáçåëéä~íëÉêI 
ë~ãí ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ àçêÇâ~Ää~êå~ë ëíê®ÅâåáåÖ~êK aÉí âìåÇÉ îáÇ 
ÄÉëáâíåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ë ~íí ëíçäé~êå~ë éä~ÅÉêáåÖ áåíÉ êáëâÉê~ÇÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ å™Öê~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK sáÇ Éíí é~ê éä~íëÉê âìåÇÉ ÇçÅâ Ñçëëáä 
™âÉêã~êâ çÅÜ Éíí ãóÅâÉí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉ åçíÉê~ë EëÉ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~FK 
_çéä~íëä®ÖÉí îáÇ aê®ííáåÖÉ ìíÖ∏êë ~î Éå Ñä~Åâ ëóÇî®ëíëäìííåáåÖ é™ Éå 
ã~êâ~åí Ü∏àÇêóÖÖK aÉå Ñçëëáä~ ™âÉêã~êâÉå ÄÉëí™ê á ™âê~ê çã Å~ RM ñ OM 
ãI çãÖáîå~ ~î ä™Ö~ ê∏àëíÉåëî~ää~êK fÇ~Ö ®ê çãê™ÇÉí Ü~Öã~êâK s~êâÉå 
Äçéä~íëä®ÖÉí ÉääÉê ÇÉå Ñçëëáä~ ™âÉêå âçããÉê ~íí é™îÉêâ~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 
sáÇ a∏îÉÜìë âçããÉê åó àçêÇâ~ÄÉä ~íí ä®ÖÖ~ë á ™âÉêLÜ~Öã~êâK aÉåå~ 

áÇ~ NURV çÑ OUVS 



 

äçâ~ä ìíÖ∏êë ~î Éå Ñä~Åâ ëóÇ∏ëíëäìííåáåÖ çÅÜ ë™î®ä ã~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉå ëçã 
íçéçÖê~Ñá í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉíí~ ®ê Éíí ãóÅâÉí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉ EëÉ ÄáÑçÖ~Ç 
â~êí~FK h~ÄÉäåë Éñ~âí~ ëíê®ÅâåáåÖ ®ê áåíÉ Ñ~ëíëä~ÖÉåI î~êÑ∏ê ÇÉå áåíÉ ®ê 
ã~êâÉê~Ç é™ â~êí~åK e®ê Ñ∏êÉëä™ê ìåÇÉêíÉÅâå~Ç ~íí Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O 
ìíÑ∏êë áåå~å â~ÄÉäå ä®ÖÖëK båäáÖí Çáëâìëëáçå á Ñ®äí Ä∏ê ÇÉåå~ ÖÉåçãÑ∏ê~ë 
ÖÉåçã ìééí~Ö~åÇÉ ~î Éíí ~åí~ä éêçîÖêçé~êI î~êÉÑíÉê â~ÄÉäå â~å éä∏à~ë 
åÉêK 
_Éëäìí çã ÉîÉåíìÉää~ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ~íí~ë ~î 
hìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉå îáÇ i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

áÇ~ NUSM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NTOP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
a∏îÉÜìë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NI îáäâÉå îáë~ÇÉ ~íí 
éä~íëÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäå î~ê Éíí ãóÅâÉí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí Ñóê~ éêçîÖêçé~ê íçÖë ìéé ãÉÇ 
Öê®îã~ëâáåK pÅÜ~âíÉå âçåíêçääÉê~ÇÉë çÅÜ Ç™ áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìåÇÉ éä∏àåáåÖ ~î â~ÄÉäå ÖÉåçãÑ∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

áÇ~ NUSN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NTOQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
aê®ííáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~ééNK 
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí Å~ NMM Ü~ ëíçêí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉëíçÇ ~î ëâçÖI 
™âÉêJ çÅÜ ÄÉíÉëã~êâK aÉ ∏ëíê~ çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë 
íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ëâçÖëã~êâ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çÅÜ Ç®êÉãÉää~å 
ë~åâã~êâÉêK aÉ ãÉääÉêëí~ ÇÉä~êå~ ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ~î ÄÉíÉëã~êâ 
çÅÜ Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëíçê~ ™âÉêóíçêK aÉå åçêê~ ÇÉäÉå ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î 
ÄÉíÉëã~êâ ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK f î®ëíÉê Ñ~ååë Éå ã~êâ~åí Ü∏àÇêóÖÖ ëçã 
ëíê®ÅâÉê ëáÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK e∏à ÇêóÖÖÉåë åçêê~ ÇÉä î~ê 
ëâçÖëÄÉâä®ÇÇ ÉãÉÇ~å ÇÉå ë∏Çê~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉíÉëã~êâK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ÖçäÑÄ~å~åë å®êçãê™ÇÉ Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉ ÉåäáÖí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñáååë Ñê®ãëí á çãê™ÇÉíë 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉä~êK aÉ äáÖÖÉê é™ ÇÉå ã~êâ~åí~ Ü∏à ÇêóÖÖÉå çÅÜ ìíÖ∏êë ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ®ê âî~Çê~íáëâ~ ãÉå ®îÉå êìåÇ~ 
Ed~ãã~äâáä NMTWNJPI NONWNI NPOWNI NPPWNJO çÅÜ NPQWNFK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ~îë∏âíÉë ÜÉä~ ÇÉí ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖë çãê™ÇÉíK 
oÉëìäí~íÉí ÄäÉî ~íí ÑäÉê~ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÄÉíÉëJ çÅÜ 

áÇ~ NUSO çÑ OUVS 



 
 

 

™âÉêóíçêK aÉ íóÇäáÖ~ëíÉ áåÇáâ~íáçåÉêå~ Ñ~ååë á Éå ëí∏êêÉ ™âÉêóí~ é™ ÇÉå 
ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ãÉå ®îÉå ë∏ÇÉê çã íçêéÉí e~Ö~äìåÇ çÅÜ é™ 
ÇÉå î®ëíê~ â~åíÉå ~î ÇÉå ã~êâ~åí~ Ü∏àÇêóÖÖÉåK e®ê Ä∏ê ë∏âëÅÜ~âí Çê~ë 
Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ çã ÇÉí Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™ ÇÉëë~ éä~íëÉêK f â~åíÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä äáÖÖÉê íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™ âê∏åÉí ~î 
Éå ëî~Ö ãçê®åÜ∏àÇK c∏ê ~íí Ñ™ Éå ÄÉÖê®åëåáåÖ ~î ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ Ä∏ê 
ëÅÜ~âí Çê~ë áåíáää ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖK m™ â~åíÉå ~î ÇÉå ã~êâ~åí~ 
Ü∏àÇêóÖÖÉåë Ü∏Öëí~ éìåâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çêÉÖáëíêÉê~í Öê~îÑ®äíK aÉí ä™Ö á 
Éå ìééîìñÉå Öê~åëâçÖ çÅÜ ÑäÉê~ ~î Öê~î~êå~ î~ê ÄÉîìñå~ ãÉÇ íê®ÇK 
dê~îÑ®äíÉí ÄÉëíçÇ ~î ÑÉã ∏îÉêíçêî~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ î~êáÉê~åÇÉ 
ëíçêäÉâ é™ ãÉää~å NJPIR ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Ü∏àÇÉê é™ Å~ MIP ãK 
oÉëìäí~íÉå Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉå ãÉÇÑ∏ê ~íí Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ®ê 
å∏Çî®åÇáÖ áåçã ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã ÄÉÇ∏ãíë ëçã ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå 
ë~ãí é™ Öê~îÑ®äíÉíK _Éëäìí çã Ñçêíë~íí~ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ~íí~ë ~î 
i®åëëíóêÉäëÉåI âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

d~ãã~äâáä NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

áÇ~ NUSP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVQT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí hçããáåáëíÉêå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉí ~î Ñ∏êëíìÖ~ íáää âçããáåáëíÉêÄçëí~ÇÉå 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå óí~ ~î Å~ V ãO çÅÜ ãÉÇ 
Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ ãK ví~å ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Ö™êÇëéä~å çÅÜ á ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã îáë~ê ~íí Ö™êÇëéä~åÉå 
î~êáí ëíÉåë~ííK j~àçêáíÉíÉå ~î óí~å î~ê ëí∏êÇ ~î íáÇáÖ~êÉ â~ÄÉäJ çÅÜ 
äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK båÇ~ëí Éíí Å~ MIP ãO ëíçêí çãê™ÇÉ Ü~ÇÉ 
çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ÇÉí î~ê ®îÉå Ü®ê ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NUSQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NUSR çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NVQS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
£ëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë Éíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ ã~ëâáå á 
~åëäìíåáåÖ íáää â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ é™ ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ éä~íëÉêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉñ 
Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖK 
cçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ä∏ê ~êâÉçäçÖáëâí 
ìåÇÉêë∏â~ë áåå~å îáÇ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖ ëâÉêK _Éëäìí çã ÇÉíí~ Ñ~íí~ë ~î 
i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇK 

áÇ~ NUSS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NNVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç SRWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç OUPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ NUST çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVQO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
kçêêÄçI s®ëíê~ eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI hêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ 
îáÇ ÇÉäë ÇÉ çäáâ~ çÄàÉâí ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå çÅÜ 
ÇÉäë Öê®îÇÉë êÉÑÉêÉåëëÅÜ~âí á çãê™ÇÉå ãÉää~å ÇÉ çäáâ~ çÄàÉâíÉå ë~ãí 
áåçã ÇÉ óíçê Ç®ê ÖçäÑÄ~å~åë ìíëä~Öëéä~íëÉê çÅÜ Ü™äçãê™ÇÉå éä~åÉê~ë ~íí 
ÄóÖÖ~ëK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ÜìêìîáÇ~ å™Öê~ 
íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~íáçåëçãê™ÇÉíK 

qçí~äí Öê®îÇÉë QO ëí ëÅÜ~âíK ^î ÇÉëë~ î~ê PN ëí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ ÇÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå áåçã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
ÖçäÑÄ~å~åK qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë N MQR ä∏éãÉíÉêK 

cçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã lÄàÉâí N çÅÜ PK 
lÄàÉâí NJá çÄàÉâíÉíë åçêÇ∏ëíê~ óííÉêâ~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇK cäÉê~ 
ë∏âëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á çÄàÉâíÉíë åçêê~ ÇÉä ãÉå áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bîÉåíìÉääí â~å Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ Ñáåå~ë ìí~åÑ∏ê 

áÇ~ NUSU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
lÄàÉâí OJîáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé íçäâ~ÇÉë çãê™ÇÉí ëçã Éíí ã∏àäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí PJÉíí íóÇäáÖí ~îÖê®åë~í âìäíìêä~ÖÉêI ÑäÉê~ Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä ãÉÇ 
ëíÉåëâçåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê ®ê î®ä ~îÖê®åë~ÇÉ áåçã 
çÄàÉâíÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäK 
lÄàÉâí QJìíÖ∏êë ~î iáää™åë ®äÇêÉ ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ í~åÖÉê~ê Éå ÇÉä ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ Öê®åëK lÄàÉâíÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÉàK 
lÄàÉâí RJìíÖ∏êë ~î Éíí çë®âÉêí Äçéä~íëä®ÖÉK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

c∏êìíçã îáÇ çÄàÉâíÉå ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë êÉÑÉêÉåëçãê™ÇÉå áåçã ÜÉä~ 
çãê™ÇÉíK cê~ãÑ∏ê~ääí îáÇ ÇÉ óíçê ëçã â~å âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë îáÇ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ÖçäÑÄ~åÉÄóÖÖå~íáçåÉåK s~êâÉå ÑóåÇ ÉääÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉëë~ ëÅÜ~âíK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë 
®îÉå å™Öê~ óíçê áåçã ÇÉå êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ~ ÖçäÑÄ~å~åK qáää ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí 
ãìåíäáÖí ÄÉëäìí Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉåå~ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ î~ê 
~íí ìíê∏å~ ÜìêìîáÇ~ çãÄóÖÖå~íáçå ~î Q ëí ìíëä~Öëéä~íëÉê î~ê ã∏àäáÖ~ ~íí 
ìíÑ∏ê~K qçí~äí Öê®îÇÉë NM ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ 
NNO ä∏éãÉíÉêK 

sáÇ Éíí éä~åÉê~í åóíí ìíëä~Ö Ñ∏ê Ü™ä P Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âíI á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
Eë POF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ îáäâÉå Ü~ê ÑóåÇÇ~íÉê~íë íáää NSRMJNTMMJ 
í~äK p∏ÇÉê çã ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë Éå NNR ãO ëíçê óí~K fåÖ~ 
ÑóåÇ ÉääÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí óí~ Ñ∏ê Éå 
éä~åÉê~Ç åó ìíëä~Öëéä~íë Ñ∏ê Ü™ä Q Eë PRFK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK kçêê çã _êçÄóÜ∏àÇÉåI îáÇ ìíëä~Öëéä~íëÉêå~ Ñ∏ê Ü™ä V çÅÜ NT 
Öê®îÇÉë ÑÉã ë∏âëÅÜ~âíK lãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ 
ëÅÜ~âíI á ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ Eë PUJQMFK 
p∏ÇÉê çã ÇÉëë~ Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí Eë PTFK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ÇÉå åÉÇêÉ ëäìííåáåÖÉå ~î _êçÄóÜ∏àÇÉå 
Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí Eë PSFK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MIS ã íàçÅâí 
âìäíìêä~ÖÉêK päìíäáÖÉå Öê®îÇÉë íî™ ëÅÜ~âí Eë QNJQOF îáÇ ÖçäÑÄ~å~åë ∏îêÉ 
é~êíá áåîáÇ çÅÜ ãÉää~å íî™ ëí∏êêÉ Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖ~êK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó ORVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó ORNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó ORPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NUSV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PTMO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
cáÉëí~ÇëäÉÇåáåÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñóê~ åó~ âê~Ñíëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ëâÉÇÇÉ áåíáää ÇÉ Ö~ãä~ Ü™äÉå Ñ∏ê ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäé~êå~K 
pÅÜ~âíÉå î~ê Å~ NIR ñ NIR ã çÅÜ Å~ O ã Çàìé~K 
fåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NUTM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVPU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _áëâçéÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ñ∏êëí®êâåáåÖ íáää íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Ñê~ãí~Ö~åÇÉ ~î ÄÉÑáåíäáÖ~ â~Ää~ê îáäâ~ ä™Ö é™ Å~ 
MIPM ã Çàìé ìåÇÉê ÖêìëÉíK aÉí âê®îÇÉë áåÖÉå ä®åÖêÉ ëÅÜ~âíåáåÖ ÉÑíÉêëçã 
ÇÉí áåíáää ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ â~ÄÉäëíê™âÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íçãê∏ê ëçã åÉÇä~Öíë îáÇ 
íáÇáÖ~êÉ íáääÑ®ääÉK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âçã ë™äÉÇÉë ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 

áÇ~ NUTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NUTO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUNS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
bÇëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå ä~ÇìÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë áÇ~Ö ~î ÄÉíÉëã~êâ á ëî~Ö ëäìííåáåÖ åÉÇ ãçí Éå 
ë~åâã~êâ á î®ëíÉêK 
fåçã Éíí çãê™ÇÉ ~î Å~ NM MMM ãO ÇêçÖë OQ ëÅÜ~âíK aÉ Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ ~î 
Å~ ä IR ã çÅÜ Éå î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ é™ PJS ãK råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí ìíÖàçêÇÉë 
ã~êâÉå ~î äÉê~ á ÇÉ ä®ÖêÉ é~êíáÉêå~ çÅÜ äÉêÄä~åÇ~Ç ë~åÇ á Ü∏àÇä®ÖÉå~K f 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå á ÇÉí ä®ÖêÉ î®ëíê~ é~êíáÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äáí ~î Éå âêáíéáé~I ëçã áåíÉ íáääî~ê~íçÖëK 

áÇ~ NUTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëÄó 

áÇ~ NUTQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PTMM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉëÜ∏Ö 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fä ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖI £ÇÉëÜ∏Ö NMTWN Eëâ™äÖêçéëäçâ~äFK aÉåå~ âçããÉê áåíÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçåÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î çãê™ÇÉíë íçéçÖê~Ñá çÅÜ áåíáääáÖÖ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí í~ êÉÇ~ é™ çã 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë îáÇ Éå 
Éñéäç~íÉêáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë™î®ä â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ëçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé ãÉÇ ÉäÇé™îÉêâ~Ç ëíÉå á 
çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK dêçéÉå ä™Ö é™ Éå éä~íë é™ íçãíÉå ëçã áåíÉ ëâìääÉ 
é™îÉêâ~ë ~î ã~êâáåÖêÉééI î~êÑ∏ê ÇÉå áåíÉ ÜáåÇê~ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ëçã í~ä~ê Ñ∏ê ~íí å™Öçå ÇçäÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ ®ê ÄÉä®ÖÉå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
p™äìåÇ~ ~åëÉê ìåÇÉêíÉÅâå~Ç ~íí áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê 
å∏Çî®åÇáÖ~ áåå~å Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ™ê ëâÉK 

áÇ~ NUTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NUTS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMPS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ píÉåÄóI £ëíê~ eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ ~íí ÄóÖÖ~ ìí ∏îÉêÑ∏êáåÖëäÉÇåáåÖ~ê Ñ∏ê î~ííÉå 
çÅÜ ~îäçéé ãÉää~å £ëíê~ píÉåÄó çÅÜ £ëíê~ eìëÄó ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé ä çÅÜ OK 

bí~éé N çãÑ~íí~ÇÉ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêK bí~éé O 
áååÉÄ~ê ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáå é™ íî™ ìíî~äÇ~ éä~íëÉê ìíãÉÇ 
ëíê®Åâ~åK 
aÉ íî™ éä~íëÉêå~ î~ê ™âÉêã~êâÉå ∏ëíÉê çã pçäÄ~Åâ~ çÅÜ ∏ëíÉê çã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå häáåÖëÄÉêÖK bíí ëíçêí ~åí~ä ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë îáÇ Ä™ÇÉ 
éä~íëÉêå~ ãÉå áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NUTT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ NUTU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVRO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
eìãéÉåI s™êÇëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î â~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí ~åí~ä éêçîÖêçé~ê íçÖë ìéé á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖK a™ 
áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á éêçîÖêçé~êå~ âìåÇÉ ëÉÇ~å 
â~ÄÉäå éä∏à~ë åÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NMVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NMVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ NUTV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NUMN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
d®äëí~ÇI píçê~ qçääëí~Ç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âî~êåI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î äÉÇåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ Ää ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê h~ééÉêëí~Çë âî~êåK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ Ü™äî®Ö çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê ëçã 
ëâìääÉ âìåå~ éÉâ~ é™ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î Éíí ÄêçÑ®ëíÉK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå~ çÅÜ Éñéäç~í∏êÉå áåëíêìÉê~ÇÉë ë™ ~íí ÇÉ 
áåíÉ ëâìääÉ âçãã~ íáää ëâ~Ç~ ÖÉåçã â∏êåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

d~ãã~äâáä NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ d~ãã~äâáä 

pà∏ÖÉëí~Ç UOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

áÇ~ NUUM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NUMO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
h~êäëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç âçêíÜ™äëÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé ä çÅÜ OK 
bí~éé ä ÄÉëíçÇ ~î ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê çÅÜ Éí~éé O ~î Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáå çÅÜ 
ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë é™ ÇÉ åáç éä~íëÉêå~ Ñ∏ê íÉÉ Eìíëä~ÖF çÅÜ ÖêÉÉå EÜ™äFK bíí 
ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë îáÇ î~êÇÉê~ ~î ÇÉ åáç éä~íëÉêå~ Ñ∏ê íÉÉ çÅÜ íî™ ëÅÜ~âí 
é™ êÉëéÉâíáîÉ éä~íë Ñ∏ê ÖêÉÉåK pÅÜ~âíÉå î~ê ä ã ÄêÉÇ~I ãÉää~å Q çÅÜ S ã 
ä™åÖ~ çÅÜ ãÉää~å MIPM çÅÜ MIQM ã Çàìé~K fåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 

áÇ~ NUUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NUUO çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
NUMP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
oáåÖ~êìãI pâ∏åÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö b OO ãÉää~å p∏ÇÉêâ∏éáåÖ çÅÜ 
s~äÇÉêã~êëîáâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
eÉä~ î®Öëíê®Åâ~å äáÖÖÉê áåçã ORJRM ãK∏KÜ îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ Ñ∏ê ~íí Üáíí~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê ®ê ÖçÇ~K bíí ÑäÉêí~ä 
ä∏ëÑóåÇ ~î ëíÉåóñçê ®ê â®åÇ~ ä®åÖë î®Öëíê®Åâ~åK f åçêê~ ÇÉäÉåI ãçí 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖI Ñ∏ê®åÇê~ë ÇçÅâ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉåK e®ê Ñáååë Öê~î~êI 
Ñê®ãëí ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI ãÉÇ~å ëíÉå™äÇÉêëÑóåÇÉå ìééÜ∏êK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê âçãéäÉííÉê~í Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå ãÉÇ OO éêÉëìãíáî~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåI O Ñçëëáä~ ™âê~êI ä Öê~îI ä ã∏àäáÖ Öê~îI Q ÄóíçãíÉê çÅÜ Éå 
íçêéä®ãåáåÖK 

áÇ~ NUUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

áÇ~ NUUQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NUMQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
g®Ö~êî~ääÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ∏îêáÖí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíåáåÖÉå íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ëâÉÇÇÉ á 
ëíÉêáä ã~êâ çÅÜ ëÉåíáÇ~ Ä®êä~ÖÉêLÑóääå~Çëä~ÖÉêK m™ íî™ éìåâíÉê é™ ÇÉå 
ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î qáåÖëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå 
ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ Äêìå ã~íàçêÇK eìêìîáÇ~ ÇÉëë~ ìíÖàçêÇÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I Üáëíçêáëâ~ ÉääÉê ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ÖáÅâ áåíÉ ~íí ~îÖ∏ê~K 
fåÖ~ Ñ∏êÉã™ä ÉääÉê ~åå~í Ç~íÉê~åÇÉ ã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NUUR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ NOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

h®êå~ NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ NUUS çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PQNS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
açãâóêâçé~êâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
j®ååáëâçÄÉåI íê®âáëíçêI ãóåíI Öä~ëé®êäçêI ÑáåÖÉêêáåÖI íÉñíáäêÉëíÉêI 
âå~ééå™ä~êI ëîÉéåáåÖëJ ÉääÉê âáëíÇÉâçê~íáçåÉê ~î âçéé~êíê™ÇI 
âáëíÜ~åÇí~ÖI Ü®ëíëâçI à®êåÑ∏êÉã™äI ÇàìêÄÉåI âçéé~êâäáééI âçéé~êëä~ÖÖI 
Öä~ëÉê~í í~âíÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ∏ëíÉê çã Ççãâóêâ~åë âçê åÉê ãçí ^éçíÉâ~êÉÖ~í~åK 
p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå OV ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ é™ ÇÉå âóêâçÖ™êÇ ëçã î~ê á 
Äêìâ Ñê™å íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ Ñê~ã íáää NUNNK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë SM Öê~î~êK bå 
çî~åäáÖí ëíçê ~åÇÉä ~î ÇÉ ÄÉÖê~îÇ~ î~ê Ä~êå çÅÜ ìåÖÇçã~êK dê~î~êå~ 
ä™Ö á ãáåëí íêÉ ëâáâí çÅÜ á Öê~îÑóääåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâÉäÉííêÉëíÉêK 
båëí~â~ Öê~î~ê áååÉÜ∏ää Ñ∏êÉã™äK f Éå Ä~êåÖê~î é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ü~äëÄ~åÇK 
bå îìñÉå áåÇáîáÇ Ü~ÇÉ Éå ÑáåÖÉêêáåÖK aÉí Ñ∏êÉâçã ÄÉÖê~îåáåÖ~ê Ä™ÇÉ á 
íê®âáëí~ çÅÜ ìí~å âáëí~K ^êãëí®ääåáåÖ~êå~ î~êáÉê~ÇÉ äáâëçã Öê~î~êå~ë 
çêáÉåíÉêáåÖK 
råÇÉê Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖI ëçã ÇçÅâ áåíÉ âìåÇÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ë Ñìääëí®åÇáÖí é™ ÖêìåÇ ~î ê~ëêáëâK lã ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Éå 
íáÇáÖ~êÉ ÄÉÖê®åëåáåÖ Ñ∏ê âóêâçÖ™êÇÉå ÉääÉê çã ÇÉí ®ê ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
~âíáîáíÉíÉê á çãê™ÇÉí Ñ∏êÉ âóêâçÖ™êÇÉåë íáääâçãëí ®ê çâä~êíK 

áÇ~ NUUT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUUU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQMR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
s~ë~î®ÖÉåI i®åëãìëÉÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ î~ê ÖêìåÇ~ ä®åÖëí áååÉ é™ Ö™êÇÉå ÉÑíÉêëçã ÇÉí ®ê Éíí Ñ~ää 
ìí ãçí Ö~í~åK aàìéÉí ∏â~ÇÉ ìíÉ ãçí s~ë~î®ÖÉå Ç®ê Éå Äêìåå ä~ÇÉë åÉÇ 
é™ Éíí Çàìé ~î Å~ OIR ãÉíÉêK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉêK ä Ü∏àÇ ãÉÇ ä~ëíâ~àÉå áå íáää t®ëíã~åÜ~ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ 
Éíí Å~ NINM ãÉíÉê íàçÅâí ÜçãçÖÉåí Ñóääå~Çëä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î äÉêÄä~åÇ~Ç 
ë~åÇK aÉí Ü~ê íêçäáÖíîáë ä~Öíë Çáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ å™Öçå ~î ãìëÉÉíë çãJ 
çÅÜ íáääÄóÖÖå~íáçåÉêK 

áÇ~ NUUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUVM çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
NRUN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
p™ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åó~ Ñà®êêî®êêåÉäÉÇåáåÖ~ê ëâìääÉ ~åä®ÖÖ~ë ãÉää~å 
iáåâ∏éáåÖ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bíí Å~ NRM ã ä™åÖí çÅÜ Å~ P ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã 
Ö~ãä~ bQW~å é™ Éå éä~í™ á ™âÉêã~êâ ãÉää~å pà∏ÖÉëí~Ç ãçíÉää çÅÜ Ö~ãä~ 
áåÑ~êíÉå íáää pà∏ÖÉëí~Ç ÄóK m™ åçêê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉå äáÖÖÉê Éå êìåÇ 
ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Éå ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíI pà∏ÖÉëí~Ç RSWNI çÅÜ åçêê Ç®êçã 
Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêI pà∏ÖÉëí~Ç SVWNK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK cóåÇÉå 
ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K ríÄêÉÇåáåÖÉå ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ëçã í®í~ëí á ∏ëíëäìííåáåÖÉå åÉÇ ãçí Éíí î~ííÉåÜ™ä çÅÜ 
Ü®ê âìåÇÉ ÇÉä~ê ~î Éíí Üìë äçâ~äáëÉê~ëK aÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ÜìëÉíI Çîë 
íî™ ëíÉåëâçÇÇ~ Çàìé~ ëíçäéÜ™ä ëçã î~êáí í~âÄ®ê~åÇÉ çÅÜ Éå ÇÉä ÖêìåÇ~êÉ 
î®ÖÖëíçäé~êI î~ê ëóåäáÖ~ á ëÅÜ~âíÉí çÅÜ ÇÉå åçêÇäáÖ~êÉ ÇÉäÉå Ü~ê äÉÖ~í 
ìåÇÉê ÇÉå ~ëÑ~äíÉê~ÇÉ î®ÖÉåK qî™ âçäéêçî íçÖë Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉå ëçã 
Ä™Ç~ îáë~ê Éå Ç~íÉêáåÖ Ñê™å óåÖêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê íáää íáÇáÖ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK f ∏ëíëäìííåáåÖÉå Ñ~ååë ®îÉå ÇÉä~ê ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã ëâ∏í áå Ñê™å ë∏ÇÉêK 
fåçã ëÅÜ~âíÉí Ñ∏êÉâçã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã Éå NPM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ 

áÇ~ NUVN çÑ OUVS 



 
 

çÅÜ ìééÜ∏êÇÉ Ç®ê éä~í™å ∏îÉêÖ™ê á ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖK _çéä~íëÉå 
ìíÄêÉÇÉê ëáÖ íêçäáÖÉå Ñê®ãëí ë∏ÇÉêìí é™ Éå éä~í™äáâå~åÇÉ ~îë~íë á 
™âÉêã~êâÉå ãÉå ë~ååçäáâí ®îÉå Éå Äáí åçêêìíI é™ ~åÇê~ ëáÇ~å Ö~ãä~ bQW 
~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pà∏ÖÉëí~Ç TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

áÇ~ NUVO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NRUR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë Å~ NUR ëÅÜ~âí âêáåÖ Éíí Ñä~Åâí 
Ü∏àÇé~êíá ~î ãçê®å îáäâÉí ëâàìíÉê ìí ãÉÇ ëáÇ~å Ñê™å ìåÇÉêÖêìåÇÉåK oìåí 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê ÇÉí íìåÖ äÉê~K f äÉêëäìííåáåÖÉå ®ê Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
á ÄçííÉå Ü~ÇÉ Å~ NM ëíçäéÜ™äI T Ü®êÇ~êI N Öêçé çÅÜ NM ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f 
âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÄê®åÇ~ ÄÉåI ëâ®êîëíÉåI Éåëí~â~ âêìâëâ®êîçêI 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ á óí~å Éå ÇÉä êÉÅÉåí~ ÑóåÇK pÅÜ~âíÉå ÑóääÇÉë 
áÖÉå ÉÑíÉê ÇçâìãÉåí~íáçåÉå çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê âî~ê á î®åí~å é™ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK _çéä~íëÉå ®ê Ñê™å ®äÇêÉ ÉääÉê óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 

áÇ~ NUVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NUVQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQMT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí aà®âåÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éñéäç~íÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ÇÉåå~ 
∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î NIR ãI ãÉää~å PJNN ã ä™åÖ~ çÅÜ ìéé 
íáää MISM ã Çàìé~K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ä®ãåáåÖ~ê ~î 
ä~ÖëâóÇÇ~Ç â~ê~âí®êK píçê~ óíçê î~ê ëí∏êÇ~ ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâáåÖêÉéé îáÇ 
ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçåÉê çÅÜ â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ~êK 

áÇ~ NUVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NUVS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RNUN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ iìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ÇÉäîáë ~î Éíí åìãÉê~ åÉÇä~Öí ëâàìíÑ®äí ë~ãí ÄÉíÉëJ çÅÜ 
™âÉêóíçêK p~ãã~åä~Öí ìééÖáÅâ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí íáää UMM MMM ãOK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë SS ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ ä®åÖÇÉê ëçã î~êáÉê~åÇÉ ãÉää~å QJ 
UR ã çÅÜ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NISãK p∏âëÅÜ~âíÉå Ñ∏êä~ÇÉë é™ ÇÉ 
çãê™ÇÉå ëçã îáÇ Éí~éé NI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉê~íë Ñê~ã ëçã ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉå Ää™ ÖÉåçã ÑóåÇ ~î íêÉ ã~äëíÉåëä∏é~êÉ ëçã é™íê®ÑÑ~íë á 
çäáâ~ ™âÉêóíçêK bíí ~åå~í áåíêÉëë~åí çãê™ÇÉ ä™Ö áåíáää ÇÉå çêÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå ë∏ÇÉê çã ÇÉå ÑÇ ãáäáí®êÑ∏êä®ÖÖåáåÖÉåK f ÄÉíÉëã~êâÉå 
Ñ~ååë ÑäÉê~ éä~í™Éê ëçã î~ê ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
ríêÉÇåáåÖÉå áåêáâí~ÇÉë Ñê®ãëí é™ Äçéä~íëä®ÖÉí á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë OS ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå 
ÄêìååK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö Ö~åëâ~ î®ä ë~ãä~ÇÉ áåçã Éå Å~ RMMMãO ëíçê 
óí~ á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåK e®ê Ñ™ê áåÖÉå Éñéäç~íÉêáåÖ 
ëâÉ ìí~å íáääëí™åÇ Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK _çéä~íëçãê™ÇÉí âçããÉê ~íí 

áÇ~ NUVT çÑ OUVS 



 

 

 

ã~êâÉê~ë ÉÑíÉê ëâ∏êÇÉåI Ü∏ëíÉå OMMMK 
aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí ä™Ö áåíáää ÇÉå çêÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå çÅÜ îáÇ 
ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë NT ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á çãê™ÇÉí êìåí Ü∏ÖÉåK bå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê 
ìíã®êâ~åÇÉ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Ü®êÇ~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ ~î 
OñNIPãK aÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå í®í é~ÅâåáåÖ ~î ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK f 
ÑóääåáåÖÉå Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëçí çÅÜ âçäK e®ê Ñ™ê áåÖÉå Éñéäç~íÉêáåÖ ëâÉ 
ìí~å íáääëí™åÇ Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK ûîÉå ÇÉíí~ Äçéä~íëçãê™ÇÉ âçããÉê ~íí 
ã~êâÉê~ë ìåÇÉê Ü∏ëíÉåK 
m™ ÇÉ ~åÇê~ çãê™ÇÉå~ ëçã î~ê ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ çãê™ÇÉå ®ê Ç®êãÉÇ âä~ê~ Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç UOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®ëíê~ qçääëí~Ç UNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ NUVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRTR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
i~ë~êÉííëé~êâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î ë∏âëÅÜ~âí ëçã ìééÖáÅâ íáää NQ ëíK 
pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Éå î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ é™ SJOP ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIR ã 
ë~ãí Éíí Çàìé ~î MIORJMIPR ãK 
ríÉ îáÇ ÖÉåçãÑ~êíëî®ÖÉå Ü~ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ëí™íí ÑäÉê~ Üìë ëçã íáääÜ∏êÇÉ 
ä~ë~êÉííÉíK aÉ î~ê åì êáîå~ çÅÜ âî~ê Ñ~ååë ÉåÇ~ëí ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ìåÇÉê 
ã~íàçêÇÉåK aÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå á é~êâÉå áååÉÜ∏ää áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ìí~å ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä äÉê~K 

áÇ~ NUVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVMM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRTS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
d™äëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åó~ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ëâìääÉ ~åä®ÖÖ~ë ãÉää~å 
iáåâ∏éáåÖ çÅÜ jà∏äÄó ìíÑ∏êÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ìíãÉÇ ëíê®Åâ~åK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê Å~ P ãK oÉëìäí~íÉå éêÉëÉåíÉê~ë á âçêíÜÉí çÅÜ 
çãê™ÇÉëåìãêÉêáåÖÉå 
®ê ÇÉåë~ãã~ ëçã êÉÇçîáë~ë á ê~ééçêíÉåW 

pä~â~ ëå 
lãê ä J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK qî™ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lãê O J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí ë∏åÇÉêÖê®îí 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK 
lãê P J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êK bå NQ`JÇ~íÉêáåÖ íáää 
ëÉååÉçäáíáâìãK 
mä~íëÉå Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã pä~â~ OOOWNK 
lãê Q J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

áÇ~ NVMN çÑ OUVS 



 

 

  

 

 

 

sáâáåÖëí~Çë ëå 
lãê RJT J Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK fåîáÇ Ççã~êêáåÖÉå sáâáåÖëí~Ç TWN 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™äK 
lãê U J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK båëí~â~ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK 
lãê NM J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ í®í ìíÄêÉÇåáåÖI ®îÉå 
íìåí âìäíìêä~ÖÉêK bå NQ`JÇ~íÉêáåÖ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK mä~íëÉå Ü~ê 
êÉÖáëíêÉê~íë ëçã sáâáåÖëí~Ç OPNWNK 
lãê NNJ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

pà∏ÖÉëí~Çë ëå 
lãê NO J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 
lãê NP J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK cóê~ Ü®êÇ~ê ë~ãä~ÇÉ é™ Éíí âê∏åK 
lãê NQ J Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK pÅÜ~âí ÇêçÖë åçêê çã Äçéä~íëÉå pà∏ÖÉëí~Ç 
NQWPK bå ãáåÇêÉ Öêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ëçã ä∏ëÑóåÇ Éíí âåáîÄä~ÇK 
lãê NSJ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
lãê NT J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éî íî™ Öê~î~êK aÉ 
ëáëíå®ãåÇ~ âî~êäáÖÖÉê çê∏êÇ~K bå NQ `JÇ~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK mä~íëÉå Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã pà∏ÖÉëí~Ç TSWNK 
lãê NU J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK píçê ã®åÖÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖK pà∏ÖÉëí~Ç TTWNK 
lãê NVJON J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ëÅÜ~âíÉåK 

sáÄó ëå 
lãê OP J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ëÅÜ~âíÉåK 
lãê OQ J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã íóÇÉê é™ 
âÉê~ãáâíáääîÉêâåáåÖK bå 
NQ `JÇ~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK e~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã sáÄó 
RTWNK 
lãê ORJOS J Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK båëí~â~ ä®ãåáåÖ~ê 
~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êK 
lãê OT J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êI Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã 
sáÄó RSWNK 

pó~ ëå 
lãê PN J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 
lãê PO J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ë∏åÇÉêÖê®îí Äçéä~íëçãê™ÇÉK 
lãê PQ J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK 

jà∏äÄó ëå 
lãê PS J ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK bå ëí∏êêÉ Ü®êÇK 

áÇ~ NVMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

sáâáåÖëí~Ç TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç NQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç TSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

pà∏ÖÉëí~Ç TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

sáÄó RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

sáÄó RSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ NVMP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRTU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~Ö~í~åI jçí~ä~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ PM ã ä™åÖí çÅÜ Å~ MIS ã ÇàìéíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ÜìëÖêìåÇ ìíãÉÇ 
oáåÖÖ~í~åK eìëÖêìåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëóääëíÉåëê~Ç ãÉÇ MIQJMIS ã 
ëíçê~ ëíÉå~ê çÅÜ ä™Ö ìíãÉÇ íêçííç~êÉåK f Éíí íî®êëÅÜ~âí áå ãçí Éå 
ÜóêÉëÑ~ëíáÖÜÉí á Ü∏êåÉí s~ÇëíÉå~Ö~í~å çÅÜ oáåÖÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê ìíãÉÇ Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~K hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ÖÉåçãÖê®îÇ~ ~î 
ëóääëíÉåëê~ÇÉå çÅÜ Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí ~î Å~ MIQ ã åÉÇ íáää ëÅÜ~âíÄçííÉåK 

áÇ~ NVMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NVMR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNUT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
üÄó Ö™êÇI k®ëÄó Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
çÅÜ ìíêÉÇåáåÖK 
`óâÉäî®ÖÉå âçããÉê ~íí ëí~êí~ îáÇ dìãéÉâìää~êçåÇÉääÉå çÅÜ Ñçêíë®íí~ 
∏îÉê bQW~å çÅÜ îáÇ~êÉ ãçí bâ®åÖÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë Éíí 
ëíçêí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~åK sáÇ ÑäÉê~ 
éä~íëÉê é~ëëÉê~ÇÉë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã 
iáåâ∏éáåÖ NUQWN Eëâ®êóëíÉåëÜ∏ÖFI iáåâ∏éáåÖ PPOWN EÄçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ë™ëçã Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äFI oóëí~Ç OROWN Eëâ™äÖêçé~êFI oóëí~Ç QVWN 
EÜ®ääêáëíåáåÖ~êFI oóëí~Ç ORPWN Eëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíF ãKãK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáÇ íî™ éä~íëÉêK aÉí ®ê îáÇ iáåâ∏éáåÖ PPOWN çÅÜ 
îáÇ oóëí~Ç OROWN çÅÜ PVWNK sáÇ iáåâ∏éáåÖ PPOWN Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êíë ìåÇÉê ãáííÉå ~î NVUMJí~äÉí Ç™ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ ÇÉ åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí MINM ã 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K aÉëëìíçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇÄçííÉåK 
f ëÅÜ~âíÉå îáÇ oóëí~Ç OROWN çÅÜ PVWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíçäéÜ™ä ãÉÇ Éå 

áÇ~ NVMS çÑ OUVS 



 

Çá~ãÉíÉê ~î MIQM ã çÅÜ MIOR ãK bíí MINM ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê ë~ãí Éå âçäÑä®Åâ EÉî Ü®êÇÄçííÉåFK 
aÉ ∏îêáÖ~ ë∏âëÅÜ~âíÉå î~ê Ñêá~ Ñê™å ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ÇÉ íî™ éä~íëÉêå~ Ç®ê ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âçããÉê ÇÉí ~íí ÄÉÜ∏î~ë ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Éå 
Éñéäç~íÉêáåÖK _Éëäìí á Ñê™Ö~å Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉåI âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

iáåâ∏éáåÖ PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRUM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
oóâÉíI î®Ö RMS 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö RMS ã™ëíÉ Éå Éäâ~ÄÉä Ñäóíí~ë çÅÜ 
áåÑ∏ê ÇÉíí~ ~êÄÉíÉ ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ë∏âëÅÜ~âíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë áåäÉÇ~åÇÉ ëâÉÇÉ î~ê áåíÉ â~ÄÉäåë ä®ÖÉ ÄÉëí®ãí 
ìí~å ÇÉíí~ ~êÄÉíÉ ÖàçêÇÉë á Ñ®äí á ë~ãê™Ç ãÉÇ ~êâÉçäçÖ çÅÜ 
ìééÇê~ÖëÖáî~êÉ Ñ∏ê ~íí ìééå™ ÇÉå Ä®ëí~ ä∏ëåáåÖÉå ëÉíí ìê Éíí 
âìäíìêÜáëíçêáëâí éÉêëéÉâíáîK 
j™äÉí î~ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí ÄÉê∏ê~ ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë ìíãÉÇ â~åíÉå ~î î®Ö RMSI áåíáää Öê~îÑ®äíÉí Epíçê~ üÄó 
NQWNF çÅÜ ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå áåíáää ëíÉåëíê®åÖÉå Epíçê~ üÄó SSWNF Ñ∏äàÇÉë Éå 
ÄÉÑáåíäáÖ â~ÄÉäK få íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå iìåÇÉå ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå ÖàçêÇÉë Éíí 
íàìÖçí~ä ë∏âëÅÜ~âí á Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ NVMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píçê~ üÄó NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

píçê~ üÄó SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ NVMV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PNPV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå çéíçâ~ÄÉä éä~åÉê~ë ~íí Çê~ë ÖÉåçã ÜÉä~ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å Ñê™å hêçâÉâ á åçêê îáÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇëÖê®åëÉå íáää 
_çñÜçäã á ë∏ÇÉê îáÇ pã™ä~åÇëÖê®åëÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
c∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ îáäâ~ çãê™ÇÉå ëçã ®ê â®åëäáÖ~ ìê 
Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí Ü~ê Éå ÖÉåçãÖ™åÖ ~î ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí ë~ãí 
îáëë âçåíêçää ~î â~êíçê çÅÜ ~êâáî ÖàçêíëK h~ÄÉäå âçããÉê íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå Ñ∏êä®ÖÖ~ë íáää î®Öëä®åíÉê ãÉå îáëë~ é~êíáÉê â~å âçãã~ ~íí âê®î~ ~íí 
î®Öçãê™ÇÉí ä®ãå~ëK aÉí ®ê Ç™ îáâíáÖí ~íí îÉí~ çã ÇÉí Ñáååë êáëâ Ñ∏ê ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâ~Ç~ëK dÉåçãÖ™åÖÉå êÉÇçîáë~ê UU éä~íëÉê Ç®ê ë®êëâáäÇ 
âçåíêçää âê®îë çã î®Öçãê™ÇÉí ä®ãå~ëK 

áÇ~ NVNM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

áÇ~ NVNN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRUO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖ gçÜ~åë Ö™êÇI píçêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI íÉÖÉäI ÄÉåI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå äáÖÖÉê ÅÉåíê~äí áåçã p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~Çëçãê™ÇÉI ~ääÇÉäÉë áåîáÇ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ü~ãåÉåK h®ää~êÉå Ü~ê 
ÄÉÇ∏ãíë î~ê~ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ Ü~ê ë~ååçäáâí ìêëéêìåÖäáÖÉå Ü~Ñí Éå 
íáãê~Ç ∏îÉêÄóÖÖå~ÇK m™ NRTMJí~äÉíI ÉÑíÉê o~åíò~ìë Ñ®äíí™Ö NRSTJSU Ç™ 
ëí~ÇÉå Äê®ååëI ÄóÖÖë Éíí ëíÉåÜìë ∏îÉê â®ää~êÉåK båäáÖí ìééÖáÑí ®ê ÇÉåå~ 
ëíÉåÄóÖÖå~Ç ìééÑ∏êÇ ~î gçÜ~å fffK 
råÇÉê NVVV ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ìíî®åÇáÖ~ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê ä®åÖë ãÉÇ â®ää~êÉåë åçêê~ ãìê Eiëí Çåê 
OOMJVUNVJVUFK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë âê~ÑíáÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éíí ãóÅâÉí êáâí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã â~å Ç~íÉê~ë Ñê™å NNMMJ 
í~ä íçã NTMMJí~äK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éê çÅÜ Éå 
ìêëéêìåÖäáÖ Ç∏êê∏ééåáåÖ á â®ää~êÉåë åçêÇãìêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíÉí áåíÉ åÉê íáää â®ää~êÉåë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ íêçíë Éíí ëÅÜ~âíÇàìé 
é™ Å~ OIPM ã ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ Ö~íìåáî™K h®ää~êÉåë ìêëéêìåÖäáÖ~ Ç~ÖÉêãìê 
â~å Ü~ äÉÖ~í ë™ ä™Öí ëçã Å~ NIUJOIM ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë Ö~íìåáî™K 
sáÇ ÇÉ ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ìééÖáÅâ ÇàìéÉí íáää MISM ã çÅÜ ëíê®Åâ~å 

áÇ~ NVNO çÑ OUVS 



 íáää Å~ NRãK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê Å~ MIPM ãK sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ìí~å ÉåÇ~ëí ê~ëÉêáåÖë 
çÅÜ ìíà®ãåáåÖëã~ëëçê ÄÉê∏êÇÉë ~î ã~êâáåÖêÉééÉíK j~ëëçêå~ áååÉÜ∏ää 
íÉÖÉäI Öä~ëI ÄÉåI ãÉí~ää Ñ∏êÉã™ä ãKãK ëçã Ç~íÉê~ÇÉë íáää NUJNVMMJí~äÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVNP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRUP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
lêäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î íî™ ÉåÑ~ãáäàëÄçëí®ÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÉåÇ~ëí é™ ÇÉå ë∏Çê~ ~î íçãíÉêå~ Ç™ ÇÉå åçêê~ 
ëä®ééíë á Ñê™Ö~å çã ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î i®åëëíóêÉäëÉåI 
âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î íêÉ ä®åÖêÉ ë∏âëÅÜ~âíK aÉê~ë 
ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇ ìééÖáÅâ íáää Å~ NRM ãI ÄêÉÇÇÉå î~ê N ã çÅÜ ÇàìéÉí 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIOMJMIPM ãK aÉå íçí~ä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ìééÖáÅâ 
íáää Å~ ORMM ãOKf ÇÉ íêÉ ë∏âëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êK båÇ~ëí ã~íàçêÇ çÅÜ ëíÉêáä äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå îáäâÉí 
áååÉÄ®ê ~íí íçãíÉêå~ ®ê âä~ê~ Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâíK 

áÇ~ NVNQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ NVNR çÑ OUVS 



 
 

 

 

  
 

^fp kê üê 
NRUQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
cÇ £îåáåÖëçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄÉÅâI `ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ÜìëÖêìåÇI 
íÉêê~ëëÉêáåÖI ëíÉåëíê®åÖI ãáååÉëëíÉåI cçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖI 
cçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ëâ™äÖêçé~êI íçêéI áåÇìëíêáä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î iáåâ∏éáåÖë âçããìåë éä~åÉêáåÖ ~î Ñ Ç 
£îåáåÖëçãê™ÇÉí ìí∏ÑêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
aÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç çÅÜ 
âçããìå ãÉÇ~å ÇÉå ë∏Çê~ äáÖÖÉê á pä~â~ ëçÅâÉåI iáåâ∏éáåÖë âçããìåK 
£îåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Éå ÇÉä ~î ÇÉí êáâëáåíêÉëëÉ ëçã Éâä~åÇëâ~éÉí ë∏ÇÉê 
çã iáåâ∏éáåÖ ìíÖ∏êK i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ~åëÉê ~íí ®îÉå ÇÉ 
çãÑ~íí~åÇÉ âìäíìêî®êÇÉå~ áåçã çãê™ÇÉí Ä∏ê ìíÖ∏ê~ êáâëáåíêÉëëÉI î~êÑ∏ê 
ÇÉ Ä∏ê áåÖ™ á ∏îÉêëáâíëéä~åÉåK 
fåçã iáåâ∏éáåÖë Ö~êåáëçåë ∏îåáåÖëÑ®äí îáë~ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ é™ 
îÉêâë~ãÜÉí á çãê™ÇÉí á ™íãáåëíçåÉ PMMM ™êK q~Åâ î~êÉ ~íí Ö~êåáëçåÉå 
åóííà~í ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ëçã ãáäáí®êí ∏îåáåÖëÑ®äí Ü~ê çãê™ÇÉí ~äÇêáÖ 
Ääáîáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ÇÉí ãçÇÉêå~ àçêÇÄêìâÉíë áåíÉåëáî~ ÄêìâåáåÖëãÉíçÇÉêK 
aÉëëìíçã Ü~ê Éå ëíçê ÇÉä ~î ÇÉ çäáâ~ ®Öçêå~ ëÉÇ~å NSMMJí~äÉí ìíÖàçêíë 
~î ®åÖëã~êâ çÅÜ Ç®êãÉÇ Ü~ê Éå ëíçê ã®åÖÇ ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ 
ìåÇÖ™íí Äçêíéä∏àåáåÖK cäÉê~ ~î ÇÉ áåçã çãê™ÇÉí ÅÉåíê~äí ÄÉä®Öå~ ®äÇêÉ 
™âÉêóíçêå~ Ü~ê íáää ÉñÉãéÉä ~äÇêáÖ éä∏àíë ãÉÇ íê~âíçêÇê~ÖÉå éäçÖK aÉíí~ 
Ü~ê áååÉÄìêáí ~íí ÄÉíóÇ~åÇÉ ÇÉä~ê ~î NUMMJí~äÉíë çÇäáåÖëä~åÇëâ~é 
ÄÉî~ê~íë çÅÜ Ç®êãÉÇ çÅâë™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåçã ∏îåáåÖëÑ®äíÉíK 

áÇ~ NVNS çÑ OUVS 



 

 
  

aÉ ìééçÇä~ÇÉ óíçêå~ Öê®åë~ê íáää Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ óíçêI î~êÑ∏ê 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å é™íê®ÑÑ~ë îáÇ í Éñ åó ã~êâ~åî®åÇåáåÖK 
fåÑ∏ê ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê PN ëí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK bÑíÉê ÇÉå ìíÑ∏êÇ~ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå Ü~ê 
óííÉêäáÖ~êÉ OM ëí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê íáääâçããáí ë~ãí QO ëí çÄàÉâíI îáäâ~ 
ìíÖ∏êë ~î éêÉëìãíáî~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉÑìää~ 
ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ çãê™ÇÉå ë~ãí ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PRTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PSRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

pä~â~ TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ TVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ UVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NVNT çÑ OUVS 



pä~â~ VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VQWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NSTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NSUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ NSVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OSPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OSPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OSQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NVNU çÑ OUVS 



pä~â~ OPNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

iáåâ∏éáåÖ PQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

pä~â~ OOVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ NVNV çÑ OUVS 



 
 
 

 

^fp kê üê 
NRUU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
g®êåíçêÖÉíI g®êåíçêÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ á ÜìîìÇë~â ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK m™ 
Éíí ãáåÇêÉ é~êíá ~î ëÅÜ~âíÄçííåÉå á ëÅÜ~âíÉí é™ g®êåíçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖK aÉåå~ ä™Ö Å~ NIR ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ëíÉåä~ÖÇ~ g®êåíçêÖK 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ å®êã~êÉ çÅÜ ÇÉå äáÖÖÉê âî~ê áåí~âíK f 
ëÅÜ~âíÉí á g®êåíçêÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íìåå~ ëíÉåáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêK píÉêáä 
ã~êâ á Ñçêã ~î Éå ëíÉåáÖ ãçê®å é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MIU ã Çàìé á 
g®êåíçêÖëÖ~í~åK m™ g®êåíçêÖÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê íáää ëíÉêáä ã~êâK 

áÇ~ NVOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NVON çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRUT OMMM 

k~ãåLéä~íë 
píê™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î Öê~îÑ®äíÉí píê™ ORWNK båäáÖí ìééÖáÑí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Öê~î~ê å®ê ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉå íáää píê™ Ö™êÇ ìééÑ∏êÇÉë ™ê 
NUQRK fåÖÉå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
®ê áåíÉ ~îÖê®åë~ÇK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë íî™ ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ çã 
Å~ QM ãK pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë á ÇÉå åó~ î®ÖÉåë éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖK fåÖ~ 
ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NVOO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píê™ ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

áÇ~ NVOP çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
NRUS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EpíÉåÖçÇëI våÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÇàìêÄÉåI ëä~ÖÖI ä®ÇÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ä~ÖåáåÖ ~î ®äÇêÉ s^JäÉÇåáåÖ~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ∏ééå~ÇÉë ™íí~ çäáâ~ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
çãÑ~íí~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãáåëí íî™ çäáâ~ ®äÇêÉ 
Ö~íìåáî™Éê é™ êáëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ óåÖêÉ Ö~íìåáî™Éê ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™ 
ë®ííë~åÇK hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí çã MIRJMIU ãK hê~ÑíáÖ~ëí î~ê 
ÇÉ Ñ∏êî™å~åëî®êí åçÖ ä®åÖëí á ∏ëíÉêI å®êã~ëí pí~íáçåëÖ~í~åK j∏àäáÖÉå 
â~å ÇÉíí~ íóÇ~ é™ Éå çãÑ~íí~åÇÉ ~âíáîáíÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí 
áåíáääáÖÖ~åÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ Ççãáåáâ~åÉêâäçëíêÉíK 

áÇ~ NVOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NVOR çÑ OUVS 



  

^fp kê üê 
NRTV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îîÉÅâäáåÖ ~î íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå â∏êî®Ö ~åîáë~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ Ñçêåä®ãåáåÖÉå çÅÜ 
ÉåíêÉéêÉå∏êÉå áåÑçêãÉê~ÇÉë çã Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖK bÑíÉê 
~îëäìí~í ~êÄÉíÉ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë éä~íëÉêå~K qêÉ ã~êâÑ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ∏ëíÉê çã 
ÇÉå ∏ëíäáÖ~ëíÉ ëíçêÜ∏ÖÉå ®ê áåíÉ Öê~î~ê ìí~å íáääÜ∏ê ÇÉ ê~ëÉê~ÇÉ 
íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç QRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVOS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRQN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
oóëí~ÇI qìå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âíÉå î~ê OQ íáää ~åí~äÉí çÅÜ Ü~ÇÉ Éå î~êáÉê~Ç ä®åÖÇ ãÉää~å QJNM 
ãK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ ìééÖáÅâ íáää Å~ N ã çÅÜ ÇàìéÉí éÉåÇä~ÇÉ ãÉää~å MIORJ 
MIQM ãK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î éäçÖä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ äÉêÄä~åÇ~Ç ãçK 
f ã~êâóí~å Ñ~ååë ÑäÉê~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î ëâ~êéâ~åí~Ç ëíÉåI ãÉå áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OTVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVOT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSRS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
cáääáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉíÉê wÉííÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
lãÄóÖÖå~ÇÉå ~î î®Ö TQV ÄÉê∏ê ™âÉêã~êâ ÇÉäë é™ Ü∏àÇêóÖÖÉå åçêÇ∏ëí 
çã häáåííçêé çÅÜ ÇÉå å™Öçí ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ ™âÉêã~êâÉå åçêê çã ë~ãã~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíK 
råÖÉÑ®ê TR ã ∏ëíÉê çã Ä∏êà~å é™ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ çãÇê~ÖåáåÖÉå ~î î®Ö 
TQV äáÖÖÉê _~åâÉâáåÇ OUTWNJOI ëçã ìíÖ∏êë ~î ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ëÉåíáÇ~ 
êÉëí~ ëíÉå~ê ãÉÇ áåëâêáéíáçåK 
píÉåëíê®åÖ~êå~ ìíÖ∏ê íêçäáÖíîáë Éå ÇÉä ~î Éíí ®äÇêÉ Ü®Öå~ÇëëóëíÉã ëçã 
Ñìååáíë á çãê™ÇÉíK aÉí éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâ á Éíí 
Ü∏àÇä®ÖÉ ë~ãí á Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ çÅÜ ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Éíí ä®ãéäáÖí 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëä®ÖÉK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ NVOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

áÇ~ NVOV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PNUP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
k®ëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 

fåçã ÇÉí í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖI 
oóëí~Ç OTOWNK aÉåå~ ®ê â®åÇ ~î Éñéäç~í∏êÉå çÅÜ âçããÉê áåíÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçåÉåK 
ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î çãê™ÇÉíë íçéçÖê~Ñá çÅÜ âêáåÖäáÖÖ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ää ~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí 
í~ êÉÇ~ é™ çã ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë îá Éå Éñéäç~íÉêáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë™î®ä â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ëçã 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™ä á çãê™ÇÉíë 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK aÉíí~ ä™Ö áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã ÉåäáÖí ~åë∏â~å íáää 
i®åëëíóêÉäëÉå Éà ëâìääÉ é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåI á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ëçã í~ä~ê Ñ∏ê ~íí å™Öçå ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ ®ê ÄÉä®ÖÉå áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK f çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë oçñÉåë Ö~ãä~ 
ÄçííÉåë~åÇK 
p™äìåÇ~ ~åëÉê ìåÇÉêíÉÅâå~Ç ~íí áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê 

áÇ~ NVPM çÑ OUVS 



å∏Çî®åÇáÖ~ áåå~å Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ™ê ëâÉK aÉíí~ ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí 
çãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä ÑêÉÇ~ë Éåä ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OVNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OTOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVPN çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PNUQ OMMM 

k~ãåLéä~íë 
d®êÇëä®íí s®ëíÉêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
m™ íçãíÉå ÇêçÖë ëàì ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ QR ãK 
pÅÜ~âíÉå î~ê N ã ÄêÉÇ~ çÅÜ Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î Å~ MIP ãK 
sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê Äçëí~ÇëÜìëÉí çÅÜ Ö~ê~ÖÉí ÇêçÖë ä™åÖëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ 
~î Å~ NM ã çÅÜ ãÉÇ Éíí ãÉää~åêìã ~î Å~ T ãK m™ Ä~âëáÇ~å ~î 
Äçëí~ÇëÜìëÉí ÇêçÖë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ R ãK ríãÉÇ 
ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ~îäçééëäÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë íî™ ëÅÜ~âí ÇÉäë Ç®ê äÉÇåáåÖÉå 
âçêë~ÇÉ ÇÉå Ö~ãä~ êáâëî®ÖÉå çÅÜ ÇÉäë Ç®ê ~îäçééëÄêìååÉå ëâìääÉ äáÖÖ~K 
aÉí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Eoáåå~ NRVWOF âçã áåíÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 
aÉå åìî~ê~åÇÉ çÅÜ ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉå ÖáÅâ é~ê~ääÉääí ãÉÇ î~ê~åÇê~ 
áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ íçãíÉå çÅÜ ãÉää~å ÇÉëë~ î®Ö~ê ä∏éíÉ Éå íáÇáÖ~êÉ 
çêÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåëíê®åÖK píê®åÖÉå Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ PM ãI Éå ÄêÉÇÇ ~î 
NJNIR ã çÅÜ Éå Ü∏àÇ ~î Å~ MIOJMIQ ãK aÉå î~ê Éåëâáâí~Ç çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î 
Éåê~ÇáÖ~ ëíÉå~ê MIOJMIS ã ëíçê~I á ëíÉåëíê®åÖÉå Ñ~ååë ®îÉå Éíí ã~êâÑ~ëí 
ëíÉåÄäçÅâ Å~ NIRJO ã ëíçêíK 

áÇ~ NVPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ NVPP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNUR OMMM 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîá Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éíí êáÇÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí ®ê êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áåíáää ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä ä®ãåáåÖ~ê ëçã ìíÖ∏êë ~î ®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê Ep~åâí 
gçÜ~ååÉë NRWNJO çÅÜ QNWNFK m™ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ Ñáååë 
ÑäÉêí~äÉí Ä™ÇÉ ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åó~ 
ìíÄóÖÖå~ÇÉåK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçê åÉÇ íáää Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIRJMIU ãK cóääå~Çëã~ëëçêå~ ä~ÇÉë ìí Ñ∏ê ~íí à®ãå~ íáää 
ã~êâÉå áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ êáÇÜìëÉíK råÇÉê ã~ëëçêå~ 
âçã ëíÉêáä ë~åÇÄä~åÇ~Ç äÉê~K 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê âê®îë áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉí 
åó~ êáÇÜìëÉíK 

áÇ~ NVPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë QNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVPR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNUS OMMM 

k~ãåLéä~íë 
k®ëÄó Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí îáåÇâê~ÑíîÉêâ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
íê~åëéçêíî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
píê®Åâ~å Ñ∏ê íê~åëéçêíî®ÖÉå î~ê Å~ SMM ã ä™åÖ çÅÜ Å~ Q ã ÄêÉÇK mä~íëÉå 
Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí íáää îáåÇâê~ÑíîÉêâÉí î~ê NM ñ NM ã ëíçêíK _™ÇÉ 
íê~åëéçêíî®ÖÉå çÅÜ éä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí î~ê éä~ÅÉê~ÇÉ á ™âÉêã~êâK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âí çÅÜ ëíê~ñ 
áåíáää éä~íëÉå Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê îáäâ~ Ñê®ãëí ìíÖ∏êë 
~î ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë PQ ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉå 
î~ê ãÉää~å R çÅÜ NM ã ä™åÖ~I NIRM ã ÄêÉÇ~ çÅÜ ãÉää~å MIOM çÅÜ MIPR ã 
Çàìé~K 
sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí ∏ééå~ÇÉë Éå óí~ çã NM ñ NM ãK ä ÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ íáç ëíçäéÜ™äK bå ~î Ü®êÇ~êå~ î~ê OñN ã çÅÜ 
ÇÉå ~åÇê~ MISM ã á Çá~ãÉíÉêK _™Ç~ Ü®êÇ~êå~ áååÉÜ∏ää ëçíI âçä çÅÜ 
ëâ®êîëíÉåK píçäéÜ™äÉå î~ê ãÉää~å MIOM çÅÜ MIRM ã á Çá~ãÉíÉêI å™Öê~ î~ê 
ëíÉåëâçÇÇ~K qêçäáÖÉå áåÖ™ê ëíçäéÜ™äÉå çÅÜ Ü®êÇ~êå~ á Éå 
ÜìëâçåëíêìâíáçåK NQ`Jéêçî Ü~ê í~Öáíë á Éå ~î Ü®êÇ~êå~K 
mä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí Ñäóíí~ÇÉë Å~ OM ã ™í åçêÇî®ëíK qî™ ëÅÜ~âí 

áÇ~ NVPS çÑ OUVS 



 
 

∏ééå~ÇÉë î~êîáÇ Éå ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ Ñê~ãâçãK kÉÇÖê®îåáåÖÉå î~ê Å~ 
P ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ áååÉÜ∏ää ëçí çÅÜ âçäK aÉëë åÉÇÖê®îåáåÖëâ~åíÉê î~ê 
ãóÅâÉí ëâ~êé~K mä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí Ñäóíí~ÇÉëI óííÉêäáÖ~êÉ Å~ OM ã ™í 
åçêÇî®ëíK qêÉ ëÅÜ~âí çã î~êÇÉê~ NM ã íçÖë ìéé çÅÜ áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
i®åÖë ëíê®Åâ~å Ñ∏ê íê~åëéçêíî®ÖÉå ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí î~ê NMWÉ ãÉíÉêK fåÖ~ 
ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñ∏êìíçã á Éíí ëÅÜ~âí á ÇÉå 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉåK bå ëíÉåé~ÅâåáåÖ Å~ NMñP ãÉíÉê ä™Ö MIPM ã ìåÇÉê 
ã~êâåáî™åK píÉåé~ÅâåáåÖÉå î~ê í®íí ä~ÖÇ ãÉÇ MIMRJMINR ã ëíçê~ ëíÉå~ê 
î~ê~î Éå ëíçê ÇÉä î~ê ëâ®êîáÖ~K aÉëë íçí~ä~ ÄÉÖê®åëåáåÖ âìåÇÉ áåíÉ êÉåë~ë 
Ñê~ã ÉÑíÉêëçã Éå ëíçê ÇÉä ~î ÇÉå Ñçêíë~ííÉ áå á Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÄÉíÉëÜ~ÖÉK 
mä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí ®ê ìíëí~â~Ç çÅÜ âä~ê Ñ∏ê ÄóÖÖå~íáçåK fåÖ~ 
ã~êâáåÖêÉéé Ñ™ê Ö∏ê~ë á ëóÇçëíäáÖ êáâíåáåÖ ìí~å íáääëí™åÇ Ñê™å 
i®åëëíóêÉäëÉåK ^ää Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê ëâÉ ä®åÖë ãÉÇ íê~åëéçêíî®ÖÉåK 
píÉåé~ÅâåáåÖÉå Ä∏ê ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ë Ñ∏êÉ ÄóÖÖå~íáçå ~î 
î®ÖK _Éëäìí á Ñê™Ö~å çã îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ~íí~ë ~î 
i®åëëíóêÉäëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç TUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVPT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRNU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
häáåÖëÄÉêÖëé~êâÉåI eçäãëí~Ö~í~åI häáåÖëÄÉêÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíëëéäáííÉê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f çãê™ÇÉí Ñ~ååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉå ëçã çãå®ãåë á ëâêáÑíäáÖ~ 
â®ääçê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉåK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå î~ê MIVMJNIOM ã Çàìé~K 
ríãÉÇ eçäãëí~Ö~í~åë åÉÇêÉ åçêÇêáâíåáåÖ äáÖÖÉê ÇÉí ìåÇÉê Ö~í~å 
Ñóääå~Çëã~ëëçê Éíí MINMJMIOM ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î ëçí çÅÜ âçä ãÉÇ êÉÅÉåí~ 
ÑóåÇ Ñê™å NTJNUMM í~äÉå çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ Éíí MIOMJMIQR ã íàçÅâí äÉêáÖí 
ä~ÖÉê ãÉÇ âî~êíëëéäáííÉêI Éåëí~â~ Äáí~ê íê®âçäK i~ÖêÉí îÉêâ~ê Ñ∏êÑäóíí~í 
ÖÉåçã çÇäáåÖK aÉí ìåÇêÉ ä~ÖêÉí ®ê Ñ∏êÜáëíçêáëâíK ríãÉÇ 
häáåÖëÄÉêÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÇäáåÖëÜçêáëíçåíÉê é™ Éå OS ã ä™åÖ 
ëíê®Åâ~I ã∏êâÖê™ ãçáÖ ë~åÇ çÅÜ âî~êëéäáííÉê ìåÇÉê Ö~í~åë 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK lÇäáåÖÉå Ü~ê î~êáí Ñ∏êÜáëíçêáëâK 

áÇ~ NVPU çÑ OUVS 



o~® kê 

p~åâí gçÜ~ååÉë NNTWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVPV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRNV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ÄóÖÖå~Ç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê~ëÉêáåÖ ~î íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
h∏êî®Ö~ê ~åî®åÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ éä~í™å çÅÜ 
ÉåíêÉéêÉå∏êÉêå~ áåÑçêãÉê~ÇÉë çã Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖK bÑíÉê 
~îëäìí~í ~êÄÉíÉ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë éä~íëÉåK 
c∏êìíçã ÇÉ ÜìëÖêìåÇÉê ëçã íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~íë é™ éä~í™å Epíóêëí~Ç 
SPWNJSTWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ÜìëÖêìåÇÉêI Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉ çÅÜ 
Éå ëíÉåë®ííåáåÖI êìåÇI NO ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIP ã Ü∏ÖI ãÉÇ ìééëíáÅâ~åÇÉ 
ëíçê~ ëíÉå~êK aÉ äáÖÖÉê é™ ®åÇÉå ~î Éå äáíÉå Ü∏àÇêóÖÖ ãÉää~å ÇÉ ê~ëÉê~ÇÉ 
íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~êå~K píÉåë®ííåáåÖÉå Ö™ê Éà ~íí Ç~íÉê~ å®êã~êÉ ®å íáää 
à®êå™äÇÉêåK 

áÇ~ NVQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç NQNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

píóêëí~Ç SPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVQN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NROM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê~ëÉêáåÖ ~î íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
h∏êî®Ö~ê ~åîáë~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ÉåíêÉéêÉå∏êÉêå~ áåÑçêãÉê~ÇÉë é™ éä~íëÉå çã Ñçêåä®ãåáåÖÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖK bÑíÉê ~îëäìí~í ~êÄÉíÉ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë éä~íëÉêå~K aÉ íêÉ NM ã 
Ü∏Ö~êå~ ëçã äáÖÖÉê é™ ê~Ç ìíãÉÇ Öê~îÑ®äíÉíë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~ ®ê ê~ëÉê~ÇÉ 
íêìééÄÉÑ®ëíåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVQO çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PNUU OMMM 

k~ãåLéä~íë 
k®ëÄó ë®íÉêá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
íê~åëéçêíî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖI Å~ 
NMñP ãÉíÉê á ëíçêäÉâK píÉåé~ÅâåáåÖÉå î~ê í®íí ä~ÖÇ ãÉÇ MIMRJMINR ã 
ëíçê~ ëíÉå~ê î~ê~î ÑäÉêí~äÉí î~ê ëâ®êîáÖ~K aÉëë íçí~ä~ ÄÉÖê®åëåáåÖ âìåÇÉ 
áåíÉ êÉåë~ë Ñê~ã îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí é™ ÖêìåÇ ~î ~íí Éå ëíçê 
ÇÉä Ñçêíë~ííÉ áå á Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÄÉíÉëÜ~ÖÉK píê~ñ åçêÇçëí çã 
ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå Ñáååë ÑäÉê~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ëçã ÄáäÇ~ê Éå Ñ®Ö~í~ Eoóëí~Ç 
TUWOFK 
bÑíÉê ~îÄ~åáåÖ çÅÜ ìééêÉåëåáåÖ ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ìééÖáÅâ ÇÉëë ëíçêäÉâ 
íáää Å~ VR ãOK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î íî™ ä~ÖÉê ãÉÇ MIMRJMIOM ã ëíçê~ 
ëíÉå~êI Ä™ÇÉ å~íìêJ çÅÜ ëâ~êéâ~åí~ÇÉ ëíÉå~ê ë~ãí ®îÉå å™Öê~ 
ëâ®êîëíÉå~êK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉå ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ~åí~ë 
Ü∏ê~ áÜçé ãÉÇ ÇÉå Ñ®Ö~í~ ëçã ëäìí~ê á ™âÉêâ~åíÉåI ÉåÇ~ëí å™Öê~ ãÉíÉê 
Ñê™å ÇÉåK 
mä~íëÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí ®ê ìíëí~â~Ç çÅÜ áåÖ~ ã~êâáåÖêÉéé Ñ™ê Ö∏ê~ë á 
ëóÇçëíäáÖ êáâíåáåÖ ìí~å íáääëí™åÇ Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK qê~åëéçêíî®ÖÉå ®ê 

áÇ~ NVQP çÑ OUVS 



 
ÉÑíÉê ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âä~ê ~íí ~åä®ÖÖ~ë çÅÜ ~ää Éñéäç~íÉêáåÖ ë™ëçã 
â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ Ä∏ê ëâÉ ä®åÖë ãÉÇ ÇÉåK ^ää ∏îêáÖ Éñéäç~íÉêáåÖ ëâ~ 
~åã®ä~ë íáää i®åëëíóêÉäëÉåI âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVQQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRQM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
bîÉÄçÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä íáää íêÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâ îáÇ 
bîÉÄçÇ~ EàÑê £ij Çåê NRTLMMF ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉ íêÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉíí~ ÖàçêÇÉ ~íí ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê Éäâ~Ää~êå~ âçåíêçääÉê~ÇÉë 
ÉÑíÉê ~íí ÇÉ Öê®îíë ìééK 
pÅÜ~âíÉå î~ê ë~ãã~åä~Öí Å~ NOMM ã ä™åÖ~ çÅÜ Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIT 
ãK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉí ~î ëíÉêáä äÉê~K fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NVQR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ NVQS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNQM OMMM 

k~ãåLéä~íë 
oáÄÄáåÖëÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î kçêê~ sá NRUWNK cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éíí 
Öê~îÑ®äí ãÉÇ Ñóê~ Ü∏Ö~ê çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖK pâ~ÇÉÖ∏êÉäëÉ Ü~ÇÉ ÖÉåçã 
ëÅÜ~âíåáåÖ ëâÉíí é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å é™ Ü∏ÖÉå ÄÉä®ÖÉå ä®åÖëí ™í ë∏ÇÉê é™ 
Öê~îÑ®äíÉíK 
bå ëÉâíáçå çã Å~ NR ã íçÖë ìéé ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ 
Öê~îÖ∏ããçê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëI ä Ü∏ÖÉåë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI 
á îáäâÉå Éíí NQ`Jéêçî íçÖë Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄóÖÖÇÉë Éå åó ëä®åí ìéé ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ~ ã~ëëçêK 

áÇ~ NVQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêê~ sá NRUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêê~ sá 

áÇ~ NVQU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRQO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
o~ééÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨åI sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ~ ÄÉåI é®êä~I âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ã~íêÉëíÉêI à®êååáí~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åã®ä~å çã ìééâçãå~ ëâ~Ççê é™ Öê~î îáÇ 
î®ÖÜóîäáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK 
dê~îÉå î~ê ëâ~Ç~Ç ìíÉÑíÉê Éå ëíê®Åâ~ çã Å~ R ã çÅÜ ÇÉëë Öê~îÖ∏ãã~ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Äê®åÇ~ ÄÉåI âçä çÅÜ ëçí ë~ãí ÑóåÇ ä™Ö Ääçíí~ÇÉK 
pçãã~êÉåë âê~ÑíáÖ~ åÉÇÉêÄ∏êÇ Ü~ÇÉ ÉêçÇÉê~í î®ÖÄ~åâÉå çÅÜ ãÉÇÑ∏êí 
~íí Öê~îÖ∏ãã~å ÇÉäîáë ëéçä~íë ÄçêíK vííÉêäáÖ~êÉ Éå Öê~î Ü~ÇÉ Éå ãáåÇêÉ 
ÇÉä ~î Öê~îÖ∏ãã~å Ääçíí~Ç ãÉå Éå ÄÉÇ∏ãåáåÖ ÖàçêÇÉë á Ñ®äí ~íí ëâ~Ç~å 
áåíÉ î~ê ë™ çãÑ~íí~åÇÉK båÇ~ëí Äê®åÇ~ ÄÉå íáääî~ê~íçÖëK 
sáÇ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Öê~îÖ∏ãã~å çÅÜ 
ÑóåÇÉå íçÖë çã Ü~åÇK j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí ëíçéé~ Ñê~ãíáÇ~ Éêçëáçå 
çÅÜ ë®âê~ ÇÉå çëâ~Ç~ÇÉ ÇÉäÉå ~î Öê~îÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä Äê®åÇ~ ÄÉå á Éíí Äê~åÇÑä~âI Éå é®êä~I âÉê~ãáâI 
Äê®åÇ~ ã~íêÉëíÉê çÅÜ à®êååáí~êK fåÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê ãÉÇ NQ`JãÉíçÇÉå Ü~ê 
ìíÑ∏êíë ãÉå íêçäáÖÉå Ü®êê∏ê Öê~îÉå Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK 
c∏ê ~íí ëíçéé~ Ñê~ãíáÇ~ àçêÇÑ∏êÑäóííåáåÖ~ê Ü~ê î®ÖÄ~åâÉå í®Åâíë ãÉÇ 
ÑáÄÉêÇìâ çÅÜ àçêÇã~ëëçêK lã ÇÉí îáë~ê ëáÖ ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ççê ìééëí™ê 
ã™ëíÉ âçåí~âí í~ë ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉåI âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉå çÅÜ Éå 
ìíÑ∏êäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ â~å Ç™ Ääá ~âíìÉääK 

áÇ~ NVQV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ NVRM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NRQP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
hóêâçÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
êìåëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
oóëí~Çë ëçÅâÉå çãí~ä~ë é™ NPMMJí~äÉíK aÉ ®äÇëí~ ÇÉä~êå~ ~î âóêâ~åI 
ëçã Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ á ãáåÇêÉ é~êíáÉê á Ç~ÖÉåë ãìê~êI Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää 
ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NNMMJí~äÉíK råÇÉê NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑí ìééÑ∏êë Éíí 
Öê~îâçê Ñ∏ê ëä®âíÉå j∏êåÉê íáää qìå~K aÉå åìî~ê~åÇÉ âóêâ~å áåîáÖë 
NTVSK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê åó Çê®åÉêáåÖ ä®åÖë ä™åÖÜìëî®ÖÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãìêêÉëíÉê çÅÜ âçåí~âí íçÖë ãÉÇ ãìëÉÉíK bå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää ÖÉåçãÑ∏êÇÉë çÅÜ îáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ãìê~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ ëâáäÇ~ ÄóÖÖÉí~ééÉêK bå âê~ÑíáÖ â~äâëíÉåëãìê 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå ®äÇêÉI ãÉÇÉäíáÇ~I ìíÄóÖÖå~Ç ™í  åçêêK aÉåå~ ãìê î~ê 
âä®ÇÇ é™ áåëáÇ~å á Éíí ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ ãÉÇ Éå íÉÖÉäãìê ëçã î~ê Éå ëíÉå 
íàçÅâK f ÇÉ ∏îêÉ íÉÖÉäëâáÑíÉå Ñáååë Éå ~åÑ~åÖ íáää Éíí íÉÖÉäî~äîK p~ååçäáâí ®ê 
íÉÖÉäãìêîÉêâÉí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê çî~å å®ãåÇ~ Öê~îâçêK 

áÇ~ NVRN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OUMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVRO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PNQP OMMM 

k~ãåLéä~íë 
pâî~ääÉêíçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ìééêìëíåáåÖ ~î pâî~ääÉêíçêÖÉí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ ∏îÉêî~â~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê çãë®ííåáåÖ ~î Äêìåå~êI 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê ÉäJ çÅÜ î~ííÉå ë~ãí ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå Ç~ããK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë 
~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê Ç~ããÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇÉä ~î Éå 
ÖêìåÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ Éíí NUMMJí~äëÜìëK 

áÇ~ NVRP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVRQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PNQO OMMM 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí jÉëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK bå ëíçê ÇÉä 
~î íçãíÉå Ü~ê î~êáí ÄÉÄóÖÖÇ ãÉÇ Éíí Üìë ãÉÇ â®ää~êÉK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ëÉñ ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ ã~ëâáåK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë 
íáää çê∏êÇ ã~êâK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _çêÖ 

áÇ~ NVRR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PNQN OMMM 

k~ãåLéä~íë 
kçêêâ∏éáåÖI iáåâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs iáåâ∏éáåÖ 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖÉå ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êÄ®ííêáåÖ ~î âê~ÑíÑ∏êë∏êàåáåÖÉå Ñ∏ê 
í™ÖÇêáÑíÉå é™ ë∏Çê~ ëí~ãÄ~å~å ÖÉåçã £ëíÉêÖ∏íä~åÇ çÅÜ åçêê~ pã™ä~åÇ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå ëâ~ ìíÖ∏ê~ ÇÉäìåÇÉêä~Ö á Éå éä~åÉê~Ç 
jáäà∏âçåëÉâîÉåëÄÉëâêáîåáåÖ Ejh_F ëçã ÖÉåçãÑ∏êë ~î bâçäçÖáÖêìééÉå 
^_ á píçÅâÜçäãK 
aÉå Ñ∏êÄ®ííê~ÇÉ âê~ÑíÑ∏êë∏êàåáåÖÉå ëâ~ ëâÉ ÖÉåçã ~íí ÄóÖÖ~ Éíí åóíí NPM 
âsJëóëíÉã ãÉÇ âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉêK iÉÇåáåÖÉå ®ê 
éä~åÉê~Ç ~íí ä∏é~ Ñê™å kçêêâ∏éáåÖ á åçêêI îá~ iáåâ∏éáåÖ çÅÜ jà∏äÄó 
ë∏ÇÉêìíI íáää g∏åâ∏éáåÖë ä®åK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ äÉÇåáåÖëä®åÖÇÉå áåçã 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å ìééÖ™ê íáää Å~ NM ãáä çÅÜ ÄêÉÇÇÉå áåíáää PO ãÉíÉê 
ìíãÉÇ î~Ç ëçã ~åÖÉííë î~ê~ ÜìîìÇ~äíÉêå~íáîÉíK 
bå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ÖàçêÇÉë áåçã ÇÉäëíê®Åâçê áåçã qêÉÜ∏êå~ çÅÜ 
bâÉÄó ëçÅâå~êK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~åíÉÅâå~ÇÉë á qêÉÜ∏êå~ ÑÉã åó~ 
åìããÉê Ers QJUF çÅÜ á bâÉÄó Ñóê~ Ers NJQF î~ê~î Éå Äçéä~íë 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îíë NVVTK e®êìí∏îÉê ~åîáë~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí NN çÄàÉâí ëçã 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå îáäâ~ Ä∏ê ìíêÉÇåáåÖëÖê®î~ëK 

áÇ~ NVRS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qêÉÜ∏êå~ 

áÇ~ NVRT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRPV OMMM 

k~ãåLéä~íë 
bîÉÄçÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí åçêê~ îáåÇâê~ÑíîÉêâÉí ~îÄ~åÇ~ÇÉë ÜÉä~ óí~å Ñ∏ê 
ÑìåÇ~ãÉåíÉíI Éå óí~ é™ Å~ NMM ãOK m™ ÇÉ ~åÇê~ óíçêå~ ÇêçÖë ÉåÇ~ëí 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ RM ã çÅÜ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ 
NIR ãK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ∏îÉêëí ~î ã~íàçêÇ çÅÜ ìåÇÉê ÇÉåå~ îáÇíçÖ 
ëíÉêáä äÉê~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ NVRU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVQR OMMMI OMMN 

k~ãåLéä~íë 
sáÑçäâ~ëâçä~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~åëäìíåáåÖ íáää Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää Éíí Öê~îÑ®äíI ë~ãí 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Öê~îJLÄçéä~íëä®ÖÉåK 
qçí~äí âçåíêçääÉê~ÇÉë Å~ RRM ã ëÅÜ~âíK aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí áåÖ~ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí çÅÜ áåÖ~ íáÇáÖ~êÉ 
çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NVRV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ NVSM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVPV OMMM\ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí päçííëé~êâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ\ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î äÉâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí Ü~ê ëÉÇ~å NRUMJí~äÉí ìíÖàçêí ëí~ääÜ~ÖÉ çÅÜ ëäçííëé~êâK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉåI ëçã ~îÜóëíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëäçííëÉí~ÄäÉêáåÖÉåI îáë~ÇÉ ëáÖ 
íáää ëíçê~ ÇÉä~ê Ñáåå~ë âî~êK ûîÉå á ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ äÉâéä~íëÉå Ñáååë 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê âî~êK píÉåä®ÖÖåáåÖ~êI ëíÉåëóää~ê çÅÜ áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê™å MIOR ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~I åÉê íáää MIU ã 
ÇàìéK j∏àäáÖÉå ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã Éíí ãáíí é™ íçãíÉå äáÖÖ~åÇÉ Äçëí~ÇëÜìë 
ãÉÇ Éå â™äÖ™êÇ Ç®ê Ä~âçãK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Öê®îÇÉë ÄçêíK 

áÇ~ NVSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NVSO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVQN OMMM\ 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêâóêâçÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öê~îëíÉåëÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåëí~ää~íáçå ~î íç~äÉíí çÅÜ s^JëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

fåçã âóêâçÖ™êÇëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Ñê~ÖãÉåí ~î ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ 
Öê~îëíÉå~êK fåçã âäçëíÉêçãê™ÇÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåä~ÖÇ âçêëî®ÖK 
ûäÇêÉ ®å âäçëíÉê~åä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ NOMMJí~äë é~ä~íëÉí î~ê Éíí âê~ÑíáÖí 
âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íî™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK i~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìíãÉÇ 
é~ä~íëÉíë ∏ëíê~ Ö~îÉäK 

áÇ~ NVSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ NVSQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSMR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
bâÜçäãëëâçä~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI íÉÖÉäI ÄÉåI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ ~î äÉâéä~íë çÅÜ íî™ ÖÅJî®Ö~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK p∏âëÅÜ~âíÉå ∏ééå~ÇÉë áåçã ÇÉå óí~ ëçã î~ê 
~îëÉÇÇ Ñ∏ê ÄóÖÖå~íáçå ~î äÉâéä~íëÉåK fåçã ÇÉ ∏îêáÖ~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉå~ Ñ∏ê ÖÅJî®Ö~êå~ Ñ~ååë ÉåÇ~ëí å~íìêÄáäÇåáåÖ~ê çÅÜ 
áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ÇÉë îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé ä âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåçã ÇÉå 
~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëéä~íëÉå Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ö™êÇÉå p~ñíçêéK aÉå 
Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ ÇÉå Éâçåçãáëâ~ â~êí~å Ñê™å NVQMJí~äK 
_çëí~ÇëÄóÖÖå~ÇÉå ìééÑ∏êÇÉë NVMP çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉå ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
íê®ÇÖ™êÇ äáÖÖÉê áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã éä~åÉê~ë Ñ∏ê äÉâéä~íëK sáÇ 
∏ééå~åÇÉí ~î ë∏âëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉäI ëóääëíÉå~êI Ñóääå~Çëã~ëëçê ~î 
ëíÉåI âçä ãKãK áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉåK aÉåå~ ÇÉä ä™Ö ®îÉå 
å™Öçí Ü∏ÖêÉ ®å çãÖáî~åÇÉ íÉêê®åÖK píê~ñ ë∏ÇÉê çã éä~í™å ∏ééå~ÇÉë Éíí 
~åí~ä ëÅÜ~âí ëçã îáë~ÇÉ ~íí ãÉêé~êíÉå ~î óí~å î~ê ëíÉåê∏àÇK fåçã ÇÉåå~ 
ÇÉä Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä âî~êî~ê~åÇÉ ®ééÉäíê®Ç çÅÜ çãê™ÇÉí Ü~ê ìíÖàçêí 

áÇ~ NVSR çÑ OUVS 



íê®ÇÖ™êÇK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ®äÇêÉ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê 
ë™ëçã ÉäÇëí®ÇÉêI ëíçäéÜ™ä ÉääÉê ÇóäáâíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ NVSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVOV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píê~åÇÜìÖÖÉíI _çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë îáÇ Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Ü~ãåä®ÖÉ ë∏ÇÉê çã jçí~ä~ 
ëíê∏ãK bíí ÇÉé™ÑóåÇ Ü~ê Öàçêíë ëóÇ∏ëí çã çãê™ÇÉíI ~î Éå Äêçåëóñ~ çÅÜ 
Ü~äëêáåÖ~ê á ÄêçåëK 
fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êâÉå á ëÅÜ~âíÉå ÉääÉê îáÇ 
~îë∏âåáåÖ ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVST çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVPR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄóI rååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N 
çÅÜ OK 

aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêI Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ Öê®îåáåÖ ~î 
ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉí éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉí é~ëëÉê~ê 
∏îÉê çÅÜ á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉëí™ê 
Ä™ÇÉ ~î Öê~îÑ®äíI Éåëí~â~ Öê~î~êI ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉê çÅÜ ÄóíçãíÉêK 
m™ å™Öê~ çãê™ÇÉå Ü~ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉåI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉåI ëíóêíë ìåÇ~å Ñê™å Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK aÉíí~ Ö®ääÉê Ää ~ îáÇ 
rååÉêëí~Çë Ö~ãä~ Äóíçãí Ea~ÖëÄÉêÖ NPTWNFK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí å~íìêäáÖ~ ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉê ãÉÇ ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ ëíÉêáä 
ã~êâK bå áåëíêìâíáçå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå Ñ~ëíëí®ääÇÉëK 

áÇ~ NVSU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ NVSV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVQN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_äÉÅâÉåëí~ÇI £êáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Äçéä~íëI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI Ñäáåí~I ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éíí ~åí~ä Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉ NK EbâÉÄó NMWNF o∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ ëçã äáÖÖÉê áåíáää 
ÑçêåÄçêÖÉå qêáãéä~ÄÉêÖÉíK bíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí íçÖë á î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåë 
êáâíåáåÖK f ÜìîìÇë~â äáÖÖÉê î®Öçãê™ÇÉí á ëâçÖëã~êâ çÅÜ âçã Éà ~íí 
ÄÉê∏ê~ bâÉÄó NMWNK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ™êÇÉêJ ÉääÉê 
éäçÖëé™êI íêçäáÖíîáë êÉä~íáîí ãçÇÉêå~K fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lãê™ÇÉ OK bâÉÄó PPOWNJOI £êáåÖÉK _çéä~íëI íêçäáÖíîáë ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
ãÉÇ Éíí êáâäáÖí ã~íÉêá~ä ~î Ää ~ âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK cóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ á âìäíìêä~ÖêÉí íóÇÉê é™ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ~îÖê®åë~ÇÉë á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ ã®íÉê Å~ VM 
ãÉíÉê ãÉå ÄÉÇ∏ãë ëíê®Åâ~ ëáÖ ∏îÉê ÜÉä~ î®ÖÉåë ÄêÉÇÇI Å~ QM ãÉíÉêK 
`~ NRM ãÉíÉê åçêê çã bâÉÄó PPOWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉÑíÉê ëâçÖë~îîÉêâåáåÖÉå 
Éíí é~êíá ãÉÇ ëíÉåê∏àÇ~ óíçê é™ Éíí âê∏å çÅÜ Éå Äê~åí ë~åÇáÖ ëóÇëäìííåáåÖ 
åÉÇ ãçí Éíí íáÇáÖ~êÉ î~ííÉåÇê~ÖK pÅÜ~âí íçÖë áåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK _ä ~ ÑäÉê~ ëí∏êêÉ Ü®êÇ~ê 
ãÉÇ âÉê~ãáâ çÅÜ ä∏ëÑóåÇ ~î ëä~ÖÖK f ÇÉå å®êÄÉä®Öå~ ™âÉêå Üáíí~ÇÉë Éå 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ çÅÜ Ñäáåí~îëä~ÖK lãê™ÇÉíë ä®ãåáåÖ~ê â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å 

áÇ~ NVTM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

à®êåÜ~åíÉêáåÖK fåÖ~ ìÖå~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ ãÉå ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê Ñê™å 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê í~ä~ê Ñ∏ê~ ~íí Éñ ìÖå~ê Ñ∏ê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ â~å 
î~ê~ ãóÅâÉí çíóÇäáÖ~K lãê™ÇÉíë ëíçêäÉâ ã®íÉê Å~ äMMñPMJQM ãÉíÉêK 
mä~íëÉåë ä®ÖÉI å™Öê~ ìêä~â~ÇÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ Ñäáåí~îëä~ÖÉí ~åíóÇÉê îáÇ~êÉ ~íí 
ëíÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~ê â~å Ñáåå~ë é™ éä~íëÉåK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ã®íÉê 
ãÉää~å NORJNPR ãÉíÉêK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á Éå ÇÉäîáë ëíçêÄäçÅâáÖ 
ãçê®åÄ~ÅâÉ î~êî~í ãÉÇ ë~åÇáÖ~ é~êíáÉêK 
lãê™ÇÉ PK _äÉÅâÉåëí~ÇK e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë Ñóê~ éä~íëÉêK 
bâÉÄó OQSWNI çãê™ÇÉ áåíáää Éå ëíÉåëíê®åÖ á ÄäçÅâáÖ Ü~Öã~êâK f çãê™ÇÉíë 
åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
bâÉÄó NNNWOK _çéä~íë á ™âÉêã~êâK píçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~ê ëçã ÉåäáÖí NQ`J 
Ç~íÉêáåÖ~êå~ Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ ÑäÉê~ íáÇëéÉêáçÇÉê Ñê™å íáÇáÖ 
åÉçäáíâìã íáää îÉåÇÉäíáÇK cçêåä®ãåáåÖÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ Å~ NRM ãÉíÉê á 
åçêÇ J ëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ PM ãÉíÉêK 
bâÉÄó NMVWNJTI Öê~îÑ®äí ãÉÇ ëàì ëíÉåë®ííåáåÖ~êK e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí Å~ 
äM ãÉíÉê ÄêÉíí çãê™ÇÉ áåíáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®ÖÉåK bå Öê~î ®ê ÄÉä®ÖÉå Å~ 
NM ãÉíÉê Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ü®ê ãÉå ÑäÉê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Ü®êÇ~ê îáäâ~ â~å ëÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~âíáîáíÉí 
âêáåÖ Öê~î~êå~I bâÉÄó PPRWNK 
bâÉÄó OQUWNI ëíÉåëíê®åÖ á Ü~Öã~êâ ÄÉä®ÖÉå Å~ NM ãÉíÉê Ñê™å 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉå~åë~ãäáåÖ çã Å~ NMñOM 
ãÉíÉê Ç®ê ÇÉí á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå áåíáää Éíí é~ê ã~êâÑ~ëí ÄäçÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëçí çÅÜ âçä ë~ãí ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK píÉå~åë~ãäáåÖÉå î~ê çêÉÖÉäÄìåÇÉå 
íáää ÑçêãÉå ãÉå â~å ãÉÇ í~åâÉ é™ ä®ÖÉ çÅÜ ëíÉåã~íÉêá~ä â~å ÇÉí î~ê~ Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖK 
bâÉÄó PPRWN çÅÜ OQUWN äáÖÖÉê é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å çã êáâëî®Ö PO çÅÜ Ñ™ê 
ëÉë ëçã Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñK _êÉÇÇåáåÖÉå ~î 
î™ÖÉå âçããÉê ~íí î~êáÉê~ ãÉää~å RJNM ãÉíÉê ä™åÖë ãÉÇ ÇÉåå~ Å~ ORM 
ãÉíÉê ä™åÖ~ ëíê®Åâ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó NNNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NVTN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVQO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
cà®ííãìåå~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìééêìëíåáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë íî™ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

sáÇ bâÉÄó âóêâ~ ÖàçêÇÉë Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä ëÅÜ~âí é™ Éå ™âÉêóí~ åÉÇ~åÑ∏ê 
bâÉÄó OONWNJP ëçã ÄÉëí™ê ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå Ü∏Ö ÄÉä®ÖÉí é™ Éå 
î®ä ~îÖê®åë~Ç Ü∏àÇêóÖÖK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
sáÇ ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê íî™ ëíÉåóñçêI bâÉÄó OOOWNI ÖàçêÇÉë Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK f ÇÉí Ñ∏êëí~ ëÅÜ~âíÉå ìíãÉÇ ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å 
bâÉÄó çÅÜ cà®ííãìåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI Éå âçäâçåÅÉåíê~íáçå çÅÜ Éíí 
âìäíìêä~ÖÉêK s®ëíÉê çã Öêìëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~âK ^ää~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÖê®îÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f Ü®êÇÉå íçÖë Éíí 
âçäéêçî ëçã Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å Ñ∏êêçãÉêëâJ çÅÜ ®äÇêÉ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí Ñáååë Éå ÉääÉê ã∏àäáÖíîáë íî™ Äçéä~íëÉê á 
å®êçãê™ÇÉíI îáäâÉí Ö∏ê ~íí ~ää óííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ á çãê™ÇÉí ã™ëíÉ 
Ñ∏êÉÖ™ë ~î ÄÉëäìí Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK 

áÇ~ NVTO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NVTP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVQP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
bâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
qçã `~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ\I Öê~îI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖçãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bâÉÄó NVMWN EbâÉÄó PPSWN\FJcóêëáÇáÖ ëíÉåë®ííåáåÖ Ñê™å êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê ãÉÇ âêÉãÉêáåÖëéä~íë ìåÇÉê ëíÉå~êå~K 
bâÉÄó NNNWOJìíëéêáÇÇ~ Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêJîÉåÇÉäíáÇK 
kÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ä™åÖÜìëI ÜóÇÇ~I âÉê~ãáâ çÅÜ âî~êíëK 
bâÉÄó PPOWNJ_çéä~íëä®ãåáåÖ~êW Ü®êÇ~êI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëä~ÖÖ çÅÜ 
ìåÖëî®ÖÖ~ê Ñê™å ëÅÜ~âíìÖåI ë~ãí Éî Äêçåë™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ NVTQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó NNNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NVTR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVQQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
cà®ííãìåå~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÄóíÉ Ñê™å äìÑíJ íáää àçêÇäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë™î®ä â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ëçã 
ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äíK h~ÄÉäå ëâ~ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Ñ∏êä®ÖÖ~ë á î®Öâ~åíK m™ Éíí 
é~ê éä~íëÉê Ñê™åÖ™ê ã~å ÇçÅâ ÇÉíí~K j∏àäáÖÜÉíÉå ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÄÉÇ∏ãë ëçã ëã™K sáÇ íî™ éä~íëÉê 
Ä∏ê ÇçÅâ ~êÄÉíÉí ëí™ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääW îáÇ bâÉÄó âóêâ~I bâÉÄó 
OONWNJPI Öê~î~êI Ç®ê â~ÄÉäå é~ëëÉê~ê ~ääÇÉäÉë áåíáää çÅÜ îáÇ iàìåÖÄóI 
bâÉÄó OOOWNI Ç®ê â~ÄÉäå é~ëëÉê~ê ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê íî™ ëíÉåóñçêK mä~íëÉå 
ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
m™ ÇÉëë~ éä~íëÉê ÄÉÇ∏ãë ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êë ~î 
~êÄÉíÉí ëçã ëíçêI î~êÑ∏ê îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ä∏ê îáÇí~Ö~ëK 

áÇ~ NVTS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó OOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó OONWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NVTT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVQR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píê™äëå®ëI iáää®åÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ\ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
qçã `~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î äìÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ãáåÇêÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ ëíçäéÑ®ëíÉå~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ë~ãíáÇáÖí ëçã Éå ëí∏êêÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê 
î®ÖÄêÉÇÇåáåÖI Çåê OOMJUURQJMNK píçäéÑ®ëíÉå~ Ü~ãå~ÇÉ ÇÉäîáë ãáíí á 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçãéäÉííÉê~ÇÉ 
ÇÉå ëí∏êêÉ Äçéä~íëìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçã ~íí ~îÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
î®ëíÉêìíK f Éíí ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëã™ âÉê~ãáâÄáí~ê çÅÜ à®êåëä~ÖÖJ 
íáääîÉêâåáåÖëëä~ÖÖK 

áÇ~ NVTU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ NVTV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMRR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pé~êêáëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®êÇî®ÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÉí~ÄäÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 

f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí äáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ÇÉ Ñê™å mêóëëÖ™êÇÉåK 
f çãê™ÇÉíë ãáíí ä™Ö ä®ãåáåÖ~êå~ ÜìîìÇë~âäáÖÉå á äÉê~K cäÉê~ çãê™ÇÉå 
ãÉÇ ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äI âìäíìêä~ÖÉê ÉíÅK cóåÇ ~î âÉê~ãáâK 
f çãê™ÇÉí ë∏Çê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ä®ãåáåÖ~êI íçäâ~ÇÉë 
ëçã íáääÜ∏ê~åÇÉ Éå Äçéä~íë ë∏ÇÉê çã rlI îáäâÉí ãçíëî~ê~ê óí~å Ñ∏ê 
cáëâÉÄóK 
píÉåä~ÖÇ î®Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäK píÉåé~ÅâåáåÖ á ëàì 
ë∏âëÅÜ~âíK _áäÇ~ê Éå ê~â äáåàÉ ãÉää~å cáëâÉÄó çÅÜ bâÉÄóK a~íÉêáåÖ 
ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê ®äÇêÉK 
_É~êÄÉí~Ç âî~êíëK bíí ÑäÉêí~ä Äáí~ê Üáíí~ÇÉë á éäçÖä~ÖêÉíK _™ÇÉ Äáéçä®ê 
ëä~ÖíÉâåáâ ëçã éä~ííÑçêãëíÉâåáâK h®êåçê çÅÜ ~îëä~ÖK lêáÉåíÉê~ê ëáÖ íáää 
rçë ë∏Çê~ ÇÉäLÜ~äî~K 

áÇ~ NVUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó OMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVUN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSMS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
eÉäÖçå~Ö~í~åI dìääêáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

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 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ NVUO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVOP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖäçÑíÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s ^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ÖáÅâ Ñê™å íçãíÖê®åë ìí íáää ëí~ãäÉÇåáåÖ~êå~ ìíãÉÇ 
î®Ö PRK pÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë á êÉÇ~å ëÅÜ~âí~ÇÉ óíçê îáäâÉí 
ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_~åâÉâáåÇ ONRWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

_~åâÉâáåÇ ONRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

_~åâÉâáåÇ ONRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

áÇ~ NVUP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NRSU OMMN 

k~ãåLéä~íë 
oóëí~Ç âóêâ~I bâ®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Eëî~êíÖçÇëFI âî~êíëI î®îíóåÖÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖ~êI Éí~éé N çÅÜ OK 
bí~éé ä ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î â~êíëíìÇáÉê çÅÜ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äíK sáÇ 
ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí îáëë~ çãê™ÇÉå ÄÉÜ∏îÇÉ ëí™ ìåÇÉê âçåíêçää á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K aÉíí~ Ö®ääÇÉ Ñê~ãÑ∏ê~ääí îáÇ oóëí~Ç 
OUOWNI îáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ h~êäëÄçêÖI e∏ÖëíçêéI pâçÖëäìåÇ çÅÜ píÉåë®ííÉêK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé O ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ∏îÉê ÜÉä~ âìääÉå îáÇ oóëí~Ç 
OUOWNK aÉëëìíçã âçåíêçääÉê~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ìíãÉÇ çî~å å®ãåÇ~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉê ë~ãí îáÇ óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ÑäÉêí~ä ëíê®ÅâçêK c∏êìíçã îáÇ oóëí~Ç 
OUOWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ ä®ãåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K 
sáÇ oóëí~Ç OUOWN ëçã ®ê Éå ìåÇÉêë∏âí çÅÜ Äçêíí~ÖÉå ÇÉä ~î Éíí Öê~îÑ®äí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ëçã ®ê íóÇäáÖ~ Äçéä~íëáåÇáâ~íçêÉêK aÉ ìíÖàçêÇÉë 
Ää ~ ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI ê®ååçêI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Öêçé~ê ë~ãí 
âìäíìêä~ÖÉêK f Éíí ÖêçéëóëíÉã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~äI ∏îÉê QMM Äáí~ê 
®äÇêÉ ëî~êíÖçÇëK hÉê~ãáâÄáí~êå~ Ü®êê∏ê Ñê™å ÑäÉê~ çäáâ~ â®êä çÅÜ ÇÉâçêÉå 
ÄÉëí™ê Ñê®ãëí ~î î™ÖÄ~åÇ çÅÜ ê®åÇÉêK fQ`JéêçîÉê Ü~ê í~Öáíë ãÉåÇÉ Ü~ê 
®ååì áåíÉ ~å~äóëÉê~íëK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíëÄáí~ê çÅÜ êÉëíÉê ÉÑíÉê 

áÇ~ NVUQ çÑ OUVS 



Éå î®îíóåÖÇK 
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñ∏ê ~íí 
Ñêáä®ÖÖ~ ëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉäåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OUOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVUR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMPT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hêáÖëÄÉêÖ~I sáäëÉÄÉêÖ~I e~ÖÉÄóI i~êëÑêáÇ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~îI Äçéä~íëI Öê~îî™êÇI ÑóåÇéä~íëI 
î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\I ëÉåãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ\ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

hêáÖëÄÉêÖ~W píçäéÜ™ä ë~ãí ÖêçéI Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåK 
sáäëÉÄÉêÖ~W oÉëíÉê ÉÑíÉê î®Ö á íêÉ åáî™ÉêK s®ÖÉåë óåÖëí~ åáî™ â~å Ç~íÉê~ë 
íáää NTMMJí~äI ®äÇêÉ åáî™Éêå~ Ü~ê ã∏àäáÖÉå Éå ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖK 
e~ÖÉÄóW bå ÖäÉë ëíÉåé~ÅâåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êÑ∏ê â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ñäóíí~ÇÉë 
å™Öê~ ãÉíÉêK píÉåé~ÅâåáåÖÉå â~å ã∏àäáÖÉå ìíáÑê™å ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ 
Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
i~êëÑêáÇW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
e®ÅâÉå®ëW fåÖÉå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ç™ â~Ä~äÉå âçããÉê ~íí 
ä®ÖÖ~ë á ÄÉÑáåíäáÖ~ Éäâ~ÄÉäëÅÜ~âíK 
h~ííçêéW pÅÜ~âíÉí çãéä~åÉê~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NVUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

oçÖëä∏ë~ QTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ TMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ TQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ URWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£êÄÉêÖ~ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ OQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£êÄÉêÖ~ TNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

áÇ~ NVUT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRUV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
páãçåëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ãáäëíçäéÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå î~ê áåäÉÇåáåÖëîáë éä~åÉê~Ç ëçã Éå Éí~éé N çÅÜ OI ãÉå Éíí 
íóÇäáÖ~êÉ éä~åÉêáåÖëìåÇÉêä~Ö ÖàçêÇÉ ~íí Éå Éí~éé N ~åë™Öë íáääê®ÅâäáÖK 
d™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí Ö™ Ñê™å âóêâ~å á ë∏ÇÉê íáää 
ÄÉåëáåã~ÅâÉå á åçêê é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å çã à®êåî®ÖÉåK bå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ ®ê 
®îÉå éä~åÉê~Ç é™ ∏ëíÉê ëáÇ~å çã à®êåî®ÖÉåK aÉëë~ ëâ~ Ñ∏êÄáåÇ~ë ãÉÇ Éå 
íìååÉäK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí áåÖ~ ~î ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ á páãçåëíçêé ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK sáÇ~êÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ 
ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ëçã ãáåáã~äK lãê™ÇÉí ÄÉê∏ê ÇÉäîáë ÇÉí Ñ∏ê 
âìäíìêãáäà∏î™êÇÉå áåíêÉëë~åí~ çãê™ÇÉí hQNI páãçåëíçêéë âóêâçãáäà∏K 
aÉíí~ Ä∏ê ÇçÅâ áåíÉ ìíÖ∏ê~ å™Öçí ÜáåÇÉê Ñ∏ê éä~åÉê~Ç Ö™åÖJ çÅÜ 
ÅóâÉäî®ÖK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê áåíÉ ~íí å™Öê~ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ 
™íÖ®êÇÉê ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ NVUU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

páãçåëíçêé RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ páãçåëíçêé 

áÇ~ NVUV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVOO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
dìääîáîÉî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏äàÇÉë ÄÉÑáåíäáÖ~ Éäâ~Ää~ê ÉÑíÉêëçã ëóÑíÉí î~ê ~íí 
Ñ∏êëí®êâ~ ÉäÑ∏êë∏êàåáåÖÉåK aÉíí~ Ñ∏êÑ~ê~åÇÉ ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí ÇÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêå~ ÄäÉî ãáåáã~ä~K h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éíí Çàìé ~î 
Å~ MIP J MIQ ã çÅÜ áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçêI íêçäáÖíîáë Ñê™å 
ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ îáää~çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ OVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NVVM çÑ OUVS 



 
 
 

^fp kê üê 
NVOP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
ûäîÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ëÅÜ~âí á Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çÅÜ 
åçêê çã Ñ∏êÉí~ÖÉíë âçåíçêëÄóÖÖå~Ç ë~ãí ìíãÉÇ ÇÉå ë∏Çê~ â~åíÉå ~î 
ûäîÉëí~Çë Ö~ãä~ ÄóíçãíI rsQK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ë~ãã~åä~Öí V ëÅÜ~âí ãÉÇ ä®åÖÇÉê é™ R J PO 
ã çÅÜ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIR ãK f ÄÉíÉëã~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ëÅÜ~âíÉå ~î 
ã~íàçêÇ çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ å™Öçí äÉêáÖ ãç çÅÜ áåíáää ÄóíçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ÉÑíÉê ÇÉ çãÑ~íí~åÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê ëçã ëâÉíí é™ éä~íëÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ë™ÖîÉêâÉíë çäáâ~ çãJ çÅÜ íáääÄóÖÖå~ÇÉêK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ áåíÉ á å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ NVVN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ NVVO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVOQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jÉãë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI ÉåÇ~ëí å~íìêäáÖ ã~êâÄìåÇÉå ëíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖ™êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó RVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

áÇ~ NVVP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMQT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
o™Äó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
sáåÇâê~ÑíîÉêâÉí î~ê éä~åÉê~í ~íí äáÖÖ~ Éíí é~ê ÜìåÇê~ ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã Éíí 
ÄÉÑáåíäáÖí îÉêâÉíK ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ëÉêîáÅÉî®ÖÉå çÅÜ éä~íëÉå Ñ∏ê 
ÑìåÇ~ãÉåíÉíK qçí~äí ÇêçÖë NV ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå î~êáÉê~Ç ä®åÖÇ ~î Q J T ã 
çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIR ãK pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Éíí Çàìé ~î Å~ MIPR J MIQ ã çÅÜ 
ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉêáä å™Öçí ãçáÖ äÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ NVVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NVVR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMRQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉëÜ∏Ö 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ NVVS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSMT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
råáîÉêëáíÉíÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éå åó Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~îI ÇÉäë Éå ÉÑíÉêâçåíêçääI ÇÉäë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î Ä™ÇÉ Öê~î~ê çÅÜ Äçéä~íëÉêK 
aÉå ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ìí~å ~íí ~åëî~êáÖ ~êâÉçäçÖ 
âçåí~âí~ÇÉë î~êÑ∏ê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå ÉåÇ~ëí âçã ~íí 
ÉÑíÉêâçåíêçääÉê~ë á ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K båÇ~ëí Éíí ãáåÇêÉ é~êíá á ëÅÜ~âíÉíë 
åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä âçã ~íí ëí™ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK hê~ÑíáÖ~ 
çÇäáåÖëä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ÇÉë á ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K eìêìîáÇ~ ®îÉå âìäíìêä~ÖÉê 
ÉääÉê ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê âçããáí ~íí ÄÉê∏ê~ë ÖáÅâ áåíÉ ~íí ãÉÇ ë®âÉêÜÉí 
Ñ~ëíëí®ää~K 

áÇ~ NVVT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ NVVU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRQT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píÉåë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ NVVV çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NSQO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
oÉàãóêÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãJ çÅÜ åóÄóÖÖå~íáçå ~î ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N áååÉÑ~íí~ÇÉ áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîÖÉåçãÖ™åÖK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇ OMMQJMOJNS é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ë∏ÇÉê çã Ö™êÇÉå _êÉãóê~ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåë~íí~ 
íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê çÅÜ ã∏àäáÖ ÜìëÖêìåÇ á Ü~Öã~êâK _™ÇÉ ëíçäé~ê çÅÜ äÉÇåáåÖ 
ëâ~ Ü®ê Äóí~ë ä®åÖë ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉå åìî~ê~åÇÉ 
ëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê ê~âí ÖÉåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíI çÅÜ Éå ~î ëíçäé~êå~ 
ëçã ëâ~ Äóí~ë ëí™ê ãáíí á Éå Ö~ãã~ä ÜìëÖêìåÇLíÉêê~ëëK a™ ëíçê êáëâ 
Ñ∏êÉäáÖÖÉê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ëâ~Ç~ë îáÇ äÉÇåáåÖëJ çÅÜ ëíçäéÄóíÉI 
êÉâçããÉåÇÉê~ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ëíê®ÅâåáåÖÉå îáÇ Ö™êÇÉå 
_êÉãóê~ Ñ∏êëâàìíë ™í ë∏ÇÉêK bå åó ëíê®ÅâåáåÖ Ü~ê ìí~êÄÉí~íë EëÉ Äáä~Ö~FK 
aÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå áååÉÄ®ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåíÉ ëâ~Ç~ëK c∏ê ~íí 
áåíÉ ëâ~Ç~ ÜìëÖêìåÇÉå Ä∏ê ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäéÉåI ëçã ëí™ê á ÇÉå ÉåÄ~êí 
â~é~ëX áåíÉ Öê®î~ë ìééK 
fåîÉåíÉêáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ çÅâë™ á Éå ãáåÇêÉ äÉÇåáåÖë®åÇêáåÖ îáÇ íçêéÉí 
s®ëíÉê®åÖÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ éçíÉåíáÉääí Öê~îä®ÖÉ é™ Ü∏àÇêóÖÖK 
bÑíÉê áåîÉåíÉêáåÖÉå ®ê ìíêÉÇåáåÖÉå ~îëäìí~ÇK båäáÖí £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 

áÇ~ OMMM çÑ OUVS 



ä®åëãìëÉìã ®ê áåÖÉå Éí~éé O á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ å∏Çî®åÇáÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ OMMN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRNQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
£à~êëäáÇÉåI bÖÉÄóî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
m™ Éå ~ääã®ååáåÖ á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î bÖÉÄóî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éêí 
ëíçäéÜ™ä ãÉÇ ëíÉåëâçåáåÖK aÉí Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ Å~ MIQ ã çÅÜ Éíí 
Çàìé ~î Å~ MINQ ãK cóääåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ëçíáÖ çÅÜ å™Öçí ÖêìëáÖ ãçK 
píçäéÜ™äÉí â~å Ü∏ê~ ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ êÉëí~ ëíÉå~êå~I 
jà∏äÄó PQWNK ríãÉÇ £à~êëäáÇÉå Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á 
ëÅÜ~âíÉíK 

áÇ~ OMMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó OSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OMMP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVON OMMN 

k~ãåLéä~íë 
eÉêêÄÉí~ ê~ëíéä~íë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖI ÄóíÉ ~î 
Éäëí~íáçå ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î ëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäë ëçã Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ÇÉäë âçåíêçää ~î ìééÖê®îÇ~ ëÅÜ~âíK qáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Ñ∏äàÇÉë ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ åÉÇä~ÖÇ~ äÉÇåáåÖ~êK aÉåå~ ëíê®Åâ~ âçåíêçääÉê~ÇÉë ÉÑíÉê 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå ãÉå áåÖ~ ÇçäÇ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå 
åó~ ëí~íáçåÉå ∏îÉêî~â~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖÉå ãÉå áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ ∏ééå~ÇÉë Éíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~ çã ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ãÉå áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ OMMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q∏êåÉî~ää~ NONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ OMMR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRNP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jà∏äÄó £ëíê~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éíí åóíí Ñà®êêî®êãÉå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
hçåíêçääÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã 
é~ëëÉê~ÇÉ á å®êÜÉíÉå ~î êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK _ä~åÇ ~åå~í 
é~ëëÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÉí áåíáää Ü™äî®Ö~êI êÉëí~ ëíÉå~ê çÅÜ ëâ™äÖêçé~êI ë~ãí Éíí 
ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äíK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëíçêí ëÉíí ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ë™ëçã Ä®êä~ÖÉê çÅÜ ã~íàçêÇI ë~ãí ëíÉêáä ã~êâK aÉí ÉåÇ~ 
ìåÇ~åí~ÖÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å 
g®êåî®ÖëÖ~í~å çÅÜ âî qìëëáä~ÖçåK dêçéÉåë Ñìåâíáçå ÖáÅâ áåíÉ ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~K 

áÇ~ OMMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó SWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó SWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó TWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó UWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó UWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OMMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRON OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí s~ííåÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÇàìêÄÉåI ÉäÇëä~ÖåáåÖëÑäáåí~I ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ îáë~ÇÉ ~íí ÜÉä~ âî~êíÉêÉí î~ê ìíëÅÜ~âí~í íáää çê∏êÇ ÄçííÉåäÉê~ 
ìåÇÉê ëÉåí NUMMJí~äI Ñ∏êìíçã ÄçííÉåëâáÑíÉå EO ëíF ë~ãí âìääÉêëíÉåëÖçäîÉí 
á Éå ëíÉåâ®ää~êÉ á Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäK 
píÉåâ®ää~êÉå Ü~ÇÉ íî™ ëâáÑí ÄÉî~ê~ÇÉ ~î ãìêîÉêâÉíK jìêîÉêâÉí ÄÉëíçÇ ~î 
ìéé íáää SM ñ UM Åã ëíçê~ â~ääãìê~ÇÉ Öêçîíìâí~ÇÉ å~íìêëíÉå~êK f â®ää~êÉå 
Ñ~ååë ®îÉå Éíí î®ää~Öí âìääÉêëíÉåëÖçäîK 
aÉí Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã âìåÇÉ î®ÖäÉÇ~ 
íçäâåáåÖÉå ~î â®ää~êÉåë ÑìåâíáçåK 
^î Ñóääå~Çëã~íÉêá~äÉí á â®ää~êÉå ~íí Ç∏ã~ Ü~ê ÇÉå Ö™íí ìê Äêìâ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á âî~êíÉêÉí ìåÇÉê ëÉåí NTMMJ 
í~äK 

áÇ~ OMMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMMV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NROO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
kçêãä∏ë~I £ëí~åÄ®Åâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ëÉãÉëíÉêÄó ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë é™ ÇÉ éä~íëÉê ëçã î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖ ë™ëçã ÇÉ 
çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇÉêå~I î®ÖÉåI é~êâÉêáåÖëéä~íëÉå çÅÜ s^Jëí~ããÉåK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~êÑ∏ê ÇÉí ìê 
~êâÉçäçÖáëâí ëóåîáåâÉä áåíÉ Ñáååë å™Öê~ ÜáåÇÉê Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

áÇ~ OMNM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NROP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
pâ~êéÜ~ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
mä~íëÉå ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI QOJQT ã∏ÜI Ñê®ãëí 
Ñ∏ê ëÉåãÉëçäáíáâìãK 
mä~íëÉå äáÖÖÉê áåíáää ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå  s®ëíê~ eìëÄóJ 
kçêêâ∏éáåÖK bå êÉëí ~î Éå Ü™äî®Ö á åçêê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI íêçäáÖÉå Éå ÇÉä ~î ÇÉå ëâK ?Ö~ãä~Jd~ãä~J 
£î®ÖÉå? ãÉää~å s®ëíê~ eìëÄóJe~ãä~ £Jkçêêâ∏éáåÖK píçê~ ã®åÖÇÉê 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK fåÖ~ ∏îêáÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

áÇ~ OMNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMNO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRQQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jáääáåÖëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Öä~ëI éçêëäáåI íÉÖÉäâêçëë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå ÇêçÖë ä®åÖë ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö ãçí Ö™êÇÉå jáääáåÖëíçêéK sáÇ Ö™êÇÉå 
ÇÉä~ÇÉë äÉÇåáåÖ~êå~K pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ ä®åÖÇÉê é™ RJT ãI Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ 
MIS ã çÅÜ Éíí Çàìé ëçã î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIPJMIQR ãK aÉ ä~ÇÉë ãÉÇ Éíí 
ãÉää~åêìã ~î Å~ NMJNR ãK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á ëíê®åÖ~ëíÉ âóä~ ãÉÇ Éíí 
ëå∏Çàìé é™ Å~ MIP ã çÅÜ Éíí íà®äÇàìé é™ Å~ MIO ãK f ëÅÜ~âíÉå ìíãÉÇ 
î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ∏êìíçã Éå Äáí Äê®åÇ äÉê~I ëçã 
áåíÉ íáääî~ê~íçÖëK f íê®ÇÖ™êÇÉå î~ê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Çàìéí çÅÜ ëçíáÖ~êÉ ®å á 
™âÉêã~êâÉåK aÉåå~ óí~ Ü~ê íêçäáÖíîáë ìíåóííà~íë ëçã íê®ÇÖ™êÇëä~åÇ 
ìåÇÉê ä™åÖ íáÇ çÅÜ Ö∏Çëä~íë Ç®êÉÑíÉê ÉÑíÉêëçã ÇÉí Ñ~ååë ÑóåÇ ~î Öä~ëI 
éçêëäáå çÅÜ íÉÖÉäâêçëëK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OMNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

o∏â SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ OMNQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRRQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_™êëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Üáíí~ÇÉë íî™ Äçéä~íëóíçêK 
aÉå åçêê~I ëçã äáÖÖÉê îáÇ çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉí íáää îáåÇâê~ÑíîÉêâÉíI 
Üáíí~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™äI Öêçé~êI Ü®êÇ~ê çÅÜ î~Ç ëçã íçäâ~ë ëçã âJ 
ä~ÖÉêK bå Ü®êÇ Ç~íÉê~ÇÉë íáää NPVMJNNPM _` Er~ OSNTNFK 
aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê á çãê™ÇÉí Ñ∏ê íê~åëéçêíî®ÖÉåK c∏êìíçã 
Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ ëçã áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ 
ÄÉåK m~ÅâåáåÖÉå ®ê ÉåÇ~ëí ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âíI ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ä™Ö ìí~åÑ∏ê 
rlK m~ÅâåáåÖÉå Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NQPMJNOSM _` Er~ OSNTMFK 
_™Ç~ äáÖÖÉê á ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâí ä®Öëí~ é~êíáÉíK ^îëí™åÇÉí ãÉää~å ÇÉã ®ê Å~ 
NVM ãK 

áÇ~ OMNR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

áÇ~ OMNS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NRQS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
üÄó Ö™êÇI d®êëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Åáêâìä~íáçåëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ìíÖàçêÇÉ Éíí âçãéäÉãÉåí íáää íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ñ∏ê ÅóâÉäÄ~å~K sáÇ ÇÉëë~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ∏ééå~ÇÉë ®îÉå 
ëÅÜ~âí Ñ∏ê Åáêâìä~íáçåëéä~íëÉåK aÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Ñ∏êä~ÖÇ 
íáää î®ëíê~ ëáÇ~å ~î âçêëåáåÖÉåK aÉ ∏îêáÖ~ ÇÉä~êå~ ~î âçêëåáåÖÉå î~ê 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ ìí~å ~íí å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
qî™ ëí∏êêÉ ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë é™ Éå Å~ QMãO ëíçê óí~K pÅÜ~âíÇàìéÉí 
ìééÖáÅâ íáää MIPM ãK aÉå çê∏êÇ~ ã~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉêÄä~åÇ~Ç ãçê®åK f 
ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éíí ëíçêí ~åí~ä Ü~åÇëëíçê~ 
ëíÉå~êK aÉ ä™Ö ä∏ëí çÅÜ ë~ãäáåÖÉå î~ê Éåâëáâí~ÇK píÉåë~ãäáåÖÉå íçäâ~ÇÉë 
ëçã êÉåëLê∏àåáåÖëëíÉå îáäâ~ ä~Öíë ìéé ìåÇÉê NVMMJí~äÉíK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OMNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NUQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PPOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMNU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRRP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
bOOI î®Ö ONO 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI ^åÇêÉ~ eÉååáìë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI OVJPP ã∏ÜI Ñê®ãëí Ñ∏ê ëÉåãÉëçäáíáëâ~ 
âìëíÄçéä~íëÉêK cáååë ®îÉå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê á å®êÜÉíÉåK 
jÉëí~ÇÉäë äÉê~I ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ ë~åÇK 
fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåÖ~êìã 

áÇ~ OMNV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRQU OMMN 

k~ãåLéä~íë 
fåÖÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qçí~äí ÇêçÖë åáç ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ Q ã á ã~êâ ëçã 
ìíÖàçêÇÉë ~î ë~åÇáÖ ãçê®åK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ OMOM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRQV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píÉåë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ëâ™äÖêçéëÄäçÅâ Ers TF çÅÜ íî™ çë®âê~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ers SFK 
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ êìåí ëâ™äÖêçéëÄäçÅâÉíK qî™ 
Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ ÄäçÅâÉí Ñ~ååë î~êâÉå ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç OVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OMON çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRRM OMMN 

k~ãåLéä~íë 
oóëí~ÇI e®êëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉ Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
bå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N Ü~ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êíëI Éíí ~åí~ä çÄàÉâí î~äÇÉë Ç™ Ñ∏ê 
îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ EçÄàÉâí ff çÅÜ fffFK m™ Ä™Ç~ éä~íëÉêå~ Ñáååë íçéçÖê~Ñáëâí 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI Ñê®ãëí ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK 
víçêå~ ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíåáåÖI áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OMOO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRRN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jáääáåÖëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÑìåÇ~ãÉåíÉí çÅÜ âê~åéä~íëÉå ÇêçÖë íî™ ä™åÖëÅÜ~âí çã Å~ OMJOR ã 
î~êÇÉê~K ríãÉÇ ëÉêîáÅÉî®ÖÉå ÇêçÖë ÑäÉêí~äÉí ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ RJ 
OM ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î O ãK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éå Ü®êÇÄçííÉå çÅÜ Éíí âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NQ ã çÅÜ Ñçêíë~ííÉ ìí~åÑ∏ê 
ëÅÜ~âíÉíK i~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éíí Çàìé ~î Å~ MINJMIR ã çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î å™Öçí 
ëçíáÖ äÉê~ ãÉÇ Éåëí~â~ âçäÄáí~êK fåÖ~ ÑóåÇK e®êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ä~ÖêÉíë 
ë∏Çê~ ÇÉä çÅÜ ÉåÇ~ëí ÄçííÉå ™íÉêëíçÇ ãÉÇ ëçíáÖ äÉê~I âçäÄáí~ê çÅÜ 
ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK hìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ Ü®êÇÉå íçÖë Äçêí çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 

áÇ~ OMOP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ OMOQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRRO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píÉåë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨åI `ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î Éíí ÑäÉêí~ä åóìééí®Åâí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á 
çãê™ÇÉíK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î Éíí ëíÉåÄäçÅâ ãÉÇ ëâ™äÖêçé~ê çÅÜ 
Ü®êÇ~ê Ers S çÅÜ TFK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë çãê™ÇÉí çÅÜ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìééK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê NIOM ãI ÇàìéÉí MIOMJMIQM ã çÅÜ ä®åÖÇÉå ãÉää~å UJOR 
ãK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå ìééÖáÅâ íáää NPM ãK 
rl äáÖÖÉê á Éíí âê∏åä®ÖÉI áåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ëíÉåáÖ~êÉ é~êíáÉê çÅÜ 
ãáåÇêÉ ê∏àÇ~ óíçêK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK píÉåâçåÅÉåíê~íáçåÉêå~ çÅÜ ÇÉ ê∏àÇ~ óíçêå~ Ü~ê íçäâ~íë 
~íí Ü~ ìééâçããáí Ñê™å NUMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã™íK 

áÇ~ OMOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OMOS çÑ OUVS 



  

 

^fp kê üê 
PVNS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
£îÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ pâçÖäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë åáç ëÅÜ~âíI ∏îÉê Éå OMMM ãO ëíçê óí~I 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ OTM ãK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë 
~î å®êÜÉíÉå íáää êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã á ÜìîìÇë~â ÄÉëí™ê ~î 
Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíI á îáëë~ Ñ~ää Äçêíí~Öå~K 
p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉñ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉ ÄÉëíçÇ ~î íî™ Ü®êÇ~êI íêÉ 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê ä™Ö á ÑáåâçêåáÖ ë~åÇK jÉÇ 
í~åâÉ é™ å®êÜÉíÉå íáää Öê~î~êå~ çÅÜ Öê~îÑ®äíÉå ìíÖ∏ê ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Éå âä~ê Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåK ^åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉå î~ê ÇçÅâ 
êÉä~íáîí ä™Ö çÅÜ îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K hçä ë~ãä~ÇÉë áå Ñ∏ê NQ`J~å~äóë ãÉå 
ÇÉåå~ ®ê ®ååì áåíÉ ÖÉåçãÑ∏êÇK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉå çÅÜ Äçêíí~Ö~åÇÉí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
áååÉÄ®ê ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ®ê Ñêá Ñê™å ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ â~å Ç®êãÉÇ ÄÉÄóÖÖ~ë ãÉå Üìë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
áåëí~ää~íáçåÉê ë™ëçã s^JäÉÇåáåÖ~êI Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ çÅÜ ÇóäáâíK aÉíí~ 

áÇ~ OMOT çÑ OUVS 



Ö®ääÉê ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí ÄóÖÖå~íáçåÉå ëâÉê áåçã ÇÉå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~åK pâìääÉ ~îëíóÅâåáåÖÉå çÅÜ ÄóÖÖå~íáçåÉå ëâÉ é™ 
~åå~å éä~íë ®å ÇÉå ~åîáë~ÇÉ ã™ëíÉ åó âçåí~âí í~ë ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉåë 
âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ëâÉÄó OSU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

áÇ~ OMOU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVNV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
aàìêÄÉåI âÉê~ãáâ E_ffWQF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉäëÉêîáë íáää Éå î~ííÉåéìãé áìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää á Ñçêã ~î Öê®îåáåÖ ~î éêçîÖêçé~êI ë~ãí â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêK 

pÉêîáëÉå éä∏àÇÉë ëÉÇ~å åÉê ãÉÇ Üà®äé ~î â~ÄÉäéäçÖ ÖÉåçã Éå íê®ÇÖ™êÇK 
sáÇ éêçîÖê®îåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë ìåÇÉê ÇÉå Ñ∏ê 
íê®ÇÖ™êÇÉå é™Ñ∏êÇ~ ã~íàçêÇÉåK hìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Å~ MIQ ã 
Çàìé ìåÇÉê Öê®ëã~íí~å çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î ã∏êâ àçêÇ ãÉÇ ÄÉåI Äáí~ê ~î 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ âçäK p~ååçäáâí ®ê âìäíìêä~ÖêÉå ëé™ê ÉÑíÉê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ Äóíçãí ëçã Ñìååáíë áåîáÇ âóêâ~åK mêçîÖêçé~êå~ Öê®îÇÉë áåíÉ 
åÉê á ëíÉêáä ã~êâK 

áÇ~ OMOV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à∏êâÉÄÉêÖ RNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à∏êâÉÄÉêÖ 

áÇ~ OMPM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSMP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_à®êÄçíìääëâçä~åI _çêÖÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçÑáÄÉêâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sá ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

^ääÜÉäÖçå~ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

^ääÜÉäÖçå~ OPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMPN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRQR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
oìååÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
píçêäÉâÉå é™ ëÅÜ~âíÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ NIR ã çÅÜ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ RJNO ãK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™ä ìíãÉÇ 
ëÉêîáÅÉî®ÖÉåI áåíáää ÑìåÇ~ãÉåíÉíK sáÇ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê á çãê™ÇÉí ã™ëíÉ 
Ñ∏êÉÖ™ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÉÑíÉê ÄÉëäìí~ ~î ä®åëëíóêÉäëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ OMPO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVSO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
üë~åÇÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü™äî®ÖI íÉêê~ëëÉêáåÖI âçäÄçííÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

mä~åÉêå~ çãÑ~íí~ÇÉ Éíí Å~ OMMKMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK ríêÉÇåáåÖÉå 
ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê çÅÜ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖK 
f ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ñáååë áåÖÉå â®åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê çÇäáåÖ 
áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìí~å ÇÉí ÄÉëâêáîë ëçã ÄÉêÖáÖ í~ääëâçÖ çÅÜ 
ãçëëã~êâK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉêê~ëëÉêáåÖ~êI Éå ëíÉåãìêI íî™ 
Ü™äî®Ö~êI çãê™ÇÉå ãÉÇ í®âíÖêçé~êI Éå âçäÄçííÉåI íî™ 
çÇäáåÖëLê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ Éå óí~ ëçã â~å ãáëëí®åâ~ë áååÉÜ™ää~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OMPP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ kó NNVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

s®ëíê~ kó NNSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

s®ëíê~ kó NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

s®ëíê~ kó TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

s®ëíê~ kó NNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

áÇ~ OMPQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVRN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
sáçäÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÉêîáÅÉÄóíÉ çÅÜ íáääÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OMPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVRO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
_êóåÉI Ü®ëíëâçë∏ãI âî~êíëëéäáííÉêI äÉêâäáåáåÖI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÄÉÇêáîÉê ëÉÇ~å NVVV Éíí íêÉ™êáÖí 
ÑçêëâåáåÖëéêçàÉâí ãÉÇ å~ãåÉí ?bå ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇ é™ jÉäëí~Ç Äóë 
ìíã~êâ?K mêçàÉâíÉí ÄÉÇêáîë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ ~ã~í∏ê~êâÉçäçÖÉê á 
^êâÉçäçÖáëâ~ c∏êÉåáåÖÉå jà∏äåÉê Ñê™å jà∏äÄóK råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ 
ÄÉâçëí~ë Ää ~ ÖÉåçã ÄáÇê~Ö Ñê™å _Éêáí t~ääÉåÄÉêÖë ÑçåÇK 
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉÖ™êÇÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ jÉäëí~Ç Äóë ìíã~êâ á Éíí 
çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí áåíÉ Ñáååë å™Öçå â®åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê å~ãåíê~Çáíáçå 
Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK m™ NTMMJí~äÉí î~ê çãê™ÇÉí Éå ∏ééÉå ÄÉíÉëã~êâI ëçã 
Öê~Çîáë ìåÇÉê NUMMJí~äÉí âçã ~íí ÄÉëâçÖ~ëK f çãê™ÇÉí Ñáååë çÇäáåÖëê∏ëÉå 
ëçã ë~ååçäáâí â~å âçééä~ë ë~ãã~å ãÉÇ ∏ÇÉÖ™êÇÉåK 
sáÇ ™êÉíë ìåÇÉêë∏âåáåÖ ëäìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ~î eìë OI Éå 
ÄóÖÖå~Ç é™ ëóääëíÉåëÖêìåÇ ãÉÇ Éå ê∏âìÖåK aÉíí~ Üìë îáë~ÇÉ ëáÖ 
∏îÉêä~Öê~ Éå äáâ~êí~Ç ÄóÖÖå~Ç ãÉÇ Éå ãáåÇêÉ ÄçííÉåÜ®ää íáää î~Ç ëçã 
íêçäáÖÉå î~êáí Éå ê∏âìÖå EíáÇáÖ~êÉ íçäâ~Ç ëçã Ü®êÇé~ää á eìë OFK aÉíí~ 
?åó~? Üìë Ü~ê ÇçÅâ áåíÉ ë~ãã~ çêáÉåíÉêáåÖ ëçã eìë OK 
c∏êìíçã eìë O çÅÜ ÇÉí ?åó~? eìë R ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éå óí~ é™ 
Ö™êÇëíìåÉí çÅÜ íî™ çÇäáåÖëê∏ëÉåK f óí~å é™ Ö™êÇëíìåÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåI ë~ãí Éå ~åíóÇ~å 

áÇ~ OMPS çÑ OUVS 



 

 

íáää Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖK j∏àäáÖÉå â~å ÇÉíí~ î~ê~ êÉëíÉê ~î Éå ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇ ê~ëÉê~Ç Öê~îI ëçã Ç™ Ü∏ê ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉå âî~Çê~íáëâ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã Ñáååë ëíê~ñ åçêÇçëí çã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇÉåK 
lÇäáåÖëê∏ëÉå~ î~ê Ä™Ç~ éä~ÅÉê~ÇÉ ãÉää~å ëí∏êêÉ àçêÇÑ~ëí~ ÄäçÅâK aÉ î~ê 
íóÇäáÖí ~îÖê®åë~ÇÉ Ñê™å ÇÉå çãÖáî~åÇÉ ã~êâÉå çÅÜ ëíÉå~êå~ ä™Ö á ÑäÉê~ 
ëâáâíK rí~åÑ∏ê Éíí ~î ÇÉ àçêÇÑ~ëí~ ÄäçÅâÉå îáÇ Éíí ~î ê∏ëÉå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå Ü®êÇ ãÉÇ ëâ®êîáÖ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK e®êÇÉå çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉå~ 
âçããÉê ~íí NQ`JÇ~íÉê~ë á Éíí Ñ∏êë∏â ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ë~ãÄ~åÇÉí ãÉÇ 
∏ÇÉëÄ∏äÉí çÅÜ ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~K 
pâáääå~ÇÉê á ÇÉ íáÇáÖ~êÉ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~ ~åíóÇÉê ëâáääå~ÇÉê á Ç~íÉêáåÖÉå 
é™ ÇÉ çäáâ~ ÄóÖÖå~ÇÉêå~K aÉíí~ Ö∏ê ~íí ã~å â~å ~å~ íêÉ çäáâ~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉê é™ éä~íëÉåK p~ååçäáâí Ü~ê Ö™êÇÉå î~êáí á Äêìâ íáää 
çãâêáåÖ ™ê NQMM É hêK 
c∏êìíçã ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ®îÉå Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ∏ëíÉê çÅÜ ëóÇî®ëí çã ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉä~êå~ ~î ∏ÇÉëÄ∏äÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ääÉêëí~Ç SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ääÉêëí~Ç 

áÇ~ OMPT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVRP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
e~ãåÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉä ÖáÅâ á Éå Öê®ëóí~ ëçã ëÉÇ~å ∏îÉêÖáÅâ á ~ëÑ~äíÉê~Ç 
Ö™êÇëéä~åK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ìíãÉÇ ÇÉå ëÅÜ~âí~ÇÉ 
ëíê®Åâ~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OMPU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVRQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píÉåëÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëéä~íëÉå äáÖÖÉê á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ 
íê~âí çÅÜ áåçã Éå ê~ÇáÉ ~î Å~ RMM ã Ñáååë Ää ~ ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK mä~íëÉå Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖÉå î~ê ìê íçéçÖê~Ñáëâ ëóåéìåâí 
ä®ãéäáÖ ëçã Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí ∏îÉê ÇÉ íî™ óíçê ëçã 
éä~åÉê~ë ~íí Éñéäç~íÉê~ëK _™Ç~ íçãíÉêå~ ìééí~ê î~êÇÉê~ Éíí Å~ OMMM ãO 
ëíçêí çãê™ÇÉK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK f ÇÉí ëóÇî®ëíê~ ëÅÜ~âíÉí é™ ÇÉå ë∏Çê~ íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î ëâ~êéâ~åí~ÇÉ çÅÜ ëéê®Åâí~ ëíÉå~ê ãÉå ÇÉí Ñ~ååë 
áåÖÉí ëçí ÉääÉê âçä âêáåÖ ÇÉãK píÉåë~ãäáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëÉåíáÇ~K 
j~êâÉå ÄÉëíçÇ ~î å™Öçí ë~åÇÄä~åÇ~Ç äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëíÉåK 
bÑíÉêëçã áåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå ®ê íçãíÉêå~ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí âä~ê~ Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OMPV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OMQM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVRR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
sáâáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bíí Éî âçää~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíê~ñ î®ëíÉê çã lÄàÉâí f Ekáäëëçå OMMNWNSFK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OMQN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVRS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI íÉêê~ëëÉêáåÖI Ü®êÇI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ Å~ Nã ÄêÉÇ~ ëÅÜ~âíÉåK 
^JpíÉåë®ííåáåÖ ~äí íÉêê~ëëÉêáåÖK f ~åëäìíåáåÖ Ñ~ååë Éíí ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉê 
ãÉÇ îáëë âìäíìêé™îÉêâ~åI Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåí çÅÜ Éå Ü®êÇK 
_J_çéä~íëä®ãåáåÖ~êK e®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~êK oáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK 
üêÇÉêëé™êK m™ Äçéä~íëÉå Ñ~ååë Éíí óåÖêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉê ëçã î~ê ãóÅâÉí 
ã∏êâí çÅÜ áååÉÜ∏ää ëçí çÅÜ âçäK h~å íóÇ~ é™ ~íí ä~ÖêÉí áååÉÜ™ääÉê Éå 
ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íëK 
`JlÇäáåÖëÜçêáëçåíÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ 
àçêÇã~ëëçêK pî™êí ~íí Ç~íÉê~K 

áÇ~ OMQO çÑ OUVS 



o~® kê 

sêÉí~ âäçëíÉê ONUWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OON £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê ONSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê ONTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OOO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OMQP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSMO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
kìååÉëíáÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
£ééå~åÇÉí ~î íî™ ëÅÜ~âí Ü~ÇÉ êÉÇ~å ìíÑ∏êíë å®ê ìåÇÉêíÉÅâå~Ç âçã íáää 
éä~íëÉåK aÉí Éå~ ëÅÜ~âíÉí î~ê éä~ÅÉê~í áåíáää Éå Üìëî®ÖÖ á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå 
~î Ñ~ëíáÖÜÉíëíçãíÉåK pÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ çÅÜ ëÉåíáÇ~ 
ã~ëëçê ë~ãí ã~íàçêÇK aÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí î~ê éä~ÅÉê~í ä®åÖë ãÉÇ 
kìååÉëíáÖÉå Å~ íêÉ ãÉíÉê Ñê™å âçêëåáåÖÉå kìååÉëíáÖÉåLjçí~ä~Ö~í~åK f 
ëÅÜ~âíÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå íêÉ ãÉíÉê ä™åÖ éêçÑáäî®ÖÖ ™í ksK m™ Éíí Çàìé 
~î Å~ MISR ã ìåÇÉê ã~êâåáî™å Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê îáäâ~ ë~ãã~åí~ÖÉí 
Ü~ÇÉ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MIPM ãK aÉ ∏îÉêëí~ î~ê ëáäíáÖ~ çÅÜ áååÉÜ∏ää 
ëã™ëíÉå ë~ãí Éåëí~â~ ÇàìêÄÉåK aÉí ìåÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉí î~ê å™Öçí ëáäíáÖí 
çÅÜ ÜìãìëÄä~åÇ~í ë~ãí å™Öçí ëçíáÖíK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ãÉå Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ãÉÇÉäíáÇ ®ê áåíÉ çêáãäáÖ Ç™ pWí fåÖêáÇë âäçëíÉêêìáå 
äáÖÖÉê ëíê~ñ åçêê çã çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OMQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMQR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVRU OMMN 

k~ãåLéä~íë 
d~ããÉäíçêéI cê®äëÉÖ™êÇÉåI sáã~êâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ á Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâ~Ç~ÇÉë îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î 
î®ÖÉå íáää sáã~êâ~ çÅÜ åì ™íÉêëí™ê ìåÖÉÑ®ê íî™ íêÉÇàÉÇÉä~ê ~î Öê~îÉåK 
h~ÄÉäå î~ê éä~åÉê~Ç ~íí ëÅÜ~âí~ë åÉÇ á ÄçííÉå ~î î®ÖêÉåÉåK aÉí Ñ~ååë 
êáëâ Ñ∏ê ~íí ÇÉä~ê ~î ëíÉåë®ííåáåÖÉå ä™Ö âî~ê ìåÇÉê î®ÖÉå çÅÜ âìåÇÉ 
ëâ~Ç~ë ~î áåÖêÉééÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí Å~ MIP ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí ãÉÇ Éíí Çàìé ~î 
Å~ MIP J MIQ ãK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
î~êîáÇ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê ~åë™Öë å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ OMQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ NNVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OMQT çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

  
 

^fp kê üê 
NSMQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~íçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨åI sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ÇàìêÄÉåI ä®ÇÉêëéáääI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇë E_ffWQFI ëíÉåÖçÇëFI 
ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI ä®åâ~ê íáää 
Éå âÉÇà~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç çÅÜ åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î äÉÇåáåÖ~ê Ñ∏ê ÉäI 
Çê®åÉêáåÖ çÅÜ åóë®ííåáåÖ ~î Äêìåå~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ÑäÉê~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î 
Å~ MIRM ã çÅÜ Éíí Çàìé ëçã î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIP çÅÜ MIU ãK aÉëëìíçã 
∏ééå~ÇÉë ÑäÉê~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê åó~ Äêìåå~ê î~êë Çàìé î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIUM 
çÅÜ NIR ãK 
f pâ∏åÄÉêÖ~Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖI ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉêK cóåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå éêçÑáäÜìÖÖÉå â~äâëíÉåI ê∏ÇÖçÇë E_ffWQFI 
ä®ÇÉêëéáää ãKãK m™ e~Ö~íçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä âìäíìêä~ÖÉêI 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK dÉåÉêÉääí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉ é™ Éå 
åáî™ é™ Å~ HRIPK qê®âçåëíêìâíáçåÉêå~ ìíÖ∏ê êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê 
ë™ëçã ëóää~ê çÅÜ ÖçäîK sáëë~ ~î ÇÉëë~ íê®âçåëíêìâíáçåÉê â~å ÉîÉåíìÉääí 
íçäâ~ë ëçã ÄÉä®ÖÖåáåÖ á Öê®åÇÉê ãÉää~å ÜìëÉåK c∏êìíçã 
íê®âçåëíêìâíáçåÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã â~å Ü~ Ü~Ñí 
Ñìåâíáçå ëçã Öçäî ÉääÉê ÄÉä®ÖÖåáåÖ á Öê®åÇÉê ÉääÉê é™ Ö™êÇëJL~êÄÉíëóíçêK 
fåçã Éíí é~ê çãê™ÇÉå Ñ~ååë Éíí ëíçêí ~åí~ä íáääëéÉíë~ÇÉ é™ä~ê åÉêâ∏êÇ~ á 
ã~êâÉåK jÉää~å ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ ã®åÖÇÉê ãÉÇ êáëK m™ä~êå~ Ü~ê 

áÇ~ OMQU çÑ OUVS 



 

íêçäáÖÉå ìíÖàçêí êìëíÄ®ÇÇ~ê íáää çî~åäáÖÖ~åÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê ë™ëçã 
ÄóÖÖå~ÇÉêK qî™ ÇÉåÇêçéêçîÉê Ü~ê ë®åíë Ñ∏ê ~å~äóë çÅÜ Éíí éêçî Ñ∏ê NQ`J 
~å~äóëK f ëÅÜ~âíÉå é™ e~Ö~íçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉäI ~åáã~äáÉÄÉåI 
ä®ÇÉêëéáääI ê∏ÇÖçÇë E_ffWQFI ëíÉåÖçÇë çÅÜ ãÉí~ääÑ∏êÉã™äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMQV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NVRM OMMN 

k~ãåLéä~íë 
p~~ÄJÑ®äíÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ääI ^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI Ü™äî®ÖI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âî~êíëI Äêçåëëé®ååÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå á ëóÑíÉ ~íí ∏â~ ë®âÉêÜÉíÉå é™ 
p^^_Wë ÑäóÖÑ®äí ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê îáÇ ëÉñ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëí™ê ÉåäáÖí êÉÖáëíêÉí ~î Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÖêìééÉê ëçã ®ê 
ÄÉä®Öå~ é™ ÇÉ ìééëâàìí~åÇÉ Ü∏àÇé~êíáÉêå~ ìíãÉÇ Ä~å~åë åçêê~ ëáÇ~K aÉ 
ëóåäáÖ~ Öê~î~êå~ ìíÖ∏êë ~ää~ ~î êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î í®ãäáÖÉå 
ÖêçîÄäçÅâáÖ íóé ëçã ãçêÑçäçÖáëâí ëÉíí â~å Ç~íÉê~ë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 
ÉääÉê Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí 
íêÉ ~î éä~íëÉêå~ ìíÖ∏êë ~î Öê~îÑ®äí ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä Öê~î~êI ãÉÇ~å Éå äçâ~ä 
áååÉÑ~íí~ê Éå Öê~îÖêìéé çã íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK bå ~î éä~íëÉêå~I 
iáåâ∏éáåÖ NOOWNI ë~âå~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK oÉëìäí~íÉå éêÉëÉåíÉê~ë Ñê™å 
î®ëíÉê íáää ∏ëíÉêW 
iáåâ∏éáåÖ NORWNJP 
m™ ëóÇJ çÅÜ î®ëíëäìííåáåÖÉå ~î Éå ãçê®åêóÖÖ Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ÖêçîÄäçÅâáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ ëíÉåÑóääåáåÖ îáäâ~ ®ê S çÅÜ NM ã á Çá~ãK 
_™Ç~ ®ê å™Öçí ëâ~Ç~ÇÉ ~î íáÇáÖ~êÉ îÉêâë~ãÜÉí ëçã â~å Ñ∏êâåáéé~ë ãÉÇ 
ÇÉ ëâóííÉî®êå çÅÜ Äìåâê~ê ëçã Ñáååë é™ ™ëÉåK m™ ™ëÉåë ëóÇëáÇ~ Ü~ê ÇÉí 

áÇ~ OMRM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ÉåäáÖí NVQR ™êë áåîÉåíÉêáåÖ Ñìååáíë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã 
åìãÉê~ ®ê ÄçêíëÅÜ~âí~Ç á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå áÇ~Ö ÄÉÑáåíäáÖ~ 
ë~åÇî~ääÉå ~åä~ÇÉëK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Ñóê~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê éä~ÅÉê~ÇÉ é™ ™ëÉåë âê∏å çÅÜ ëäìííåáåÖ~êK qêÉ ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ü~ê í®í~ ÑóääåáåÖ~ê ~î ëâ®êîëíÉå ë~ãí â~åíâÉÇàçê ~î Å~ 
MIOR ã ëíçê~ ëíÉå~êK aÉëë~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ®ê TJNO ã á Çá~ãK aÉå Ñà®êÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå çÅÜ ®ê OJP ã á Çá~ãK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ~î ÇÉåå~ íóé äáÖÖÉê á ëóÇëäìííåáåÖÉåI ãÉå ®ê 
Ü~äîÉê~Ç îáÇ íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉåK píê~ñ ìí~åÑ∏ê Éå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Äê~åÇÖê~î~ê ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå á óí~åK jçêÑçäçÖáëâí â~å 
Ä™Ç~ íóéÉêå~ ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ç~íÉê~ë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK fåçã 
çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå å™Öê~ âî~êíë~îëä~Ö ëçã îáííå~ê çã ®äÇêÉ 
~âíáîáíÉíÉê é™ ™ëÉåK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áåêóããÉê ë~ååçäáâí 
óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê á Ñçêã ~î çã~êâÉê~ÇÉ Äê~åÇÖê~î~ê ÉääÉê ãáåÇêÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêå ë~ãí íêçäáÖÉå ®îÉå ëé™ê ÉÑíÉê Éå 
®äÇêÉ éÉêáçÇK 
iáåâ∏éáåÖ NOWNJO 
e®ê ®ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK aÉ ®ê ÄÉä®Öå~ é™ 
âê∏åÉí ~î Éå ™ë á åçêÇî®ëíJëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ 
îáë~ÇÉ ëáÖ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê~ ã~êâ~åí î®äîÇ~ çÅÜ UIO êÉëéÉâíáîÉ 
NMIS ã á Çá~ãK aÉå ëí∏êêÉ Ü~ÇÉ ÇìÄÄä~ â~åíâÉÇàçê çÅÜ ÇÉå ãáåÇêÉ Ü~ÇÉ 
Éå ÉåâÉä ë™Ç~åI ~î ìéé íáää N ã ëíçê~ ëíÉå~êK p∏ÇÉê çã ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Å~ NM ã á Çá~ãI ëçã ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí ®ê ~åä~Öí é™ 
Éå ®äÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖK aÉåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ ®ê ÖÉåçãëâìêÉå ~î Éå åìãÉê~ 
åÉÇä~ÖÇ â∏êî®ÖK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ë ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ ä®ÖÉ éÉâ~ê é™ Éå 
Ç~íÉêáåÖ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK üëÉå âçêë~ë ®îÉå ~î Éå 
Ü™äî®ÖI íêçäáÖíîáë ãÉÇ ëÉåíáÇ~ Ç~íÉêáåÖK c∏êìíçã ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉíK 
iáåâ∏éáåÖ NOOWN 
cçêåä®ãåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå NVQR ëçã Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ Q ã á Çá~ãÉíÉêK píÉåë®ííåáåÖÉå ÖáÅâ ÇçÅâ áåíÉ ~íí 
ìêëâáäà~ îáÇ NVUM ™êë áåîÉåíÉêáåÖK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î 
Éå ãáåÇêÉ ™ë ÄÉä®ÖÉå á åçêÇçëíJëóÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí çãê™ÇÉí î~ê ãóÅâÉí é™îÉêâ~í ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉåK 
fåÖ~ Öê~î~ê ÉääÉê ~åÇê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
fåíÉ ÜÉääÉê ÇÉå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÖáÅâ ~íí ìêëâáäà~K 
s™êÇëÄÉêÖ NTWN çÅÜ NUWN 
c∏êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê íî™ Öê~î~ê â®åÇ~I Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ ÖäÉë 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå~ê çÅÜ ÄäçÅâ ë~ãí Éå î®äîÇ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ìééÄóÖÖÇ ~î ëíÉå çÅÜ àçêÇK aÉ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ ÉêÜ™ääáí íî™ ëÉé~ê~í~ åìããÉêI ãÉå ìíÖ∏ê Éå çÅÜ ë~ãã~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äK m™ âê∏åÉí áåíáää ìééëíáÅâ~åÇÉ ÄÉêÖ îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÄÉÖê®åëåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ÑÉã 
Öê~î~êW Éå êÉâí~åÖìä®ê ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë~ãäáåÖ 
ë~ãí îáÇ ÄÉêÖÉíë ∏ëíëäìííåáåÖ íêÉ ãáåÇêÉ Ü∏Ö~êI OJP ã á Çá~ãÉíÉêK fåíáää 
ÇÉå êÉâí~åÖìä®ê~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Éíí 
Äêçåëëé®ååÉI íêçäáÖÉå Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK c∏êìíçã Öê~î~êå~ Ñ~ååë 
®îÉå Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK f çãê™ÇÉí â~å 
Ñ∏êî®åí~ë óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~êI Ä™ÇÉ çã~êâÉê~ÇÉ Ñä~íã~êâëÖê~î~ê ë~ãí 
Öê~î~ê áåîáÇ ÄäçÅâK p~ãã~åë®ííåáåÖÉå ~î Öê~îíóéÉê íóÇÉê é™ ~íí 

áÇ~ OMRN çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

Öê~îÑ®äíÉí ~åî®åíë ìåÇÉê Ä™ÇÉ ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI îáäâÉí ®îÉå 
Äêçåëëé®ååÉí áåÇáâÉê~êK 
s™êÇëÄÉêÖ NVWN 
dê~îÑ®äíÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉäîáë NVTPK sáÇ ÇÉí íáääÑ®ääÉí ìééí®ÅâíÉë Ñ∏êìíçã 
Éå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~Ç êÉâí~åÖìä®ê ëíÉåë®ííåáåÖ íî™ êìåÇ~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëÉñ Ñä~íã~êâëÖê~î~ê çÅÜ íêÉ Ü®êÇ~êK dê~îÑ®äíÉí Ç~íÉê~ÇÉë 
íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 
f ëäìííåáåÖÉå åçêê çÅÜ åçêÇ∏ëí çã s™êÇëÄÉêÖ NVWN Ü~ê îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå óííÉêäáÖ~êÉ ëÉñ Öê~î~ê ìééí®ÅâíëK qêÉ ~î Öê~î~êå~ ®ê 
ëáÇçÄäçÅâëÖê~î~ê çÅÜ íêÉ ®ê ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ íî™ ~î 
ëáÇçÄäçÅâëÖê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå îáÇ Ñê~ãëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ ®ê å™Öçí çë®âê~ çÅÜ â~å ®îÉå î~ê~ çÇäáåÖëê∏ëÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå çÇäáåÖëóí~ á çãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK c∏êìíçã Öê~î~êå~ 
çÅÜ çÇäáåÖëóí~å ìééí®ÅâíÉë íî™ Ü®êÇ~êI íêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå ëâ™äÖêçé 
çÅÜ Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~âK pâ®êîëíÉåëÑä~âÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÄÉÖê®åëåáåÖI Éíí íáçí~ä ãÉíÉê åçêê çã ÇÉ 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ Öê~î~êå~K f çãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä Ñáååë ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å ÄÉî~ê~Ç ìåÇÉê ëÅÜ~âíã~ëëçê çÅÜ ëéê®åÖëíÉåI 
®îÉå Ç®ê â~å Ñáåå~ë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë™ëçã Öê~î~ê ÉääÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉî~ê~ÇÉK £îÉê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ÄÉëí™ê ã~êâÉå ~î 
ëíÉåÄìåÇÉå ãçê®åK f ÇÉå í®í~ ëíÉåã~íí~å çÅÜ ®îÉå áåíáää ÄÉêÖëëáÇçêå~ 
â~å Ñ∏êî®åí~ë ÑäÉê~ Öê~î~ê ìí~å ëóåäáÖ ã~êâÉêáåÖK aÉ ™íÉêëí™ÉåÇÉ 
Öê~î~êå~ é™ Öê~îÑ®äíÉí ÄÉÇ∏ãë î~ê~ ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÇÉ ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë 
NVTPI ÉääÉê å™Öçí ®äÇêÉK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éå å™Öçí Ñ∏ê®åÇê~Ç ÄáäÇ ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖëÄÉëí™åÇÉí é™ Ü∏àÇé~êíáÉêå~ ìíãÉÇ ÑäóÖÑ®äíÉíë åçêê~ ëáÇ~K 
cóê~ Öê~îÑ®äí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK jÉää~å ÇÉëë~ äáÖÖÉê íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
çÅÜ Éå ÇÉä ~î Éå Ü™äî®ÖI ãÉÇ~å iáåâ∏éáåÖ NOOWN îáë~ÇÉ ëáÖ ë~âå~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
fåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå~ 
ëäìíìåÇÉêë∏â~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NORWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NORWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NOPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NOPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMRO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVSN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí cçäâëâçä~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
â~äâÄêìâI íÉÖÉäâêçëë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë çî~åé™ êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ~ â~Ää~ê é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIO J 
MIOR ã î~êîáÇ ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää 
ã∏êâÄêìå âìäíìêàçêÇI â~äâÄêìâ çÅÜ íÉÖÉäâêçëëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OMRP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVRT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
iàìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OMRQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVSP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_™êëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ\ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

J_çéä~íëä®ãåáåÖ~êI íêçäáÖÉå Ñê™å ëÉååÉçäáíáâìã ÉääÉê íáÇáÖ Äêçåë™äÇÉêK 
e®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~êK fåÖ~ ÑóåÇK 
J^âíáîáíÉíëóí~I íêçäáÖÉå ë~ãã~ Ç~íÉêáåÖ ëçã Äçéä~íëä®ãåáåÖÉåK píçäéÜ™äI 
ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêLé~ÅâåáåÖ ëçã í®ÅâÉê Éå Ñä~Åâ ÖêçéK cóåÇ ~î Éåëí~â~ 
Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éíí çÄê®åí ÄÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖä∏ë~ 

áÇ~ OMRR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVSR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píÉåëÄçêÖI iáåÖÜÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ~íí â~ÄÉäå î~ê éä~åÉê~Ç ~íí âçêë~ Éå 
ëíÉåëíê®åÖI s™êÇëÄÉêÖ ONPWNK h~ÄÉäå î~ê í®åâí ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë á Éíí êÉÇ~å 
ÄÉÑáåíäáÖí â~ÄÉäëÅÜ~âíI ãÉå ÇÉëë Éñ~âí~ äçâ~äáëÉêáåÖ î~ê áåíÉ Ñ~ëíëí®ääÇK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë î~ê ÇÉí Ö~ãä~ â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ çÅÜ 
î~ê ÇÉíí~ é~ëëÉê~ÇÉ ÖÉåçã ëíÉåëíê®åÖÉåK rééí~Ö~åÇÉí ~î ÇÉí Ö~ãä~ 
ëÅÜ~âíÉí ÖÉåçã ëíÉåëíê®åÖÉå âçåíêçääÉê~ÇÉëK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

áÇ~ OMRS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ ONPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OMRT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVSS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_®ÅâÜÉããÉíI kóë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí áååÉÄ~ê êáâíåáåÖ ~î ëíçäéÉ îáÇ _®ÅâÜÉããÉí çÅÜ éä∏àåáåÖ ~î 
â~ÄÉä Ñ∏ê ë~ãàçêÇåáåÖ îáÇ kóë®ííÉêK ^êÄÉíÉí Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ÑêáîáääáÖ 
ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ ìí~êÄÉí~åÇÉ ~î ™íÖ®êÇëÑ∏êëä~ÖK aÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~íí ~êÄÉíÉå~ âê®îÇÉ ã~êâáåÖêÉéé é™ çî~å å®ãåÇ~ äçâ~äÉêK 
^êÄÉíÉí âìåÇÉ ÖÉåçãÑ∏êÇ~ë é™ ë™ ë®íí ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉëK 

áÇ~ OMRU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç ONNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OMRV çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NRVQ OMMN 

k~ãåLéä~íë 
üéêçãÉå~ÇÉåI s e~Ö~Ö~í~åI e~Ö~íçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î éêçîÖêçé~ê åÉê íáää éä~åÉê~í ëÅÜ~âíÇàìé é™ MIRJMIS ãK f éêçîÖêçé~êå~ 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå áåíÉ ëâìääÉ 
âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK båÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ÖêìëÑóääå~ÇÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMSM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRVP OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí häçëíêÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ìíÄóÖÖå~ÇÉå áåíÉ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ 
Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK `~ MIN ã ìåÇÉê éä~åÉê~í ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖëÇàìé 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉí~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ íê®êÉëíÉêK aÉëë~ âçããÉê áåíÉ ~íí 
ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMSN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRVO OMMN 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI âî~êíÉêÉí jçíçêå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Öä~ëI íÉÖÉäI ÄÉåI ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçÑáÄÉêâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí áåçã âî~êíÉêÉí jçíçêå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK aÉê~ë 
ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ ëçã ãÉëí íáää MIOR ãK hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î 
ÜìãìëÄä~åÇ~Ç ëáäíLë~åÇ çÅÜ ÇÉ áååÉÜ∏ää ãáåÇêÉ íÉÖÉäÄáí~êI Éåëí~â~ 
âçäÄáí~êI ÄÉå çÅÜ ãáåÇêÉ çáÇÉåíáÑáÉêÄ~ê~ ãÉí~ääÑ∏êÉã™äK p~ååçäáâí ìíÖ∏ê 
âìäíìêä~ÖêÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëã~êâK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí ÇÉí áåíÉ ÖáÅâ ~íí âåóí~ 
âìäíìêä~ÖêÉå íáää Éå îáëë íáÇëéÉêáçÇK aÉí ®ê áåíÉ çë~ååçäáâí ~íí ÇÉ â~å 
Ü®êäÉÇ~ë íáää çÇäáåÖë~âíáîáíÉíÉê Ü∏ê~åÇÉ íáää ÇÉí å®êäáÖÖ~åÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ 
âäçëíêÉí pWí läçÑK 

áÇ~ OMSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMSP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMSS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~ÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí £ëíê~ 
píÉåÄó NTTWNK bå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NMM ã âçåíêçääÉê~ÇÉëK aÉí âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OMSQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMST OMMN 

k~ãåLéä~íë 
_êçÖëíÉåI cÉííàÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ ÉääÉê ã∏àäáÖ 
Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ~ååë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK bå â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖ 
Ñ~ååë á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåI £ëíê~ píÉåÄó NOUWNI Éíí 
Öê~îÑ®äíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK qêÉ äçâ~äÉê 
ä®åÖë äÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇçÅâ ë™ ~íí ~êÄÉíÉí Ç®ê Ä∏ê 
Ñ∏êÉÖ™ë ~î îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
J^êÄÉíÉí îáÇ Öê~îÑ®äíÉí ES ëíÉåë®ííåáåÖ~êFI Ä∏ê ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
Jpíê®Åâ~å ìéé ãçí âóêâ~åI Ç®ê Éíí êìåëíÉåëÑê~ÖãÉåí çÅÜ Éå ëíÉåóñ~ 
é™íê®ÑÑ~íëI Ä∏ê çÅâë™ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
Jpíê®Åâ~å îáÇ Ö™êÇÉå píÉåLkÉêÖ™êÇÉå ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK aÉíí~ çÅÜ å®êÜÉíÉå íáää _çÄÉêÖÉíë ÑçêåÄçêÖ çÅÜ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ãçíáîÉê~ê ~íí ÇÉåå~ ëíê®Åâ~ ÖÉåçãÑ∏êë ëçã Éå 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

áÇ~ OMSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OMSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRVN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
î®Ö PR 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åó î~ííÉåäÉÇåáåÖ ãÉää~å o™ÄÉêÖ~ 
î~ííÉåîÉêâ á iáåâ∏éáåÖ çÅÜ ëà∏å £êÉå á üíîáÇ~ÄÉêÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N ä®åÖë î®Ö PR ãÉää~å ëà∏å £êÉå çÅÜ o™ÄÉêÖ~ 
î~ííÉåîÉêâI üíîáÇ~ÄÉêÖë çÅÜ iáåâ∏éáåÖë âçããìåÉêK 
^êÄÉíÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÖÉåçã 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå äçâ~äáëÉê~ÇÉë Éå áÅâÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖI Éíí ~åí~ä âìäíìêä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éíí ÑäÉêí~ä éä~íëÉê Ç®ê ÇçäÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ â~å î~ê~ ÄÉä®ÖÉåK ríêÉÇåáåÖÉå éêÉëÉåíÉê~ÇÉ ®îÉå Ñ∏êëä~Ö 
é™ îáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉêI ë™ëçã ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O ÉääÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI Ç®ê ë™Ç~å~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ OMST çÑ OUVS 



o~® kê i®å 

dêÉÄç NUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ OMSU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRVM OMMN 

k~ãåLéä~íë 
sÉêâëí~Çëî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
bå ëÅÜ~âíëíê®Åâ~ çã Å~ OM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë ãÉå áåÖ~ ÇçäÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMSV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVSM OMMN 

k~ãåLéä~íë 
dìåå~êëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÜìëÖêìåÇI âçäåáåÖëÖêçé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå Eí®åÇÉêF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

j™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí 
~îÖê®åë~ çÅÜ â~ê~âí®êáëÉê~ ë~ãí Ç~íÉê~ ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñ~ååë á 
çãê™ÇÉíK 
eìëÖêìåÇÉå î~ê Åáêâ~ PIMñQIR ã ëíçêK f óííÉêâ~åíÉå Ñ~ååë ëé™ê ÉÑíÉê 
ëóääëíÉå~êK aÉå ÄÉëíçÇ çÅâë™ ~î Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ëçã î~ê ãÉää~å NIM çÅÜ 
äIR ã ÄêÉÇ çÅÜ ëçã Ñ∏äàÇÉ íêÉ ~î ÜìëÉíë î®ÖÖ~êK píÉå~êå~ á é~ÅâåáåÖÉå 
î~ê ìéé íáää MIOM ã ëíçê~ çÅÜ î®ä ä~ÖÇ~K jçí s Ñ~ååë áåÖÉå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖI ÉîÉåíìÉääí Äçêíí~ÖÉåK f ÜìëÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Ü®êÇI ~äí 
ÖêçéK f ~åä®ÖÖåáåÖÉå ä™Ö Éíí OMJí~ä í®åÇÉê ~î å∏í çÅÜ Ü®ëíK aÉí Ñ∏êÉâçã 
çÅâë™ Éíí ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ â®ééÜ™äK 
eìëÉí íçäâ~ë áåíÉ ëçã å™Öçí Äçëí~ÇëÜìë ìí~å ëå~ê~êÉ Éíí ìíÜìëK j∏àäáÖÉå 
â~å ÇÉå íçäâ~ë ëçã Éå âçä~êâçà~K a~íÉêáåÖ NOOMJNOVM ^a Er~JOSNQRFK 
f ™âÉêã~êâÉå ∏ëíÉê çã ÜìëÖêìåÇÉå ÇêçÖë Éíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ âçäåáåÖëÖêçé~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëâáäÇÉ ëáÖ Éå ~åáåÖ Ñê™å 
î~ê~åÇê~ Ç™ ÇÉå Éå~ î~ê ëíçê á éä~åI Åáêâ~ PIR ã á Çá~ãÉíÉêI ãÉå áåíÉ 
ë®êëâáäí ÇàìéI MIRM ãI ãÉÇ~å ÇÉå ~åÇê~ á éä~å Ä~ê~ ã®ííÉ OIM ã ãÉå 

áÇ~ OMTM çÑ OUVS 



Ü~ÇÉ Éíí Çàìé é™ MIVM ãK 
f Ä™Ç~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ~ååë íóÇäáÖ~ âçäÜçêáëçåíÉê çÅÜ ÇÉ î~ê 
™íÉê~åî®åÇ~ ãáåëí Éå Ö™åÖK aÉå Éå~ Ç~íÉê~ÇÉë íáää NNSMJNOTM ^a Er~J 
OSNQSFK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê OMQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iàìåÖ 

sêÉí~ âäçëíÉê OMQWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iàìåÖ 

áÇ~ OMTN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRVT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí s®éå~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÉäîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉå ~âíìÉää~ óí~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ R ãO çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉå Ä~âçã ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ íÉäÉëí~íáçåÉåK råÇÉê Öê®ëíçêîÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~åÇ åÉÇ íáää Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIP ãI îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âçã ~íí çãÑ~íí~ë 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMTO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSMM OMMN 

k~ãåLéä~íë 
pó~ jÉää~åÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
êìåëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåîáÇ pî~êí™å ãÉå ë~ååçäáâí áåíÉ áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄóíçãíÉåK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí Å~ MIR ã íàçÅâí é™Ñ∏êí 
ë~åÇä~ÖÉê ìåÇÉê ã~íàçêÇÉåK råÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëÉåíáÇ~ ìíáÑê™å ÑóåÇ ~î ÄìíÉäàÖä~ë çÅÜ â~éëóäÉêK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê á ëíÉêáä ã~êâ î~êÑ∏ê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î âìäíìêä~ÖêÉí äáÖÖÉê 
âî~êK 

áÇ~ OMTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ OMTQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRVV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI jçí~ä~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
cáåÖÉêÄçêÖI âÉê~ãáâI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäI ãóêã~äã 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~ê çÅÜ ìíÄóíÉ ~î ®äÇêÉ 
s^JäÉÇåáåÖ~ê áåçã êìÄêáÅÉê~ÇÉ çãê™ÇÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí ∏ééå~ÇÉë ÑÉã ëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êI Öêçé~ê çÅÜ ÇáâÉåK 
f iáåâ∏éáåÖëÖ~í~åI îáÇ píçê~ íçêÖÉíI âìåÇÉ âìäíìêä~ÖÉêÇàìéÉí Ñ~ëíëí®ää~ë 
íáää ÉåÇ~ëí MIU ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™K f jçí~ä~Ö~í~å îáÇ 
sêÉí~î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáâÉå çÅÜ ÑäÉê~ Çàìé~ Öêçé~êK f Öêçé~êå~ Ñ~ååë 
ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå çÅÜ ëã™ âäìãé~ê ~î ãóêã~äãK 

áÇ~ OMTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMTS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRVU OMMN 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí mêÉä~íÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQI éçêëäáåFI íÉÖÉäI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~íí ä~Ö~ Éå ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âê~ÑíáÖ~I âçãé~âí~ çÅÜ ÑÉí~ âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉå ìééíê®ÇÇÉ Å~ MIR ã ìåÇÉê ã~êâóí~å çÅÜ ëíÉêáä ã~êâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí éêçîëíáÅâ NITM ã ìåÇÉê ã~êâóí~åK 
f âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå Äê®åÇ íê®âçåëíêìâíáçå á 
Éíí âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉêI ë~ãí Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ ëíÉåê~ÇÉê ëçã íçäâ~ÇÉë 
ëçã ëóääëíÉåëê~ÇÉêK mêçîÉê Ñ∏ê NQ` ~å~äóë Ü~ê í~Öáíë é™ ÇÉå Äê®åÇ~ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉåK 

áÇ~ OMTT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMTU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRSV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
qçääëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íÉêê~ëëÉêáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âíÉå Ñ∏êä~ÇÉë áåçã ÇÉå Å~ OMMM ãO ëíçê~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~ ëçã 
ëí~â~íë ìí áåÑ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK ví~å ëäìíí~ê ëí~êâí ™í î®ëíÉêK píê~ñ 
∏ëíÉê çã éä~íëÉå Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ëíÉåë®ííåáåÖ~ê pä~â~ 
OUWNJO çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~ê pä~â~ NNQWNK 
sáÇ ∏ééå~åÇÉí ~î ëÅÜ~âíÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå åÉÇêÉ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìíÖ∏êë ~î î~ííÉå~îë~íí ë~åÇLÖêìë ëçã îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí î~ê ëí~êâí î~ííÉåã®íí~íK aÉåå~ ÇÉä ~îëâáäàÇÉë 
Ñê™å ∏îêáÖ íÉêê®åÖ ~î Éå íÉêê~ëëÉêáåÖK cäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ∏îÉê 
íÉêê~ëëÉêáåÖÉå îáäâÉí îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå Ü~ê Éíí å~íìêäáÖí ìêëéêìåÖ çÅÜ 
íêçäáÖÉå ìééëí™íí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î~ííÉåê∏êÉäëÉK m™ Éå éä~íë î~ê ÇÉå ÇçÅâ 
Ñ∏êëí®êâí ãÉÇ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê îáäâÉí ìíÑ∏êíë ~î ã®åëâäáÖ Ü~åÇK 
fåÖ~ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë∏âëÅÜ~âíÉåK båëí~â~ 
âäìãé~ê ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ãÉå ÇÉ âìåÇÉ 
áåíÉ âåóí~ë íáää å™Öçå ~åä®ÖÖåáåÖ ÉääÉê îÉêâë~ãÜÉíK bñéäç~íÉêáåÖëóí~å ®ê 
ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí Ñêá Ñê™å ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Ç®êãÉÇ 
ã∏àäáÖ ~íí ÄÉÄóÖÖ~K a®êÉãçí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ÇÉå 

áÇ~ OMTV çÑ OUVS 



 

ÇÉä ~î ÄÉíÉëÜ~ÖÉå ëçã äáÖÖÉê ãÉää~å Éñéäç~íÉêáåÖëéä~íëÉå çÅÜ ÇÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåíÉ Ñ™ê åóííà~íë î~êÉ ëáÖ ëçã íê~åëéçêíî®Ö 
ÉääÉê ìééä~Öëéä~íë Ñ∏ê ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~äK aÉåå~ ÇÉä Ü~ê áåíÉ ÖÉåçãÖ™íí 
å™Öçå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ î~êîáÇ ÇçäÇ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê 
â~å Ñáååë áåçã óí~åK iÉîÉê~åëÉêI íê~åëéçêíÉê çÅÜ ìééä~Öëéä~íë Ñ∏ê 
ã~íÉêá~ä áåçã óí~å Ñ™ê ÉåÇ~ëí ëâÉ çã ë®êëâáäí íáääëí™åÇ ÉêÜ™ääáíë Ñê™å 
i®åëëíóêÉäëÉåë âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíK iÉîÉê~åëÉê çÅÜ íê~åëéçêíÉê Ñ™ê ÉåÇ~ëí 
ëâÉ Ñê™å ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö çÅÜ ÇáêÉâí áå é™ ÇÉå ã~êâ ëçã ~îë~ííë Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖK rééä~Öëéä~íë Ñ∏ê ÄóÖÖå~Çëã~íÉêá~ä â~å Ñ∏êä®ÖÖ~ë á ÇÉ 
î®ëíê~ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉíI Çîë åÉê ãçí ÄÉÑáåíäáÖ ™âÉêã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OMUM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRVS OMMN 

k~ãåLéä~íë 
jà®êÇÉîáI i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
ëä~ÖÉå âî~êíëI ëä~ÖÉå Ñäáåí~I çÄê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI 
ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ PORM âîã çÅÜ î~ê íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~í 
ëçã Äçéä~íëçãê™ÇÉK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Åáêâ~ OMM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK fåÖ~ 
Üìë ÉääÉê ~åÇê~ ìêëâáäàÄ~ê~ âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cóåÇã~íÉêá~äÉí 
ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î çÄê®åÇ~ ÄÉå ãÉå ®îÉå âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëä~ÖÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a™ áåÖ~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê ÖáÅâ ~íí ìêëâáäà~ íçäâ~ë çãê™ÇÉí ëçã 
ìíâ~åíÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉ ~äíÉêå~íáîí Éíí çãê™ÇÉ Ñ∏ê 
ëéÉÅá~ä~âíáîáíÉíÉêK mÉêáçÇîáë îÉêâ~ê ®îÉå ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí î~êáí ìééçÇä~íK 
cóåÇã~íÉêá~äÉíI ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
áåÇáâÉê~ê Éíí âçåíáåìÉêäáÖí ìíåóííà~åÇÉ ~î éä~íëÉå Ñê™å Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK 
cóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~ ë~ãí Éå ÇÉä ~î Éå ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ 
éÉâ~ê é™ ~âíáîáíÉê é® óí~å ìåÇÉê ë™î®ä ãÉëçäáíáâìã ëçã åÉçäáíáâìãK 

áÇ~ OMUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OMUO çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
NRVR OMMN 

k~ãåLéä~íë 
eçëéáí~äëëíìÖçêå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âáëíëéáâI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê MIUM ãI ÇàìéÉí î~ê Å~ MISM J MITM ã çÅÜ ëçã ãÉëí N 
ãK aÉå íçí~ä~ ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ PR ãK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ãÉÇ 
ã~ëâáåK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Öê~î~ê Öê®îÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇK 
qáää ëíçê~ ÇÉä~ê ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ ®äÇêÉ 
âóêâçàçêÇK f âóêâçàçêÇÉå Ñ~ååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çãê∏êÇ~ ÄÉå Ñê™å 
ã®ååáëâ~K f ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ á ÇÉí å®êã~ëíÉ é~ê~ääÉää~ 
ãìê~êK aÉ ä™Ö é™ Éíí Çàìé ~î Å~ MIQM ã ìåÇÉê ã~êâK jìê~êå~ î~ê 
ìééÄóÖÖÇ~ ~î å~íìêëíÉå ãÉÇ çäáâ~ ëíçêäÉâK fåíáää çÅÜ é™ ãìê~êå~ Ñ~ååë 
ä~ÖÉê ãÉÇ â~äâÄêìâ ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉä îáäâÉí Ä∏ê ÄÉíóÇ~ ~íí ÖêìåÇÉêå~ 
ãìê~íë ãÉÇ ÄêìâK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå ÉåÇ~ëí ÑáÅâ ëâÉ çî~å ãìê~êå~ ìí~å ~íí Ö∏ê~ å™Öê~ 
áåÖêÉéé á ÇÉãK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ Ü∏àÇÉë ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ã~êâåáî™å á 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí ãÉÇ Üà®äé ~î Öêìë Ñ∏ê ~íí ÉêÜ™ää~ Éíí ~ÅÅÉéí~ÄÉäí 
äÉÇåáåÖëÇàìéK bÑíÉêëçã ãìê~êå~ áåíÉ ìåÇÉêë∏âíÉë å®êã~êÉ ®ê ÇÉí 
çã∏àäáÖí ~íí ~îÖ∏ê~ çã ÇÉ áåÖ™íí á âäçëíÉê~åä®ÖÖåáåÖÉå ÉääÉê íáääÜ∏êí Éíí 
ëÉå~êÉ ëâÉÇÉI Ç™ ã~êâÉå åóííà~ÇÉë ~î Üçëéáí~äÉíK 

áÇ~ OMUP çÑ OUVS 



 

 

ríãÉÇ ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ áåí~âí~ Öê~î~êK aÉ ä™Ö ãÉää~å MIRM çÅÜ 
MISM ã ìåÇÉê ã~êâK pâÉäÉííÉå î~ê çêáÉåíÉê~ÇÉ á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK _™Ç~ 
ëâÉäÉííÖê~î~êå~ ÑáÅâ î~ê~ âî~ê çÅÜ äÉÇåáåÖ~êå~ éä~ÅÉê~ÇÉë çî~åé™K fåÖÉå 
å®êã~êÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î ëâÉäÉííÉå ìíÑ∏êÇÉëK 
f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ 
ëí∏êêÉ ëíÉå~ê çãÖ®êÇ~ÇÉ ~î ëã™ëíÉå çÅÜ ÖêìëK cìåâíáçåÉå ®ê çâä~êK f 
∏îêáÖí Ñê~ãâçã Éå âáëíëéáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Ñ~à~åëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OMUQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRST OMMN 

k~ãåLéä~íë 
aáëíçêéI oóëí~Çë e∏Ö~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää é™ Éíí ÑäÉêí~ä éä~íëÉê 
áåíáää ÉääÉê á Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
d~ãä~ âê~ÑíäÉÇåáåÖëëíçäé~ê ëí™ê áÄä~åÇ ãáíí á Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí â~å ~î 
ÇÉå ~åäÉÇåáåÖÉå î~ê~ ÄÉëî®êäáÖí ~íí í~ Äçêí ÇÉãK c∏ê ~íí âìåå~ ìíÑ∏ê~ 
ÇÉíí~ ~êÄÉíÉ î~ê ÇÉí îáâíáÖí ~íí ÇÉí ®ê çêÇÉåíäáÖ íà®äÉ á ã~êâÉå çÅÜ ~íí 
~êâÉçäçÖÉê ~åîáë~ê Öê®îã~ëâáåÉå ä®ãéäáÖ~ëíÉ î®Ö ÖÉåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ã~êâëâ~ÇçêK 
sáÇ h~êëíçêé íçÖë íî™ ëíçäé~ê åÉÇ ëçã ëíçÇ ãáíí á Ñçêåä®ãåáåÖ oóëí~Ç 
POWNJQ ëçã ìíÖ∏êë ~î Éíí îáÇëíê®Åâí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ë~ãí 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK píçäé~êå~ äóÑíë ìê ëáå~ Öêçé~ê ëçã ëÉÇ~å ä~ÇÉë áÖÉå ãÉÇ 
Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåÉåK 
bå åó ëíçäéÉ ë~ãí Éíí ëí~Ö ë~ííÉë ìéé áåíáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå dìëí~îëÄÉêÖ çÅÜ 
oóëí~Ç PPWNJP ëçã ìíÖ∏êë ~î å™Öê~ Öê~î~ê ìíëéêáÇÇ~ é™ Éå ëî~Ö 
Ü∏àÇêóÖÖK c∏ê ëíçäéÉå çÅÜ ëí~ÖÉí Öê®îÇÉë Éíí Å~ MIS ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ O ã 
ÄêÉíí ëÅÜ~âíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ëäìííåáåÖÉå åÉÇ~åÑ∏ê dìëí~îëÄÉêÖ îáÇ å™Öê~ Äçêíí~Öå~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
Eoóëí~Ç PMWNJOF ë~ííÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå åó ëíçäéÉ çÅÜ áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 

áÇ~ OMUR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
m™ Éå Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ î®ëíÉê çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå h~êëíçêé íçÖë Éå Ö~ãã~ä 
ëíçäéÉ åÉÇ á â~åíÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí Eoóëí~Ç TRWNFK dê®îã~ëâáåÉå íçÖë áå é™ 
Éå ~î ~êâÉçäçÖÉê ~åîáë~Ç î®ÖK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
sáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå aáëíçêé Öê®îÇÉë Ñ∏ê íî™ åó~ ëí~Ö íáää Éå Ö~ãã~ä ëíçäéÉ 
áåíáää íî™ Öê~î~ê Eoóëí~Ç VTWNFK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lî~åÑ∏ê Ñ~ëíáÖÜÉíÉå h~ëë~êé Öê®îÇÉë Éå äÉÇåáåÖ Ñê~ã íáää Éå ëí~íáçå 
ÖÉåçã Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ ëóÇî®ëí çã Ñ®Ö~í~å oóëí~Ç VPWOK h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí î~ê 
PV ã ä™åÖí çÅÜ Å~ MIS ã ÄêÉíí ë~ãí ãÉÇ Éíí î~êáÉê~åÇÉ Çàìé é™ ãÉää~å 
MIOJMIS ãK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë V ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìíãÉÇ ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~åK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÑÉã Ü®êÇ~êI Éíí ëíçäéÜ™äI 
Éå ÖêçéI íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK qêÉ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Öê®îÇÉë á éêçÑáä Ñ∏ê 
ÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ éêçîí~ÖåáåÖ ∏îêáÖ~ êÉåë~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á 
éä~åK qî™ ~î Ü®êÇ~êå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NNM Ñ âê J UM É hê êÉëéÉâíáîÉ 
NOM J PPM É âê Er~JNTRTR êÉëéÉâíáîÉ r~JNTRTSFK 
bÑíÉê ÇçâìãÉåí~íáçåÉå ä~ÇÉë â~ÄÉäå ä~ÇÉë á ê∏ê çî~åé™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç POWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç POWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç PPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç PPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç VTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç VTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç VPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OMUS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRTT OMMN 

k~ãåLéä~íë 
iáää~ s~ääÖ~í~åI g®êåî®Öëé~êâÉåI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ R ãI Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIS ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î 
MIT ãK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á g®êåî®Öëé~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê Å~ MIR ã 
ìåÇÉê ã~êâóí~åK i~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ MIO ã á ëÅÜ~âíÉí ãÉå 
Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉê ÇÉí Öê®îÇ~ ÇàìéÉíK hìäíìêä~ÖêÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Üìã∏ë 
ë~åÇáÖ ãç ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉäâêçëë çÅÜ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK 
f ÇÉ ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉå ìíãÉÇ iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å çÅÜ iáää~ s~ääÖ~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ OMUT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMUU çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
NVQU OMMN 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î íÉäÉÑçåëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉ ~âíìÉää~ éä~íëÉêå~ Ñ∏ê ëíçäéÄóíÉå ä™Ö áåçã âî~êíÉêÉå e~ääÉåI 
cçäâëâçä~åI hçããáåáëíÉêåI qê®ÇÖ™êÇëã®ëí~êÉåI o™Çã~ååÉåI _çêÖ~êÉåI 
hêçâÉå çÅÜ pâìäéí∏êÉåK ^ää~ éä~íëÉêå~ äáÖÖÉê á ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ ëóÇ∏ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉíK 
sáÇ ëíçäéÄóíÉí á âî hêçâÉå Öê®îÇÉë ëíçäéÜ™äÉí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå çÅÜ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå ÖàçêÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK råÇÉê 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí âçã Éíí íìåí çÇäáåÖëä~ÖÉê çÅÜ Ç®êìåÇÉê ëíÉêáä ã~êâK f âî 
_çêÖ~êÉå Öê®îÇÉë ëíçäéÜ™äÉí Ñ∏ê Ü~åÇ éêÉÅáë áåíáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäéÉåK 
aÉí Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê ~î Å~ MIORJMIP ã çÅÜ Å~ NIP ã ÇàìéíK e™äÉí 
Öê®îÇÉë ãÉÇ ëéÉÅá~äîÉêâíóÖ çÅÜ áåÖêÉééÉí á âìäíìêä~ÖêÉí î~ê ãáåáã~äíK 
^î ÇÉå ~åäÉÇåáåÖÉå ëä®ééíÉë ∏îêáÖ~ ëíçäéÜ™äëÖê®îåáåÖ~ê ÉÑíÉêëçã ~ää~ 
ëâìääÉ Öê®î~ë Ñ∏ê Ü~åÇK 

áÇ~ OMUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OMVM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVQV OMMN 

k~ãåLéä~íë 
£ëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉåI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÄçêííçÖë Å~ PM ã 
ëíÉåëíê®åÖK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êI î~ê~î Éå ìåÇÉê 
ëíÉåëíê®åÖÉåK 
a~íÉêáåÖW ^îî~âí~ê NQ`K a~íÉêáåÖ Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáë~ê é™ Å~ ™ê 
MHLJNMM ™ê 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NNVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NNVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OMVN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSMN OMMN 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉíåI g®êåíçêÖëÖ~í~åI ^ääÜÉäÖçå~Ö~í~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉåI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î ëÉñ ÄÉÑáåíäáÖ~ äóâíëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~åÇáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê á ÇÉí åçêê~ ëÅÜ~âíÉí á 
g®êåíçêÖëÖ~í~åK f ëÅÜ~âíÉí á ^ääÜÉäÖçå~Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâÉäÉííêÉëíÉê 
çÅÜ Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖK f ÇÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK píÉêáä ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK 
pâÉäÉííêÉëíÉêå~ äáÖÖÉê âî~ê á çêìÄÄ~í ä®ÖÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMVO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVRV OMMN\ 

k~ãåLéä~íë 
^Ç~ãëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê QTMMM ãO çÅÜ ®ê ÄÉä®ÖÉí ãÉää~å hìåÖëÄêçî®ÖÉå çÅÜ 
jçí~ä~ píê∏ãI áåíáää ÇÉå ÑÇ Ü~åÇÉäëíê®ÇÖ™êÇÉåI QVJSM ã∏ÜK 

pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î óí~å ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K f íî™ çãê™ÇÉåI ^ çÅÜ _I î~ê 
àçêÇã™åÉå ë~åÇáÖK f çãê™ÇÉ ^I å®êã~ëí hìåÖëÄêçî®ÖÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äê~åÇÖê~îI MIPM ã á Çá~ãÉíÉê ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Ñê~ÖãÉåí~êáëâ 
âÉê~ãáâK f çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå ëíçäéÜ™äI Öêçé~êI Éåëí~â~ ä∏ëÑóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ ë~ãí Éíí ëíóÅâÉ ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK f çãê™ÇÉ _ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äLâ®ééÜ™ä ë~ãí ä∏ëÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Éå Äáí 
Äê®åÇ Ñäáåí~K lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí åçêê çã ÇÉí ëí∏êëí~ î®ñíÜìëÉíI áåíáää Éå 
Ä®Åâê~îáåK 

áÇ~ OMVP çÑ OUVS 



o~® kê 

sêÉí~ âäçëíÉê OMOWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OMPWNEPF £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê OOR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OMVQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVSQ OMMN\ 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖë ë~ãÜ®ääÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å dêìÄÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qî™ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê píà®êåçêéëîI ÇêóÖí TM ã åçêê çã d∏í~ 
â~å~äK bå ~î ÇÉëë~ Ç~íÉê~ë íáää QMMJOMM _` Er~JOSNTOFK 
qáää ëíçê~ ÇÉä~ê ä∏éíÉ s^JëÅÜ~âíÉí á êÉÇ~å ëí∏êÇ ã~êâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OMVR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSNT OMMO 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉíI hî~êíÉêÉí £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÖàìíÉêáI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~íI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
e®ëíëâçêI âêáíéáé~I à®êåÑ∏êÉã™äI íÉÖÉäI ëä~ÖÖI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êëí®êâåáåÖ 
~î áåJ çÅÜ ìíÄêóíåáåÖë ëâóÇÇÉí îáÇ âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå á pâ®ååáåÖÉ 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N çÅÜ OK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉí é™Ö™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí éêÉëÉåíÉê~ÇÉë éä~åÉê é™ 
íî™ åó~ Äçëí~Çëé~îáäàçåÖÉê çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éå ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~Ç çÅÜ ®îÉå 
ÇÉ Ñ∏êÉëä~Öå~ éä~íëÉêå~ Ñ∏ê ÇÉëë~ ìíêÉÇÇÉëK 
aÉ Üáëíçêáëâ~ â~êíçêå~ îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí Äêìâ~íë ëçã ™âÉêã~êâ ìåÇÉê 
NSMMJNUMMJí~äÉå çÅÜ Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉíK qî™ î®Ö~ê Ü~ê 
é~ëëÉê~í ÖÉåçã çãê™ÇÉíK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí SU 
ë∏âëÅÜ~âíK f Ñàçêíçå ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ™êÇÉêëé™ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK f óííÉêäáÖ~êÉ ~êíçå ëÅÜ~âí 
Ñ~ååë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î çÄÉëí®ãÄ~ê â~ê~âí®ê ëçã â~å ìíÖ∏ê~ ëé™ê ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ÑçêãÉê~ê ëáÖ á Ñóê~ çäáâ~ 
çãê™ÇÉåK 

áÇ~ OMVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OMVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSNO OMMO 

k~ãåLéä~íë 
p~åÇëíìÖ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó ÉäëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ìíãÉÇ Éå NMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
pÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ î~ê MIR ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIT ãÉíÉêK lãê™ÇÉí 
ÄÉëíçÇ ~î î~ää çÅÜ àçêÇã™åÉå î~ê ë~åÇK f ëÅÜ~âíÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI Å~ ÑÉã 
ãÉíÉê åçêê çã î®ÖÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ü®êÇK 
a~íÉêáåÖW hçäéêçî ®ê Éà ®ååì ~å~äóëÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

áÇ~ OMVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NROS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_ê™ååÉëí~ÇI üåÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI ^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íëI ëâ™äÖêçéI Ü®êÇI ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
fåÑ∏ê éä~åä®ÖÖåáåÖ ~î Éíí Å~ NIR âî~Çê~íâáäçãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉ îáÇ 
_ê™ååÉëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå Ç~äÖ™åÖ ëçã çãÖÉë ~î Ü∏àÇÉê çÅÜ áãéÉÇáãÉåíK m™ 
ÇÉëë~ Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ñê®ãëí 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Öê~î~êI Öê~îÑ®äí çÅÜ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK 
pÉñ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå î~äÇÉë ìí Ñ∏ê îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ 
ElÄà ä J sfFK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ÑÉã åó~ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ëçã á ~îî~âí~å é™ éÉêã~åÉåí Ñçêåä®ãåáåÖëåìããÉê íáääÇÉä~ÇÉë åê rs SJ 
NMK 

rs S çÅÜ T ®ê Ä™Ç~ Äçéä~íëÉê ëçã ìééí®ÅâíÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåÑ∏ê 
ÇÉí~äàéä~åÉä®ÖÖåáåÖI îáÇ _ê™ååÉëí~Ç EëÉ ëÉé~ê~í ê~ééçêí rs 
£ëíFK 
rs U ®ê Éå åóìééí®Åâí ëâ™äÖêçéëäçâ~ä ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Å~ QR ëâ™äÖêçé~êK 
rs V ®ê üåÉëí~Ç Ö~ãä~ ÄóíçãíI ÉåäáÖí NTMU ™êë â~êí~ Eijs iáåâ∏éáåÖFK 
rs NM ®ê _ê™ååÉëí~Ç Ö~ãä~ Äóíçãí ÉåäáÖí NSVQ ™êë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~K 

áÇ~ OMVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ ONMM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NROR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
h~ãéìÇÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ÇÉé™ÑóåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ O á Ñçêã 
~î ~êâáîëíìÇáÉê çÅÜ ë∏âëÅÜ~âíK 
p∏âëÅÜ~âíÉå ÇêçÖë ìíãÉÇ î®Öâ~åíÉå áåíáää ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ k®ëëà~ UWN C ONWNK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

k®ëëà~ UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

k®ëëà~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ k®ëëà~ 

áÇ~ ONMN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NROQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
hóêâçÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
êìåëíÉåI êìåêáëíåáåÖI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ã~å éä~åÉê~ÇÉ ~íí êÉë~ Éå êÉéäáâ ~î ëâìäéíìêÉå 
?dìÇë Ü~åÇ? ~î âçåëíå®êÉå `~êä jáääÉë é™ kçêãä∏ë~ âóêâçÖ™êÇ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏ê ëâìäéíìêÉåë ÑìåÇ~ãÉåí Öê®îÇÉë ë∏ÇÉê çã âóêâ~å á Éå ÇÉä ~î 
âóêâçÖ™êÇÉå ëçã áÇ~Ö áåíÉ ~åî®åÇë Ñ∏ê ÄÉÖê~îåáåÖë®åÇ~ã™äK 
f ëÅÜ~âíÉí ëçã î~ê NIP ñ NIP ãÉíÉê ëíçêí çÅÜ Å~ NIQ ã Çàìéí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ä™ÇÉ çãê∏êÇ~ ëâÉäÉííÇÉä~ê çÅÜ áåí~âí~ Öê~î~êK p~ãã~åä~Öí âçã ÑÉã 
áåí~âí~ Öê~î~ê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K fåÇáîáÇÉêå~ á ÇÉëë~ 
ìíÖàçêÇÉë ~î Ä™ÇÉ ëã™Ä~êåI ìåÖÇçã~ê çÅÜ îìñå~K fåÖ~ Öê~îÖ™îçê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK pâÉäÉííÉå ®ê ™íÉêÄÉÖê~îÇ~ é™ éä~íë ìåÇÉê ÑìåÇ~ãÉåíÉíK 

áÇ~ ONMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêãä∏ë~ UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

kçêãä∏ë~ UWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

kçêãä∏ë~ QVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

áÇ~ ONMP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMQP OMMO 

k~ãåLéä~íë 
lâäìåÇ~I s~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÉäI ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î Éå ®äÇêÉ ëíçäéäáåàÉI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

f ™âÉêã~êâÉå ãÉää~å s~ää~ çÅÜ lâäìåÇ~ âçããÉê ëÅÜ~âíÉí ~íí Ñ∏äà~ Éå 
®äÇêÉI åì ∏îÉêçÇä~ÇI î®Öëíê®ÅâåáåÖ ëçã Ää ~ ™íÉêÑáååë é™ â~êí~å ∏îÉê 
ä~Ö~ ëâáÑíÉí á lâäìåÇ~ NURRK iÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å áåîÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää s~ää~ Äóíçãí Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âí ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉåK f ÇÉëë~ Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê ~î Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK aÉí 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ ONMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ ONMR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMSR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
d~Öå~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

sáÇ ÇÉåå~ ∏ééå~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëÅÜ~âí áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å O çÅÜ Q ã çÅÜ 
ÇÉê~ë Çàìé ìééÖáÅâ íáää ã~ñáã~äí MIOR ãK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí âî~êäáÖÖÉê Éå Ü™äî®Ö ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé NK e™äî®ÖÉå ®ê Éå 
ä~ÖëâóÇÇ~Ç Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ ONMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ ONMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSNP OMMO 

k~ãåLéä~íë 
g®êåî®Öëé~êâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
jóåíI píê∏åáåÖ~êI _êçåëÜ~åíîÉêâëëéáääI _äóéäçãÄÉêI sáâíÉêI hÉê~ãáâ 
Eëî~êíÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI h~ãã~êI aàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
i®ãåáåÖ~ê Ñê™åW 
qáÇáÖãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê e∏Ö ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ Ü~åÇÉäëJ çÅÜ 
Ü~åíîÉêâë~âíáîáíÉíÉê bÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ çÇäáåÖ NUMMJí~ä J é~êâ 
i®ãåáåÖ~ê â~ê~âí®ê EãÉÇÉäíáÇ~FW 
hìäíìêä~ÖÉê dêçéÜìë píçäéÜ™ä aáâÉ 
cóåÇ EãÉÇÉäíáÇ~FW 
jóåí 
píê∏åáåÖ~ê 
_êçåëÜ~åíîÉêâëëéáää 
_äóéäçãÄÉê 
sáâíÉê 
hÉê~ãáâ Eëî~êíÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëF 
h~ãã~ê 
aàìêÄÉå 

áÇ~ ONMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ONMV çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NSNR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééêìëíåáåÖ ~î äÉâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éíí Ñä~ÅâíI Öê®ëÄÉîìñÉí Öê∏åçãê™ÇÉI ëçã 
á ks Öê®åë~ê íáää Éå ~îëÅÜ~âí~Ç óí~ ëçã ~åî®åÇë ëçã Äçääéä~åK f åçêê 
çÅÜ î®ëíÉê Öê®åë~ê çãê™ÇÉí íáää ãáåÇêÉ ëíçêÄäçÅâáÖ~ çÅÜ ä∏îíê®ÇëÄÉî®ñí~ 
áãéÉÇáãÉåíK lãê™ÇÉí ®ê å™Öçí Ü∏ÖêÉ ÄÉä®ÖÉí á ëáå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäI ãçí 
päÉëí~Çëâçä~åK oÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~âå~ë ÉåäáÖí 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK sáÇ i~ãÄçÜçîëÜ~ääÉåI î®ëíÉê çã ~âíìÉääí çãê™ÇÉI 
iáÖÖÉê rs NOI Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ 
âçåëí~íÉê~í Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ êÉëíÉê Ñê™å Éå Äçéä~íëI ë~ååçäáâí ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê Ekáäëëçå OMMOWONFK aÉ Ä™Ç~ çãê™ÇÉå~ äáÖÖÉê á ëå~êäáâ~ ä®ÖÉåK 
p®êëâáäí ÇÉå ÇÉä ~î ~âíìÉääí çãê™ÇÉ ëçã äáÖÖÉê å®êã~ëí päÉëí~Çëâçä~å ëÉê 
ìí ~íí ÄÉëí™ ~î çê∏êÇ ã~êâK aÉ ®äÇêÉ â~êíçêå~ Ñê~ã íáää çÅÜ ãÉÇ ÇÉå 
bâçåçãáëâ~ â~êí~å Ñê™å NVUP îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí ìíÖàçêí áãéÉÇáãÉåí çÅÜ 
™âÉêã~êâ ®åÇ~ Ñê~ã íáää ÜÉäí åóäáÖÉåK 
iÉâéä~íëÉå âçããÉê ~íí ~åä®ÖÖ~ë ãÉää~å íî™ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ áåíáää Éíí 
ëíçê ã~êâÑ~ëí ëíÉåÄäçÅâK bíí ëÅÜ~âí çã Å~ PM ãÉíÉê çÅÜ NIV ãÉíÉê ÄêÉíí 
íçÖë ìéé ä®åÖë ãÉÇ â~åíÉå é™ ÇÉí åçêÇ∏ëíê~ áãéÉÇáãÉåíÉíK qî™ ãáåÇêÉ 
ëÅÜ~âí çã Å~ R ãÉíÉê NIV ãÉíÉê ÄêÉíí íçÖë ìéé Å~ S ãÉíÉê î®ëíÉê çã ÇÉí 

áÇ~ ONNM çÑ OUVS 



 íáÇáÖ~êÉK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí çã Å~ NM ãÉíÉê íçÖë ìéé á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí 
ëíçê~ ã~êâÑ~ëí~ ÄäçÅâÉíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK råÇÉêäáÖÖ~åÇÉ 
ã~êâíóé ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê ∏îÉêä~Ö Å~ MINMJMIORKN ÇÉå 
î®ëíê~ ÇÉäÉå î~ê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ãóÅâÉí íìåíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ ONNN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NSNN OMMO 

k~ãåLéä~íë 
^äÄçÖ~ ëâçÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î~êI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î 
^äÄçÖ~ ëâçÖ çÅÜ ÇÉå ëâ mb^_JíçãíÉå ë~ãí Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ^äÄçÖ~ ëâçÖK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë ÑäÉêí~äÉí ë∏âëÅÜ~âí é™ ÇÉ Ä™Ç~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉå~ ^äÄçÖ~ póÇ çÅÜ mb^_JíçãíÉå ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î 
™âÉêã~êâK pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIR ã çÅÜ Éå ä®åÖÇ ëçã 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å R J PM ãK j~íàçêÇëä~ÖêÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ MIPM J MIQR ã 
çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë äÉê~K fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉåK 
^äÄçÖ~ ëâçÖ ìíÖ∏êë ~î ëâçÖëã~êâ ãÉÇ ìééëíáÅâ~åÇÉ ÄÉêÖÜ®ää~êK f 
çãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ â~åí Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Epâ∏åÄÉêÖ~ 
PPWNJOFK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉ Ä®ëí~ 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉå~ Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã áåíÉ ëóåë çî~å 
ã~êâ Ñ~ååë á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäK lãê™ÇÉí ÄÉÖê®åë~ë Ü®ê ~î Éå âê~ÑíáÖ 
∏ëíëäìííåáåÖ î~êî~Ç ãÉÇ ëíìé çÅÜ Éå îáÇëíê®Åâí ìíëáâí ∏îÉê p∏ÇÉêâ∏éáåÖK 
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí é™ Éå Ö~åëâ~ î®ä~îÖê®åë~Ç Ü∏àÇ 
é™ â~åíÉå ~î ÇÉå âê~ÑíáÖ~ ∏ëíëäìííåáåÖÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë 
ëÅÜ~âí é™ Ü∏àÇÉå áåíáää Öê~î~êå~ î~êîáÇ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 

áÇ~ ONNO çÑ OUVS 



 

é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ á ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
çêÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ é™ Éå éä~å óí~ ìíãÉÇ â~åíÉå é™ ∏ëíëäìííåáåÖÉåK 
aÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ ëí∏êêÉ Ü®êÇ~ê ãÉÇ êáâäáÖí áååÉÜ™ää ~î ëâ∏êÄê®åÇ 
ëíÉå E£ijNFK f çãÖáî~åÇÉ ëÅÜ~âí Ñ~ååë ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ∏åÄÉêÖ~ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

pâ∏åÄÉêÖ~ PPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

pâ∏åÄÉêÖ~ VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

áÇ~ ONNP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMRS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
fåÖÉäëí~ÇI _äóî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ Ec~à~åëI ÑäáåíÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Ñ∏åëíÉêÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 

píê~ñ åçêê çã _äóî®ÖÉå äáÖÖÉê Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ NR êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
êÉëéÉâíáîÉ éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí ëÉåíáÇ~ Öê~îâçêK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ å™Öçå ~î ÇÉ â®åÇ~ Ñ~ëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí ™âÉêã~êâ ãÉÇ ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK f ÇÉå åìî~ê~åÇÉ 
Ü~Öã~êâÉå ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉí Ü~ê ÇÉí ìåÇÉê NVMMJí~äÉí Ñìååáíë 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã Ää ~ Ö™ê ~íí ëÉ á Ñçêã ~î ÖêìåÇÉê çÅÜ Éå àçêÇâ®ää~êÉK 

áÇ~ ONNQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONNR çÑ OUVS 



 
 

  

 

 
 

^fp kê üê 
NSNS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ ûåÖÖ™êÇI i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Ü~êíëí®íåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉåI âî~êíë~îëä~ÖI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëí~ÇëÇÉäÉå 
i~ãÄçÜçîI Éå éä~íë ãÉÇ Éå êáâ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏K f å®êçãê™ÇÉí ÑáååÉê 
ã~å ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ã™åÖ~ çäáâ~ íáÇëéÉêáçÇÉêI ãÉå Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå 
ÇçãáåÉê~ë ~î à®êå™äÇÉêë Öê~îÑ®äíI Éåëí~â~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ë~ãí Äçéä~íëÉê Ñê™å Äêçåë çÅÜ à®êå™äÇÉêåK 
lãê™ÇÉí ëÅÜ~âí~ÇÉë á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖI åÉÇ ãçí iìåÇ~Ö~í~åK 
råÇÉêÖêìåÇÉå áåçã ÇÉí ~îÄ~å~ÇÉ çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î 
äÉê~Lãà®ä~ ãÉÇ îáëë~ áåëä~Ö ~î ë~åÇëíê™âI Ñê®ãëí á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉåK 
fåçã ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~å ëçã î~ê RMM ãO ëíçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë OO ëíçäéÜ™äI 
Éíí â®ééÜ™äI ëàì Ü®êÇ~êI ëÉñ ãáåÇêÉ Öêçé~êI Éå ~îÑ~ääëÖêçé ë~ãí Éíí 
ÖêçéëóëíÉãK ^îÑ~ääëÖêçéÉå E^TRNF çÅÜ ÖêçéëóëíÉãÉí E^NONPF ä™Ö á 
ìíâ~åíÉå ~î Éíí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉI îáäâÉí á ëáå íìê íêçäáÖÉå 
Ñçêíë®ííÉê áå ãçí ÇÉí ë∏Çê~ áãéÉÇáãÉåíÉíK k™Öê~ ëíçäéÜ™ä Ü∏ê ë~ååçäáâí 
íáää Éíí é~ê Üìëä®ãåáåÖ~êK qáää ÇÉã Ü∏ê ëÉñ ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™ä ãÉÇ 
ëíçäéÑ®êÖåáåÖ E^VNUI ^UURI ^ROPI ^RMMI ^SSO ë~ãí ^STSFK aÉëë~ 
ÄçêÇÉ êáãäáÖíîáë ìíÖ∏ê~ ãáåëí Éíí é~ê çäáâ~ ÜìëÖ~îä~ê á ÇÉ í®åâí~ ÜìëÉåë 

áÇ~ ONNS çÑ OUVS 



 

 

 

 

  

 

åçêê~ ÇÉäK bíí ÑäÉêí~ä ~î ÇÉ ∏îêáÖ~ ëíçäéÜ™ä Éå ë~ãí Éíí â®ééÜ™ä ë~âå~ê 
ëíÉåëâçåáåÖ çÅÜ ä™Ö á ÜìîìÇë~â îáÇ Öêçé~êå~ë ∏ëíê~ ÇÉäI ëçã ÉîÉåíìÉää~ 
ÇÉä~ê ~î âçåëíêìâíáçåÉê âêáåÖ ÇÉëë~K e®êÇ~êå~ ä™Ö ®îÉå ÇÉ Ñê®ãëí áåíáää 
Öêçé~êå~I ãÉå ®ê ÇÉ óåÖëí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ çãê™ÇÉí çÅÜ Ü~ê ~åä~Öíë 
á ëäìíÑ~ëÉå ~î éÉêáçÇÉåK f  ^TRNI îáäâÉå ÄÉëíçÇ ~î ÖÉåçãÖê®îÇ~ çÅÜ 
é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ~åÇê~ ÑóåÇI ë™ëçã Ü~êíëí®íåáåÖ EcSFI 
Äê®åÇ äÉê~ EcUF çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå EcRFK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíçê 
ã®åÖÇ âçäI ëçã ÇÉäîáë áåë~ãä~ÇÉë Ñ∏ê îáÇ~êÉ ~å~äóëÉêI ë™ëçã NQ` éêçî 
ë~ãí îÉÇ~êíë~å~äóëK hçä çÅÜ îÉÇ~êíëéêçîÉê ë~ãä~ÇÉë ®îÉå áå Ñê™å Éíí 
~åí~ä ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ çãê™ÇÉíI Ç®êáÄä~åÇ Ñê™å Éíí ~î ëíçäéÜ™äÉåI 
^UURI á Éå ~î ÇÉ ÉîÉåíìÉää~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉêå~K £îêáÖ~ ÑóåÇ ÄÉëíçÇ ~î 
Éíí âî~êíë~îëä~Ö EcQFI ë~ãí Éå âÉê~ãáâÄáí EcOFK _™Ç~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëíçäéÜ™äI ^UUR ë~ãí ^VNUK fåîáÇ ~îÑ~ääëÖêçéÉåë ∏ëíê~ ÇÉä ä™Ö Éíí ëí∏êêÉ 
ëíÉåÄäçÅâI N ñ MIS ãK aÉ ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å 
ÄÉëíçÇ ~î íêÉ ãáåÇêÉ Öêçé~êI Éíí é~ê ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ á ÇÉå åçêÇJ 
∏ëíê~ ÇÉäÉå ë~ãí Éíí Ñ™í~ä ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ á ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ÇÉäK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á ÇÉå åçêÇJ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ü~ê ë~ååçäáâí âçééäáåÖ~ê íáää 
~îÑ~ääëÖêçéÉå ë~ãí ÖêçéëóëíÉãÉíI ãÉÇ~å ÇÉ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå áåíÉ Ü~ê 
å™Öçå ëà®äîâä~ê êÉä~íáçå íáää ÇÉ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ ONNT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSNQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉíI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
péçêêÉI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQJíóéFI ãìêÄêìâI íÉÖÉäI ëä~ÖÖI 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ®åÇêáåÖë~êÄÉíÉå é™ píçê~ qçêÖÉí á pâ®ååáåÖÉI ëçã Ää 
~ çãÑ~íí~ÇÉ åó ëíÉåä®ÖÖåáåÖI àìëíÉêáåÖ ~î î®ÖÄ~åçê ë~ãí ÑäóííåáåÖ ~î 
Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~êI íê®Ç çÅÜ äóâíëíçäé~êI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê é™ Éíí Çàìé ëçã î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIQ 
çÅÜ MIT ã ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí î~ê MIOJMIR 
ã ∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î íçêÖÉíK råÇ~åí~ÖÉí î~ê á íçêÖÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä Ç®ê 
çê∏êÇ ã~êâ áåíÉ å™ÇÇÉë íêçíë ~íí éêçîëíáÅâ ãÉÇ àçêÇëçåÇ ÖàçêÇÉë åÉê íáää 
NIT ã ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~K 
f ÑäÉê~ ~î ëÅÜ~âíÉå ìééíê®ÇÇÉ Éíí ëíÉåÄä~åÇ~í âìäíìêä~ÖÉê ëçã â~å Ü~ 
ìíÖàçêí Éå ®äÇêÉ óíÄÉä®ÖÖåáåÖ é™ íçêÖÉíK £îÉê ÇÉíí~ ÑáååëI é™ Éåëí~â~ 
éìåâíÉêI Éå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖ á ë®ííë~åÇ ÄÉî~ê~ÇK f íçêÖÉíë åçêÇ∏ëíê~ 
ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉí~I ÑäÉêëâáâí~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ íî™ íóÇäáÖ~ 
Äê~åÇÜçêáëçåíÉê çÅÜ áåëä~Ö ~î ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ ãìêÄêìâK 
aÉëë~ ä~ÖÉê ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ÇÉí çî~å å®ãåÇ~ ëíÉåÄä~åÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉíK 
aÉå êáåÖ~ âìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå ∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î íçêÖÉí ÖÉê Éíí áåíêóÅâ 
~î ~íí ÇÉíí~ îáÇ Éíí ÉääÉê ÑäÉê~ íáääÑ®ääÉå ëÅÜ~âí~íë ~îK bå ~îëÅÜ~âíåáåÖ Ä∏ê 

áÇ~ ONNU çÑ OUVS 



 á ë™ Ñ~ää Ü~ ëâÉíí áåå~å ÇÉí ëíÉåÄä~åÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉí âçããÉê é™ éä~íëK 
ûîÉå á iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å å®êã~ëí íçêÖÉí ®ê âìäíìêä~ÖêÉå íìåå~ îáäâÉí 
ëâìääÉ âìåå~ éÉâ~ é™ ~íí ÜÉä~ çãê™ÇÉí åçêê çã s™êÑêìâóêâ~åë 
âóêâçÖ™êÇ ëÅÜ~âí~íë åÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ONNV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMRN OMMO 

k~ãåLéä~íë 
^ëéíçêéÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä çÅÜ ê~ëÉê~åÇÉ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

hçåíêçääÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK h~ÄÉäå 
âçã ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë á î®Öëä®åíK o~ëÉêáåÖÉå ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ âìåÇÉ 
ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìí~å ~íí ÄÉíê®Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
âçã ë™äÉÇÉë ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ e~êÖ NMOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ e~êÖ 

áÇ~ ONOM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMQU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_ê®ååÉÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóíí êáÇÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
OK 

qêÉ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ QR ãÉíÉê íçÖë ìééK 
pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê NIU ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIT ãÉíÉêK lãê™ÇÉí 
ÄÉëíçÇ ~î áÖÉåä~ÖÇ ™âÉêã~êâ ëçã áÇ~Ö ~åî®åÇë ëçã Ü~Ö~ê Ñ∏ê 
êáÇëâçä~åë Ü®ëí~êK gçêÇã™åÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å Öêçîë~åÇ çÅÜ ÖêìëáÖ ëáäíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ ONOO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMQM OMMO 

k~ãåLéä~íë 
£êíçãí~ âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î ™ëâäÉÇ~êÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êíçãí~ 

áÇ~ ONOP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRRU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
oìååÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáåÇâê~ÑíîÉêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáåÇâê~ÑíîÉêâÉå äáÖÖÉê ∏ëíÉê çã ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ îÉêâÉå é™ oìååÉëí~Çë 
®ÖçêK 
ríãÉÇ ëÉêîáÅÉî®ÖÉå ÇêçÖë Éíí Å~ TMM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î 
NIR ã çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé ~î MIOJMIPR ãK m™ ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ 
ÑìåÇ~ãÉåíéä~íëÉêå~ ÇêçÖë ÑäÉê~ é~ê~ääÉää~ ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ ORJ 
QM ã çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ MIOJMIPR ãK 
sáÇ ÇÉí ∏ëíê~ îÉêâÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ ~î Å~ 
OIRñNIR ã çÅÜ Éíí áååÉÜ™ää ~î å™Öçí ëçíáÖ Üìã∏ë äÉê~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
Ü~ÇÉ Éíí Çàìé ~î Å~ MIP ã çÅÜ á ^P íçÖë Éíí NQ`éêçî ëçã ëâáÅâ~íë Ñ∏ê 
~å~äóë K f ~åä®ÖÖåáåÖÉå âçã å™Öê~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~ EcNFK `~ PM ã 
î®ëíÉêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖI ^QK `~ OM ã î®ëíÉêìí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëçíâçåÅÉåíê~íáçåÉê E^R çÅÜ ^SF ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ ~î Å~ MIOJ 
MIP ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Å~ MIMR ã ÇàìéK 
aÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ ONOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ ONOR çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

^fp kê üê 
NRRV OMMO 

k~ãåLéä~íë 
oáëáåÖÉ âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
rééÇê~ÖÉí ìíÖ∏êë ~î íêÉ ÇÉäëíê®Åâçê ëçã áåíáää ëíçê ÇÉä âçããÉê ~íí Ñ∏äà~ 
ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Öå®íÉíK bå ~î ÇÉã Ö™ê ~ääÇÉäÉë åçêê çã âóêâ~å Ñê™å Éå 
ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ Ñê~ã íáää éê®ëíÖ™êÇÉåK bíí ëÅÜ~âí âçããÉê ~íí Öê®î~ë 
é™ âóêâçÖ™êÇÉå áåíáää ÄçÖ™êÇëãìêÉå çÅÜ íáää Éíí éêçééëâ™é îáÇ 
âóêâãìêÉåK bå ~åÇê~ ÇÉäëíê®Åâ~ Ö™ê Ñê™å Éå äÉÇåáåÖëëíçäéÉ åçêê çã 
âóêâ~å ãçí Éå Ñ~ëíáÖÜÉí Ä~âçã âóêâ~åK bå íêÉÇàÉ ëíê®Åâ~ Ñ∏äàÉê î®ÖÉå 
åçêêìí ãçí fåÖÉäëí~Ç çÅÜ îáâÉê ëÉÇ~å ~î ãçí î®ëíÉê çÅÜ Ö™ê Ñê~ã íáää Éå 
ÄÉÑáåíäáÖ Ñ~ëíáÖÜÉíK vííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíê®Åâ~ Ö™ê Ñê™å Éå äìÑíäÉÇåáåÖ 
åçêÇî®ëí çã âóêâ~å ìíãÉÇ Éå Öêìëî®Ö Ñê~ã íáää Éå Ñ~ëíáÖÜÉíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëíçÇ íî™ ~î ÇÉ ~âíìÉää~ ëíê®Åâçêå~ ìåÇÉê 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK fååÉ é™ âóêâçÖ™êÇÉå Öê®îÇÉë â~ÄÉäå åÉÇ ãÉää~å 
ÄçÖ™êÇëãìêÉå çÅÜ âóêâ~åë åçêê~ ëáÇ~K pÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éíí Çàìé ~î ÉåÇ~ëí 
MIOJMIP ã Ñ∏ê ~íí áåíÉ êáëâÉê~ ~íí íê®ÑÑ~ é™ Öê~î~êK råÇÉê Öê®ëëî™äÉå 
Ñ~ååë ÉåÇ~ëí ë~åÇK s®ä ìí~åÑ∏ê ÄçÖ™êÇëãìêÉå Öê®îÇÉë â~ÄÉäå åÉÇ á 
î®Öâ~åí Ñê~ã íáää Éå Ñ~ëíáÖÜÉíK f î®Öâ~åíÉå î~ê ëÅÜ~âíÇàìéÉí MIRJMIS ãK 
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉ ∏îêáÖ~ ëíê®Åâçêå~ ä®ãå~ÇÉë ìí~å ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇK 

áÇ~ ONOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ RPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ ONOT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRRR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
qçâÉíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~êI Ü®Öå~ÇëëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë Ç®ê â~ÄÉäå âçã ~íí é~ëëÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉåK 
PM ëÅÜ~âí íçÖë ìééI ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ R ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ N ãK aÉ 
Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î MIPRJMIQR ãI î~êîáÇ ëíÉêáä äÉê~ ÉääÉê ë~åÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oçÖëä∏ë~ UWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

oçÖëä∏ë~ NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

áÇ~ ONOU çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PVPU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
cáååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åóëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 
a~ÖÉåë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á cáååÉêëí~Ç äáÖÖÉê ãÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí é™ ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíÉåK aÉå â~å á ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ñ∏äà~ë 
íáääÄ~â~ íáää NSMMJí~äÉí çÅÜ ÄÉëí™ê ìåÇÉê NTJ çÅÜ NUMMJí~ä ~î ÑäÉê~ Ö™êÇ~ê 
Ñ∏êä~ÖÇ~ íáää íî™ ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå áåîÉåíÉêáåÖ ~î ÇÉå ~âíìÉää~ 
ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ Ç®êÉÑíÉê Öê®îåáåÖ ~î ë∏âëÅÜ~âí áåçã ìíî~äÇ~ 
çãê™ÇÉåK fåÖ~ ëé™ê ~î ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONOV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

aêçíÜÉã PMR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

áÇ~ ONPM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMPQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_ê™î~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí ~åëäìíÉê íáää Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Äçéä~íë îáÇ sáää~ bâÇ~äK 
fåçã çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë Éåëí~â~ Äáí~ê ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI Éå Äáí Ñäáåí~ çÅÜ 
Éå Äáí Ñê~ÖãÉåíÉê~Ç âÉê~ãáâK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK qêçäáÖÉå 
Ü®êê∏ê ÑóåÇÉå Ñê™å åÉÇÉêçÇÉêáåÖ~ê Ñê™å ÇÉå Ü∏ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Äçéä~íëÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ ONPN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVPQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
a∏ãÉëí~ÇI rååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âî~êíëI âÉê~ãáâ E_ffWQFI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÉäI ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î ®äÇêÉ ëíçäéäáåàÉêI 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 

aÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ê êÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñçê Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáëë~ é~êíáÉê Ü~ê ÇçÅâ íáääâçããáí çÅÜ ÇÉä~ê ~î äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå 
Ñ∏ê®åÇê~íëK m™ éä~íëÉå Ñçê ÇÉå ëí~íáçå ëçã âçããÉê ~íí ÄóÖÖ~ë îáÇ 
a∏ãÉëí~Ç á píóêëí~Çë ëçÅâÉå á~âííçÖë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
ëçã â~å ™íÉêÑáåå~ë ë∏ÇÉê çã ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå é™ Éâçåçãáëâ~ 
â~êí~å Ñê™å NVUMK f ™âÉêã~êâÉå ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã a∏ãÉëí~Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äáí~ê ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ ê~ëÉêáåÖë~êÄÉíÉí âçããÉê Ää ~ ~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ë á å®ê~ 
~åëäìíåáåÖ íáää a~ÖëÄÉêÖë OTWNJOVWNK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ã®êâíÉë ìí ãÉÇ 
Ä~åÇ çÅÜ ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ ~êÄÉíëä~ÖÉí Ñê™å bäÉâíêçp~åÇÄÉêÖ ^_ 
áåÑçêãÉê~ÇÉëK aÉí éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~í 
ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí á Ñ®äí ä®ãå~ÇÉ áåëíêìâíáçåÉê Ñ∏äàëK 

áÇ~ ONPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ ONPP çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

^fp kê üê 
RMPR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
üI p∏ÇÉêãÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI âóêâ~Lâ~éÉääI ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI ÑçêåÄçêÖI Öê~îI 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê~ëÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ çÅÜ ã~êâ~êÄÉíÉå á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î åó äìÑíäÉÇåáåÖ ë~ãí åó~ àçêÇäÉÇåáåÖ~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ Éí~éé OK 

båÇ~ëí ÇÉ åó~ àçêÇäÉÇåáåÖ~êå~ çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíê®Åâ~ çã ãáåëí U âãK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé N ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìíê∏å~ îáäâ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå~K 
f ÑäÉê~ Ñ~ää î~ê ÇÉí ã∏àäáÖí ~íí á Éíí íáÇáÖí ëâÉÇÉ ®åÇê~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ë™ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÜÉäí ëâìääÉ âìåå~ ìåÇîáâ~ë Ñê™å äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉåK f ÇÉ Ñ~ää 
Ç®ê ëíê®ÅâåáåÖÉå Éà ÖáÅâ ~íí ®åÇê~ë çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé OK f ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ áåÖáÅâ ®îÉå ~íí ã~êâÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~åîáë~ â∏êî®Ö~ê çÅÜ íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí Ñ∏ê ê~ëÉê~åÇÉí ~î ÇÉ ®äÇêÉ 
äìÑíäÉÇåáåÖ~êå~K 
sáÇ ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ç®ê àçêÇäÉÇåáåÖ ëâìääÉ åÉÇÖê®î~ë ìíÑ∏êÇÉë 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
a®ê ëíçäéäÉÇåáåÖ éä~åÉê~ÇÉë ~íí åóìééÑ∏ê~ë ÉääÉê ê~ëÉê~ë ~åÖ~îë 
â∏êî®Ö~ê çÅÜ ëíçäééä~ÅÉêáåÖK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉíí~ ~êÄÉíÉ î~ê ~íí Ñ∏êÜáåÇê~ 

áÇ~ ONPQ çÑ OUVS 



~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçã íáää ëâ~Ç~K 
fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉ íáÇáÖ~êÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ âî~êäáÖÖÉê çê∏êÇ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

ü PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

ü QTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

ü PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

ü PSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

ü QUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

£ëíê~ kó NNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó NNNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

ü QNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ü 

£ëíê~ kó QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó QUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó QUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

£ëíê~ kó NNMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

áÇ~ ONPR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVOQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_~åâÉâáåÇë âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ™ëâäÉÇ~êÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âçã ~íí ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

áÇ~ ONPS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVNO OMMO 

k~ãåLéä~íë 
häáåÖ~I e®ê~ÇëìÇÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ÑçêåÄçêÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë áåíáää Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ë~ãí åÉÇ~åÑ∏ê 
ÑçêåÄçêÖÉå _êìÇÄÉêÖÉí ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONPT çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NSNM OMMO 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ ûåÖÖ™êÇI i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖÉå âìåÇÉ îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉÖê®åë~ë íáää ÇÉå åçêê~ 
çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉäÉå çã Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK fãéÉÇáãÉåíÉí ë~ãí çãê™ÇÉí 
ëíê~ñ ë∏ÇÉê Ç®êçã âçããÉê áåíÉ çãÑ~íí~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK råÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éå Åáêâ~ RMM ãO ëíçê óí~ á ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Éíí ÑäÉêí~ä ëíçê~ Öêçé~ê ãÉÇ âÉê~ãáâ ~î 
à®êå™äÇÉêëíóéI Éåëí~â~ Ü®êÇ~êI Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éíí 
âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí ®ê íêçäáÖíîáë ~îë~íí çÅÜ áåÖÉå ÄÉÖê®åëåáåÖ 
âìåÇÉ ~îëâáäà~ë ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK qêçäáÖíîáë Ñçêíë®ííÉí ÇÉí ìéé 
ãçí áãéÉÇáãÉåíÉíK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå Öê~îK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î i~ãÄçÜçîK 
e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí î~êáÉê~ê ãÉää~å TR çÅÜ UR ãK 
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê Å~ NMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã Éíí 
ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ÑäÉê~ ÄÉî~ê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î 
íî™ Öê~î~ê çÅÜ Éíí ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ™âÉêóíçê ë~ãí íî™ åóìééí®Åâí~ 
ëâ™äÖêçé~êK m™ ÇÉí ë∏ÇÉê çã äáÖÖ~åÇÉ áãéÉÇáãÉåíÉí Ñáååë áåÖ~ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí ®ê ÇçÅâ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí ~íí ÇÉí Ç®ê Ñáååë Éå ãáåÇêÉ 
Äçéä~íëÉåÜÉí íáää îáäâ~ ÇÉ åì Ñìåå~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íáääÜ∏êK aÉ ~âíìÉää~ 

áÇ~ ONPU çÑ OUVS 



 

 

ä®ãåáåÖ~êå~ â~å Ç™ ìíÖ∏ê~ Éå ÇÉä ~î ÇÉåå~ ãáåÇêÉ ÉåÜÉí ÉääÉê Éå êÉëí ~î 
Éå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ÄçêíçÇä~Ç ÉåÜÉíK _Éî~êáåÖëã∏àäáÖÜÉíÉêå~ Ü~ê íêçäáÖíîáë 
î~êáí Ä®ííêÉ å®ê~ áãéÉÇáãÉåíÉíK p∏ÇÉê çã ÇÉí ~âíìÉää~ áãéÉÇáãÉåíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
lãê™ÇÉí ãÉää~å áãéÉÇáãÉåíÉíÉå ®ê ëí~êâí é™îÉêâ~í ~î ãçÇÉêåí 
™âÉêÄêìâ çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ê çÇä~íë ÄçêíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ OOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ ONPV çÑ OUVS 



 
 
 

^fp kê üê 
RMQN OMMO 

k~ãåLéä~íë 
j~ìêáíòÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëí®ÅâåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äK 

ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉí íáää â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ëóÑí~ÇÉ 
íáää ~íí äçâ~äáëÉê~ éä~íëÉê Ç®ê ã∏àäáÖÜÉíÉå Ñ~ååë ~íí ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ î~ê 
ÄÉä®ÖÉåK ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÇÉäë ãÉÇ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêI ÇÉäë 
ëçã ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ëçã ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí 
ìíÖ∏ê ÜáåÇÉê Ñ∏ê éä~åÉê~Ç î®Öëíê®ÅâåáåÖK 

áÇ~ ONQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ ONQN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRRS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
h~êäëäìåÇI oáåå~I eÉäÖëä®íí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
o∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë ëÅÜ~âí á ™âÉêâ~åíÉå áåíáää 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí oáåå~ QWNK f ™âÉêóí~å î®ëíÉê Ç®êçã ÇêçÖë ëÅÜ~âí 
Ñê~ã íáää ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí oáåå~ OWNK f ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ ë~ííÉë åó~ 
ëíçäé~ê çÅÜ ëí~Ö íáää Éå íê~åëÑçêã~íçêK f ëÅÜ~âíÉå áåíáää oáåå~ OWN 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ MIOR ã íàçÅâí ™âÉêä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ å™Öçí ë~åÇáÖ 
äÉê~K f ëÅÜ~âíÉå é™ ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ ONQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáåå~ OWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

oáåå~ QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ ONQP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RMRT OMMO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pé~êêáëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EíêçäáÖÉå Äêçåë™äÇÉê J ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêFI Äê®åí ÄÉåI hî~êíë~îëä~ÖI 
_êçÇÇI j~ëìÖåëëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ãçíçêî®Öë~îÑ~êí ë~ãí áåÇìëíêáÉí~ÄäÉêáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

cr çãÑ~íí~ê Éíí NOMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ î~ê~î Éíí Å~ OTMMM ãO á ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå âçã ~íí Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ë ìåÇÉê OMMOK cr Ñçêíë®ííÉê î™êÉå OMMPK 

_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉë áåçã Éíí VMñSR ã ëíçêí çãê™ÇÉ ìéé ãçí 
cáëâÉÄó Ö~ãä~ ÄóíçãíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~îW Q ëíçäéÜ™äI N ä~ÖÉêLçÇäáåÖëä~ÖÉêI S Ü®êÇ~êI U 
Öêçé~ê î~ê~î Éíí ÖêçéëóëíÉãI N ÉîK ÖêçéÜìëI P âìäíìêä~ÖÉêI V â®ééÜ™ä 
çÅÜ N î®ÖK s®ÖÉå î~ê âçåëí~íÉê~Ç îáÇ íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ãÉå 
ÇÉëë ÄÉÖê®åëåáåÖ ãçí ë∏ÇÉê î~ê Éà â®åÇK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí Éå 
à®êåî®ÖëÄ~åâ ëçã ä∏éÉê ÖÉåçã çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ ~åä~Öíë çî~åé™ î®ÖÉå á 
ëíê®ÅâåáåÖÉå ãçí cáëâÉÄóK 

áÇ~ ONQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONQR çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PVOS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_çêÉåëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç åóëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí áåîÉåíÉêáåÖK lãê™ÇÉí Ü~ê 
ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ëÉå~êÉ Ü~Ñí ëíçê ÄÉíóÇÉäëÉ ëçã éä~íëÉå Ñçê Éå ~î ÇÉ 
îáâíáÖ~ ∏îÉêÖ™åÖ~êå~ ∏îÉê jçí~ä~ ëíê∏ãK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ âçããÉê ~íí ëâÉ áåçã 
çãê™ÇÉå Ç®ê ã~å â~å Ñ∏êãçÇ~ ~íí ÇÉí Ñáååë Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ Ñê®ãëí á 
Ñçêã ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK aÉ ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää 
ëíÉå™äÇÉê çÅÜ ëçã é™íê®ÑÑ~íë áåçã í®íçêíÉå ~åíóÇÉê ã∏àäáÖÜÉíÉå ~î Éå 
ÉääÉê ÑäÉê~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê áåçã çãê™ÇÉíK 
jÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ÇÉ ÑäÉëí~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ìíéä™å~íë á 
Ö~íìã~êâK a®êÉãçí ®ê ã∏àäáÖÜÉíÉå ëíçê ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ â~å Ñáåå~ë 
ÄÉî~ê~Ç á Öê∏åóíçêI î®Öâ~åíÉê çÅÜ íçãíã~êâK ûîÉå á ëã™Ö~íçê ãÉÇ äáíÉå 
ìåÇÉêÄóÖÖå~Ç â~å Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñçêíë~íí éä~åÉêáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ Ä∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé 
O ÖÉåçãÑ∏ê~ë áåçã óíçê ëçã ÄÉÇ∏ãë ëçã éçíÉåíáÉää~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖK aÉí Ö®ääÉê ë®êëâáäí ëÅÜ~âí á íçãíÉê çÅÜ Öê∏åçãê™ÇÉåI ë~ãí 
á ÇÉí çãê™ÇÉ Ç®ê é~ååÅÉåíê~ä çÅÜ ìééä~Ö âçããÉê ~íí éä~ÅÉê~ëK 

áÇ~ ONQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

áÇ~ ONQT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMQO OMMO 

k~ãåLéä~íë 
j~ìêáíòÄÉêÖ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÖçäÑÄ~å~I î®Ö~ê ë~ãí ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î 
ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÖ™ííë ~î Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ Ç®ê ëóåäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìééã®êâë~ãã~íëI ë~ãí ®äÇêÉ Ö™êÇëíçãíÉêK e®åëóå íáää 
ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê Ü~ê í~Öáíë îáÇ éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
Éí~éé O íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé é™ äçâ~äÉê Ç®ê ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí ã∏àäáÖÜÉíÉå 
î~ê ëíçê ~íí ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ î~ê ÄÉä®ÖÉåK qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ SMM 
ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí Ñ∏êÇÉä~í é™ OR ëÅÜ~âíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê~ãâçã 
ëçã ÜáåÇê~ê éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~I î®Ö~ê ÉääÉê ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉK gìëíÉêáåÖ 
âê®îë ÇçÅâ é™ Ü™ä T Éåä ∏âK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK £ëíê~ eìëÄó QOUWN âçããÉê ~íí âê®î~ îáÇ~êÉ 
~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖK 
m™ ÖêìåÇ ~î ®åÇêáåÖ á ÇÉí~äàéä~åÉå áåÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖ Ü~ê Éå 
ëäìíêÉÇçîáëåáåÖ êÉÇ~å ìééê®íí~íë ∏îÉê ÖçäÑÄ~å~å EëÉ íÉñí çî~åFK aÉåå~ 
ëäìíêÉÇçîáëåáåÖ âçãéäÉííÉê~ê ÇÉå íáÇáÖ~êÉK ûêÉåÇÉí ®ê Ü®êãÉÇ ~îëäìí~íK 

áÇ~ ONQU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ ONQV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSMU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
h®ííÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ Éíí ëéáëãìêëê∏ëÉ á Éå 
ÄÉíÉëã~êâ ~ääÇÉäÉë åçêê çã Öêìëî®ÖÉå ãÉää~å pâ®êâáåÇ çÅÜ d™êÇÉÄóK 
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå ìééíçÖë Éíí íàìÖçí~ä ëÅÜ~âí ìíãÉÇ ÇÉå ë∏Çê~ 
ëáÇ~å ~î Öêìëî®ÖÉå Ñ∏ê ~íí Ñ™ Éå ìééÑ~ííåáåÖ çã ëíÉåëíê®åÖÉå Epâ®êâáåÇ 
OOMWNF Ü~ÇÉ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ á ÇÉå ~âíìÉää~ ™âÉêóí~åK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ë™ ~íí ëÅÜ~âí ÇêçÖë ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ R ã çÅÜ 
ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ N ãK aàìéÉí é™ ëÅÜ~âíÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIPM ã 
çÅÜ MIQM ãK råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ìí~å ÉåÇ~ëí å™Öçí ë~åÇáÖ äÉê~K 

áÇ~ ONRM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

áÇ~ ONRN çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSMV OMMO 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î i~ãÄçÜçî á pä~â~ ëçÅâÉåK 
i~ãÄçÜçîLjà®êÇÉîáçãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çÅÜ ÑäÉê~ ëíçê~ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê ìíÑ∏êíë á çãê™ÇÉíK aÉ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë Ñê®ãëí ~î Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ~êI 
Äçéä~íëÉê çÅÜ àçêÇÄêìâëêÉä~íÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ãÉää~å TMJTR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉí çÅÜ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ëíóî äÉê~ ë~ãí ìééëíáÅâ~åÇÉ ìêÄÉêÖëâå~ää~êK aÉå 
~åÖê®åë~åÇÉ çãÖáîåáåÖÉå ®ê Ü™êí Éñéäç~íÉê~Ç ãÉÇ ëíçê~ êáåÖäÉÇÉêI 
ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ë~ãí áåëíáíìíáçåÉê âçééä~ÇÉ íáää jà®êÇÉîáçãê™ÇÉí çÅÜ 
iáåâ∏éáåÖë ìåáîÉêëáíÉíK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää~åÇ ~åå~í Öê~î~ê çÅÜ Äçéä~íëÉêK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ãáåÇêÉ ëíÉåê∏àÇ~ ™âÉêäóÅâçêK aÉå Éå~ î~ê 
Åáêâ~ OM ñ OM ãÉíÉê ëíçê çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ Åáêâ~ U u U ãÉíÉêK hêáåÖ Ä™Ç~ 
äóÅâçêå~ ä∏éíÉ ãáåÇêÉI Åáêâ~ MIQ ãÉíÉê ÄêÉÇ~ çÅÜ Çàìé~ ÇáâÉåK píê~ñ 
åçêÇ∏ëí çã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ñáååë Éå ëíÉåÜ®Öå~Ç ãÉÇ íî™ ÖêáåÇÜ™ä 

áÇ~ ONRO çÑ OUVS 



  

 

 

ëçã ä∏éÉê áå åçêÇ∏ëíLëóÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK 
fÇ~Ö ®ê çãê™ÇÉí ÄÉîìñÉí ãÉÇ Öê®ëK qêÉ ëÅÜ~âí á ∏ëíLî®ëíäáÖ ãÉÇ 
î~êáÉê~åÇÉ ÄêÉÇÇ êáâíåáåÖ íçÖë ìéé á ëóÑíÉ ~íí ~îÖê®åë~ ÇÉ ìåÇÉê 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K aÉå ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ã~êâíóéÉå 
ÄÉëíçÇ ~î ÖìäÄêìå ëíóî äÉê~ ëçã ëâáâí~ÇÉ ëáÖ îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
mäçÖä~ÖêÉí î~ê ãÉää~å MINRJMIOR ãÉíÉê íàçÅâíK lãê™ÇÉí ëäìíí~ê ëî~Öí ™í 
î®ëíÉê Ç®ê ÇÉí î~ê åÖí ãÉê ÑìâíáÖíK 
f ÇÉí åçêê~ ëÅÜ~âíÉí EëÅÜ~âí OTSF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äáíîáë Éíí Å~ MIMR ãÉíÉê 
íàçÅâí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçäÑê~ÖãÉåíK qêçäáÖíîáë Ü®êê∏ê 
ÇÉí Ñê™å ®äÇêÉ çÇäáåÖ é™ éä~íëÉåK c∏ê ∏îêáÖí Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Éåëí~â~ Ñä®Åâ~ê 
ãÉÇ ëçí ë~ãí ÖêìåÇ~ Öêçé~êK `~ OM ãÉíÉê åçêÇî®ëí çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å Ñáååë Éå ÇÉäîáë ê~ë~Ç ëíÉåãìê ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ á ∏ëí 
î®ëíäáÖ êáâíåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONRP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMPV OMMO 

k~ãåLéä~íë 
üíîáÇ~ÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖI Éí~ééNI éäçÅâ~ÇÉë Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉ ìíK lÄàÉâíÉí äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö kJëäìííåáåÖ ãçí e™Åâä~ëà∏åK 
píê~ñ k çã áãéÉÇáãÉåíÉí Üáíí~ÇÉë Éå Ü®êÇ EMIV ã á Çá~ãI MIOM ã ÇàìéFK 
fåÖ~ ÑóåÇK 
f ∏îêáÖí áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇI íêçíë íçéçÖê~Ñáå çÅÜ ÇÉí ë~åÇáÖ~ 
ìåÇÉêä~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

üíîáÇ NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ ONRQ çÑ OUVS 



^fp kê 
NVTS 

üê 
OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êå∏äìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ä™Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ Ñê~ãÖáÅâ ~íí ëíê®ÅâåáåÖÉå îáÇ î®ÖÉå ÖáÅâ ÖÉåçã 
çãê∏êÇ~ ã~ëëçê Ñê™å íáÇáÖ~êÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~êK aÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ìíãÉÇ Éå NSM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K pÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ 
î~ê MIR ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIU ãÉíÉêK gçêÇã™åÉå ÄÉëíçÇ ~î Ñáåë~åÇJ 
ëáäíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONRR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ kó TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

s®ëíê~ kó TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

áÇ~ ONRS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVUO OMMO 

k~ãåLéä~íë 
sáëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

ríãÉÇ Éå RMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ íçÖë NV ë∏âëÅÜ~âí ìéé é™ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ NMM ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ MIS ã çÅÜ 
ÇàìéÉí î~ê Å~ MIQ ãÉíÉêK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ àçêÇã™åÉå 
î~ê äÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ ONRT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVUN OMMO 

k~ãåLéä~íë 
o∏ÇíçêåÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ãóåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ åçêê çã o∏ÇíçêåÉí çÅÜ î~ê Å~ MIR ã ÄêÉíí çÅÜ MIQ ãÉíÉê 
ÇàìéíK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãìêîÉêâ íáääÜ∏ê~åÇÉ ÇÉå ëÉå 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ êçã~åëâ~ ëçÅâÉåâóêâ~åK jìêîÉêâÉí ëçã ä™Ö ÉåÇ~ëí MINJ 
MIO ãÉíÉê ìåÇÉê ã~êâóí~å î~ê Éå ëâ~äãìê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ é™ NIO ãÉíÉêK 
jìêÉå Ä∏ê î~ê~ ä™åÖÜìëÉíë ∏ëíê~ î®ÖÖK qî™ ãÉÇÉäíáÇ~ ãóåí EÉà ®ååì 
Ç~íÉê~ÇÉF Üáíí~ÇÉë á ê~ëÉêáåÖëã~ëëçêå~K 

áÇ~ ONRU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONRV çÑ OUVS 



 

^fp kê 
NVUM 

üê 
OMMO 

k~ãåLéä~íë 
^äî~ëíê~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Öä~ëI éçêëäáåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê á ÜìîìÇë~â á î®Öâ~åí Ñê™å Éå 
ÄÉÑáåíäáÖ âçããìå~ä î~ííÉåäÉÇåáåÖ ë∏ÇÉê çã qìêáëíÜçíÉääÉí ìíãÉÇ ÇÉå 
ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉå Ñê~ã íáää hìëâÄçëí~ÇÉåK iÉÇåáåÖ~êå~ âçããÉê ~íí 
Ö™ á Ö~ãä~ ê∏ê ìåÇÉê î®ÖÉå Ñê~ã íáää ÜìëÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë 
ÑäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí ìíãÉÇ î®Öâ~åíÉå ìí~å ~íí å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK ríÄóÖÖå~ÇÉå ®ê éä~åÉê~Ç íáää Ä~âëáÇ~å ~î ÜìëÉí ëçã äáÖÖÉê á 
Éå ëäìííåáåÖK aÉå ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å î~ê êÉÇ~å ìíÖê®îÇ 
ãÉå Éíí ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí ìééíçÖë á ëäìííåáåÖÉå î~êîáÇ Öä~ëI éçêëäáå çÅÜ 
íÉÖÉäé~ååçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÑáäíêÉêáåÖÉå î~ê éä~åÉê~Ç íáää Éå êÉÇ~å 
ìíëÅÜ~âí~Ç ÇÉä ~î ëäìííåáåÖÉå î~êÑ∏ê áåÖ~ ëÅÜ~âí ìééíçÖëK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ ONSM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ ONSN çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NVTT OMMO 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉí ~î åó äáîëãÉÇÉäëÜ~åÇÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

bäî~ ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ NOM ãÉíÉê íçÖë ìééK 
pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIQM ã çÅÜ ÇàìéÉí î~ê ãÉää~å NIO çÅÜ OIM ãÉíÉêK 
lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ íáÇáÖ~êÉ ~î ÄÉíÉëL™âÉêã~êâ ãÉå á Ä∏êà~å ~î NVVMJí~äÉí 
Çìãé~ÇÉë ÇÉí àçêÇã~ëëçê ∏îÉê çãê™ÇÉíK aÉ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêå~ ìíÖàçêÇÉë 
~î Éíí Å~ N ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉêK råÇÉê ÇÉíí~ âçã ìêëéêìåÖäáÖ ã~êâåáî™ 
çÅÜ Éíí ã~íàçêÇëä~ÖÉê ëçã î~ê Å~ MIR ãÉíÉê íàçÅâíK gçêÇã™åÉå î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å ëáäí çÅÜ äÉê~K lãê™ÇÉí î~ê ë~åâí áåå~å ã~ëëçêå~ ä~ÇÉë ìíK f ÇÉ 
é~êíáÉê ëçã ëÅÜ~âí~ÇÉë å™Öçí Çàìé~êÉ íê®åÖÇÉ ÖêìåÇî~ííÉå ìééK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONSP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVTQ OMMO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí cçäâëâçä~åI píê™Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄçêêåáåÖ çÅÜ Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ÄÉêÖî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇ åÉÇ íáää Éíí Çàìé ~î Å~ MIQJMIRR ã çÅÜ 
ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIQ ãK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã 
íçäâ~ë ëçã Ö™êÇëéä~å ë~ãí ÑäÉê~ çäáâ~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉä 
çÅÜ â~äâÄêìâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONSQ çÑ OUVS 



 

  

 

 

^fp kê üê 
NVTP OMMO 

k~ãåLéä~íë 
hî~êåÄ~ÅâÉå áåÇìëíêá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
f Ä∏êà~å ~î ã~à OMMQ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä ëâÉäÉííÇÉä~ê á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ Éñéäç~íÉêáåÖë~êÄÉíÉå îáÇ hî~êåÄ~ÅâÉå á s~ÇëíÉå~K aÉ î~ê ãóÅâÉí 
Ñê~ÖãÉåíÉê~ÇÉ Ç™ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Öàçêíë á çãê™ÇÉíK pâÉäÉííÇÉä~êå~ 
ä™Ö ä®åÖëãÉÇ ÇÉå ™âÉêî®Ö ëçã Ö™ê ãÉää~å î~ííÉåíçêåÉí çÅÜ î®Ö VRMK bå 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê áåäÉííë á Ñçêã ~î Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK oÉëìäí~íÉå ~î ÇÉåå~ ëâ~ äáÖÖ~ íáää ÖêìåÇ Ñ∏ê Éå 
ÄÉÇ∏ãåáåÖ áåÑ∏ê Éå íçí~ä ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ä®ãåáåÖ~êå~K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ë~ãä~ÇÉë ~ää~ ä∏ëí äáÖÖ~åÇÉ ÄÉåÄáí~ê áåK fåçã Éå 
éêçîóí~ é™ ëÉñ âî~Çê~íãÉíÉê Öê®îÇÉë Çàìé~êÉ Ñ∏ê ~íí âìåå~ âçåëí~íÉê~ 
çã ÇÉí Ñ~ååë Öê~î~ê ëçã áåíÉ Ñ∏êëí∏êíë ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~K cóê~ 
Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK p~ãíäáÖ~ ä™Ö á åçêÇçëíäáÖJëóÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK f 
Ñçí®åÇ~å ~î Éå Öê~î Ñ~ååë ™íÉêÄÉÖê~îÇ~ ÄÉåI Ñê®ãëí ê∏êÄÉå çÅÜ 
Ä®ÅâÉåÄÉåK bå éêÉäáãáå®ê çëíÉçäçÖáëâ ~å~äóë îáë~ê ~íí ÇÉí Ñ~ååë ä™êÄÉå 
Ñê™å ãáåëí íêÉ áåÇáîáÇÉê Ää~åÇ ÇÉ ™íÉêÄÉÖê~îÇ~ ÄÉåÉåK f ÄçííÉå ~î 
ëâÉäÉííâçåÅÉåí~íáçåÉå ä™Ö Éíí âê~åáÉK bå í~åÇ Ñê™å âê~åáÉí ®ê ~å~äóëÉê~í 
ãÉÇ NQ` çÅÜ Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NQMSJNQRM ÉK hêK EN ëáÖã~FK pàì ãÉíÉê 
åçêê çã ÇÉëë~ ëâÉäÉíí é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖÖ~êÉ Éå Öê~î áå ëáíìK aÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíê~ñ ìåÇÉê Éå ëíçê âçåÅÉåíê~íáçå ~î ä∏ë~ ëâÉäÉííÇÉä~êK 

áÇ~ ONSR çÑ OUVS 



 

 

 

fåÇáîáÇÉå î~ê Öê~îä~ÖÇ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK bå éêÉäáãáå®ê çëíÉçäçÖáëâ 
~å~äóë ~î ÄÉåã~íÉêá~äÉí îáë~ê ~íí ãÉêé~êíÉå ~î áåÇáîáÇÉêå~ ®ê ã®å 
ãÉää~å OM çÅÜ PM ™êK aÉí Ç~íÉê~ÇÉ âê~åáÉí Ü~ê íáääÜ∏êí Éå âîáåå~I ORJOR 
™ê Ö~ãã~äK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö Ü∏Ö~ê ãÉÇ ëÅÜ~âíã~ëëçêK aÉëë~ ëÅÜ~âí~ÇÉë 
Äçêí ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK ûîÉå ìåÇÉê ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ëâÉäÉííÇÉä~êK 
båÇ~ëí ÇÉä~ê ~î Öê~î~êå~ Öê®îÇÉë Ñê~ãI Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ ~åí~ä çÅÜ 
ëâÉäÉííã~íÉêá~äÉíë ëí~íìëK p~ãíäáÖ~ ëâÉäÉíí äáÖÖÉê ~ääíë™ âî~êK aÉ ®ê í®Åâí~ 
ãÉÇ ÑáÄÉêÇìâ çÅÜ Éíí íìåí àçêÇä~ÖÉêK aÉ ÄÉÜ∏îÉê ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ë ëå~ê~ëíK 
cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê ÄÉÖê®åë~íë á î®ëíÉêI ë∏ÇÉê çÅÜ åçêê áåçã Éíí PRñR 
ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉK jÉå ÉÑíÉêëçã çãê™ÇÉí ëÅÜ~âí~íë ~î íáÇáÖ~êÉ ®ê ÇÉí 
çã∏àäáÖí ~íí ë®Ö~ Üìê ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëÉå ~îÖê®åëåáåÖ 
ëÉíí ìíK f ∏ëíÉê ÄÉÖê®åë~ë ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ~î Éå ™âÉêî®ÖK aÉí ®ê 
ã∏àäáÖí ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñçêíë®ííÉê é™ ~åÇê~ ëáÇ~å î®ÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ PT £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVTN OMMO 

k~ãåLéä~íë 
ûäÖÄçë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää ëíÉåë®ííåáåÖÉå s™êÇå®ë 
RMWNK bäâ~ÄÉä ëâìääÉ Ñ∏êä®ÖÖ~ë á î®Öâ~åí çÅÜ äìÑíäÉÇåáåÖ ê~ëÉê~ëK 
^êÄÉíÉíë ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ âçåíêçääÉê~ÇÉë çÅÜ áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçã ~íí 
ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇå®ë RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

áÇ~ ONST çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVTM OMMO 

k~ãåLéä~íë 
_êçâáåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O çÅÜ Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉí íáää êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
çÅÜ íçéçÖê~ÑáK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë áåçã å~íìêêÉëÉêî~íÉí 
?_êçâáåÇë ä∏îëâçÖ~ê?K 
m™ Éå ëíê®Åâ~ çã Å~ QRM ã íçÖë S ëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë ë~ãã~åä~ÖÇ~ 
ä®åÖÇ î~ê Å~ SM ãK fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONSU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇå®ë NMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇå®ë 

áÇ~ ONSV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVSV OMMO 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ~ÄêáâëÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ NSMMM ãOK V ëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ íçéçÖê~Ñáëâí 
ìêëâáäàÄ~ê~ ä®ÖÉå á ™âÉêåK f ™âÉêóí~å ä™Ö ÖäÉëí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ 
ëâ®êîëíÉå~êK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Q 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê á Ñä~Åâ~ Öêçé~êI íî™ íçí~äÑ∏êëí∏êÇ~ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí 
ëíçäéÜ™äëé~ê ÉÑíÉê Éå íê®Ö®êÇÉëÖ™êÇK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê Éà âìåå~í 
Ç~íÉê~ëK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí íçí~äÑ∏êëí∏êíë ÖÉåçã éä∏àåáåÖK 

áÇ~ ONTM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç OUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ ONTN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVSU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
s®ÇÉêëí~Ç _çëÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏ê®åÇêáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää s®ÇÉêëí~Ç TUWNJQ 
E∏ÇÉâóêâçÖ™êÇI âóêâçêìáåI êìåëíÉåFI çÅÜ s®ÇÉêëí~Ç NMMWN 
EëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖFK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉêã~êâ ãÉÇ 
áãéÉÇáãÉåí á ë∏ÇÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë T ëÅÜ~âí ãÉÇ 
Öê®îã~ëâáå ãÉå áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONTO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ ONTP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVTU OMMO 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ pà∏ÖÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê åó ÉäëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíÉí ÖáÅâ Åáêâ~ RM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã sêÉí~ häçëíÉê PNWNK aÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ìíãÉÇ Éå OQM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
pÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ î~ê MIR ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIR ãÉíÉêK bÑíÉêëçã Éå 
Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä êÉÇ~å ÖáÅâ á î®ÖÖêÉåÉå ä~ÇÉë ÇÉ åó~ â~Ää~êå~ á 
î®ÖÄ~åâÉåK m™ ÖêìåÇ ~î ÇÉíí~ âçã ÉåÇ~ëí î®ÖÑóääåáåÖ ë~ãí å™Öçí ~î 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ã~íàçêÇëä~ÖÉê ~íí ÄÉê∏ê~ëK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONTQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ ONTR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVOR OMMO 

k~ãåLéä~íë 
ü 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
fåÑ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éå Éäâ~ÄÉä îáÇ ü ëâìääÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OI Ü~ ÖÉåçãÑ∏êíë ìíãÉÇ ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåI ãÉå 
ÉÑíÉêëçã ~êÄÉíÉí êÉÇ~å Ü~ÇÉ é™Ä∏êà~íë áåå~å £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 
âçåí~âí~ÇÉë ë™ ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉ ∏ééå~ ëÅÜ~âíÉåK 
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ ìíÑ∏êíë á ™âÉêã~êâ çÅÜ îáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå ìééÖáÅâ 
™âÉêä~ÖêÉåë Çàìé íáää Å~ MIOJMIOR ãK råÇÉê ÇÉíí~ âçã é~êíáÉê ãÉÇ äÉê~ 
çÅÜ ë~åÇK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®ääãç 

áÇ~ ONTS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVOS OMMO 

k~ãåLéä~íë 
qáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~êI ÇÉé™ÑóåÇI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ãáäëíçäéÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qáåÖëí~Ç PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç PUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç PUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç PVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ ONTT çÑ OUVS 



qáåÖëí~Ç NMNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç VRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NPTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ ONTU çÑ OUVS 



^fp kê 
NVOT 

üê 
OMMO 

k~ãåLéä~íë 
o~ééë~ä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

fåíáää â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ÑÉãíçå êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êI q™Äó TPWNK 
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå ÇêçÖë Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î QJNM 
ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ ä ã ìíãÉÇ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ONTV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

q™Äó TPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

áÇ~ ONUM çÑ OUVS 



  

 

 

^fp kê üê 
NSOM OMMOI OMMP 

k~ãåLéä~íë 
cÇ £îåáåÖëçãê™ÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄÉÅâI bãã~ h~êäëëçåI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉêI íÉêê~ëëÉêáåÖI Öê~î~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I ÄêóåÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~å~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
aÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ î~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NI ëçã êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí OM ëí íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ~íí QO ëí çÄàÉâí êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK aÉëë~ 
çÄàÉâí ìíÖ∏êë ~î éêÉëìãíáî~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉÑìää~ 
ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ çãê™ÇÉå ë~ãí ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK ^î ÇÉëë~ çÄàÉâí 
îáääÉ ìééÇê~ÖëÖáî~êÉåI iáåâ∏éáåÖë âçããìåI ~íí PS çÄàÉâí ëâìääÉ ìíêÉÇ~ë 
îáÇ~êÉ á Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK hçããìåÉåë éä~åÉêáåÖë~êÄÉíÉ 
ãÉÇ £îåáåÖëÑ®äíÉí ÖàçêÇÉ ÇçÅâ ~íí Éå ãáåÇêÉ ÇÉäI NS ëí çÄàÉâíI ~î ÇÉ 
~îí~ä~ÇÉ âçã ~íí ìåÇÉêë∏â~ëK ^î ÇÉëë~ éêÉëìãíáî~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ü~ê 
NN ëí ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé OI ÄÉÇ∏ãíë ëçã Ñçêåä®ãåáåÖK c∏ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë áåÄ∏êÇÉë çãÑ~ííåáåÖ çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ âê®îë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉí ë~ãã~ Ö®ääÉê ÇÉ åóìééí®Åâí~ Ñ~ëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ E£ijJåêF çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖëåìããÉê Eo^ûJåêF Ñê™å ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
Éí~éé NK aÉ çÄàÉâí ëçã Éà âçã ~íí ìåÇÉêë∏â~ë îáÇ ÇÉå åì ~îëäìí~ÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O ë~ãí ∏îêáÖ~ çÄàÉâí Ñê™å ÇÉå Ñ∏êëí~ ìíêÉÇåáåÖÉåI 
âê®îÉê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O ëçã ™íÖ®êÇ áåÑ∏ê Éî 

áÇ~ ONUN çÑ OUVS 



 

 

 

Éñéäç~íÉêáåÖ ÉääÉê äáâå~åÇÉK 
kÉÇ~å éêÉëÉåíÉê~ë ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ÇÉå åì ~îëäìí~ÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé OK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ Ñê®ãëí 
ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ ÇÉäîáë Ñ∏ê Ü~åÇK 

iáåâ∏éáåÖë ëí~Ç 
l_g R 
j∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê 
c∏êÉâçãëí ~î ëâ®êîëíÉå çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ 
píçäéÜ™ä 
j∏êâí ä~ÖÉê ãÉÇ âçäëí®åâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ 
bíí ÑäÉêí~ä Ü®êÇ~êI MIUJNIM ã á Çá~ã 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g T 
j∏êâÑ®êÖåáåÖ çÅÜ Éíí ã∏àäáÖí ëíçäéÜ™ä 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g NN 
bíí ÑäÉêí~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI MIRJNIM ã ëíçê~ qî™ Ü®êÇ~êI Å~ ä ã á Çá~ã 
c∏êÉâçãëí ~î ëâ®êîëíÉå çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g NO 
j∏êâí ä~ÖÉê ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ píçê ã∏êâÑ®êÖåáåÖI Éî Äêìåå üíÖ®êÇW 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g NP 
hçäëí®åâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ á ÄçííÉåäÉê~å 
e®êÇI Å~ ä ã á Çá~ã 
cóåÇW ÄêóåÉ 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

pä~â~ ëçÅâÉå 
£ij NP 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N ÄÉÇ∏ãÇÉë çÄàÉâíÉí ëçã Éå ÉîÉåíìÉää ëíÉåë®ííåáåÖK 
bÑíÉê ÇÉäîáë ~îíçêîåáåÖ ãÉÇ Üà®äé ~î ã~ëâáå âçåëí~íÉê~ÇÉë ÇçÅâ ~íí 
ëíÉå~åë~ãäáåÖÉå î~ê ëÉåíáÇ~K 
l_g N 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê á î®ëíÉê Éå ∏îåáåÖëâ∏êåáåÖëÄ~å~I á ∏ëíÉê ~î ™âÉêã~êâ 
çÅÜ á åçêê 
~î ëâçÖëã~êâK pâçÖëã~êâÉå ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë ÉàK ví~å ãÉÇ 
∏îåáåÖëâ∏êåáåÖëÄ~å~å 
î~ê ëâ~Ç~Ç ~î ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉíÉê çÅÜ áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
fåçã ™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g Q 
dêçéI Éî ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáíí áåçã çãê™ÇÉíK 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g R 
oáâäáÖí ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëâ®êîëíÉåK bíí ëíçêí ~åí~ä ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê 
çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g S 

áÇ~ ONUO çÑ OUVS 



 

 

 

 

oÉëí ÉÑíÉê ∏îÉêéä∏àÇ ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g U 
_ÉÇ∏ãÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N ëçã Éíí ÉîÉåíìÉääí Äçéä~íëä®ÖÉK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
l_g NQ 
pçí çÅÜ âçäÑä®ÅâI Éî Ü®êÇK bî ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™äK hçäëí®åâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g NR 
aÉå ÇÉä ~î çÄàÉâíÉí ëçã äáÖÖÉê á ™âÉêã~êâ ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉëK aÉå åçêê~ 
ÇÉäÉå îáäâÉå äáÖÖÉê á Ü~Öã~êâ ìåÇÉêë∏âíÉë ÉàK cäÉê~ ÇáÑÑìë~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK 
üíÖ®êÇW Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g NU 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí é Ö ~ ÇÉå çãÉÇÉäÄ~ê~ å®êÜÉíÉå íáää 
Öê~îÑ®äíÉí pä~â~ SSWN Ñ~ååë Éå ã∏àäáÖÜÉí ∏îÉêéä∏àÇ~ Öê~î~ê ëâìääÉ âìåå~ 
Ñáåå~ë á çãê™ÇÉíK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
l_g NV 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä ÄÉÇ∏ãÇÉë çÄàÉâíÉí ëçã Éíí ÉîÉåíìÉääí Äçéä~íëä®ÖÉK 
bÑíÉê ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí éä~íëÉå ìåÇÉê ãçÇÉêå íáÇ 
Ääáîáí ìêëÅÜ~âí~Ç çÅÜ ìíÑóääÇ ãÉÇ ÖêìëK 
l_g OP 
lÄàÉâíÉí äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã ëíÉåë®ííåáåÖÉå pä~â~ UVWO çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé N ëçã Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
îáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ä®ãåáåÖ~ê Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ®ê ®ååì Éà 
~Äëçäìí Ç~íÉê~ÇÉI ãÉå éêÉäáãáå®êí ìíáÑê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ 
â~ê~âí®ê Ä∏ê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê J íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ î~ê~ 
êÉ~äáëíáëâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONUP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVTV OMMOI OMMP 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÜçíÉääÉíI âî~êíÉêÉí £êí~Ö™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
_óÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãìêÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå Ü~ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ëâÉíí ãÉää~å 
î™åáåÖ~êå~ çÅÜ êìããÉåK dÉåçãÖ™åÖ~ê ãÉää~å î™åáåÖëéä~åÉå Ü~ê Öàçêíë 
åÉê íáää é~ååÅÉåíê~äÉå á ÄçííÉåî™åáåÖÉåK aÉëëìíçã Ü~ê äÉÇåáåÖ~ê Çê~Öáíë 
ìåÇÉê âçêêáÇçêÉåë Öçäî çÅÜ Ç∏êê∏ééåáåÖ~ê í~Öáíë ìéé íáää ÇÉ íî™ åó~ 
êìããÉå Ñê™å áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÜçíÉääêìãK 
qê®ÖçäîÉå á âçêêáÇçêÉêå~ ®ê ëÉåíáÇ~K råÇÉê ÖçäîÉí ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê 
ÜçíÉääêìã åê OMM é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íÉÖÉäãìê ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ íî®êë ∏îÉê 
âçêêáÇçêÉå çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î íî™ ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉêK vííÉêäáÖ~êÉ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ãìêîÉêâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ÖçäîÉí á êìã OMMK jìêîÉêâÉí ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î 
çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå~K 
iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå åÉê íáää é~ååÅÉåíê~äÉå á ÄçííÉåî™åáåÖÉå âìåÇÉ Ö∏ê~ë 
á Éíí ®äÇêÉ ÖÉåçãÄêçíí ÖÉåçã ÄçííÉåî™åáåÖÉåë íÉÖÉäî~äîK ^êÄÉíÉí 
ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí Éå á ëÉåíáÇ~ éìíë~Ç íê®é~åÉäK aÉ çãÖáî~åÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ãìêîÉêâÉå ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ ~î ~êÄÉíÉí ãÉÇ ìåÇ~åí~Ö Ñ∏ê Éåëí~â~ 
Ñ®ëíéìåâíÉê Ñ∏ê ÇÉå åó~ äÉÇåáåÖÉå á é~ååêìããÉíK 

áÇ~ ONUQ çÑ OUVS 



 

f ÇÉ åó~ êìããÉåë Ä~Çêìã Ü~ê ∏ééåáåÖ~ê í~Öáíë ìéé ÖÉåçã î®ÖÖ~êå~ ìí 
ãçí ÇÉ íáÇáÖ~êÉ Ñêìâçëíã~íë~ä~êå~K dÉåçãÄêçííÉå Ü~ê Öàçêíë á î®ÖÖ~ê 
ìééÑ∏êÇ~ îáÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå NVSQK f Ä~ÇêìããÉí ëçã Ü∏ê íáää êìã PNO 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉäãìêîÉêâ çÅÜ ®äÇêÉ éìíëëâáâí ìåÇÉê Öçäîåáî™ á ÇÉå ∏ëíê~ 
î®ÖÖÉåK jìêîÉêâÉí î~ê ëâ~Ç~í ~î íáÇáÖ~êÉ áåëí~ää~íáçåë~êÄÉíÉå Ää ~ Ñê™å 
NVSQ ™êë çãÄóÖÖå~ÇK jìêÄêìâÉíë ìíëÉÉåÇÉ ~åíóÇÉê ~íí ãìêîÉêâÉí â~å 
Ü∏ê~ íáää ÇÉå çãÑ~íí~åÇÉ çãÄóÖÖå~Ç ëçã ÖÉåçãÑ∏êë îáÇ ãáííÉå ~î NSMMJ 
í~äÉí Ç™ ÇÉä~ê ~î âäçëíÉêÄóÖÖå~ÇÉêå~ êáîë çÅÜ ÇÉ ™íÉêëí™ÉåÇÉ ÇÉä~êå~ ~î 
åìååÉâäçëíêÉí ÄóÖÖë çã íáää âêáÖëã~åëÜìëK 
jìêÄêìâëJ çÅÜ éìíëéêçîÉê Ü~ê ë~ãä~íë áå Ñê™å ÇÉ çäáâ~ ãìêîÉêâ ëçã 
ÄÉê∏êíë ~î ~êÄÉíÉå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

s~ÇëíÉå~ NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONUR çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQNT OMMOI OMMP 

k~ãåLéä~íë 
açãâóêâçé~êâÉåI açãâóêâ~åë âóêâçÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ìåÇÉêàçêÇáëâí ã~Ö~ëáå ë∏ÇÉê çã 
iáåâ∏éáåÖë Ççãâóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Ñê~ãÑ∏ê ~ääí RTM Öê~î~ê Ñê™å éÉêáçÇÉå NNMM J 
NUNMK j~íÉêá~äÉí Ü~ê âìåå~í ÇÉä~ë ìéé é™ ëÉñ íáÇëëâÉÇÉå ìíáÑê™å 
ëíê~íáÖê~Ñáëâ~ êÉä~íáçåëâÉÇàçêX íêÉ ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ íêÉ íáÇáÖãçÇÉêå~ 
éÉêáçÇÉêK ^å~äóë Ü~ê Öàçêíë ~î Öê~îëâáÅâ á Ñçêã ~î ~êãëí®ääåáåÖ~ê ë~ãí 
å®êî~êçLÑê™åî~êç ~î âáëíçêK cê~ãÑ∏ê ~ääí Ü~ê ~å~äóëÉå âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ 
Öê~îëâáÅâÉíë Ñ∏ê®åÇêáåÖ ìåÇÉê ëÉå~êÉ éÉêáçÇÉêI å™Öçí ëçã íóÅâë î~ê~ 
í®ãäáÖÉå ìåáâí áåçã ëîÉåëâ ~êâÉçäçÖáK 
lëíÉçäçÖáëâí Ü~ê ÜÉä~ ã~íÉêá~äÉí ëå~ÄÄáåîÉåíÉê~íëI ~îëÉÉåÇÉ â∏åI ™äÇÉêI 
âêçééëä®åÖÇ ë~ãí ÄÉî~êáåÖëëí~íìëK a®êÉÑíÉê Ü~ê Éå éáäçíëíìÇáÉ Öàçêíë ~î 
Éíí SMJí~ä áåÇáîáÇÉê Ñê™å Ñ~ë SI éÉêáçÇÉå NTUMJNUNMK cçêíë~íí ~å~äóë ~î 
ã~íÉêá~äÉí ã™ëíÉ ëÉë ëçã îáâíáÖíI ãÉå ÄÉÖê®åë~ë ~î ÇÉå ~î ä®åëëíóêÉäëÉå 
ÄÉëäìí~ÇÉ Éâçåçãáëâ~ ê~ãÉå Ñ∏ê ÇÉå çëíÉçäçÖáëâ~ ~å~äóëÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñáååë éêÉëÉåíÉê~Ç á Éå íÉâåáëâ ê~ééçêíI q~ÖÉëëçå C 
tÉëíÉêäìåÇ OMMQ Ea^cc OMMQWNFI Éå îÉíÉåëâ~éäáÖ ~êíáâÉä ^êÅáåá C 
q~ÖÉëëçå ?hêçééÉå ëçã ã~íÉêáÉää âìäíìê? á h~äáÑÑ C q~ÖÉëëçå OMMR 

áÇ~ ONUS çÑ OUVS 



 ?iáçåÖ~Kh~ìéáåÖ~K hìäíìêÜáëíçêá~ çÅÜ ~êâÉçäçÖá á iáåâ∏éáåÖëÄóÖÇÉåÒI 
ë~ãí á ãÉê éçéìä®ê~ ë~ãã~åÜ~åÖ á ~åíçäçÖáå s™ê ëí~Ç iáåâ∏éáåÖ OMMP 
çÅÜ jbq^ QLOMMPK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONUT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVPN OMMOI OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®êäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~I åó ~åëäìíåáåÖëî®Ö ë~ãí îáääçê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

sáÇ ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ™íí~ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ã~êâÉê~íëK bííÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NI Ü~ê ëÉñ çãê™ÇÉå 
~îÖê®åë~íë ìíáÑê™å íçéçÖê~Ñáëâ~ Ü®åëóåI Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇ çÅÜ 
ã~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí Elãê™ÇÉ NJSFK fåçã çãê™ÇÉ NJR ÄÉÇ∏ãë 
ë~ååçäáâÜÉíÉå Ñ∏ê çî~å ã~êâ çã~êâÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~ê~ ëíçêK aÉ 
~îÖê®åë~ÇÉ çãê™ÇÉå~ ìíÖ∏ê ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Ñ∏êÉëä™ë ìíêÉÇ~ë 
îáÇ~êÉ ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âí áåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖK bíí Ñ∏êëä~Ö 
~îëÉÉåÇÉ Éå åó î®Ö~åëäìíåáåÖ Ñ∏êÄá pâ®êäìåÇ~ Ö™êÇ Ü~ê ÄÉëáâíáÖ~íë 
Elãê™ÇÉ SFK s®Öëíê®Åâ~å ä∏éÉê ãÉää~å pâ®êäìåÇ~ë ãÉÇÉäíáÇ~ íçãí çÅÜ 
Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ ÄÉÇ∏ãë é™îÉêâ~ ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~êë Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉK 
bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êÉëä™ë ëçã Éíí å®ëí~ ëâÉÇÉ Ñ∏ê ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåK 

áÇ~ ONUU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NSNWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NSNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ NSNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ OQUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ONUV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQVN OMMOI OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
h~Ö~I sêÉí~ âäçëíÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äíI Öê~î\I ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I âî~äíë~îëä~ÖI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä á h~Ö~ çÅÜ sêÉí~ 
âäçëíÉê ëçÅâå~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ÑäÉê~ ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉêK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äK 
fåçã Éäî~ çãê™ÇÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë êáëâÉå î~ê~ ëíçê Ñ∏ê ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ 
ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK ^î ÇÉëë~ éä~íëÉê Ü~ê ™íí~ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK ^êÄÉíÉí îáÇ ∏îêáÖ~ éä~íëÉê Ü~ê ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå ëâàìíáí 
é™ Ñê~ãíáÇÉåK 
kÉÇ~å éêÉëÉåíÉê~ë âçêíÑ~íí~í êÉëìäí~íÉå Ñ∏ê î~êàÉ éä~íëW 

sobq^ hilpqbo pl`hbk 
sêÉí~ häçëíÉê J píçê~ _à®ä∏ë~ 
üâÉêã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé ä®åÖë Éå Å~ TRM ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~K sáÇ bâÄ~ÅâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉêI Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ 
íî™ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK hìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK píÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å ãÉå 
ÄçêííçÖë áåíÉ Ç™ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå àìëíÉê~ÇÉë ë™ ÇÉ áåíÉ âçã ~íí 

áÇ~ ONVM çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíÉíK píÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ ä™Ö MIP ãÉíÉê ìåÇÉê ã~êâóí~å çÅÜ 
ÄÉëíçÇ ~î MIOJMIP ãÉíÉê êÉëéK MINJMIO ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~êK aÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã ÉîÉåíìÉää~ Öê~î~êK 

o∏âáåÖÉ 
üâÉêã~êâ çÅÜ íçãíã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé ä®åÖë Éå Å~ RTM 
ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K f ™âÉêã~êâÉå âêáåÖ ÄóíçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK m™ ÄóíçãíÉå ÖàçêÇÉë ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää é™ ÜÉä~ 
ëÅÜ~âíëíê®Åâ~åX R ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí Éíí ÉîÉåíìÉääí âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

håáîáåÖÉ J _çëí®ääÉí 
fÖÉåä~ÖÇ ™âÉêã~êâK jÉää~å håáîáåÖÉ çÅÜ _çëí®ääÉí ÖàçêÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí Ñ∏êÄá Öê~îÑ®äí 
sêÉí~ âäçëíÉê NNWNK píê®Åâ~å î~ê Å~ NRM ãÉíÉêK o~ëÉêáåÖë~êÄÉíÉí 
~åé~ëë~ÇÉë é™ éä~íëÉå ë™ ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ áåíÉ âçã íáää ëâ~Ç~K fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

e∏ÖÄó 
qçãíã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé ä®åÖë Éå Å~ UM ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~K bå Ü®êÇ çÅÜ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íÉÖÉäâçåëíêìâíáçå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

s~ääÄó 
e~Öã~êâK bíí äIR ñ Q ã ëíçêí ëÅÜ~âí íçÖë ìéé Ñ∏ê íêóÅâåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉäK 
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cóåÇ ~î íÉÖÉä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 

qçãíÉÄç 
üâÉêã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé ä®åÖë Éå Å~ NMM ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

pà∏îáâ J m™äëíçêé 
e~Öã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé é™ Éå Å~ NRM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
cóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ë~ãíäáÖ~ î~ê ëíçäéÜ™äK 

h^d^ pl`hbk 
h~Ö~ 
üâÉêã~êâK bíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖ ìéé é™ Éå Å~ RM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
bíí ~åí~ä ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h~Ö~ 

áÇ~ ONVN çÑ OUVS 



 
 
 

 

^fp kê üê 
NVST OMMO\ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêçî®ÖÉåI rÖÖäÉÄçî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é~ëëÉê~ÇÉ Ää ~ á å®êÜÉíÉå ~î Öê~î~ê çÅÜ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíÉå á 
rÖÖäÉÄçî®ÖÉå ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ çê∏êÇ ã~êâK 
pÅÜ~âíÉå îáÇ hìåÖëÄêçî®ÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ áåíáää Éå íçêéä®ãåáåÖ çÅÜ á å®ê~ 
~åëäìíåáåÖ Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖK f ™âÉêã~êâÉå áåíáää ëÅÜ~âíÉí îáÇ 
hìåÖëÄêçî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~îëä~Ö ~î âî~êíëK 

áÇ~ ONVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê URWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê ONQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê NVOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ ONVP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVNT OMMO\I OMMP\ 

k~ãåLéä~íë 
^ëâÉÄó âóêâ~ çÅÜ âäçëíÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î ™ëâäÉÇ~êÉ êìåí ^ëâÉÄó âóêâ~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêI ÇÉä~ê ~î Éå ëóääëíÉåëê~Ç çÅÜ Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã íçäâ~ë Ü®êê∏ê~ Ñê™å ÅáëíÉêÅáÉåëÉêâäçëíêÉí á ^ëâÉÄóK sáÇ 
íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë Éå ãáåÇêÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î âäçëíÉêä®ãåáåÖ~êå~ ëçã îáë~ÇÉ âçêëÖ™åÖ~êå~ë ä®ÖÉ 
çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ ë~ãí ä®ÖÉí Ñ∏ê íî™ ÄóÖÖå~ÇÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää âäçëíêÉíK 
_óÖÖå~ÇÉå ∏ëíÉê çã âäçëíêÉí î~ê ÄóÖÖÇ ~î íÉÖÉä çÅÜ íçäâ~ë î~ê~ Ñê™å 
NPMMJNQMMJí~äÉåK aÉå î~ê áåî®åÇáÖí éìíë~Ç ãÉÇ â~äâ ëçã ÄÉã™ä~íë ãÉÇ 
ê∏Ç~ äáåàÉêK _óÖÖå~ÇÉå ëóÇî®ëí çã âäçëíêÉí î~ê ÉåÇ~ëí ÄÉî~ê~Ç ãÉÇ 
ëóääëíÉå~ê ~î å~íìêëíÉåK p∏ÇÉê çã ÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ëçã â~å íçäâ~ë ëçã Éå Ö™êÇëéä~å ÉääÉê î®ÖK 

áÇ~ ONVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ëâÉÄó NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

áÇ~ ONVR çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PVPS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
a~ÖëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í âäìÄÄÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå a~ÖëÄÉêÖ PWO Ñáååë Éíí Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Å~ OR 
ã î®ëíÉê çã Ñ∏êÉëä~ÖÉí ä®ÖÉ Ñ∏ê âäìÄÄÜìëÉíK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ~ê é™ Éíí 
Å~ PR ñ RM ã ëíçêí çãê™ÇÉK qêÉ ë∏âëÅÜ~âí á kJp êáâíåáåÖ ÇêçÖëK 
pÅÜ~âíÉå î~ê î~êÇÉê~ Å~ P ã ÄêÉÇ~I Å~ QM ã ä™åÖ~ çÅÜ Å~ MIQ ã Çàìé~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë 
ëáÇ~ ®ê ~íí ÄóÖÖå~íáçåÉå â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí ÇÉí 
ëâÉê é™ ~åîáë~í ä®ÖÉ EÇîë áåçã ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíF çÅÜ ~íí áåÖÉå 
ëÅÜ~âíåáåÖ ëâÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉíí~K 

áÇ~ ONVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ PWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ ONVT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVUS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_~âÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
_~âÖ~í~å ®ê ÅÉåíê~äí ÄÉä®ÖÉå áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå s~ÇëíÉå~K 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏ê â~ÄÉäå î~ê Å~ MIS ã ÄêÉíí çÅÜ ÇàìéÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ MIR ãK 
jÉää~å MINM çÅÜ MIOM ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™ îáÇíçÖ âìäíìêä~ÖÉêK 
fåçã ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë åÉÇÉêëí~ ëâáÑíÉí ~î Éå ê~ëÉê~Ç ãìêI Éå ëíÉåë~íí 
óí~ ë~ãí êÉëíÉê ~î Éíí Äê~åÇä~ÖÉêK pÅÜ~âíÉí çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å C ëÉâíáçåK 

áÇ~ ONVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ONVV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PVQM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
oçÅâäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí 
îáåÇâê~ÑíîÉêâI ãÉÇ ÑìåÇ~ãÉåíI âê~åéä~íëI ëÉêîáÅÉî®Ö çÅÜ Éäâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ë~ãí Éå ìí∏â~Ç ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí ë~ãí oçÅâäìåÇ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖI ÇÉäë é™ 
éä~íëÉå Ñ∏ê îáåÇâê~ÑíîÉêâÉíë ÑìåÇ~ãÉåíI ÇÉäë ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå Ääáî~åÇÉ 
ëÉêîáÅÉî®ÖÉåK sáÇ ÇÉí Ñ∏êëí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí EMPMUMUF é™ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ÑìåÇ~ãÉåíëéä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí NRJí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êI á Ñçêã 
~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK 
c∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí Ñáåå~ Éå ~äíÉêå~íáî éä~íë Ñ∏ê îáåÇâê~ÑíëÑìåÇ~ãÉåíÉí 
ÑáÅâ Éå ìí∏â~Ç ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏ê~ë EMPMUNVJMPMUOMFK 
eÉä~ ÑìåÇ~ãÉåíëéä~íëÉå Ñäóíí~ÇÉë RM ã ™í î®ëíÉêK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ é™ ÇÉå 
åó~ éä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêI ÑäÉê~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ ë~ãí 
Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ ê∏ÇÄê®åÇ ë~åÇI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçääáåëÉêK f ÇÉå ëÉå~êÉ 
íáääî~ê~íçÖë íê®âçä Ñ∏ê NQ`J~å~äóëK ûîÉå Éå ÖäÉë ëíÉåê~ÇLëíÉåé~ÅâåáåÖ 
á~âííçÖëK 

áÇ~ OOMM çÑ OUVS 



 aÉå í®åâí~ ÑìåÇ~ãÉåíéä~íëÉå Ñäóíí~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ™í î®ëíÉê ë~ãí ™í åçêêK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇáâÉ ë~ãí Éå ÖêçéK aÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK ûîÉå Éå íêçäáÖ ëÉåíáÇ~ Çê®åÉêáåÖ åçíÉê~ÇÉëK 
i®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÉêîáÅÉî®ÖÉå ã~ëâáåÖê®îÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âí é™ 
ë~ãã~åä~Öí UM ã K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÄóÖÖå~íáçåÉå â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë 
ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí ÇÉí ëâÉê é™ ~åîáë~í ä®ÖÉ çÅÜ ~íí áåÖÉå ëÅÜ~âíåáåÖ 
ëâÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉíí~K açÅâ Ä∏ê ã~å áåÑ∏ê ÉîÉåíìÉää~ Ñê~ãíáÇ~ 
ÄóÖÖå~íáçåÉê î~ê~ óííÉêëí Ñ∏êëáâíáÖK aÉí Ñáååë íêçäáÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~êI ë~ååçäáâí á Ñçêã ~î Éå Äçéä~íë ìåÇÉê ã~êâóí~å á çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄóÄçêå~ UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄóÄçêå~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄóÄçêå~ 

áÇ~ OOMN çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PVPV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
j~êáÉÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ çÅÜ ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí ÑäÉêí~ä ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Üà®äé ~î Éå íê~âíçêÖê®î~êÉK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí á ÇÉí å®êã~ëíÉ ÜÉä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ìíëÅÜ~âí~í ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK lãê™ÇÉí Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ ìíÖàçêíë ~î Éíí Öêìëí~ÖI îáäâÉí ÉÑíÉê ~îëäìí~Ç ÄêóíåáåÖ Ü~ê 
éä~åÉê~íë çÅÜ áçêÇåáåÖëí®ääíëK bå á î®ëíÉê éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~Çëíçãí åçêê~ 
Öê®åë äáÖÖÉê á å®êÜÉí íáää Éå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖ Ü∏ê~åÇÉ íáää Öê~îÑ®äíÉíK 
qçãíÉåë åçêê~ Öê®åë àìëíÉê~ÇÉë ™í ë∏ÇÉê Ñ∏ê ~íí ∏â~ ~îëí™åÇÉí íáää 
ëíÉåë®ííåáåÖÉåK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK 

áÇ~ OOMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

aêçíÜÉã PWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

áÇ~ OOMP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NVVO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pä~â~I e~ÇÇçêéI kóÄÄäÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI Öê~îI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

aÉí éä~åÉê~ÇÉ ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉí ®ê Å~ N âãO ëíçêí çÅÜ ®ê ÄÉä®ÖÉí ãÉää~å 
sáâáåÖëí~Ç çÅÜ j~äãëä®ííI î®ëíÉê çã iáåâ∏éáåÖK lãê™ÇÉí ÄÉÖê®åë~ë á 
åçêê ~î ÇÉå Ö~ãä~ oáâëÉíí~å çÅÜ á ë∏ÇÉê ~î ÇÉå Ö~ãä~ bQW~åI çÅÜ á 
ëóÇ∏ëí Ñáååë h~éÉää™åK 
fåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä Ñáååë sáâáåÖëí~Ç 
NVSWNJOI ONRWNJP çÅÜ ONUWNK aÉ ìíÖ∏ê ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ ëçã áååÉÑ~íí~ê ëíÉåëíê®åÖ~êI ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ 
Öê~îÑ®äí Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK bíí é~ê ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê áåÇáâÉê~ê ~íí 
Äçë®ííåáåÖ~êå~ â~å Ü~ Éí~ÄäÉê~íë êÉÇ~å ìåÇÉê óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK aÉíí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ ëíê®ÅâÉê ëáÖ åçêê∏îÉê Ñê™å Ö~ãä~ oáâëÉíí~å ëÉííI Ç®ê 
çÅâë™ Éå êìåëíÉå ëí™ê êÉëíK 
aÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®Öå~ 
é™ Éå ãçê®åÜ∏àÇ ëçã ìíåóííà~ë ëçã Ü~ÖJ çÅÜ ëâçÖëã~êâK p∏ÇÉê Ç®êçã 
îáÇí~ê ™âÉêã~êâI á îáäâÉå ÇÉí á~âííçÖë ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK aÉíí~ çãê™ÇÉI Çîë 
ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ÇÉå ~åëäìí~åÇÉ ëóÇëäìííåáåÖÉåI Ä∏ê 
ä®ãå~ë ÜÉäí çê∏êí á ëóÑíÉ ~íí ÄÉî~ê~ ÇÉå ë~ãã~åÜ™ääå~ 

áÇ~ OOMQ çÑ OUVS 



 

Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏åK 
f ™âÉêã~êâÉå Ñáååë Éíí é~ê ëí∏êêÉ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ å™Öê~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~êI 
îáäâ~ íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí î~êáí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉå ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
íáÇK pâ®êîëíÉå âìåÇÉ á~âíí~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää áãéÉÇáãÉåíÉåK 
dçäÑÄ~å~å Ä∏ê ~åé~ëë~ë ë™ ~íí ÉîÉåíìÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåíÉ âçããÉê 
íáää ëâ~Ç~K lã Ä~åçêå~ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ ÇÉ ã~êâÉê~ÇÉ çãê™ÇÉå~ Ä∏ê 
Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ÖÉåçãÑ∏ê~ë Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ ÜìêìîáÇ~ ÇÉí Ñáååë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã ëâ~Ç~ë ~î ã~êâáåÖêÉééÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç ONUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç ONRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç ONRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç ONRWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç NVSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OOMR çÑ OUVS 



  

 

^fp kê üê 
NVVN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ∏äëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ íçãí~îëíóÅâåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí P ë∏âëÅÜ~âí çã íçí~äí NSQ ä∏éãÉíÉê 
Öê®îÇÉë áåçã ìíî~äÇ~ óíçêK bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã Éíí 
Ö®êÇÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí áãéÉÇáãÉåíI é™ îáäâÉí ÇÉí Ñáååë ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ Éå î®ÖÄ~åâ ~î çâ®åÇ ™äÇÉêK d®êÇÉí ™íÉêÑáååë á ÇÉí 
Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí íáää pâ∏äëí~Ç ë®íÉêáLÖ™êÇK pâ∏äëí~Ç â~å ÄÉä®ÖÖ~ë 
á ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â®ääã~íÉêá~äÉí Ñê™å çÅÜ ãÉÇ ™ê NPOTK 
jÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î NIO ã íçÖë ëÅÜ~âí N ìéé á ìåÖÉÑ®êäáÖ ∏ëíJî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖ ∏îÉê ãÉêé~êíÉå ~î Ö®êÇÉíë ìíëíê®ÅâåáåÖK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î 
Éíí Å~ MIPR ã íàçÅâí éäçÖä~ÖÉê ~î äàìëÄêìå äÉêÜ~äíáÖ ãóää~K a®êìåÇÉê 
Ñ∏äàÇÉ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î ÄêìåãÉäÉê~ÇI âçãé~âí çÅÜ ãóÅâÉí 
ëíóî äÉê~K jçí ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉåI ä∏é~åÇÉ å™Öçí ëåÉíí áÖÉåçã ÇÉíí~ë 
ä®åÖÇêáâíåáåÖI ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ Éíí ëã~äí í®ÅâÇáâÉK f ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
í®ÅâÇáâåáåÖëê∏ê á íÉÖÉä ~î ®äÇêÉ íóéK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ áåçã 
ÇÉíí~ ëÅÜ~âíK 
jÉÇ ë~ãã~ ÄêÉÇÇ íçÖë ëÅÜ~âí O ìéé á ìåÖÉÑ®êäáÖ åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ 

áÇ~ OOMS çÑ OUVS 



 

 

 

∏îÉê Ö®êÇÉí ä®åÖëí ™í ∏ëíÉêK j~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå î~ê ë~ãã~ ëçã á 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ëÅÜ~âíK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíI å®êã~ëí áãéÉÇáãÉåíÉí çÅÜ 
áåçã Ö®êÇÉíë Ü∏Öëí~ é~êíáI é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíóÅâÉå Ü®êÇ~ê ãÉÇ Éíí 
áåÄ∏êÇÉë ~îëí™åÇ ~î Å~ OM ãK _™Ç~ î~ê ëíê~íáÖê~Ñáëâí ÄÉä®Öå~ îáÇ 
∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å éäçÖä~ÖêÉí çÅÜ ìåÇÉêÖêìåÇÉåK aÉå åçêê~ Ü®êÇÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ëâ~Ç~Ç ~î éä∏àåáåÖ ãÉÇ~å ÇÉå ë∏Çê~ Ñ∏êÉÑ∏ää î~ê~ 
å®êã~ëí áåí~âíK _®ÖÖÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÖÉåçã éä~åJ çÅÜ ëÉâíáçåëêáíåáåÖK 
qê®âçä Ñ∏ê NQ`J~å~äóë ë~ãä~ÇÉë áå Ñê™å êÉëéÉâíáîÉ Ü®êÇK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âíI PI íçÖë ìéé é~ê~ääÉääí NN ã î®ëíÉê çã ÇÉí Ñ∏êê~ á 
ëóÑíÉ ~íí ~îÖê®åë~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êK fåçã ÇÉíí~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖK 
fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI ìí∏îÉê ÇÉå ÇçâìãÉåí~íáçå 
ëçã åì ÖÉåçãÑ∏êíëI ÄÉÇ∏ãë ÉêÑçêÇê~ë áåÑ∏ê Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖ áåçã 
Ö®êÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç NNTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç NNTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OOMT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NVUT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
sáëâÉêóÇ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI ÑäáåíÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
píê®Åâ~å î~ê Å~ NIU âãK píê®ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê åÉÇ~åÑ∏ê Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ 
áÖÉåçã Éå Äçéä~íëä®ãåáåÖK sáÇ~êÉ Ñçêíë®ííÉê ëíê®ÅâåáåÖÉå ÖÉåçã ÇÉä~ê 
~î aÉÖÉêóÇë çÅÜ sáëâÉêóÇë Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíÉêK p™ Öçíí ëçã ìíÉëäìí~åÇÉ 
ä∏éÉê â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå á ™âÉêã~êâK 
bÑíÉê áåäÉÇ~åÇÉ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ ìíî~äÇÉë R é~êíáÉê ä®åÖë 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ë∏âëÅÜ~âåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë é~ê~ääÉääí ãÉÇ 
â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåX 
NK bå ëíê®Åâ~ é™ NMM ã Ñ∏êÄá ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ Ö™êÇÉå á j™åÉëí~ÇI ä®åÖë 
â~åí ãçí ™âÉêK mäçÖä~ÖÉêI âìäíìêé™îÉêâ~Ç ãóää~I Éåëí~â~ ëíÉåÄäçÅâK 
OK `~ NQM ã ∏îÉê çÅÜ Ñ∏êÄá Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ãÉÇ Éíí áãéÉÇáãÉåí é™K 
mäçÖä~ÖÉêI ìåÇÉêÖêìåÇ ~î ãçê®åÖêìëK 
PK bå ëíê®Åâ~ é™ NRM ã ãÉää~å oçÖÉëí~Ç çÅÜ Öê~îÑ®äíÉíK mäçÖä~ÖÉêI 
í®ÅâÇáâåáåÖëê∏êK sáÇ âê~ÑíáÖ ëäìííåáåÖ á ™âÉêå ãçí åçêÇ∏ëíI åÉê ãçí 
ÇáâÉI çÄëÉêîÉê~ÇÉë Åçääìîá~ää~ÖÉêK qêçäáÖÉå çêë~â~ÇÉ ~î ìééêÉé~Ç 
éä∏àåáåÖ ìåÇÉê ä™åÖ íáÇK 
QK `~ NRM ã ä®åÖë åÉÇÉêâ~åíÉå é™ éä~í™äáâå~åÇÉ âìääÉ á ™âÉêåI Å~ OMM ã 
åçêê çã oçÖÉëí~ÇK mäçÖä~ÖÉêI ìåÇÉêÖêìåÇ ~î ãçê®åÖêìëK 

áÇ~ OOMU çÑ OUVS 



 

RK `~ PRM ã Ñ∏êÄá Äçéä~íëä®ãåáåÖ çÅÜ ëíê®ÅâåáåÖÉå áÖÉåçã aÉÖÉêóÇë 
çÅÜ sáëâÉêóÇë ÄóíçãíÉêK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ëíóêÇÉë ìí~åÑ∏ê 
~îÖê®åëåáåÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëÉåK mäçÖä~ÖÉêI ëî~Öí âìäíìêé™îÉêâ~Ç ãóää~ J 
âçãéçåÉåíÉê ~î Üáëíçêáëâ â~ê~âí®ê ë™ëçã íÉÖÉäâêçëë çÅÜ Éåëí~â~ 
ëâ®êîçê Ñ~à~åëLÑäáåíÖçÇëK s®ëíÉê çã î®ÖÉå é™ sáëâÉêóÇë ã~êâ ∏â~ÇÉ 
ÑêÉâîÉåëÉå å™ÖçíI Ü®ê Ñ~ååë ®îÉå Éå ÇÉä ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâ á ∏îÉêÖ™åÖÉå 
ãÉää~å éäçÖä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉêÖêìåÇK aÉëë~ ÄáäÇ~ÇÉ ÉãÉääÉêíáÇ áåÖÉå 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëíêìâíìêK 
h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ãÉÇ ëÅÜ~âí ã®ííÉë áå ãÉÇ dmpK 
ríêÉÇåáåÖëêÉëìäí~íW h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãë áåíÉ ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ OPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OOMV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVOO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
p®íÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 

lãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå äáÖÖÉê á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ 
íê~âíK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää çãê™ÇÉå~ ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê 
çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉ å®êã~ëí ÄÉä®Öå~ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î 
Öê~îÑ®äí çÅÜ ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãK j∏àäáÖÜÉíÉå ~íí é™íê®ÑÑ~ ÇçäÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ëíçêI î~êÑ∏ê 
ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉëK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î Éå ÜàìäÄìêÉå 
Öê®îã~ëâáåK cÉã ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåçã çãê™ÇÉíK qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë 
Å~ NUM ä∏éãÉíÉêK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ OONM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à∏êâÉÄÉêÖ 

áÇ~ OONN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRSR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
açîÉêëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
êáëâÉå ~íí êÉÇ~å â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã 
ãóÅâÉí äáíÉåK fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ 
å∏Çî®åÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ OONO çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRSN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ sáäëÉÄÉêÖ~I rääå®ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçåI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ìíãÉÇ íî™ ëíê®ÅâçêI NMM êÉëéÉâíáîÉ RM ã 
ä™åÖ~K pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê MIQ ã çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIT ãK lãê™ÇÉå~ 
ÄÉëíçÇ ~î ™âÉêã~êâK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oçÖëä∏ë~ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£êÄÉêÖ~ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

áÇ~ OONP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRSP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~I _ìíÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 
ríêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O âìåÇÉ áåíÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~í Ç™ ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î Éäâ~ÄÉäå êÉÇ~å î~ê åÉÇä~ÖÇ çÅÜ ëÅÜ~âíÉå áÖÉåÑóääÇ~K k™Öê~ 
ëã®êêÉ ëíê®Åâçê ~î ëÅÜ~âíÉå î~ê ®ååì áåíÉ áÖÉåä~ÖÇ~K aÉëë~ 
âçåíêçääÉê~ÇÉëK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ OONQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRSS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
j~äãëâçÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ÄóÖÖå~ÇI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉéêçÖê~ã ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé NK 
píçê~ ÇÉä~ê ~î ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë âìåå~ áååÉÜ™ää~ çî~å ã~êâ 
çã~êâÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå ÖêìåÇ~ë é™ ë™î®ä íçéçÖê~Ñáëâ~ 
çÅÜ ÖÉçäçÖáëâ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ëçã êÉëìäí~í Ñê™å å®êäáÖÖ~åÇÉI ~âíìÉää~ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
qî™ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ çãê™ÇÉå ÄÉê∏êë ~î ìíêÉÇåáåÖÉåI oóëí~Ç ONWN çÅÜ ÇÉí 
ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âí âçåëí~íÉê~ÇÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉí oóëí~Ç OUSWNK 
oÉëìäí~íÉå Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ê Éíí ~åí~ä çãê™ÇÉå Ç®ê Ñçêíë~íí 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏êÉëä™ëK sáÇ ÇÉ âçåëí~íÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉëä™ë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

áÇ~ OONR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç OUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OONS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVUR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
p™åÖÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
p™åÖÖ~í~å ®ê ìíä~ÖÇ ∏îÉê î~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ ìíÖàçêí âóêâçÖ™êÇ íáää 
ëí~Çëâóêâ~åI pWí mÉêI îáÇ o∏ÇíçêåÉíK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏ê â~ÄÉäå î~ê Å~ MIQR ã ÄêÉíí çÅÜ ÇàìéÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ MIR ãK 
pÅÜ~âíÉí ìíÑ∏êÇÉë áåçã Éíí ®äÇêÉ ÄÉÑáåíäáÖí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ëçã ä∏éíÉ 
ìíãÉÇ Ñ~ë~ÇäáîÉí é™ Ö~íÜìëÉí á âî kìåå~å NSK pÅÜ~âíÉí Äçííå~ÇÉ ãçí 
íÉÖÉäëâçåáåÖÉå íáää ÇÉå ®äÇêÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ Éäâ~ÄÉäåK cóääåáåÖÉå áåçã 
ëÅÜ~âíÉí ìíÖàçêÇÉë ~î êÉÅÉåí~ ã~ëëçêK 

áÇ~ OONT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OONU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRSO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíÉêä∏ë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ®åÇêáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N 
çÅÜ OK 
fåäÉÇåáåÖëîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå ÖÉåçãÖ™åÖ çÅÜ ÄÉ~êÄÉíåáåÖ ~î äáííÉê~íìê ë~ãí 
â~êíJ çÅÜ ~êâáîã~íÉêá~äK f Éíí ~åÇê~ ëíÉÖ ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí çã Å~ SM 
ä∏éãÉíÉê áåçã ìíî~äÇ~ óíçêK 
c~íáÖÜÉíÉêå~ ®ê ÄÉä®Öå~ é™ Éå ÇÉä ~î s®ëíÉêä∏ë~ë Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíK 
s®ëíÉêä∏ë~ â~å ÄÉä®ÖÖ~ë íáÇáÖ~ëí NOTSK 
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåI å®êã~ëí ä~ÇìÖ™êÇÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ëàçâ 
â~äâÄêìâ ìåÇÉê Öê®ëíçêîÉåK h~äâÄêìâÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ä~ÇìÖ™êÇÉåK f ∏îêáÖí ìíÖàçêÇÉë ã~êâÉå ~î Öê®ëíçêî ãÉÇ Éíí íìåí MINR ã 
ä~ÖÉê ã~ÖÉê ãóää~I ÇáêÉâí Ñ∏äàí ~î ?ëíÉêáä? ã~êâ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëíÉåÄìåÇÉå 
ãçê®åÖêìëK f ãóää~å Ñ~ååë Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí íê®âçäK 
f ë∏ÇÉê ÄÉÖê®åë~ë Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ~î çî~å ã~êâ ÄÉî~ê~ÇI çã ®å 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâI ëíÉåëíê®åÖLëíÉåÖ®êÇÉëÖ™êÇK j∏àäáÖÉå Ä∏ê ÇÉåå~ ÄÉ~âí~ë 
ìê ~åíáâî~êáëâ ëóåéìåâíK 
fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI ìí∏îÉê ÇÉå ÇçâìãÉåí~íáçå 
ëçã åì ÖÉåçãÑ∏êíëI ÄÉÇ∏ãë ÉêÑçêÇê~ë áåÑ∏ê ÇÉå åì éä~åÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~íáçåÉåK 

áÇ~ OONV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

áÇ~ OOOM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVQS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
i~åÖÉÄêìåå~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Äçéä~íë\I î®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î~ííÉåí®âí çÅÜ î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

`~ NMM ã åçêê çã i~ÖåÉÄêìåå~ Ö™êÇ éä~åÉê~ë Éå áåÑáäíê~íáçåëÇ~ããK 
a®êáÑê™å ®ê ëÉÇ~å î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå éä~åÉê~Ç ~íí ä∏é~ Å~ NIS âã ë∏ÇÉêìí 
íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ ä™ÖêÉëÉêîç~êK iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê á ëíçêí ëÉíí 
é~ê~ääÉääí ãÉÇ Éíí ãáåÇêÉ î~ííÉåÇê~ÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉêK bí~éé N çãÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí Éå áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ~î äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí 
ÉîÉåíìÉääí äçâ~äáëÉê~ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê éçíÉåíáÉää~ ä®ÖÉ Ñ∏ê 
ë™Ç~å~K bí~éé O áååÉÄ~ê ~íí ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ç®ê ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖëä®ÖÉåK 
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí âìåÇÉ Éíí ëíçêí ~åí~ä çÇäáåÖëê∏ëÉå âçåëí~íÉê~ëK 
aÉëë~ Ñáååë áåíÉ ìééí~Öå~ á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK k™Öê~ ~î ÇÉëë~ 
ÄÉÇ∏ãë ìíáÑê™å ëáå Ñçêã çÅÜ ìíÑ∏ê~åÇÉ ëî™ê~ ~íí ë®êëâáäà~ Ñê™å 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëçã çÅâë™ Ñáååë 
êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ á çãê™ÇÉíK 
i~ÖåÉÄêìåå~ Ö™êÇ ®ê ÄÉä~ÖÇ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉå çÅÜ Ñê~ã™íK f ™âÉêã~êâÉå 
ëíê~ñ åçêÇ∏ëí çã åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇÉå íçÖë Éíí ë∏âëÅÜ~âí ìéé ∏îÉê Éå 

áÇ~ OOON çÑ OUVS 



 

 
 

 

éä~í™äáâå~åÇÉ Ñ∏êÜ∏àåáåÖK aÉåå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëJ 
LÖ™êÇëä®ÖÉK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
píê~ñ åçêÇî®ëí çã hçêëâ®ää~ Ö™êÇ íçÖë Éíí ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âí ìéé áåíáää 
Éå ®äÇêÉ Ñ∏êÇ®ãåáåÖ á Ä®ÅâÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ÄÉíÉëã~êâÉå ìíãÉÇ î®Ö POI î®ëíÉê çã hçêëâ®ää~åI âìåÇÉ Éíí ÑäÉêí~ä 
∏îÉêíçêî~ÇÉI Ñ∏êãçÇ~ÇÉ çÇäáåÖëê∏ëÉåI çÄëÉêîÉê~ëK qî™ ãáåÇêÉ ë∏âëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää íî™ ~î ÇÉãI îáäâ~ ä™Ö á ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK f ÇÉí Éå~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå å®êã~ëí êìåÇI 
MIR ã á Çá~ãÉíÉê ëíçêI Äê~åÇÖêçé ãÉÇ ÑóääåáåÖ ~î íê®âçäK f ÇÉí ~åÇê~ 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åë~ãäáåÖ ~î MIMR J MIQ ã ëíçê~ ëíÉå~ê ãÉÇ 
áåÄä~åÇåáåÖ ~î íê®âçäK fåçã ÄÉíÉëã~êâÉå çÄëÉêîÉê~ÇÉë ®îÉå Éå ëóåäáÖ 
êÉëí ~î Éå ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖI ãçíëî~ê~åÇÉ î®Ö POK bíí ë∏âëÅÜ~âí íçÖë 
ìéé ÖÉåçã î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ~åä~ÖÇ~Lé™Ñ∏êÇ~ 
î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ é™îáë~ëK 
f ë~ãê™Ç ãÉÇ ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå Ü~ê éä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ àìëíÉê~íë 
ë™ ~íí ÇÉå áåíÉ ÄÉÇ∏ãë âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ å™Öçå Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PQM £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PQN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ OOOO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVUV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI çÄê®åÇí ÄÉåI Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I Ü~êíëí®íåáåÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI ìíÑ∏êÇ ~î 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ™ê OMMMK a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêL®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ é~êâÉêáåÖëéä~íëÉå ìééí~ê Éå óí~ çã Å~ OO RMM ãOK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ìééÇÉä~í é™ Ñóê~ ÇÉäçãê™ÇÉåI ^ J aI é™ 
î~êÇÉê~ Å~ R SMM ãOK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î 
ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ é™ ë~ãíäáÖ~ ÇÉäçãê™ÇÉåK OO ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~ÖÇ 
ä®åÖÇ ~î Å~ QMM ä∏éãÉíÉê Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáåK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê 
NINM ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å Å~ MIQ íáää MIS ãÉíÉêK cóê~ 
éêçîêìíçê ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ ã~ëâáåÖê®îÇÉë çÅÜ íêÉ Öê®îÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇK 
s®ëíÉê çã ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Éíí 
ã∏êâ~êÉ àçêÇä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå ë~ãí ãóÅâÉí Éåëí~â~ 
Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK i~ÖêÉí íçäâ~ë ëçã Éíí ®äÇêÉ 
ã~íàçêÇëä~ÖÉêK 
fåçã ~îÖê®åë~í Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ EëÉ ÄáÑçÖ~Ç ÑáÖìêF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 

áÇ~ OOOP çÑ OUVS 



 

 

Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âìäíìêä~ÖÉê îáäâ~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ÇÉíí~ ?®äÇêÉ 
ã~íàçêÇëä~ÖÉê?K hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î Üìã∏ë äÉê~ ëçã î~ê âê~ÑíáÖí 
ã∏êâÑ®êÖ~Ç ~î çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä ë~ãí ëçí çÅÜ âçäK kçêê çã 
ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå Öê®îÇÉë Éå éêçîêìí~ á Éíí ~î âìäíìêä~ÖêÉåK f ÇÉíí~ 
ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ ë~ãí 
Ü~êíëí®íåáåÖK hìäíìêä~ÖêÉå íçäâ~ë Ü®êëí~ãã~ Ñê™å Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë 
ÉääÉê Éíí Ñ∏êÜáëíçêáëâí ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉ á Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ íáää ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ ™í ∏ëíÉê ®ê çâ®åí Ç™ ÇÉ Ñçêíë~ííÉ ìí~åÑ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç NSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

s®ÇÉêëí~Ç NSUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OOOQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVPO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí dêÉéÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ Éå 
ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK råÇÉê åçîÉãÄÉê ã™å~Ç íáääâçã 
Éíí Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ áåçã âî dêÉéÉå PK ûîÉå ÇÉåå~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÖàçêÇÉë ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
m™ ÖêìåÇ ~î å®êÜÉíÉå íáää ÑäÉê~ â®åÇ~ çÅÜ ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë ã∏àäáÖÜÉíÉå íáää ~íí ÇÉëë~ â~å ÄÉê∏ê~ë ÉääÉê ëâ~Ç~ë 
~î Éñéäç~íÉêáåÖëÑ∏êÉí~ÖÉíK OP ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ÇÉäë 
ãçí ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ìéé ãçí ÇÉí â®åÇ~ 
Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ®äîâî~êåëäçâ~äÉå E_çêÖ NTRWNJOF çÅÜ ÇÉäë á ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå é™ éä~í™å ä®åÖë ãÉÇ pâ®êÄä~Åâ~î®ÖÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á 
åçîÉãÄÉê Öê®îÇÉë NN ëÅÜ~âí é™ Éå éä~åÉê~Ç íçãí áåçã âî dêÉéÉå PK 
f ëÅÜ~âíÉå ãçí ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë å®ëí~å ÉåÄ~êí äÉêÄìåÇÉå àçêÇ çÅÜ 
áååÉÜ∏ää áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇK f ÇÉí åçêÇäáÖ~ëíÉ 
ëÅÜ~âíÉíI éêÉÅáë é™ Öê®åëÉå ãçí Éå éä~í™ ãÉää~å _çêÖ NTRWNJO çÅÜ 
ëâçÖëÄêóåÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~åÇáÖ ìåÇÉêÖêìåÇ ãÉÇ Éíí ë~ååçäáâí ëíçäéÜ™äK 
aÉåå~ éä~í™ ëâ~ Éà áåÖ™ á Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉêí~äÉí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ éä~í™å ëçã ä∏éÉê 
ä®åÖë pâ®êÄä~Åâ~î®ÖÉåK m™ Éå óí~ ~î ìåÖÉÑ®ê UMñOM ãÉíÉê ëçã äáÖÖÉê 

áÇ~ OOOR çÑ OUVS 



 

 

 

áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ ëä~ÖK 
e®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä ÉääÉê Öê~îÖ∏ããçêI ÉîÉåíìÉää~ î®ÖÖê®ååçê çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉêK f ÇÉåå~ ÇÉä âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ä~ÖëâóÇÇ~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ 
âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖëÑ∏êÉí~ÖÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á åçîÉãÄÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é~ê ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~ 
~åä®ÖÖåáåÖëêÉëíÉê ëçã ë~ååçäáâí ®ê ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ êÉëíÉê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
ìíâ~åíÉå ~î Äçéä~íëçãê™ÇÉíK qêçäáÖíîáë Ñçêíë®ííÉê Äçéä~íëÉå ëçã Üáíí~ÇÉë 
îáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ®ääÉí é™ çãê™ÇÉí ãÉää~å âî dêÉéÉå çÅÜ 
pâ®êÄä~Åâ~î®ÖÉå ëçã á Ç~Öëä®ÖÉí Éà éä~åÉê~ë Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOOS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVVM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÄóI qìåÖÉäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íêÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 
Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíI âê~åéä~íëÉêI ëÉêîáÅÉî®Ö çÅÜ Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ é™ çãê™ÇÉå~ Ñ∏ê 
ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâÉå ë~ãí ä®åÖë ãÉÇ ëÉêîáÅÉî®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK rééÑ∏ê~åÇÉí ~î 
îáåÇâê~ÑíîÉêâÉå ãÉÇ ëÉêîáÅÉî®Ö çÅÜ Éäâ~ÄÉä ÄÉÇ∏ãë âìåå~ ÖÉåçãÑ∏ê~ë 
ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OOOT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OOOU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVPM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí âçêë~ÇÉ ÑçíÄçääëéä~åÉêå~ é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î jçí~ä~ ëíê∏ãI ãÉÇ 
ìíÖ™åÖ Ñê™å Å~ãéáåÖéä~íëÉå çÅÜ ~îëäìíåáåÖ îáÇ ê~ÅâÉíëí~ÇáçåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
ã~êâóí~å î~ê ä®åÖë ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå ëí∏êÇ ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë 
ëÅÜ~âí~êÄÉíÉåK f åçêê~ ÇÉäÉåI å®êã~ëí Å~ãéáåÖéä~íëÉåI ëíáÅâÉê Éå 
åìãÉê~ ∏îÉêí®Åâí Ü®ää ìééK e®ääÉå ®ê Éå ä®ãéäáÖ éä~íë Ñ∏ê Ü®ääêáëíåáåÖ~êK 

áÇ~ OOOV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOPM çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PVOU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_êìååÉÄó Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
^êâÉçäçÖáâçåëìäí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
∏ÇÉâóêâçÖ™êÇI ÄóÖÖå~ÇI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
à®êåëä~ÖÖI ëã®äíçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

_óÖÖå~ÇÉêå~ âçããÉê ~íí Éêë®íí~ ÇÉ íáÇáÖ~êÉ åÉÇÄêìåå~ çÅÜ ìééÑ∏ê~ë é™ 
ìåÖÉÑ®ê ë~ãã~ éä~íëK aÉå ã~êâóí~ ëçã çãÑ~íí~ë ~î ÄóÖÖå~Çëéä~åÉêå~ 
ÄÉÇ∏ãë ìééÖ™ íáää íçí~äí Å~ PKQMM ãOK a®êìí∏îÉê íáääâçããÉê Å~ PRM 
ä∏éãÉíÉê äÉÇåáåÖë ëÅÜ~âí Ñ∏ê s^K 
_êìååÉÄó Ö™êÇ â~å Ü®êäÉÇ~ë ™íãáåëíçåÉ íáääÄ~â~ íáää ãáííÉå ~î NOMMJ 
í~äÉíK sáÇ ÇÉå íáÇÉå íóÅâë ÇÉå ìíÖàçêí Éå ~êáëíçâê~íáëâ ãáäà∏ ãÉÇ êÉëìêëÉê 
~íí ìééÑ∏ê~ Éå Ö™êÇëâóêâ~K mä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á Éíí ëíê~íÉÖáëâí çÅÜ 
íçéçÖê~Ñáëâí Öóååë~ãí ä®ÖÉ á å®êÜÉíÉå ~î jçí~ä~ ëíê∏ãë ìíäçéé á 
kçêêÄóëà∏åK m™ çÅÜ çãâêáåÖ Ö™êÇÉå Ü~ê ®îÉå Éåëí~â~ ÑóåÇ Ñê™å ëÉå~êÉ 
ÇÉäÉå ~î ëíÉå™äÇÉêå çÅÜ à®êå™äÇÉêå é™íê®ÑÑ~íëK 
fåçã óíçêå~ Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ åóÄóÖÖå~íáçåÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë 
~íí ìíëÅÜ~âíåáåÖ~ê ®Öí êìã êÉÇ~å å®ê ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ÄóÖÖå~ÇÉêå~ 
ìééÑ∏êÇÉëK j∏àäáÖÉå â~å ëã™ óíçê ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ ä~ÖÉê Ñáåå~ë âî~ê áåçã 
ÇÉ çÄÉÄóÖÖÇ~ óíçêå~K fåçã óí~å Ñ∏ê ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÄÉä®Öå~ 
åóÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Q ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î åÉÇÖê®îåáåÖ~ê á 
ìåÇÉêÖêìåÇÉåK ^î ÇÉëë~ íçäâ~ë P ëçã Ü®êÇ~êI ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 

áÇ~ OOPN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

aÉå QWÉ ®ê ëî™êíçäâ~Ç ãÉå Ü~ÇÉ Éíí êáâäáÖí áååÉÜ™ää ~î à®êåëä~ÖÖ çÅÜ 
ëã®äíçêK NQ`Jéêçî áåë~ãä~ÇÉë Ñê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K bÑíÉê 
ÇçâìãÉåí~íáçå íçÖë ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄçêíK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ áåçã ÇÉ óíçê ëçã éä~åÉê~ë ÄÉÄóÖÖ~ëK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖÉåI Å~ TM ã ë∏ÇÉê çã âóêâ~åI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ RM ã NM ëí ~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^î ÇÉëë~ 
íçäâ~ë R ëçã Ü®êÇ~êI P ëíçäéÜ™ä ë~ãí O Öêçé~êK NQ`Jéêçî áåë~ãä~ÇÉë 
Ñê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíë ëÉâíáçåK c∏êìíçã ëÉâíáçåëÇçâìãÉåí~íáçå ìåÇÉêë∏âíÉë 
ÇÉ áåíÉ îáÇ~êÉ çÅÜ âî~êäáÖÖÉê íáää ëí∏êëí~ ÇÉä çê∏êÇ~K a®êìí∏îÉê ÉêÜ∏ääë Éå 
ëÉâíáçå ÖÉåçã ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉå EåìãÉê~ ™âÉêã~êâFI î~êë ä~ÖÉêÄáäÇ 
~åíóÇÉê Éå ~åëÉåäáÖ ™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó NORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

_êìååÉÄó NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

áÇ~ OOPO çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
NVUU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~ íáää _çêÖÜ~ãå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
sáÇ éêçàÉâíéä~åÉêáåÖÉå î~ê ÇÉí çâä~êí Üìê å®ê~ î®ÖÉå ë~ãí é™ îáäâÉå 
ëáÇ~ ~î î®ÖÉå ëÅÜ~âíÉå ëâìääÉ Ö™K bÑíÉêëçã ëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë ãóÅâÉí å®ê~ 
î®ÖÉå âìåÇÉ ÑäÉê~ éä~íëÉê ëä®éé~ë ìí~å å™Öê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK ^î 
ëàì ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉå âçã Ç®êÑ∏ê ÉåÇ~ëí íêÉ éä~íëÉê ~íí ìåÇÉêë∏â~ëK 
sáÇ h~ëí~Ç Äóíçãí çÅÜ Ñ∏êÄá oçÖëä∏ë~ âóêâ~ íçÖë Éíí é~ê ãáåÇêÉ 
ë∏âëÅÜ~âí ìééK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK jÉää~å 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ pâ~ííÉÖ™êÇÉå çÅÜ d~íÉÖ™êÇÉå Ü~ê Éíí ã∏àäáÖí Öê~îJ çÅÜ 
Äçéä~íëä®ÖÉ êÉÖáëíêÉê~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê Ñ∏ê os 
RMK m™ ëíê®Åâ~å ÇêçÖë åáç ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ QR 
ãÉíÉêK 
jÉää~å oçÖëä∏ë~ çÅÜ _çêÖÜ~ãå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ â~ÄÉäéä∏àåáåÖÉå Éå 
Ö~ãã~ä î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåK båäáÖí ãìåíäáÖí ÄÉëäìí Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉå E`K 
`ä~ê¨ìëF êÉëíÉë ëíÉåÉå é™ ÇÉå éä~íë ëçã ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK píÉåÉå Ü~ê ®îÉå 
ÇçâìãÉåíÉê~íë ~î ~êâÉçäçÖÉêK 

áÇ~ OOPP çÑ OUVS 



o~® kê i®å 

£êÄÉêÖ~ TOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

oçÖëä∏ë~ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £êÄÉêÖ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ääëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉêêÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå 

áÇ~ OOPQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVTO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉåë Ü~ãå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ~êíóÖëJLÄ™íä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î î™ÖÄêóí~êÉ çÅÜ ÄêóÖÖçê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ã~êáå~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

póÑíÉí î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ á îáäâÉå çãÑ~ííåáåÖ ä~ÖëâóÇÇ~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ 
ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK ä ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇÉäíçÖI Ñ∏êìíçã 
ìåÇÉêíÉÅâå~ÇI gçÜ~å o∏ååÄó Ep∏ÇÉêí∏êåë Ü∏Öëâçä~F çÅÜ oçä~åÇ 
mÉííÉêëëçå Es®åÉêãìëÉÉíFK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëâÉééëîê~â ëçã ®ê ~íí ÄÉíê~âí~ ëçã 
Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK aÉíí~ î~ê ÇçÅâ ÄÉä®ÖÉí ãÉÇ ÖçÇ ã~êÖáå~ä ìí~åÑ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
fåÖÉåíáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçã ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí ÜáåÇê~ê éä~åÉê~Ç 
Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OOPR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ OOPS çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NVPN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
£îÉêÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI ÇàìêÄÉåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä çÅÜ åó ÉäëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

h~ÄÉäëíê®Åâ~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ OMM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ MIS ãK 
a®êìí∏îÉê íáääâçã àçêÇÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î Éå ÄÉÑáåíäáÖI íÉãéçê®êí é™ ã~êâ 
Ñ∏êä~ÖÇI íÉäÉâ~ÄÉä é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NMM ãK 
bäâ~ÄÉäå Ñ∏êä~ÇÉë ÇÉäîáë á ™âÉêã~êâI ãÉå íáää ëí∏êêÉ ÇÉä áåçã ®äÇêÉ 
íçãíã~êâK qçãíã~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ÇÉå Üáëíçêáëâí â®åÇ~ ÄóíçãíÉå íáää 
d™ëÉä∏íI å®ãåÇ á ëâêáÑíäáÖí â®ääã~íÉêá~ä ™ê NOVRK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê éêáã®êí ~íí á Ö∏êäáÖ~ëíÉ ã™å ëíóê~ 
â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ë™ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉë ë™ äáíÉ ëçã ã∏àäáÖíK 
fåçã ™âÉêã~êâÉå Ñ~ååë ÉåÇ~ëí éäçÖä~ÖÉê ë~ãí Éíí é~ê êÉÅÉåí~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê ÉäJ çÅÜ íÉäÉâ~Ää~êK sáÇ ∏îÉêÖ™åÖÉå íáää íçãíã~êâÉå 
™íÉêÑ~ååë Éíí ®äÇêÉ ÇáâÉ ëçã íáÇîáë î~êáí î~ííÉåÑ∏ê~åÇÉK m™ ÜÉä~ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå áåçã íçãíã~êâÉå Ñ∏êÉâçã Éíí ÜçãçÖÉåíI ÇáÑÑìëí çÅÜ 
çëíê~íáÑáÉê~í âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ áååÉÜ∏ää ãáåÇêÉ ã®åÖÇÉê íÉÖÉäâêçëëI 
â~äâéêáÅâ~êI íê®âçä ë~ãí Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Ñê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëK i~ÖÉêÄáäÇÉå Ö~î áåíêóÅâ ~î ~íí çãê™ÇÉí íáÇîáë Ü~ê ~åî®åíë Ñ∏ê 

áÇ~ OOPT çÑ OUVS 



 

çÇäáåÖ ãÉÇ Éå çãÇÉéçåÉêáåÖ ~î àçêÇÉå ëçã Ñ∏äàÇK f ëÉå~êÉ íáÇ Ü~ê ®îÉå 
Éíí ~åí~ä ÄóÖÖÑ∏êÉí~Ö Ñ∏ê ÉåÑ~ãáäàëÜìë ÖÉåçãÑ∏êíë áåçã ÄóíçãíÉåK 
c∏êä®ÖÖåáåÖÉå ~î íÉäÉâ~ÄÉäå ëíóêÇÉë íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖÄ~åâL ÇáâÉ Ç®ê 
ÇÉå áåíÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÄÉê∏ê~ å™Öçå Éî Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ OOPU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMRU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
cáëâÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î à®êåî®ÖëÄêç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí î~ê ìíëÅÜ~âí~í á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®ÖK aÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê êáëâÉê~ÇÉë ~íí ÄÉê∏ê~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉé~ê~íáçåÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOPV çÑ OUVS 



 

 
 

  

 
 

^fp kê üê 
NSPN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j~ãêÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí póêáëâ çêíçÇçñ~ âóêâ~åI pWí hìêó~âçë Ñ∏êë~ãäáåÖI 
á kçêêâ∏éáåÖ éä~åÉê~ÇÉ ~íí ìééÑ∏ê~ Éå åó ÖìÇëíà®åëíäçâ~ä áåçã ëáå 
Ñ~ëíáÖÜÉíI âî j~ãêÉ O ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c~ëíáÖÜÉíÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå Ç®ê sêáååÉîáëâçÖÉå ëäìíí~ê åÉÇ á åçêÇ∏ëíäáÖ 
êáâíåáåÖ ãçí ëí~ÇëÇÉäÉå e~ÖÉÄóK póÇî®ëí çÅÜ ë∏ÇÉê çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI á 
sêáååÉîáëâçÖÉåI Ñáååë íî™ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ep~åâí gçÜ~ååÉë 
NPWN çÅÜ OSWNFK i®åÖêÉ ãçí ëóÇçëí Ñáååë íêÉ ãáåÇêÉ Öê~îÑ®äíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë O ë∏âëÅÜ~âíI QR êÉëéÉâíáîÉ NO ã ä™åÖ~ 
çÅÜ NIO ã ÄêÉÇ~I ëçã í®ÅâíÉ áå ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã éä~åÉê~ë ÄÉÄóÖÖ~ëK 
dÉåçã ëÅÜ~âíÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë 
ã~êâ íáÇáÖ~êÉ Ü~ê Öê®îíë çã çÅÜ íÉêê~ëëÉê~íëK p~ååçäáâí Ü~ê ÇÉíí~ ëâÉíí 
å®ê ÇÉ íêÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉêå~ ìééÑ∏êíëI çãâêáåÖ NUVMJNVMMK f ÇÉí 
ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉí ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íìåíI Å~ MINR ãI 
ëíÉåÄìåÇÉí çÇäáåÖëä~ÖÉê ìåÇÉê íÉêê~ëëÉêáåÖÉåK aÉíí~ áååÉÜ∏ää ãáåÇêÉ 
ã®åÖÇÉê íÉÖÉäâêçëë çÅÜ Éåëí~â~ íê®âçäëÑê~ÖãÉåí ë~ãí N ëí 
éçêëäáåëëâ®êî~ EÉà íáääî~ê~í~ÖÉåFK i~ÖêÉí ÄÉÇ∏ãë î~ê~ çÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉ ®å 
ÇÉ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉêå~K i~ÖêÉí îáä~ÇÉ ÇáêÉâí é™ 
ìåÇÉêÖêìåÇÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î ãçê®åäÉê~K 

áÇ~ OOQM çÑ OUVS 



fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãë ÉêÑçêÇê~ë áåÑ∏ê Ñçêíë~íí 
Éñéäç~íÉêáåÖ áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOQN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMMP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
påáéî®ÖÉåI hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~í~êáå~ £ëíÉêëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÉäJëÉêîáë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉí ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí î~ê Å~ RM Åã ÄêÉíí çÅÜ Å~ SR Åã ÇàìéíK e~äî~ 
ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê Ñ∏êä~ÖÇ á Éå íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíÇê~ÖåáåÖK 
aÉå ~åÇê~ Ü~äî~å ÇêçÖë ÖÉåçã Éå ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ á~âííçÖëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ häçëíÉê 

áÇ~ OOQO çÑ OUVS 



 

 
 

 
  

 

^fp kê üê 
RMMO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêéI Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

aÉí Åáêâ~ OMM MMM ãO ëíçê~ ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ê á ëáå 
∏ëíê~ â~åí Eë~ãã~åÑ~ääÉê ÇÉäîáëF íáää Éíí íáÇáÖ~êÉ ìíêÉíí çãê™ÇÉ Ekáäëëçå 
OMMNFK bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê íî™ çãê™ÇÉå ~îÖê®åë~íëI áåçã 
îáäâ~ Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 
bíí Äçéä~íëä®ÖÉI Åáêâ~ OMMñOMJNMM ã E£JsF ëíçêí Ü~ê ~îÖê®åë~íë á 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ â~åíK lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë âìåå~ áååÉÜ™ää~ 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ~âíáîáíÉíÉê ëçã ÇÉäë â~å î~ê~ âçééä~ÇÉ íáää ÇÉ íî™ 
å®ê~äáÖÖ~åÇÉ Eë∏ÇÉê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíF ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ sêÉí~ 
häçëíÉê RUWN çÅÜ NONWNI ÇÉäë Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå EÄê~ ÖÉçäçÖá çÅÜ íçéçÖê~ÑáI 
Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉíW TR ãFK e®ê Ñ∏êÉëä™ë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI 
ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
bå î®äÄÉî~ê~Ç íçêéä®ãåáåÖI pà∏ÖÉëí~ÇäìåÇI äáÖÖÉê á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë 
î®ëíê~ Öê®åëI ãÉÇ ëáå ÜìîìÇë~âäáÖ~ ìíÄêÉÇåáåÖ î®ëíÉê çã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK qçêéÉí ®ê åì êáîÉíI ãÉå ÖêìåÇÉå ®ê íóÇäáÖK ^åî®åÇë 
åì ëçã íáããÉêìééä~ÖK hêáåÖ íçêéÉíë áå®Öçã~êâ Ñáååë Éå ®ååì íóÇäáÖ 
ëíÉåãìê EëÉ â~êí~FK qçêéÉí Ñáååë ãÉÇ é™ âçåÅÉéíâ~êí~å íáää 

áÇ~ OOQP çÑ OUVS 



e®ê~Çëâ~êí~å ™ê NUTMK p~ååçäáâí ∏îÉêÉåëëí®ããÉê ä®ÖÉí ®îÉå ãÉÇ 
íçêéã~êâÉêáåÖ é™ píçêëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å ™ê NTVUJNUMMK qçêéä®ãåáåÖÉå 
Ñ∏êÉëä™ë ìåÇ~åí~ë Ñê™å Éñéäç~íÉêáåÖÉåK lã ÇÉíí~ áåíÉ ®ê ã∏àäáÖí Ñ∏êÉëä™ë 
Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ãÉÇ í Éñ Ñ∏êÇàìé~ÇÉ â~êíëíìÇáÉê çÅÜ 
â~êíÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OOQQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMMN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pà∏ÖÉëí~ÇI sáâáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~í~êáå~ £ëíÉêëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI î®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î d`Jî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

OP ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí Å~ PMM ä∏éãÉíÉê íçÖë ìéé ä®åÖë ÇÉå SMM ã 
ä™åÖ~ ëíê®Åâ~åK aÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ ÇÉå 
åçêê~ ëáÇ~å ~î î®Ö SPS EÖ~ãä~ bQW~åFK e®ê Ñ∏êä~ÇÉë NP ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå 
Elãê™ÇÉ NFK oÉëíÉê~åÇÉ íáç ëÅÜ~âí Ñ∏êä~ÇÉë ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉê çã ë~ãã~ 
î®Ö Elãê™ÇÉ OFK 
lãê™ÇÉ N 
`Éåíê~äí áåçã çãê™ÇÉ N Ñ~ååë Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á íçéçÖê~Ñáå Å~ RMñRM 
ã ëíçêíK hçåÅÉåíêÉê~í é™ ÇÉå ëî~Ö~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ íêÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ ÑäÉê~ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éíí é~ê Öêçé~êK lãê™ÇÉí ãÉÇ 
Äçéä~íëáåÇáâÉê~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~îÖê®åë~ÇÉë ãçí ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê ë~ãí 
ãçí ë∏ÇÉê Ç®ê î®Öçãê™ÇÉí îáÇíçÖK qêçäáÖÉå Ñçêíë®ííÉê çãê™ÇÉí çÅÜ Ñ∏äàÉê 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå åçêêìíK f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉ N é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå 
Éå ëçíáÖ åÉÇÖê®îåáåÖ á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK råÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K m™ 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î äÉêáÖ ëáäí ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
ãçê®åëíÉåK 

áÇ~ OOQR çÑ OUVS 



 

 

lãê™ÇÉ O 
fåíáää î®ÖÄ~åâÉåI Å~ SM ã ë∏ÇÉê çã à®êåî®ÖÉåI é™ çãê™ÇÉ O ™íÉêÑ~ååë Éå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ä∏éÉê á plJks êáâíåáåÖ çÅÜ ®ê Å~ Q ãÉíÉê 
ÄêÉÇ çÅÜ ëã~äå~ê ~î ãçí plK píÉå~êå~ ®ê Å~ MIOJMIR ã ëíçê~ çÅÜ 
êìåÇ~ÇÉK `Éåíê~äí á é~ÅâåáåÖÉå ®ê ëíÉåëíçêäÉâÉå ~î ãáåÇêÉ ëíçêäÉâI Å~ 
MINRJMIO ã ëíçê~I çÅÜ í®íí ä~ÖÇ~K sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ñêáä~ÇÉë Å~ åáç ãÉíÉê 
~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉåI îáäâÉå áåíÉ ®ê ÄÉÖê®åë~Ç ™í ksK píÉåé~ÅâåáåÖÉå â~å 
ìíÖ∏ê~ Éå êÉëí ~î ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉå ëçã é™ Éå ä~åíã®íÉêáâ~êí~ Ñê™å 
NTTO çãå®ãåë ëçã ?Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉå?K f Éíí ëÅÜ~âí Å~ íáç ãÉíÉê 
åçêÇî®ëí çã píÉåé~ÅâåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë êÉëíÉê ~î ëä~åçê á ∏îÉêÖ™åÖÉå 
ãÉää~å ã~íàçêÇÉå çÅÜ ÇÉå ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ äÉê~åK h~åëâÉ ìíÖ∏ê ®îÉå ÇÉ 
êÉëíÉê ~î ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉåK 
aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉ O î~ê Ö~åëâ~ ëâ~Ç~í ~î çäáâ~ ã~êâáåÖêÉééK 
aÉäë ~î ÇÉå Ö~ãä~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î î®Ö SPSI ÇÉäë ~î ~âíáîáíÉíÉê ëçã 
Ü®êê∏ê Ñê™å à®êåî®ÖëÄóÖÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pà∏ÖÉëí~Ç 

áÇ~ OOQS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMQR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
h~êäëäìåÇI lêãÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé O ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ é™ 
ìíî~äÇ ÇÉä ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå J Ñê®ãëí îáÇ ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK pí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå Ö™ê é™ ÉääÉê áåîáÇ î®Ö ë~ãí á 
ëí∏êÇ~ çãê™ÇÉåK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å 
£ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí â~å Éñéäç~íÉê~ë ÉÑíÉê ìíÑ∏êÇ 
ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ OOQT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OOQU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVOV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
oáãÑçêë~ íáää háë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI Öê~îI Öê®åëã®êâÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏êÄêÉÇÄ~ÄÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ éêçàÉâíéä~åÉêáåÖÉå î~ê ÇÉí çâä~êí Üìê å®ê~ î®ÖÉå ë~ãí é™ îáäâÉå 
ëáÇ~ ~î î®ÖÉå ëÅÜ~âíÉå ëâìääÉ Ö™K bÑíÉêëçã ëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë ãóÅâÉí å®ê~ 
î®ÖÉå âìåÇÉ ÑäÉê~ éä~íëÉê ëä®éé~ë ìí~å å™Öê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK ^î 
™íí~ ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉå âçã Ç®êÑ∏ê ÉåÇ~ëí ÑÉã éä~íëÉê ~íí ìåÇÉêë∏â~ëK 
p∏âëÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ MIQ ãÉíÉêK 

f ë∏Çê~ ìíâ~åíÉå ~î oáãÑçêë~ âçããÉê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉí ~íí Ö™ 
ãóÅâÉí å®ê~ íî™ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ ÑÉã Öê~î~ê çÅÜ Éå 
Äçéä~íëK e®ê ÖàçêÇÉë ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ PR 
ãÉíÉêK 

sáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå pãÉÇëíçêé Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ä™Ç~ 
ÄÉëí™ê ~î êÉëí~ ëíÉå~ê ëçã äáÖÖÉê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää î®ÖÉåK m™ éä~íëÉå 
ÖàçêÇÉë Éíí é~ê ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK h~ÄÉäå âìåÇÉ ä®ÖÖ~ë áåíáää Éíí 
Ö~ãã~äí ëÅÜ~âí á Öêìëî®ÖÉåK 

áÇ~ OOQV çÑ OUVS 



sáÇ j~äã~ é~ëëÉê~ÇÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉå å®ê~ Éíí Öê~îÑ®äíK m™ éä~íëÉå 
ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NR ãÉíÉêK 

sáÇ p∏êíçêé äáÖÖÉê Éå ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~K dê~îÑ®äíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ÇáêÉâí áåíáää î®ÖÉåK m™ éä~íëÉå 
ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î PM ãÉíÉêK 

fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

qà®êëí~Ç OURWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

s®ëíê~ båÉÄó NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó NOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó SUWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

s®ëíê~ båÉÄó NSTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ííáäëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

s®ëíê~ båÉÄó RQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ båÉÄó 

áÇ~ OORM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRUN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ∏äëí~Ç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ ~î ÉäëÉêîáëÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää Éíí Öê~îÑ®äí ë~ãí 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåë å®ê~ é~ëë~ÖÉ ~î Éå âìäíìêä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
âî~êåä®ãåáåÖK 
qçí~äí âçåíêçääÉê~ÇÉë Å~ NRM ä∏éãÉíÉê ~î äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ëçã 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ñ∏êä~ÇÉë íáää åÉÇÉêâ~åí ~î ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖÄ~åâK fåÖÉåíáåÖ ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OORN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OORO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NVUP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pÉäíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää Öê~îÑ®äíÉí sáëí NMWNK 
£ëíÉê∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êí ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã Öê~îÑ®äíÉí å™Öçí åçêê çã åìî~ê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë NQ ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
Å~ PRR ãK fåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NO Äê~åÇÖê~î~ê ãÉÇ ëçíI âçä çÅÜ 
Äê®åÇ~ ÄÉåK fåÖ~ Öê~î~ê ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â®åÇ âìåëâ~é 
Ñê™å íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK a~íÉêáåÖ~êå~ äáÖÖÉê á Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 

áÇ~ OORP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáëí NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ OORQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMSM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
i~ÖÉêäìåÇ~I mêóëëÖ™êÇÉI hçÄçäíÉåI mä~íáå~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Ñ∏êë®äàåáåÖëäçâ~äI áåÇìëíêáäçâ~äÉêI 
äçâ~äî®Ö ã ã ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ óí~å Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖÉå ®ê Å~ PM MMM ãOK ^î ÇÉëë~ 
Ñê™åíçÖë Å~ NR MMM ãO áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå i~ÖÉêäìåÇ~ NWN Ñê™å 
ìíêÉÇåáåÖÉåK aÉåå~ óí~ Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ãáäà∏íÉâåáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
i~ÖÉêäìåÇ~ NWN Ü~ê ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NVMMJí~äÉí ~åî®åíë ëçã 
ë~åÇLÖêìëí~Ö ë~ãí Ñ∏ê ~îÑ~ääëÇÉéçåÉêáåÖK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ 
hçÄçäíÉå Q çÅÜ mä~íáå~å N çÅÜ O ®ê áÇ~Ö ÄÉÄóÖÖÇ~ ãÉÇ áåÇìëíêáäçâ~äÉêK 
mêóëëÖ™êÇÉå NWNJNWP ÄÉëí™ê ~î îáäÇîìñÉå Öê®ëã~êâK 
qáç ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î i~ÖÉêäìåÇ~ NWN çÅÜ ë~ãí 
áåçã ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê éä~åÉê~Ç äçâ~äî®Ö ãÉää~å mä~íáå~å O çÅÜ 
hçÄçäíÉå QK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄóÖÖ~îÑ~ää ë~ãí íàçÅâ~ é™Ñ∏êÇ~ 
àçêÇã~ëëçêK m™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå mêóëëÖ™êÇÉå NWN Öê®îÇÉë íáç ëÅÜ~âíK ûîÉå Ü®ê 
ÄÉëíçÇ ä~ÖêÉå íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î é™Ñ∏êÇ~ àçêÇã~ëëçêK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáâëí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí 
çãê™ÇÉí â~å Éñéäç~íÉê~ë ÉÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ OORR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OORS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NRTM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
s~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí 
îáåÇâê~ÑíîÉêâI ãÉÇ ÑìåÇ~ãÉåíI âê~åéä~íë çÅÜ Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ë~ãí Éå ìí∏â~Ç ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë íêÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Eo∏â SRWNI TQWNI 
TRWNF ~ää~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK gçêÇã™åÉå á çãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ëíóî äÉê~K 
sáåÇâê~ÑíîÉêâÉíë ÑìåÇ~ãÉåí Ü~ê Éå ëíçêäÉâ ~î NNIU ñ NNIU ãÉíÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖë ÇÉäîáë é™ Éå Ö~ãã~ä à®êåî®ÖëÄ~åâK pÉêîáÅÉî®ÖÉå íáää 
îáåÇâê~ÑíîÉêâÉí Ü~ê Éå íçí~ä ä®åÖÇ ~î Å~ QMM ãÉíÉê çÅÜ ~åä®ÖÖë ÉÑíÉê 
ÄêÉÇÇåáåÖ é™ êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ ÄêìâåáåÖëî®ÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖI ÇÉäë é™ 
éä~íëÉå Ñ∏ê îáåÇâê~ÑíîÉêâÉíë ÑìåÇ~ãÉåíI ÇÉäë ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå Ääáî~åÇÉ 
Äêìâëî®ÖÉåK sáÇ ÇÉí Ñ∏êëí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí EMPMTNUF ÖáÅâ 
Öê®îã~ëâáåÉå ë∏åÇÉêK bÑíÉêëçã Ñ∏êãçÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê é™íê®ÑÑ~íë 
é™ ÑìåÇ~ãÉåíéä~íëÉå ÑáÅâ Éå ~åÇê~ ìí∏â~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏ê~ë 
EMPMUMQFK 
i®åÖë ÄêìâåáåÖëî®ÖÉåë î®ëíê~ â~åí ã~ëâáåÖê®îÇÉë OM ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ UM ä∏éãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê NINM ãÉíÉê 
çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å Å~ MIO íáää MIT ãÉíÉêK m™ Ü~äî~ 

áÇ~ OORT çÑ OUVS 



 

 

 

ÑìåÇ~ãÉåíëéä~íëÉå åçêê çã à®êåî®ÖëÄ~åâÉå íçÖë ãÉÇ ã~ëâáå Éå óí~ é™ 
NO ñ S ã ìééK 
f Ñóê~ ëÅÜ~âí ä®åÖë î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÇáâ~íáçåÉê é™ âìäíìêä~ÖÉêI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Üìã∏ë äÉê~I ã∏êâÑ®êÖ~Ç ~î ëçíK bíí äáíÉí Äê®åí ÄÉå 
åçíÉê~ÇÉëK m™ ÑìåÇ~ãÉåíéä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëí∏êêÉI ÇÉäîáë ëí∏êí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ Üìã∏ë äÉê~ ëçã î~ê âê~ÑíáÖí ã∏êâÑ®êÖ~Ç ~î ëçí çÅÜ âçäK 
j∏êâÑ®êÖåáåÖÉå Ñçêíë~ííÉ áå á åçêê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉåK lãê™ÇÉí Öê®îÇÉë 
ÇÉäîáë Ñ∏ê Ü~åÇK qê®âçä Ñ∏ê NQ`J~å~äóë íáääî~ê~íçÖëK ûîÉå Éå ãáåÇêÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ ëçíáåÄä~åÇåáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí â~å 
Éñéäç~íÉê~ë ÉÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK açÅâ Ä∏ê ã~å áåÑ∏ê ÉîÉåíìÉää~ 
Ñê~ãíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçåÉê î~ê~ ãÉÇîÉíÉå çã ~íí ÇÉí Ñáååë íêçäáÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ã~êâóí~å á çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o∏â NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

áÇ~ OORU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NVOU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
q~ääÄ~ÅâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ~åëäìíåáåÖëî®Ö íáää î®Ö bOO ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí Ç®ê ~åëäìíåáåÖëî®ÖÉå ëâ~ ÄóÖÖ~ë äáÖÖÉê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ Ää ~ Öê~îÑ®äí çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êK aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå 
âçããÉê ~íí ~åä®ÖÖ~ë á ™âÉêã~êâK 
bíí OMJí~ä ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ä®åÖë î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK f ™âÉêã~êâÉå ëíê~ñ î®ëíÉê çã qáåÖëí~Ç NORWO EÉå 
ëíÉåëíê®åÖF Üáíí~ÇÉë Éíí ä∏ëÑóåÇ á Ñçêã ~î Éå ÇÉÑÉâí ã~äëíÉåëä∏é~êÉK 
f ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí ÄÉëíçÇ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î äÉê~ ÉääÉê ëíóî äÉê~I Ñ∏êìíçã á 
Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ ë∏ÇÉê çã Öê~îÑ®äíÉí qáåÖëí~Ç OQWNI Ç®ê ìåÇÉêÖêìåÇÉå 
ÄÉëíçÇ ~î Ñáå ë~åÇK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ®ê Ü®ê Å~ PRJPS ãI îáäâÉí ®ê 
áåíêÉëë~åí ÉÑíÉê ëçã ÇÉí â~å ê∏ê~ ëáÖ çã iáíçêáå~íê~åëÖêÉëëáçåK 
hìëíÄìåÇå~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê â~å Ç®êãÉÇ Ñáåå~ë á å®êÜÉíÉåK 

áÇ~ OORV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qáåÖëí~Ç OQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NORWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ OOSM çÑ OUVS 



 
 
 

 

^fp kê üê 
NVOM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
k~îÉëí~Ç íáää j~ìêáíòÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

póÑíÉí î~ê ~íí ä∏ë~ éêçÄäÉã ãÉÇ î~ííÉåíáääÖ™åÖÉåI ë~ãí ~íí ê~íáçå~äáëÉê~ 
Äçêí Éíí ~åí~ä î~ííÉåîÉêâK iÉÇåáåÖÉåë íçí~ä~ ä®åÖÇ ìééÖ™ê íáää Å~ PP âã 
çÅÜ ÄÉê®âå~ë í~ Å~ OM ã á ÄêÉÇÇ á ~åëéê™âK qçí~ä óí~ Ääáê Ç™ Å~ SS Ü~K 
bå ëíçê ÇÉä ~î ~êÄÉíÉí âçããÉê ~íí ëâÉ á î®Öâ~åí çÅÜ ä™Öä®åí ™âÉêã~êâI 
îáëë~ é~êíáÉê âçããÉê ~íí Äçêê~ëK 
iÉÇåáåÖÉå ®ê î®äéä~åÉê~Ç ìíáÑê™å Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâíK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK açÅâ âìåÇÉ ÇÉí 
é™îáë~ë éä~íëÉê Ç®ê ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ ®ê ÄÉä®ÖÉå ÄÉÇ∏ãë 
ëçã ëíçêK m™ îáëë~ éä~íëÉê êáëâÉê~ê ®îÉå Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí íáääÜ∏ê~åÇÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~íí ÄÉê∏ê~ëK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 
Ñ∏êÉëä™ê îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê é™ NP ëíê®Åâçê ~î î~êáÉê~åÇÉ 
ä®åÖÇK içâ~äÉêå~ éêÉëÉåíÉê~ë é™ ÄáÑçÖ~ÇÉ â~êíçêK 
f ìíêÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí Ü~ê Éå Çáëâìëëáçå Ñ∏êíë ãÉÇ ^êâÉçäçÖ má~ káäëëçå 
îáÇ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs£ëíK 

áÇ~ OOSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

qáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

áÇ~ OOSO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
e~ÅâÉÑçêëI £ëíê~ eàìäëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê Ñà®êêî®êãÉ~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bñéäç~íÉêáåÖÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ NRMM ä∏éãÉíÉêI î~ê~î Å~ TRM ä∏éãÉíÉê 
âçã ~íí Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK fåçã íî™ ÇÉäçãê™ÇÉåLJ 
ëíê®Åâçê âçã áåÖÉå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~íí ìíÑ∏ê~ëI Ç™ ÉåíêÉéêÉå∏êÉå Éà 
ãÉÇÇÉä~í áÖ™åÖë®ííåáåÖ ~î ~êÄÉíÉíK 
fåçã ÇÉ âçåíêçääÉê~ÇÉ ëíê®Åâçêå~ âìåÇÉ Éíí ëíçêí ~åí~ä êÉÅÉåí~ 
ã~êâáåÖêÉéé á Ñçêã ~î çäáâ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê çÅÜ ã~êâéä~åÉêáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~ëK cäÉêí~äÉí ~î ÇÉëë~ î~ê áåíÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ á ~åíáâî~êáëâí 
Ü®åëÉÉåÇÉK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉåK 

áÇ~ OOSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OOSQ çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PROM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâçã~â~êÉÖ~í~åI `Ü~ãÄÉêíë éä~íë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ìÖåëâ~âÉäI Öä~ëI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëLéçêëäáåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI äìãéI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ö~íìçãÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖI Ç™ çãÄóÖÖå~ÇÉå ∏îÉêëíáÖáí ÇÉí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå 
îáääâçê~ÇÉ ÇàìéÉí ~î MIT ãK e®êîáÇ Ñê~ãíê®ÇÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ ìíÖ∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI î~êÑ∏ê âçåí~âí 
íçÖë ãÉÇ ~åíáâî~êáëâ éÉêëçå~äK 
fåçã Éå OU ãO ëíçê óí~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éíí íáçí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ãáåëí U ëí êìåÇ~ÇÉ 
ä~ÖÖ~ÇÉ íê®â~êI Å~ MIV ã á Çá~ãÉíÉêI ë~ãí P ëí Ñóêâ~åíáÖ~ íáãê~ÇÉ ÄáåÖ~êI 
Å~ MIT ñ MIT ãI åÉÇÖê®îÇ~ íáääë~ãã~åëK réé™í î~ê ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
ÄÉî~ê~ÇÉ íáää Éå Ü∏àÇ ~î MIS ã ∏îÉê ëáå ÄçííÉåI Ç®êÉÑíÉê 
~îÖê®îÇ~LåÉÇÄêìíå~K p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ÇÉ Éå äáâ~êí~Ç ÑóääåáåÖI 
îáäâÉå ÄÉëíçÇ ~î Éíí íìåí ä~ÖÉê ê∏ÇÄêìå ®îà~ ëçã áåíÉ ë®âÉêí âìåÇÉ 
áÇÉåíáÑáÉê~ëI ãÉå ëçã ÇÉäîáë áååÉÜ∏ää íê®Ñäáë çÅÜ Ä~êâK a®êé™ Ñ∏äàÇÉ 
ãÉêé~êíÉå ~î ÑóääåáåÖÉå îáäâÉå â~å ÄÉíÉÅâå~ë ëçã ~îÑ~ääëã~íÉêá~ä á Ñçêã 
~î Ñê~ÖãÉåíÉê~í ìÖåëâ~âÉäI Öä~ëI Ñ~à~åëLéçêëäáåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI äìãé 
ããK 

áÇ~ OOSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQNU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
fååÉêëí~ÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
h~ÄÉäëíê®Åâ~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NRM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIR ã çÅÜ 
Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ ãK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê éêáã®êí 
~íí ìåÇîáâ~ âçåí~âí ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖK 
^êÄÉíÉí âçã ä®åÖë ÜÉä~ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÉåÄ~êí ~íí ÄÉê∏ê~ êÉÅÉåí~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ êÉÇÉéçåÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK fåçã ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ 
åáî™ëâáâíÉí Ü~ê ìééêÉé~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê á ãçÇÉêå íáÇ äÉíí íáää Éå 
Ü∏Ö ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~Ç ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 

áÇ~ OOST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOSU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVOT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_çêÉåëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé O ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

cà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉå Ü~ê Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Åáêâ~ P âãK 
c∏äà~åÇÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ü~ê Ääáîáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé O ë~ãí Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääW 
NK pÅÜ~âíåáåÖëÉí~éé NK pâçäÖ~í~åI åçêÇ∏ëí ãÉÇ ~åëäìíåáåÖ~ê íáää 
h®ääÖ~í~å çÅÜ e®ää~ëâçä~åK 
OK pÅÜ~âíåáåÖëÉí~éé OK pâçäÖ~í~åI ëóÇî®ëíI e®ää~î®ÖÉåI _®îÉêëíáÖÉåI 
_çêÉÖ~í~åI eàçêíëíáÖÉåI a~åë®ííÉêëî®ÖÉåK sáÇ e®ää~î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëçíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éíí ëí∏êÜ™äI îáÇ e®ää~î®ÖÉåL_®îÉêëíáÖÉå Ü®êÇêÉëíI 
îáÇ _®îÉêëíáÖÉå ëíÉåé~ÅâåáåÖK 
PK pÅÜ~âíåáåÖëÉí~éé PK j™êÇëíáÖÉåI bâçêêëíáÖÉåI eàçêíëíáÖÉåK 
QK pÅÜ~âíåáåÖëÉí~éé QK eçäëíÉåë î®ÖI eìëÄóî®ÖÉåI ëâçÖëçãê™ÇÉ ∏ëíÉê 
çã qà®ääãçî®ÖÉå ë~ãí îáÇ~êÉ åçêÇî®ëí íáää åó Ñà®êêî®êãÉÅÉåíê~äK sáÇ 
eçäëíÉåë î®Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê á íî™ ëÅÜ~âíK sáÇ eìëÄóî®ÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÅÉåí âìäíìêä~ÖÉêK 

áÇ~ OOSV çÑ OUVS 



 

 
 

RK pÅÜ~âíåáåÖëÉí~éé RK pÉêîáëÉêK pâçäÖ~í~åI h®ääÖ~í~åI e~Ö~Ö~í~åI 
p~åÇÄ®ÅâëÖ~í~åI eçäëíÉåë î®ÖI bâî®ÖÉåI qê®ÇÖ™êÇëÖ~í~åK hìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ eçäëíÉåë î®ÖK sáÇ qê®ÇÖ™êÇëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êX Öêçé~ê î~êë ÑóääåáåÖ ÄÉëíçÇ ~î ëçíáÖ ë~åÇK 
f ÑäÉê~ Ñ~ää Ü~ê âçä Ñ∏ê NQ`J~å~äóë í~Öáíë íáääî~ê~K f Éíí ëÅÜ~âíI ~îëÉíí Ñ∏ê 
Éå ~îë®ííåáåÖ íáää e®ää~Ö~êÇÉåI áåíáää _®îÉêëíáÖÉåLe®ää~î®ÖÉå íáääî~ê~íçÖë 
âçä ìê íêçäáÖ Ü®êÇK hçäÉí Ü~ê ~å~äóëÉê~íë çÅÜ Ç~íÉê~ÇÉë íáää NTQM _` J 
NRPM _` EN ëáÖã~I â~äáÄêÉê~íFK c∏ê ∏îêáÖ~ âçäéêçî áåî®åí~ë ~å~äóëëî~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

áÇ~ OOTM çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
NRSM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí m~äÉííÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçåI j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI Äê®åÇ 
äÉê~I âêáíéáé~I çÄê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p~ãã~åä~Öí Å~ QSM ãI Ñ∏êÇÉä~í é™ QM ëÅÜ~âíI íçÖë ìééK _êÉÇÇ NIR ãI 
Çàìé MIQ ãK gçêÇí®ÅâÉí ÄÉëíçÇ ~î äÉêÄä~åÇ~Ç ã~íàçêÇ çÅÜ ÇÉå çê∏êÇ~ 
ÄçííÉåäÉê~åK 
f rlë åçêê~ ÇÉä Ñ~ååë Éíí ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ã∏êâí ä~ÖÉê ëçã 
áååÉÜ∏ää âçäI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éåëí~â~ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK i~ÖêÉí 
ìééëâ~íí~ÇÉë î~ê~ Å~ OMMM ãO çÅÜ íçäâ~ë î~ê~ Äçéä~íëä~ÖÉê ÉääÉê 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK m™ Ü∏àÇä®ÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ä~ÖÉêI 
Ç®êÉãçí Üáíí~ÇÉë Éå ã~äëíÉåëä∏é~êÉ á ÄçííÉå ~î Éíí ëÅÜ~âíK m™ ÇÉå Ñä~Åâ~ 
óí~å ë∏ÇÉê çã ÅóâÉäî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇÄçííÉåI Éíí ëíçäéÜ™äI Éå 
Öêçé çÅÜ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK e®êÇÄçííÉå çÅÜ ëíçäéÜ™äÉí î~ê Ñê~ÖãÉåí~êáëâí 
ÄÉî~ê~ÇÉK e®êÇÉå ÉåÇ~ëí Éíí é~ê Åã ÇàìéK f ÑóääåáåÖÉå íáää ÖêçéÉå Ñ~ååë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI Ñ~à~åë çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë 
Ç®êÑ∏ê ëçã ëÉåíáÇ~K hìäíìêä~ÖêÉí î~ê Å~ MIMR ã íàçÅâí çÅÜ áååÉÜ∏ää 
ëâ®êîáÖ ëíÉå çÅÜ Éåëí~â~ Äáí~ê Äê®åÇ äÉê~K 

áÇ~ OOTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOTO çÑ OUVS 



 
 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
RMSU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_êçÖëíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NI ìíÑ∏êÇ ~î 
£ij Eiëí Çåê OOMJNRQRMJMNX £ij Çåê SNSLMNFK ríêÉÇåáåÖÉå 
êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí íêÉ çãê™ÇÉå ä®åÖë â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ÄçêÇÉ Ääá Ñ∏êÉã™ä 
Ñ∏ê îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê á Ñ®äíK sáÇ ÇÉí ~âíìÉää~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê ®åÇê~Ç 
çÅÜ íî™ ~î ÇÉ ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâí â®åëäáÖ~ çãê™ÇÉå~ ìíÖáÅâK 
båÇ~ëí â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåI çÅÜ Ç®êãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI áåîáÇ 
Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ píÉåÄó NOUWN âî~êëíçÇK 
qêÉ ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí Å~ QM ãÉíÉê ÇêçÖë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå áåîáÇ Öê~îÑ®äíÉíK _êÉÇÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉå î~ê Å~ NIP ã 
çÅÜ ÇàìéÉí ãÉää~å MIQ íáää MIR ãK sáÇ ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âí N 
ìééíçÖë Éå ëí∏êêÉ óí~ é™ Å~ OIR ã ñ OIR ã áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç 
âçééäáåÖëëí~íáçåK pÅÜ~âí N ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î Éíí ∏îêÉ Üìã∏ëíI 
ë~åÇáÖí ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ Ç®êìåÇÉê Éíí äàìëí ë~åÇä~ÖÉêK f ëÅÜ~âí O Ñ~ååë 
Éíí íêçäáÖÉå ®äÇêÉ Üìã∏ëí ë~åÇä~ÖÉê ãÉää~å ÇÉå ∏îêÉ ã~íàçêÇÉå çÅÜ ÇÉí 

áÇ~ OOTP çÑ OUVS 



 

 

ìåÇêÉ äàìë~ ë~åÇä~ÖêÉíK pÅÜ~âí P áååÉÜ∏ää íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ÖêìëI íêçäáÖÉå 
Ñê™å î®ÖÄ~åâK 
f ëÅÜ~âí N é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Å~ MIQ ã á Çá~ã ëíçê ÖêçéI ãÉÇ Éíí Çàìé é™ Å~ 
MIMT ãK dêçéÉå áååÉÜ∏ää áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ âçäéêçî Ñ∏ê NQ`J~å~äóë íçÖëK 
f ∏îêáÖí á~âííçÖë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å 
£ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí â~å Éñéäç~íÉê~ë ÉÑíÉê ìíÑ∏êÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OOTQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMPP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
s~äíÉêëíÉåI sáÅâä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ áåÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ é™ sáÅâä∏ PWNK m™ ÇÉåå~ 
ëíê®Åâ~ âìåÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Äçéä~íëä®ÖÉå ë~ãí Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
Äóíçãí âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ëK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖÉåK 
bäâ~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåë ë∏Çê~ ÇÉä âçããÉê ~íí é~ëëÉê~ ÖÉåçã Éíí ãóÅâÉí 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉK fåÑ∏ê ÇÉåå~ é~ëë~ÖÉ ã®êâíÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ 
ìí áåÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí çÅÜ ä®ãéäáÖ~ â∏êî®Ö~ê ~åîáë~ÇÉëK aÉíë~ãã~ 
Ö®ääÇÉ ®îÉå áåÑ∏ê ê~ëÉêáåÖÉå ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉåI ÉÑíÉêëçã ÇÉåå~ é™ ÑäÉê~ 
éä~íëÉê é~ëëÉê~ÇÉ ∏îÉê ÉääÉê í®íí áåíáää Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ OOTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OOTS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVUQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pçÅâÉåã~êâÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë iìåÇèîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

i®ÖÉí á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ ÄóÖÇ ë~ãí ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí ë™Öë ëçã 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí ÇÉí ëâìääÉ âìåå~ Ñáåå~ë Äçéä~íëÉê çÅÜLÉääÉê Öê~î~ê 
Ñê™å SJTMMM Ñ hê çÅÜ Ñê~ã™í á íáÇÉåK 
fåçã éä~åçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë V éêçîëÅÜ~âíK s~êÉ ëáÖ ÑóåÇ ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê âçã Ñê~ã ëçã ëâìääÉ íóÇ~ é™ ÉñáëíÉåëÉå ~î Éå ä~ÖëâóÇÇ~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖK aÉí ÉåÇ~ ëçã âçã Ñê~ã î~ê Éåëí~â~ êÉÅÉåí~ Ñ∏êÉã™äK f 
~äîÉå á Éå áÖÉåî®ñ~åÇÉ ™âÉê Ñ~ååë Éåëí~â~ éäçÖëé™êI ë~ååçäáâí Ñê™å NVMMJ 
í~äÉíK 

áÇ~ OOTT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OOTU çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
RMRV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _çåÇÄ∏å~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖêìééÄçëí~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

mä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á é~êâã~êâ á hî _çåÇÄ∏å~åI ëíê~ñ áåíáää 
mêóëëÖ™êÇÉåK qçãíÉå äáÖÖÉê á âçêëåáåÖÉå 
dêÉå~Çà®êî®ÖÉåLh~ííÉêìãëî®ÖÉåI é~ê~ääÉääí ãÉÇ cáëâÉÄóî®ÖÉåK `~ RM ã 
∏ëíÉê çã íçãíÉå äáÖÖÉê £ëíê~ båÉÄó TRWNI Éå ëâ™äÖêçéëÜ®ää ãÉÇ ∏îÉê 
RMM ëâ™äÖêçé~êK 
aÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ í®Åâíë Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ íà®äÉI á ÇÉ ÇÉä~ê ëçã Éà î~ê 
í®Åâí~I î~ê íà®äÉåIÅ~ MIOR ãI çÅÜ ÇÉí î~ê ëî™êí ~íí ëÅÜ~âí~K £îÉê ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î óí~å Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê çÅÜ ÑäÉê~ ëÉåíáÇ~ ëâê®éÖêçé~êK 
`Éåíê~äí á çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë Éå Ü®êÇ EOIMñNIR ãF Éå Ü®êÇêÉëí çÅÜ íî™ 
âçâÖêçé~ê EÅ~ MISM ã ëíçê~FK bíí âçäéêçî Ñê™å ÇÉå ëí∏êêÉ Ü®êÇÉå Ü~ê 
ëâáÅâ~íë Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK f ∏îêáÖí Üáíí~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå ìíâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íë ëçã Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í 
áåçã ÇÉí åìî~ê~åÇÉ îáää~çãê™ÇÉí mêóëëÖ™êÇÉåK 

áÇ~ OOTV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOUM çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NRSQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pí~ÄóI oóëí~ÇI sêÉí~ kçêêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
ëä~ÖÉå âî~êíë EN â®êå~I P ~îëä~ÖF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééë®íí~åÇÉ ~î ÑäóÖéä~å é™ éÉä~êÉ îáÇ bQW~å ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î íî™ ëâáäÇ~ 
â~ê~âí®êÉêK 
R ëí Ü®êÇ~ê ~î óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 
pä~ÖÉå âî~êíëI Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí QR ã áåÇáâÉê~ê ãÉëçäáíáâìãK 
bÑíÉê ÖçÇâ®åå~åÇÉ ~î ä®åëëíóêÉäëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë Äçêí P Ü®êÇ~êI 
ë~ãí ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ñäóíí~ÇÉë Éíí Ñ™í~ä ãÉíÉêI Ñ∏ê 
~íí áåíÉ âçãã~ á âçåÑäáâí ãÉÇ ÜìîìÇÇÉäÉå ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖÉåK 
cçêåä®ãåáåÖÉå âî~êäáÖÖÉê ë™äÉÇÉë ìí~åÑ∏ê rlK aÉåå~ ®ê Éà ÄÉÖê®åë~ÇK 
p∏âëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ®îÉå Ñ∏ê ~åëäìí~åÇÉ Öêìëî®Ö Ñ∏ê ìåÇÉêÜ™ääK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ÇÉëK 

áÇ~ OOUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OOUO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSOU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåI hî~êíÉêÉí £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÖàìíÉêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
dàìíÉêá~îÑ~ää á Ñçêã ~î ÇÉÖä~êI ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖI ëã®äíçê çÅÜ 
ÖàìíJí~éé~êI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQJçÅÜ 
`ffJíóéFI âêáíéáéçêI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Ñ∏êëí®êâåáåÖ ~î áåJ çÅÜ 
ìíÄêóíåáåÖëëâóÇÇÉí á Ñçêã ~î åó~ ëí~âÉíëíê®ÅâåáåÖ~êI ë~ãí 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê çÅÜ åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå á 
pâ®ååáåÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìêëâáäàÇÉë ÑÉã çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
aÉëë~ ÄÉëí™ê ~î Éíí îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ ãÉÇ ëé™ê ~î Éíí ÄêçåëÖàìíÉêáI 
çãê™ÇÉå ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI ë~ãí çãê™ÇÉå ãÉÇ 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK `Éåíê~äí áååÉ é™ 
Ñ®åÖÉäëÉçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëçíáÖí ÑóåÇíçãí ä~ÖÉêI ë~ãí å~íìêäáÖ~ 
~åÜçéåáåÖ~ê ~î à®êåÑ®ääåáåÖ~êK píê~ñ åçêÇ∏ëí çã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
ëí~âÉíëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ê Éíí Öê~îÑ®äí é™íê®ÑÑ~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
f ëí~âÉíëíê®ÅâåáåÖÉåë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éíí 
îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ á Ñçêã ~î Öêçé~êI Ü®êÇ~êL®ëëàçêI âìäíìêä~ÖÉêI 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éå ê®åå~ çÅÜ Éíí QMJí~ä ëíçäéÜ™ä E^FK bå Ü®êÇL®ëëà~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉäîáë çÅÜ á ÑóääåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ 
ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíI ÇÉÖÉäÑê~ÖãÉåí çÅÜ ãÉí~ääëâêçíK aÉåå~ Ü~ê NQ`J 
Ç~íÉê~íë íáää VMMJí~äÉí É hêK f çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå âÉê~ãáâ ~î óåÖêÉ 

áÇ~ OOUP çÑ OUVS 



 

 

 
 

à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK píçäéÜ™äÉå Ü~ê éêÉäáãáå®êí íçäâ~íë ëçã ëé™ê ÉÑíÉê 
Éåâä~êÉ îÉêâëí~Çëëâàìä ëçã ÄóÖÖíë çã îáÇ ÑäÉê~ íáääÑ®ääÉåK o®åå~å â~å 
ã∏àäáÖÉå áåÖ™ á Éå ÜìëâçåëíêìâíáçåK kçêê çã îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉí E^F 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä E_FK 
aÉ íêÉ çãê™ÇÉå~ ãÉÇ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê ™íÉêÑáååë á ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ ∏ëíê~ 
ëí~âÉíëíê®ÅâåáåÖÉå E`JbF çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î ™êÇÉêëé™êK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ë~ãíäáÖ~ íêÉ çãê™ÇÉå Ñ~ååë ®îÉå ëíçäéÜ™ä çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê îáäâ~ 
íçäâ~ë ëçã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí î®ëíäáÖ~ëíÉ ~î ÇÉ íêÉ 
çãê™ÇÉå~ ãÉÇ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê E`F Ñ~ååë ®îÉå ëíçê~ Ñä~Åâ~ Öêçé~ê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ ëçíáÖ~ ä~ÖÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää Öêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ 
ëä~ÖÖâäìãé~ê çÅÜ Éíí Ñ™í~ä ëâ®êîçê âÉê~ãáâ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 
NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ~åíóÇÉê ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê Ñê™å åÉçäáíáâìã çÅÜ 
Äêçåë™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OOUQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSOV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
üåî®Ö~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Éíí ÉåÑ~ãáäàëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ~íí O ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ O ã çã 
íçí~äí SM ä∏éãÉíÉê Öê®îÇÉë áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~Çëóí~åK mä~íëÉå 
ìíÖ∏êë Ñ∏ê å®êî~ê~åÇÉ ~î é~êâã~êâ íáää üåî®Ö~ Ö™êÇK 
fåçã ëÅÜ~âíóíçêå~ ìíÖàçêÇÉë ã~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå ~î Å~ MIN ã Ñ∏êå~I 
Ç®êìåÇÉê Ñ∏äàÇÉ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëíÉåáÖí 
ãçê®åÖêìëK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK rê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí 
ÄÉÇ∏ãë éä~íëÉå ëçã âä~ê Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OOUR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ OOUS çÑ OUVS 



  

^fp kê üê 
NRPP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí pé~êêáëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçíçêî®Öë~îÑ~êí çÅÜ áåÇìëíêáÉí~ÄäÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Ñçêíë®ííåáåÖÉå é™ Éå íáÇáÖ~êÉ é™Ä∏êà~Ç 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ QPM ~åä®ÖÖåáåÖ~êK `~ NRM 
Öêçé~êLÖêçéëóëíÉãI OR Ü®êÇ~êI OMM ëíçäéÜ™ä çÅÜ â®ééÜ™äI ÖêçéÜìë\I 
î®Öëíê®ÅâåáåÖI ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êI âçâÖêçé~êI âìäíìêä~ÖÉê ããK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OOUT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NRNR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~î éä~åÉê~Ç åó ä ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çã QM åó~ îáää~íçãíÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OI áåçã iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇI 
lãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ é™ Éå óí~ çã Åáêâ~ 
PMMñRM ã êìåí Éíí áãéÉÇáãÉåí ëçã ~åë™Öë ìåÇÉê ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N 
âìåå~ áååÉÜ™ää~ çã~êâÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
NR ëÅÜ~âí ëçã î~ê Åáêâ~ NIR ãÉíÉê ÄêÉÇ~ çÅÜ ãÉÇ î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ 
Öê®îÇÉë êìåí áãéÉÇáãÉåíÉíK ä Ñóê~ ~î ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ìêä~â~ÇÉ á çÅÜ 
å™Öçí ÇáÑÑìë~ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ê®åå~ ëçã íêçäáÖÉå â~å Ñ∏ê~ë íáää Éå 
ÜóÇÇâçåëíêìâíáçåK 
e®êÇ~êå~ î~ê ~ää~ ä™åÖëã~ä~ çÅÜ Ü~ÇÉ ìåÖÉÑ®êäáÖí ã™ííÉå NIOJNIRñMIQ 
ãK aàìéÉå ä™Ö é™ ãÉää~å MINJMINR ãK e®êÇ~êå~ áååÉÜ∏ää Äêìåëî~êí 
ë~åÇáÖ ëáäí ãÉÇ âçäëí®åâí çÅÜ âçäÄáí~êK fåÖ~ ÑóåÇK 
o®åå~å î~ê çãâêáåÖ O ã ä™åÖ çÅÜ MIPR ã ÄêÉÇK aÉå î~ê ëî~Öí Ä∏àÇ çÅÜ 
Ü~ÇÉ Éíí Çàìé é™ Åáêâ~ MIOR ãK _êìåëî~êí ãçí Öê™ ë~åÇáÖ çÅÜ äÉêáÖ ëáäíK 
d~åëâ~ ãóÅâÉí âçä çÅÜ âçäÄáí~êK fåÖ~ ÑóåÇK 

a~íÉêáåÖW p~ååçäáâí ëíÉå™äÇÉêK bñ~âí ë~ãã~ íóé ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ê®ååçê 

áÇ~ OOUU çÑ OUVS 



Üáíí~ÇÉë Ä~ê~ å™Öê~ âáäçãÉíÉê Äçêí á _äÉÅâÉåëí~Ç OMMNK 
aÉëë~ Ü~ê `NQ Ç~íÉê~íë íáää ãÉëçäáíáâìãK 

o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

jà∏äÄó 

áÇ~ OOUV çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

^fp kê üê 
NSPV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pWí mÉêI píê™I lêäìåÇ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖ é™ ëíê®Åâ~å cóää~ J pí~îä∏ë~ á pWí mÉêI píê™ çÅÜ lêäìåÇ~ 
ëçÅâå~êI s~ÇëíÉå~ âçããìåK 
bäâ~ÄÉäå ëâ~ää ~åëäìí~ë íáää íêÉ éä~åÉê~ÇÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ 
eçîÖ™êÇÉå NWQI eçî ëçÅâÉå ë~ãí pí~îä∏ë~ PWQ çÅÜ NRWNI lêäìåÇ~ 
ëçÅâÉåK pí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉå Ö∏êë á ™âÉêã~êâK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N áååÉÑ~íí~ÇÉ áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîÖÉåçãÖ™åÖK ríáÑê™å êÉëìäí~íÉí Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé O á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ~ê é™ 
ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉëë~ î~ê ëíê®Åâ~å îáÇ cóää~ Ö™êÇI 
é™ Ü∏àÇêóÖÖÉå é™ íçãíÉå qêÉâ~åíÉå NWN ë~ãí Ü∏àÇêóÖÖÉå åçêêìí Ñê™å 
íçêéÉí qçêâ~å çÅÜ îáÇ~êÉ ä®åÖë ëçÅâÉåÖê®åëÉå ãÉää~å píê™ çÅÜ lêäìåÇ~K 
sáÇ cóää~ Ö™êÇ íçÖë OU ëÅÜ~âí ìééK e®êÇÄçííå~êI âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉå ë~ãí ëí∏êÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK m™ íçãíÉå qêÉâ~åíÉå NWN ÇêçÖë P 
ëÅÜ~âíK bíí ëî~êíI ëçíáÖí çãê™ÇÉ ëçã ~åíáåÖÉå â~å î~ê~ Éå Ü®êÇÄçííÉå 
ÉääÉê Éå âìäíìêä~ÖÉêêÉëí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _™ÇÉ îáÇ cóää~ çÅÜ é™ qêÉâ~åíÉå NWN 
àìëíÉê~ÇÉë â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ë™ ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããÉê ~íí 
ÄÉê∏ê~ëK i®åÖë ëçÅâÉåÖê®åëÉå ãÉää~å píê™ çÅÜ lêäìåÇ~ ÇêçÖë NV ëÅÜ~âíK 

áÇ~ OOVM çÑ OUVS 



 fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÜÉä~ ÇÉí ìíêÉÇÇ~ çãê™ÇÉí â~å 
Éñéäç~íÉê~ë Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäÄóÖÖå~íáçå ÉÑíÉê Ñ∏êÉëä~Öå~ àìëíÉêáåÖ~ê ~î 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

o~® kê 

p~åâí mÉê NSWN 

i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

p~åâí mÉê 

p~åâí mÉê NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí mÉê 

p~åâí mÉê NUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí mÉê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí mÉê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ lêäìåÇ~ 

áÇ~ OOVN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRNS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉääI êìåëíÉåI ãáååÉëëíÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ñ∏ê s^ áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ìíÖáÅâ Ñê™å Éå éìåâí ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê p∏êÄó ∏ÇÉâóêâçÖ™êÇë 
åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåK a®êáÑê™å ëíê®ÅâíÉ ÇÉí ëáÖ ™í ppl ∏îÉê Éå ë~åâ ®åÖ çÅÜ 
îáÇ~êÉ ìéé ãçí ÄóÖÖå~ÇëãáååÉí p∏êÄó êìåÇäçÖÉK p~ãã~åä~Öí 
ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ NOM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIM ã çÅÜ Éíí 
Çàìé ëçã î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIQ íáää OIR ãK 
£îÉê ®åÖëã~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ä~ÖÉêÄáäÇÉå ~î Éíí Å~ NIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ 
íçêîI ëî®ãÖóííà~ çÅÜ ëâáâí ãÉÇ ë®îLî~ëëK aÉíí~ ìåÇÉêä~Öê~ÇÉë ~î 
éçëíÖä~Åá~ä äÉê~K 
sáÇ ä~ÇìÖ™êÇëéä~åÉå âìåÇÉ Éå ã®åÖÇ êÉÅÉåí~ ã~êâáåÖêÉéé âçåëí~íÉê~ëI 
Ää ~ á Ñçêã ~î ëí∏êêÉ ~îÑ~ääëÖêçé~ê ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê Ñê™å 
Éå åÉÇÄê®åÇ ÄóÖÖå~ÇK 
fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åÇê~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ ÄÉî~ê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ OOVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OOVP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSPP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pî~åëÜ~äëI o∏âI píçê~ üÄóI s®ÇÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê Éäâ~ÄÉä é™ ëíê®Åâ~å oóâÉí J 
pâÉÄó á ëçÅâå~êå~ pî~åëÜ~äëI s®ÇÉêëí~ÇI o∏â çÅÜ píçê~ üÄó á jà∏äÄó 
çÅÜ £ÇÉëÜ∏Öë âçããìåÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
bäâ~ÄÉäå ëâìääÉ ~åëäìí~ë íáää ëàì éä~åÉê~ÇÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâ é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ 
s~ää~ NWPI hóäÉÄÉêÖ NWNI dä®å™ë NWN ë~ãí pâÉÄó VWN çÅÜ qìåÖÉäìåÇ~ TWNK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~ééN ëçã áååÉÑ~íí~ÇÉ áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîÖÉåçãÖ™åÖI ìíÑ∏êÇÉë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs 
£ëíK pí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉå ëâìääÉ Ö∏ê~ë á î®Öëä®åí ÉääÉê 
∏îÉêÖáîÉå à®êåî®ÖëÄ~åâI îáäâÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë Éà ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
ríáÑê™å êÉëìäí~íÉí Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé ä ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìíêÉÇåáåÖÉåë 
Éí~éé O á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ~ê é™ íî™ ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå EëÉ ÇÉí~äàâ~êíçêFK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å £ijWë ëáÇ~ ®ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí â~å 
Éñéäç~íÉê~ë ÉÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖK 

áÇ~ OOVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o∏â 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pî~åëÜ~äë 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ OOVR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRNT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
sÉêâëí~Çë∏åI h~å~äàçêÇÉåI s®êÇëÜìëÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
mä~íëÉå ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI Ñê®ãëí Ñ∏ê 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê é™ Éå åáî™ ~î Å~ VM ã∏ÜK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK j~ëëçêI íêçäáÖÉå Ñê™å â~å~äÄóÖÖÉíI î~ê é™Ñ∏êí íáää 
Éå íàçÅâäÉâ ~î ëçã ãÉëí N ãK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë ÇÉí íáÇáÖ~êÉ 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí çÅÜ çê∏êÇ ìåÇÉêÖêìåÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçí~ä~ OSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

áÇ~ OOVS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRPQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
üåÉëí~ÇI o~ãÄçÇ~ä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄìëëÖ~í~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ê∏êÇÉ Éå Å~ NRM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ QM ã ∏ëíÉê çã 
Öê~îÑ®äíÉíK pÅÜ~âí íçÖë ìééK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OOVT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSPQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_ê®ååíçêéI páä~I h~äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå á Ñçêã ~î ëíçäéÄóíÉåI åó 
äìÑíäÉÇåáåÖ çÅÜ åó àçêÇäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î Ç™äáÖí ìåÇÉêä~Öëã~íÉêá~ä á çãê™ÇÉí 
ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ âìäíìêãáäà∏Éê çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
p~ãíäáÖ~ ëíê®Åâçê ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉí ÄÉëáâí~ÇÉë Ñ∏ê ~íí 
ë®âÉêëí®ää~ ~íí áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉíK fåÖ~ 
íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áåÖ~ éä~íëÉê Ç®ê ÇçäÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
í®åâ~ë î~ê~ ÄÉä®Öå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OOVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

áÇ~ OOVV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RNVN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
bOOI sáåíÉêî~Çëéä~åI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíëéä~åÉêå~ àìëíÉê~ÇÉë ë™ ~íí ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ áåíÉ ÄÉê∏êÇÉ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ~êÄÉíÉíë 
ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPMM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSPS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåI hî~êíÉêÉí £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âî~êíëI î®îíóåÖÇI ëä®åÇíêáëëçêI âÉê~ãáâ Eà®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI 
∏ëíÉêëà∏âÉê~ãáâI _ffWQJ çÅÜ `fJíóéI éçêëäáåLÑ~à~åëFI Öä~ëI ãóåíI à®êåëâÉÇI 
ÄêçåëîáâíE\FI ÄäóéäçãÄÉêI ÄêóåÉåI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ çÅÜ 
çÄê®åÇ~ ÄÉåI âêáíéáéçê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå é™Ö™ÉåÇÉ ìíÄóÖÖå~Ç áåçã âêáãáå~äî™êÇë ~åëí~äíÉå 
á pâ®ååáåÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã Ñóê~ 
ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉå Ç®ê Éñéäç~íÉêáåÖ âçããÉê ~íí ëâÉK 
qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Ää ~ Éíí îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
ÄêçåëÖàìíåáåÖ çÅÜ ëãáÇÉI ë~ãí çãê™ÇÉå ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~êI ìåÇÉêë∏âíë áåçã ~åëí~äíëçãê™ÇÉíK qî™ ~î ÇÉ åì 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉå~ ~åëäìíÉê ÇáêÉâí íáää Äçéä~íëçãê™ÇÉå~ pâ®ååáåÖÉ 
PNWN çÅÜ PQWN çÅÜ ìíÖ∏ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ ~î ÇÉëë~K 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê  á Ñçêã ~î Éå âçâÖêçéI Ü®êÇ~êI Ü®êÇÄçííå~ê çÅÜ 
~îÑ~ääëÖêçé~êI ë~ãí ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™ä Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë á ÇÉ ìíî~äÇ~ 
çãê™ÇÉå~K f ~åëäìíåáåÖ íáää Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê Ää ~ âÉê~ãáâ ~î 
à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê çÅÜ ∏ëíÉêëà∏âÉê~ãáâI é™íê®ÑÑ~íëK f Éíí ~î çãê™ÇÉå~ 
â~å Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉêáåÖëã®ëëáÖí âçééä~ë íáää ÇÉí íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ ÄêçåëÖàìíÉêáÉíK a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ Éå âçâÖêçé çÅÜ Éå 
êÉâí~åÖìä®ê Ñçêã~íáçå ~î ê®ååçê çÅÜ ëíçäéÜ™äI éêÉäáãáå®êí íçäâ~Ç ëçã 
ëé™ê ÉÑíÉê Éíí ÜìëK 
p~ãíäáÖ~ ìåÇÉêë∏âí~ óíçê ìééîáë~ÇÉ ëé™ê ÉÑíÉê ®êàåáåÖ á Ñçêã ~î 
çãÑ~íí~åÇÉ çÅÜ î®äÄÉî~ê~ÇÉ é~êíáÉê ãÉÇ ™êÇÉêëé™êK üêÇÉêëé™êÉå Ü~ê 

áÇ~ OPMN çÑ OUVS 



 

 
 

 

ë~ãã~ ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ çêáÉåíÉêáåÖ ëçã ÇÉ ëçã íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíëK 
üêÇÉêëé™êÉå áåçã pâ®ååáåÖÉ PQWN Ü~ê îáÇ Éå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
Ç~íÉê~íë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ãÉÇ~å ÇÉ áåçã pâ®ååáåÖÉ PNWN Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ îáë~í é™ Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ~êK f Ä™Ç~ ÇÉëë~ çãê™ÇÉå 
∏îÉêä~Öê~ë Äçéä~íë®ãåáåÖ~êå~ ~î ™êÇÉêëé™êÉåK 
fåçã íêÉ ~î ÇÉäçãê™ÇÉå~ Ü~ê ëí∏êêÉ ã∏êâÑ®êÖ~ÇÉ é~êíáÉê é™íê®ÑÑ~íëK 
aÉëë~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ™êÇÉêëé™ê çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áååÉÜ∏ää Éå 
ëçíáÖ Üìã∏ë ë~åÇ ãÉÇ Éåëí~â~ âçäÑê~ÖãÉåíK j∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ Ü~ê 
éêÉäáãáå®êí íçäâ~íë ëçã ëã®êêÉ î~ííÉåë~ãäáåÖ~êK hçä Ñê™å íî™ äáâå~åÇÉ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI é™íê®ÑÑ~ÇÉ îáÇ ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êÇ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~I Ü~ê ÖÉíí Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ëÉååÉçäáíáâìãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPMO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSPO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hóäÉÄÉêÖI dä®å™ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íêÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâ ãÉÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíI âê~åéä~íëÉêI ëÉêîáÅÉî®Ö çÅÜ Éäâ~ÄÉä 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêK 
bí~éé O Ü~ê ìíÑ∏êíë á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ é™ çãê™ÇÉå~ Ñ∏ê ÇÉ 
éä~åÉê~ÇÉ îáåÇâê~ÑíîÉêâÉå ë~ãí ä®åÖë ãÉÇ ëÉêîáÅÉî®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK m™ 
íî™ ~î ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ÑìåÇ~ãÉåíëéä~íëÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ 
êÉëéÉâíáîÉ ã∏àäáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ç~ é™ ã∏àäáÖ 
Ñçêåä®ãåáåÖ Ñäóíí~ÇÉë Ç®êÑ∏ê éä~íëÉêå~ Ñ∏ê ÇÉ íî™ ÑìåÇ~ãÉåíÉå å™Öê~ 
ãÉíÉêK bÑíÉê ÇÉëë~ àìëíÉêáåÖ~ê ®ê £ijWë ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~íí ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î 
îáåÇâê~ÑíîÉêâÉå ãÉÇ ëÉêîáÅÉî®Ö çÅÜ Éäâ~ÄÉä â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã 
éä~åÉê~íK 

áÇ~ OPMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pî~åëÜ~äë 

áÇ~ OPMQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NRPO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
sêáååÉîá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Ü~êíëI ëä~ÖÉå âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ™íÉêëâ~é~åÇÉ ~î î™íã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÇÉäë ëçã ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI ÇÉäë ÖÉåçã 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK qçí~äí Öê®îÇÉë QR ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ çã Å~ NMMM ãK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ®åÖëJ 
çÅÜ ™âÉêã~êâ çÅÜ çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NP Ü~K 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ åó~ ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~êK 
p∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå äçâ~äáëÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê é™ Éíí ÑäÉêí~ä éä~íëÉêI îáäâ~ 
â~å ÇÉä~ë áå á íêÉ çãê™ÇÉå ÉåäáÖí ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K aÉí ëí∏êëí~ çãê™ÇÉí á p 
áååÉÜ∏ää Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ÑóåÇ ~î 
âÉê~ãáâ çÅÜ ëä~ÖÉå âî~êíëK lãê™ÇÉí îÉííÉê ãçí Éå î™íã~êâë®åÖ á sK 
lãê™ÇÉí á £ áååÉÜ∏ää Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä çÅÜ êáâíäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK 
i®ãåáåÖ~êå~ â~å ìíÖ∏ê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ãÉå â~å çÅâë™ Ü~ Éíí 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê~î~êå~ çãÉÇÉäÄ~êí £ çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ep~åâí 
gçÜ~ååÉë SVWNFK aÉí ãáåëí~ çãê™ÇÉíI á sI áååÉÜ∏ää Ü®êÇ~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåK 
aÉíí~ çãê™ÇÉ ëíê®ÅâÉê ëáÖ ë~ååçäáâí óííÉêäáÖ~êÉ ™í ps ìí~åÑ∏ê 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ OPMR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë SVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p~åâí gçÜ~ååÉë 

áÇ~ OPMS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSPT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI â~äâÄêìâI íÉÖÉäI ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ä®åÖë ãÉÇ 
ê∏êäÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK 
píê®ÅâåáåÖÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ NUM ä∏éãÉíÉêK sáÇ ìíÖ™åÖëéìåâíÉå á 
i~åíã~åå~Ö~í~å çÅÜ Éíí PMJí~ä ãÉíÉê ∏ëíÉêìí î~ê ÇÉí ìíëÅÜ~âí~íK aÉíí~ 
Ü~ê ãÉÇ ë®âÉêÜÉí Öàçêíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ãçÇÉêå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ 
éä~íëÉåK a®êÉÑíÉê éê®Öä~ÇÉë ä~ÖÉêÄáäÇÉå ìíãÉÇ ëÅÜ~âíÉí ~î Éíí Å~ MIP ã 
íàçÅâí ãóääáÖí çÇäáåÖëJLéäçÖä~ÖÉêK aÉíí~ ìåÇÉêä~Öê~ÇÉë ÇáêÉâí ~î 
ìåÇÉêÖêìåÇÉå á Ñçêã ~î éçëíÖä~Åá~ä äÉê~K sáÇ ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë ÜìëÖêìåÇÉê á Ñçêã ~î ÜìÖÖå~ ëóääëíÉå~ê ëóåäáÖ~ á 
ã~êâóí~åK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êK aÉå Éå~ áååÉÜ∏ää ÜìëÜ™ääë~îÑ~ää ëçã ÄÉÇ∏ãë ëçã 
ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÜìëÖêìåÇÉêå~K aÉå ~åÇê~ Ü~ÇÉ Éå ëî~Öí ëçíáÖ ÑóääåáåÖ ãÉÇ 
å®êî~êç ~î ëã™ëíÉå çÅÜ ë~âå~ÇÉ Ç~íÉêáåÖëÄ~ê~ âçãéçåÉåíÉêK m™ éä~íëÉå 
Ü~ê ûåÖÖ™êÇÉå äÉÖ~íI îáäâÉå Ñäóíí~ÇÉë ìí Ñê™å ^ëâ~ Äó á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ä~Ö~ ëâáÑíÉí NUQO ~äíÉêå~íáîí NUSOK 

áÇ~ OPMT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OPMU çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NRPN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_ê™ååÉëí~ÇI o~ãÄçÇ~äI hî~êíÉêÉí pâ™äëî~ãéÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI h~êáå iáåÇÉÄä~Ç 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI 
Ñäáåí~îëä~ÖI âî~êíë~îëä~ÖI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
d`Jî®ÖÉå î~ê íáÇáÖ~êÉ éä~åÉê~Ç ~íí ä®ÖÖ~ë ä®åÖêÉ ãçí åçêêI ãÉå Ñäóíí~ÇÉ 
éÖ~ ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ cr îáë~ÇÉ é™ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê EkçêÇáåI m NVVPI 
pà∏ëî®êÇI i NVUVFK 
d`Jî®ÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã çãÖÉë ~î ÄÉêÖ ãçí ks çÅÜ p£I 
ãçí p îáÇí~ê Éå Ñä~Åâ äÉêÑóääÇ Ç~äÖ™åÖK m™ ÄÉêÖëÜ∏àÇÉå ãçí ks Ñáååë 
p~åâí gçÜ~ååÉë UWNI pãÉÇÄóÖê~îÑ®äíÉíK 
i®åÖë ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î d`Jî®ÖÉå Üáíí~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå 
®ëëà~I Ü®êÇ~êI Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éíí íìåí âìäíìêä~ÖÉê ìí~å ÑóåÇK qî™ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ÉîK â~å î~ê~ Öê~î~ê ìééí®ÅâíÉë çÅâë™K aÉå Éå~ ìíÖ∏êë 
~î Éå íáãÖä~ëÑçêã~Ç Öêçé ãÉÇ âÉê~ãáâ Ñê™å ãáåëí íî™ â®êäI ÇÉä~ê ~î ÇÉí 
Éå~ â®êäÉí ë~íí âî~ê á ÖêçéÉåë î®ÖÖ~êK aÉå ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î 
Éå Ñä~Åâ Öêçé ãÉÇ ÑóåÇ ~î çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI Ää ~ Éå â®âÉ Ñê™å Ü®ëíLå∏íI 
Éåëí~â~ Äê ÄÉå ë~ãí Éíí à®êåÑ∏êÉã™ä ãÉÇ í™åÖÉ îáäâÉí íçäâ~ÇÉë ëçã Éå ÑáäK 
m™ ÇÉå Ü∏Öëí~ åáî™å ä®åÖë d`Jî®ÖÉå Ñ~ååë é™ Éå éä~í™ íàçÅâ~I 
ÑäÉêëâáâí~ÇÉ âJä~ÖÉêK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ íàçÅâäÉâÉå ~î âJä~ÖêÉå ìééÖáÅâ 
ëçã ãÉëí íáää MISM ãK ä k ìíâ~åíÉå ~î âJä~ÖêÉí Ñ~ååë ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Öêçé~ê çÅÜ Éå í®íí ä~ÖÇ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖK cóåÇÉå á 

áÇ~ OPMV çÑ OUVS 



 

~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ äáâëçã á âJä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î êÉä~íáîí êáâäáÖí ãÉÇ çÄê®åÇ~ 
ÄÉåI Äê®åÇ~ ÄÉåI Éåëí~â~ âÉê~ãáâÄáí~êI íî™ Ñäáåí~îëä~Ö Éíí âî~êíë~îëä~Ö 
çÅÜ Éå Äáí ëä~ÖÖI ä âJä~ÖêÉå Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK m™ k ëáÇ~å ~î 
âê∏åÉí î~ê ã~êâÉå ëí∏êÇ ~î âê~ÑíáÖ~ áåÖêÉéé á Ñçêã ~î Éíí ÖêìëLë~åÇí~ÖK 
bå Öêçé ãÉÇ ãóÅâÉí âçä çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~ê Ñ~ååë é™ ÇÉåå~ 
ëáÇ~ ~î âê∏åÉíK 
qçäâåáåÖ ~î ä~ÖêÉåW 
p∏Çê~ ÇÉäÉå ~î d`Jî®ÖÉå ä∏éÉê ÖÉåçã Éå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå ëçã ~åî®åíë 
Ñ∏ê ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉíI ë~ãí ÉîK Éåëí~â~ Öê~î~êK aÉ íàçÅâ~ âJä~ÖêÉå é™ 
âê∏åÉí Ü~ê ìééëí™íí ÖÉåçã ~íí Éå å~íìêäáÖ ëî~Åâ~Lî~ííÉåÜ™ä Ñóääíë áÖÉå 
ãÉÇ Äçéä~íëã~íÉêá~äK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí Äçéä~íëÉå Ñçêíë®ííÉê ãçí ∏ëíÉêI Ç®ê Éå ãóÅâÉí 
ä®ãéäáÖ Äçéä~íëéä~í™ ÑáååëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NONWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OPNM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSPU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåI hî~êíÉêÉí £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÖàìíÉêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
dàìíÉêá~îÑ~ääI ãÉí~ääâäáééI ãóåíI ë∏äàçêI ëíê∏åáåÖ~êI âå~éé~êI 
ÄäóéäçãÄÉêI ëéáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãã~êI ÄÉëä~ÖI Äê®åÇ äÉê~I hÉê~ãáâ 
E£ëíÉêëà∏I _ffWPJI _ffWQJ çÅÜ `ffJíóéI Ñ~à~åëFI âêáíéáéçêI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ~ 
ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Ñ∏êëí®êâåáåÖ ~î áåJ çÅÜ 
ìíÄêóíåáåÖëëâóÇÇÉíI á Ñçêã ~î åó~ ëí~âÉíëíê®ÅâåáåÖ~êI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ QRMM ã K aÉåå~ Ñ∏êÉÖáÅâë 
~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ ÑÉã çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìêëâáäàÇÉëK 
aÉëë~ ÄÉëí™ê ~î Éíí îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ ãÉÇ ëé™ê ~î Éíí ÄêçåëÖàìíÉêáI 
çãê™ÇÉå ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êI ë~ãí 
çãê™ÇÉå ãÉÇ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êK 
råÇÉê Ü∏ëíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ÑäÉê~ çãê™ÇÉå ãÉÇ çãÑ~íí~åÇÉ çÅÜ 
î®äÄÉî~ê~ÇÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ™êÇÉêëé™êK qáää ™êÇÉêëé™êÉå 
âìåÇÉ íìåå~ ä~ÖÉê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖëàçêÇ âçééä~ëK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
™êÇÉêëé™êÉå Ñ~ååë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ãáåÇêÉ 
Öêçé~êI ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™ä ë~ãí Éåëí~â~ Ü®êÇÄçííå~êK bíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëí∏êÜ™ä éä~ÅÉê~ÇÉ á ÑäÉê~ ê~ÇÉê Ü~ê íçäâ~íë ëçã ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå 
ÜìãäÉÖ™êÇK ^åÇê~ ~åÜçéåáåÖ~ê ~î ëí∏êÜ™ä Ü~ê íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê 
Ö®êÇÉëÖ™êÇ~êK 
p∏ÇÉê çã hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çêÉÖÉäÄìåÇå~ Öêçé~ê ãÉÇ 
ëçíJ çÅÜ âçäÄä~åÇ~Ç ÑóääåáåÖK aÉëë~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã í®âíÖêçé~ê Ñ∏ê 
à®êåìíÑ®ääåáåÖ~êI ë â ëâÉåÜ®ää~K f ë~ãã~ çãê™ÇÉ ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éå 

áÇ~ OPNN çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

íê~ííÑçêã~Ç Öêçé íçäâ~Ç ëçã Éå ÄêìååK píçäéÜ™ä ~åíóÇÉê ~íí ÇÉå î~êáí 
Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ Éå ∏îÉêÄóÖÖå~Ç çÅÜ Éå ìééÜ∏àÇ ê®åå~K f ÑóääåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏ëíÉêëà∏âÉê~ãáâ çÅÜ Éåëí~â~ ÄÉåK 
sáÇ ÖàìíÉêáÉí ëÅÜ~âí~ÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå åÉê íáää ™âÉêàçêÇÉå ëçã Ü∏êÇÉ íáää 
ÇÉå ™âÉê ëçã î~ê á Äêìâ Ñê~ã íáää ÇÉëë ~íí hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå 
ÄóÖÖÇÉë é™ NVSMJí~äÉíK üâÉêàçêÇÉå ~îë∏âíÉë ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçê á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Äçêí ëâáâíîáë ãÉÇ ã~ëâáå åÉê íáää 
Ñçêåä®ãåáåÖëåáî™K üâÉêàçêÇÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ éä∏àíë ®åÇ~ åÉê á 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí áåÖ~ çëí∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê Ñáååë 
ÄÉî~ê~ÇÉK c∏êÉã™ä ëçã Ñìååáíë á âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ê éä∏àíë 
çãâêáåÖ çÅÜ Ää~åÇ~íë ãÉÇ óåÖêÉ ã~íÉêá~ä ëÉÇ~å ãÉÇÉäíáÇÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~îë∏âåáåÖÉå ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçê Ü~ê Éíí çãÑ~íí~åÇÉ 
ÑóåÇã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~íëK pçã ÉñÉãéÉä â~å å®ãå~ë ãóåí Ñê™å îáâáåÖ~íáÇ 
íáää NUMMJí~äI ë∏äàçêI ëíê∏åáåÖ~êI ÄÉêäçÅâÉêI ÄÉëä~Ö ãã ë~ãí ÖàìíÉêá~îÑ~ää á 
Ñçêã ~î ä∏ÇãÉí~ääÄáí~êI ëã®äíçêI ëä~ÖÖ çÅÜ ãÉí~ääâäáééK _ä~åÇ ÑóåÇÉå 
Ñáååë Éíí Ñ∏êÖóääí ÄÉëä~ÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ü~ê ®îÉå 
∏ëíÉêëà∏âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~íëK sáëë~ ~î ãÉí~ääÑóåÇÉå â~å à®ãÑ∏ê~ë ãÉÇ 
ã~íÉêá~ä Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î NNMMJí~äë ä~ÖÉê á içåÇçåK _ä~åÇ ~åå~í 
Ñáååë Éå ä∏îÑçêã~Ç ÄÉêäçÅâ ëçã ®ê Éå Éñ~âí âçéá~ ~î Éå ë~ãäáåÖ 
ÄÉêäçÅâÉê Ñìåå~ á içåÇçåK 
i®ãåáåÖ~êå~ Ü∏ê~åÇÉ íáää ÖàìíÉêáÉí çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉíí~ ìíÖàçêÇÉë 
~î Ñóê~ ëã®äíÖêçé~êI íî™ ~îÑ~ääëÖêçé~ê çÅÜ ÑäÉê~ ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™äK bå 
ÇÉä ~î Éå ÇìÄÄÉä ÖàìíÖêçé íçÖë ìéé ëçã éêÉé~ê~í çÅÜ ìåÇÉêë∏âë 
áåçãÜìë á îáåíÉêK aÉåå~ Öêçé áååÉÜ™ääÉê Ää ~ Éå ëíçê âäìãé ~î âêçëë~ÇÉ 
ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåí ë~ãí Äáí~ê ~î ÇÉÖä~ê çÅÜ ãÉí~ääëã®äíçêK f ÖêçéÉå Ü~ê 
®îÉå Öä∏Çëâ~ä é™íê®ÑÑ~íë îáäâÉí ~åíóÇÉê ~íí ®îÉå ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉí 
Ñ∏êÉâçããáí é™ éä~íëÉåK pã®äíÖêçéÉå Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää VMMJí~äÉí É hêK 
^î ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™äÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ÖàìíÉêáÉí â~å ë~ååçäáâí ÑäÉê~ 
âçééä~ë íáää ÖàìíÉêáÉí á Ñçêã ~î ëâ®êãí~â ÉääÉê Éåâä~êÉ ~êÄÉíëëâàìäI ãÉÇ~å 
~åÇê~ Ü∏ê íáää ~åëäìí~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f Ä™ÇÉ ëã®äíÖêçé~ê çÅÜ 
~îÑ~ääëÖêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë £ëíÉêëà∏âÉê~ãáâK aÉ Ñ∏êÉã™ä ëçã íáääîÉêâ~íë 
îáÇ ÖàìíÉêáÉí íóÅâë á ëíçê ìíëíê®ÅâåáåÖ ìíÖ∏ê~ë ~î ëãóÅâÉå á Ñçêã ~î 
ÄÉêäçÅâÉêI ëé®ååÉåI ÄÉëä~Ö çÅÜ ëíê∏åáåÖ~êK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê ™íÉêÑáååë é™ ë~ãíäáÖ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóíçêK aÉ ìíÖ∏êë á 
ÜìîìÇë~â ~î ëíçäéÜ™ä î~ê~î ÜìîìÇÇÉäÉå ë~âå~ê ëíÉåëâçåáåÖK ûîÉå 
Éåëí~â~ Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê Ñáååë Ää~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K jáåÇêÉ çãê™ÇÉå 
ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ü~ê çÅâë™ ìåÇÉêë∏âíëK 
a~íÉêáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉí Ü®êê∏ê Ñê™å ÇÉ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ëçã ÉêÜ∏ääë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉëë~ îáë~ê é™ ~âíáîáíÉíÉê á çãê™ÇÉí 
ìåÇÉê ë™î®ä åÉçäáíáâìãI ëçã Äêçåë™äÇÉêI ëÉå îáâáåÖ~íáÇ çÅÜ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇK cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖ∏êë íáää ~ääê~ ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êÉã™ä 
Ç~íÉê~ÇÉ íáää éÉêáçÇÉå ëÉå îáâáåÖ~íáÇ J ãÉÇÉäíáÇK 

áÇ~ OPNO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPNP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRPM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí e∏àÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQJíóéFI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñçê Ç~Öî~ííÉå ë~ãí 
ìíÑóääå~Çë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå Å~ RM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ä®åÖë ãÉÇ íî™ 
ÄóÖÖå~Çëâêçéé~ê ëçã áåê~ã~ê áååÉêÖ™êÇÉå á ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉêK 
eìîìÇÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éíÉ á ÑêáëÅÜ~âí Ñçê ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~K f ëÅÜ~âíÉíë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™ 
Éíí âçêí~êÉ é~êíáK aÉëë~ âìäíìêä~ÖêÉå ~åíóÇÉê ~íí ÇÉí áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå â~å Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK ríÑóääå~Çë~êÄÉíÉå~ áååÉÄ~ê 
~íí Ö™êÇëóí~åë ë∏Çê~ ÇÉä Ü∏àÇÉë ìéé Å~ ä ãK 

áÇ~ OPNQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPNR çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NROV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí däìÖÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå p~åâí 
gçÜ~ååÉë PMWNI ë~ãí ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉíK 
lãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ ëÅÜ~âí~êÄÉíÉå çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ 
ã~ëëçêI Éå Ü®êÇ Ñ~ååë ÇçÅâ é™ Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã p~åâí 
gçÜ~ååÉë PMWNK e®êÇÉå Öê®îÇÉë ìí çÅÜ Éíí âçäéêçî ëâáÅâ~ÇÉë Ñ∏ê NQ`J 
Ç~íÉêáåÖK qêçäáÖ Ç~íÉêáåÖW óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPNS çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NROU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêéI s®ê∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáåI mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÇêóÖí NMM MMM ãO ëíçêíK 
fåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉíK 
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ^åÅóäìëëà∏åë Ñçêå~ ëíê~åÇäáåàÉI 
áåçã çãê™ÇÉí ëóåäáÖ ëíê~åÇî~ää çÅÜ ëíê~åÇÜ~âK píçê~ ÇÉä~ê ~î óí~å ®ê 
ä®ãéäáÖ~ Ñ∏ê Äçéä~íëä®ÖÉåI Ñ∏êÉíê®ÇÉäëÉîáë âìëí~åâåìíå~ Ñê™å 
ãÉëçäáíáâìãK ûîÉå óåÖêÉ ä®ãåáåÖ~ê â~å Ñ∏êÉâçãã~K 
qêÉ çãê™ÇÉå î~äÇÉë ìíI çÄàÉâí fJfff îáäâ~ â~å êóãã~ éêÉëìãíáî~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉå~ Ñ∏êÉëä™ë ëçã ä®ãéäáÖ~ Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ 
Ñê~ãíáÇ~ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~êK 

áÇ~ OPNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

h®êå~ NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

h®êå~ NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPNU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NROT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêäÉÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ÉîÉåíìÉää Ñ∏êÉâçãëí ~î Ü®ääêáëíåáåÖ~êK 
bíí ÑäÉêí~ä Ü®ää~ê êÉåë~ÇÉë çÅÜ Äçêëí~ÇÉëI ãÉå áåÖ~ Ü®ääêáëíåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPNV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSPM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
jìåâÄêçÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ?å®ëí~å ëíÉåÖçÇë?F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå ®äÇêÉ s^JäÉÇåáåÖ ëâìääÉ Äóí~ë ìí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí âçã ~íí çãÑ~íí~ Å~ O ñ T ãI ãÉÇ Éíí ëí∏êëí~ Çàìé ~î Å~ OIR ãK 
`~ SMB ~î ëÅÜ~âíÉíë âìäíìêä~ÖÉêîçäóã îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ìíëÅÜ~âí~í ëÉÇ~å 
íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçã çäáâ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK råÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖë êÉä~íáîí íìåå~ Ä®êä~ÖÉê îáÇíçÖ Éå âìäíìêä~ÖÉêëÉâîÉåë 
ëçã Ñçêíë~ííÉ åÉÇ íáää Éå åáî™ ~î Å~ OIQ ã ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K 
råÖÉÑ®ê ãáíí á ëÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇêáâíåáåÖ âìåÇÉ Éå Öê®åë ìêëâáäà~ë ãÉÇ 
çäáâ~ â~ê~âí®ê ~î âìäíìêä~ÖÉê é™ ∏ãëÉ ëáÇçêK i~ÖÉêÄáäÇÉå ìí ãçí Ö~í~å 
Ü~ÇÉ â~ê~âí®êÉå ~î ®äÇêÉ Ö~íìä~ÖÉê çÅÜ JÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK jçí ~åÇê~ Ü™ääÉí 
â~ê~âí®ê ~î íçãíã~êâK f åçêê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉåë ëÉâíáçåI áå ãçí Ö™êÇÉå íáää 
âî eÉêíáÖÉå OI Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ãóÅâÉí ÖçÇ~ 
ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK e®ê çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éå íê®âçåëíêìâíáçåI ëçã â~å 
íçäâ~ë ëçã Éå ~îÑ~ääëÄáåÖÉK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëâ®êî~ 
?å®ëí~å ëíÉåÖçÇë?K qê®âçåëíêìâíáçåÉå âçã áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK e∏ÖêÉ ìéé á ëíê~í~å áåçã ëÅÜ~âíÉí çÄëÉêîÉê~ÇÉë óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëI á ∏îêáÖí î~ê ÇÉí é™í~ÖäáÖí ÑóåÇÑ~ííáÖíK 

áÇ~ OPOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPON çÑ OUVS 



 
 

 
 

 
 

^fp kê üê 
NSQN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _áëéÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®êãÉäÉÇåáåÖ íáää Éå ÄÉêÖî®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ S ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIPM ã çÅÜ ãÉÇ Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIQ J MIR ãK fåçã ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éå ãçÇÉêå åÉÇÖê®îåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éíí ÑêáëÅÜ~âí Ñ∏ê âóêâ~åë íáääÄóÖÖå~Ç Ñê™å NVUV âçåëí~íÉê~ëK 
aÉíí~ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ O ã ìí Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉåë ãìêäáîK 
rí~åÑ∏ê ÑêáëÅÜ~âíÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å MIOR ã 
ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K aÉëë~ Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉê ëÅÜ~âíÄçííåÉåë åáî™K aÉ 
Å~ MIOR ã ëçã âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ë î~ê íáää ëóåÉë çëíê~íáÑáÉê~ÇÉI ã∏àäáÖÉå 
Ñ∏êÉä™Ö Éå Äê~åÇÜçêáëçåí åÉê ãçí ëÅÜ~âíÄçííåÉåK 
_Éî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ Ñ∏ê çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä ÄÉÇ∏ãë ëçã ÖçÇ~I íê®Ñäáë 
çÅÜ ÇàìêÄÉå Ñ~ååë á ∏îÉêëí~ ëíê~í~åK fåÖÉí Ç~íÉê~åÇÉ ã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OPOO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPOP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
NSQM OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉ ëí~Çëçãê™ÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î äóâíëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
a®ê ë™ î~ê ã∏àäáÖí ™íÉê~åî®åÇÉë ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäéÑìåÇ~ãÉåíK m™ íêÉ 
éìåâíÉê á dê∏åÉÖ~í~åI íî™ éìåâíÉê á sáëíÉå~Ö~í~åI Éå éìåâí á qî®êÖê®åÇ 
çÅÜ ÑÉã éìåâíÉê é™ ëíê~åÇî®ÖÉå ÑáÅâ ÇÉí Öê®î~ë Ñ∏ê åó~ ëíçäéÑìåÇ~ãÉåíK 
s~êàÉ éìåâí çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ã~êâáåÖêÉéé é™ ÇêóÖí N ãO ãÉÇ Éíí Çàìé ~î 
Å~ N ãK f píê~åÇî®ÖÉå Öê®îÇÉë çÅÜ Ñ∏êä~ÇÉë ®îÉå Éå åó Éäâ~ÄÉäK aÉíí~ 
ëÅÜ~âí âçã ~íí çãÑ~íí~ Å~ RM ä∏éãÉíÉêI ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ 
MIQR ãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉI Ñ∏êìíçã ~íí ãáåáãÉê~ áåÖêÉéé á 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåI ãçí ~íí ìééÇ~íÉê~ âìåëâ~éÉå çã ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉí çÅÜ ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~ÇÉåK 
fåçã ëÅÜ~âíÉå ìíãÉÇ dê∏åÉÖ~í~å âìåÇÉ âìäíìêä~ÖÉê é™îáë~ëK aÉëë~ 
Ü~ÇÉ Éå íàçÅâäÉâ çã Å~ MIR ãK aÉ î~ê çëíê~íáÑáÉê~ÇÉ çÅÜ Ü~ÇÉ å®êã~ëí 
â~ê~âí®êÉå ~î çÇäáåÖëä~ÖÉê ÉääÉê ë â ?ìíâ~åíëä~ÖÉê?K f ëÅÜ~âíÉí å®êã~ëí 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å çÄëÉêîÉê~ÇÉë óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ë~ãí ëä~ÖÖK 
f sáëíÉå~Ö~í~å Ñ∏êÉâçã ë~ãã~ ä~ÖÉêÄáäÇ ëçã á dê∏åÉÖ~í~åI Ñ~ëí ãÉÇ Éå 
íàçÅâäÉâ ~î ìéé íáää MIT ãK fåíáää ãìêäáîÉí é™ Ö~íÜìëÉí á âî _ê∏Çê~âäçëíêÉí 
OS î~ê ÇÉí ÉãÉääÉêíáÇ ìíëÅÜ~âí~í íáää Ñ∏äàÇ ~î ÖêìåÇãìêÉå çÅÜ Éíí ÑäÉêí~ä 

áÇ~ OPOQ çÑ OUVS 



 

â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~êK 
pÅÜ~âíÉí á qî®êÖê®åÇ ìééîáë~ÇÉ ë~ãã~ ä~ÖÉêÄáäÇ ëçã á sáëíÉå~Ö~í~åK 
fåçã ÇÉ Ñóê~ åçêÇäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉå á píê~åÇî®ÖÉå Ñ∏êÉâçã êÉÅÉåí~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê åÉÇ íáää ëÅÜ~âíÄçííåÉå é™ Å~ MIU ã ÇàìéK f ÇÉí ëóÇäáÖ~ëíÉ 
ÄÉä®Öå~ ëÅÜ~âíÉí ìééÜ∏êÇÉ ìééÑóääå~Çëã~ëëçêå~ ÉÑíÉê Å~ MIR ãI î~êÉÑíÉê 
Éíí âìäíìêä~ÖÉê îáÇíçÖK 
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ìíãÉÇ píê~åÇî®ÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÄ~êí é™Ñ∏êÇ íê®ÇÖ™êÇëãóää~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPOR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PVNU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
c™ääáåÖÉ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î äìÑíäÉÇåáåÖ íáää ã~êâäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖK 

c∏êä®ÖÖåáåÖÉå ~î ã~êâäÉÇåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ÖÉåçã ë â â~ÄÉäéä∏àåáåÖK 
lãê™ÇÉí Ñ∏ê äÉÇåáåÖë ëíê®ÅâåáåÖÉå ë~ãã~åÑ~ääÉê íáää îáëë ÇÉä ãÉÇ ÇÉå 
Ñ∏êãçÇ~ÇÉ éä~íëÉå Ñ∏ê c™ääáåÖÉ Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíK rê íçéçÖê~Ñáëâ 
ëóåéìåâí Ü~ê çãê™ÇÉí ìåÇÉê ~ää~ íáÇëéÉêáçÇÉê ìíÖàçêí Éíí ~ííê~âíáîí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
jÉêé~êíÉå ~î äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ä∏éíÉ ∏îÉê î®ä Ü®îÇ~Ç ™âÉêã~êâI Ç®ê 
ë~ååçäáâÜÉíÉå Ñ∏ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã äáíÉåK m™ Éíí ~åí~ä ìíî~äÇ~ éìåâíÉê Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âí á ëóÑíÉ ~íí 
äçâ~äáëÉê~ Éî Ñçêåä®ãåáåÖ~êK lãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã Éå ~î oìëíÜ™ääÉíë 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå åÉÇÖê®îåáåÖI Å~ O ñ MIS ã ëíçêK 
kÉÇÖê®îåáåÖÉå ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ ëçã Éå å™Öçí ã∏êâ~êÉ Ñ®êÖåáåÖ ãçí 
ìåÇÉêÖêìåÇÉå ëçã Ü®ê ìíÖàçêÇÉë ~î ÖìäÄÉáÖÉ ë~åÇK cóääåáåÖÉå î~ê íáää 
ëóåÉë ÜçãçÖÉå çÅÜ ìí~å áååÉÜ™ää ~î å™Öê~ ?âìäíìêâçãéçåÉåíÉê?K fåÖÉí 
~î îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåK 

áÇ~ OPOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPOT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 
 

^fp kê üê 
NVVU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
píê™Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^J~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ UR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éíí Çàìé ~î ìéé íáää Å~ 
OIR ã á Ö~íìã~êâK pÅÜ~âíÉí ë~ãã~åÑ∏ää ëí®ääîáë ãÉÇ Éíí ®äÇêÉ ÄÉÑáåíäáÖí 
s^JëÅÜ~âíK 
ríãÉÇ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå âìåÇÉ Éíí ëíçêí ~åí~ä êÉÅÉåí~ ã~êâáåÖêÉéé á 
Ñçêã ~î çäáâ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ëK cäÉêí~äÉí ~î ÇÉëë~ î~ê áåíÉ 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ á ~åíáâî~êáëâí Ü®åëÉÉåÇÉK pí®ääîáë é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K i~ÖÉêÄáäÇÉå î~ê ãóÅâÉí Éåë~êí~Ç ìíãÉÇ 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î â~ê~âí®êáëíáëâ~ Ö~íìä~ÖÉêK réé íáää 
P ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK fåÖÉí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã â~å Ç~íÉê~ 
ÇÉ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
rééêÉé~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê ìíãÉÇ Ö~í~å ëçã ëâÉíí ∏îÉê íáÇ Ü~ê 
áååÉÄìêáí ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î âìäíìêä~ÖêÉå ®ê ìíëÅÜ~âí~ÇÉK sáÇ ÉîÉåíìÉää~ 
Ñê~ãíáÇ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê á píê™Ö~í~å Ä∏ê ã∏àäáÖÜÉí ÖÉë íáää Éå 
å®êã~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î âî~êî~ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê á ëóÑíÉ ~íí 
âä~êÖ∏ê~ Ö~íìåáî™Éêå~ë âêçåçäçÖáK 

áÇ~ OPOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OPOV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NVVP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î çÅÜ ãçíáîÉê~ÇÉë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåë 
çãÑ~ííåáåÖ çÅÜ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ ãáäà∏åK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Å~ RMM ñ ORM ã EksJp£F çÅÜ ìíÖàçêÇÉë íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ™âÉêã~êâK aÉå ks çÅÜ ps ÇÉäÉå ®ê ëâçÖÄÉâä®ÇÇK fåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë íî™ Öê~î~êK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ åóìééí®Åâí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâK ríêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ ÇçÅâ é™îáë~ íî™ 
çãê™ÇÉå Ç®ê ã∏àäáÖÜÉíÉå íáää Ñ∏êÉâçãëí ~î ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖ ëÉë ëçã 
ãóÅâÉí ëíçêK lãê™ÇÉå~ ìééã®êâë~ãã~ÇÉë é Ö ~ íçéçÖê~Ñáëâ~ 
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ ÖÉåçã ~å~äçÖáÉê ãÉÇ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~êâÉçäçÖáëâ~ êÉëìäí~í á çãê™ÇÉíK 
fåçã ÇÉëë~ çãê™ÇÉå Ä∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O ÖÉåçãÑ∏ê~ë áåå~å 
éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ÑçêíëâêáÇÉêK aÉ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ âê®îÉê Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK lãê™ÇÉå~ êÉÇçîáë~ë é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K 
sáÇ~êÉ ÄÉëäìí á ®êÉåÇÉí Ñ~íí~ë ~î ä®åëëíóêÉäëÉåK 

áÇ~ OPPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NOOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê QSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OPPN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
NVVQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _™íëã~ååÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI âêáíéáéçêI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íî™î™åáåÖëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ëí∏êêÉ ëÅÜ~âí ëçã í®ÅâíÉ ìéé ÇÉí 
éä~åÉê~ÇÉ ÜìëÉíë óí~I çãâêáåÖ NMM ãOK 
råÇÉê ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NQMMJí~äÉí ~åä®ÖÖë Éíí Ñ∏êëî~êëîÉêâ êìåí 
s~ÇëíÉå~ ëí~ÇK aÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå S ãÉíÉê ÄêÉÇ î~ääÖê~î çÅÜ Éå äáâ~ ÄêÉÇ 
î~ääK qáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ë~ãí á ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê 
áåÇáâÉê~í ~íí Ñ∏êëî~êëîÉêâÉíë ëíê®ÅâåáåÖ ëâ~ é~ëëÉê~ ∏îÉê ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
íçãíÉåK 
jçí ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë Éå ãóÅâÉí íóÇäáÖ åÉÇÖê®îåáåÖëâ~åíK 
h~åíÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Éå Äáí ~î ÇÉå åÉÇÖê®îÇ~ î~ääÖê~îÉåK i®åÖë ãÉÇ 
î~ääÖê~îÉåë åçêê~ â~åíI ÇÉí îáää ë®Ö~ â~åíÉå áå ãçí ëí~Çëâ®êå~åI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î íêÉ ëí∏êêÉ ëíçäéÜ™ä ëçã ë~ååçäáâí ëâ~ ëÉë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ î~ääâçåëíêìâíáçåÉå çÅÜ ãÉÇ Éå ~åí~ÖÉå é~äáëë~Ç ~äíÉêå~íáîí ãÉÇ 
ÇÉå ëí~Çëéçêí ëçã ëâ~ Ü~ äÉÖ~í îáÇ pâ®ååáåÖÉÖ~í~åK 
råÇÉê ã~íàçêÇÉå Ñ~ååë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå Üìëâçåëíêìâíáçå 
ãÉÇ Ä™ÇÉ íê®êÉëíÉê EÖçäîLî®ÖÖ~êLí~âFI ÉäÇëí~Ç çÅÜ ëíçäéÜ™äK 

áÇ~ OPPO çÑ OUVS 



eìëâçåëíêìâíáçåÉå çÅÜ ÇÉäÉå ~î Éå ÉîÉåíìÉää Ö™êÇëéä~å î~ê çêáÉåíÉê~ÇÉ 
ÉÑíÉê dêçéÖ~í~å çÅÜ áåíÉ pâ®ååáåÖÉÖ~í~å îáäâÉí â~å áåÇáâÉê~ ~íí 
pâ®ååáåÖÉÖ~í~å Ü~Ñí Éå å™Öçí ~îîáâ~åÇÉ êáâíåáåÖ à®ãÑ∏êí ãÉÇ Ç~ÖÉåë 
Ö~í~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OPPP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVNQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®êÄä~Åâ~I kçêêâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã Éíí ~åí~ä 
ë∏âëÅÜ~âí é™ ëàì ìíî~äÇ~ éä~íëÉê Ç®ê áåÖÉå ~äíÉêå~íáî äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ 
âìåå~í ~åí~ëK aÉ ìíî~äÇ~ éä~íëÉêå~ êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå 
Ñê™å ëíÉå™äÇÉê çÅÜ Ñê~ã™íK sáÇ Ñóê~ ~î ÇÉëë~ éä~íëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉêI âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÑóåÇK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
sáÇ íêÉ éä~íëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ëçã âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë äáÖÖ~ á ÇÉå åì éêçàÉâíÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK m™ íî™ ~î 
ÇÉëë~ éä~íëÉê ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíëK ^ää~ ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Ü®êê∏ê ë~ååçäáâí Ñê™å éÉêáçÇÉå ëíÉå™äÇÉê íáää à®êå™äÇÉêK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ìåÇÉêë∏âíÉë ìí~å âçåëí~íÉê~ÇÉë çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë ìíáÑê™å ìíêÉÇåáåÖÉåë 
ìééë~íí~ ã™äK 

áÇ~ OPPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPPR çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PVNP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
_ä™îáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé äK 

ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î Ç™äáÖí ìåÇÉêä~Öëã~íÉêá~ä á çãê™ÇÉí 
ÄÉíê®ÑÑ~ÇÉ âìäíìêãáäà∏Éê çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ~êÄÉíÉíë çãÑ~ííåáåÖ ë~ãí 
~íí äÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ê ÖÉåçã Éíí ~åí~ä âìäíìêãáäà∏Éê ëçã ~î 
ä®åëëíóêÉäëÉå âä~ëë~íë ëçã ë®êëâáäí ëâóÇÇëî®êÇ~K 
ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë áåäÉÇåáåÖëîáë ãÉÇ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêK 
a®êÉÑíÉê ÄÉëáâí~ÇÉë ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå á ë~ãê™Ç ãÉÇ 
ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå Ñ∏ê ~íí ë®âÉêëí®ää~ ~íí áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉíK sáëë~ éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíëíê®Åâçê ®åÇê~ÇÉë íáää ~íí 
~åî®åÇ~ ÄÉÑáåíäáÖ ëíçäéK fåÖ~ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áåÖ~ éä~íëÉê 
Ç®ê ÇçäÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ í®åâ~ë î~ê~ ÄÉä®Öå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OPPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _ä™îáâ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qçêé~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ j~äÉñ~åÇÉê 

áÇ~ OPPT çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

^fp kê üê 
NVVR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hîáëëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éêë®ííåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉÇ åÉÇÖê®îÇ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇ ~î rs £ëí NVVS ìééê®íí~ÇÉë â~êíâ~äâÉê 
Ñê™å ®äÇêÉ â~êíçê ∏îÉê çãê™ÇÉíK hîáëëÄÉêÖë Äó âìåÇÉ Ç™ âçåëí~íÉê~ë 
äáÖÖ~ áåçã ÇÉí åì ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
pÅÜ~âíÉå ëçã ìééÖáÅâ íáää Éå ëíê®Åâ~ çã Åáêâ~ RMM ã Öê®îÇÉë íáää Éíí 
Çàìé ~î ìåÖÉÑ®ê MISJMIT ãK qáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Öê®îÇÉë ëÅÜ~âíÉå á 
™âÉêã~êâ çÅÜ éêÉÅáë ìí~åÑ∏ê Ç~ÖÉåë íçãíãìê ëçã çãÖ®êÇ~ê Ö™êÇÉåK 
k™Öê~ âçêí~êÉ ëÅÜ~âí âçêë~ÇÉë ∏îÉê ä~ÇìÖ™êÇëéä~åÉêå~K 
pÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÉåÇ~ëí ã~íàçêÇI çÅÜ á å®êã~êÉ 
~åëäìíåáåÖ íáää Ö™êÇÉåLÄóíçãíÉå ãÉëí~ÇÉäë óåÖêÉ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã 
ê~ëÉê~ÇÉ êÉëíÉê ~î Ü∏åëÜìëI îÉÇÄçÇ çÅÜ äáâå~åÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉêK m™ Éå ÇÉä 
~î ™âÉêå Ü~ÇÉ Éíí é~ê ëí∏êêÉ î®ñíÜìë ~î Öä~ë Ñ∏êëí∏êí ÉîÉåíìÉää~ 
ä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ Éå ~î ä~ÇìÖ™êÇ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ∏îÉêíçêî~Ç ãóÅâÉí î®äÖàçêÇ 
ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇëéä~å ëçã ë~ååçäáâí ìééÑ∏êíë ìåÇÉê NUMMJí~äÉí ÉääÉê íáÇáÖí 
NVMMJí~äK 
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íî™ ëî~Öí ëâ™äÑçêã~ÇÉ 

áÇ~ OPPU çÑ OUVS 



 

 
 

åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ëçã ã®ííÉ ìåÖÉÑ®ê R ãÉíÉê î~êÇÉê~K cóääåáåÖÉå á ÇÉëë~ 
î~ê ~î Äêìåëî~êí ÑÉí âìäíìêä~ÖÉêâ~ê~âí®êK f ÇÉå Éå~ åÉÇÖê®îåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå Ü®êÇK fåÖ~ ÑóåÇ Üáíí~ÇÉë ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ ÇÉãI 
ãÉå ~îë~âå~ÇÉå ~î ÇÉí óåÖêÉ ã~íÉêá~äÉí ë™ëçã óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI íÉÖÉäI 
Ñ~à~åë çëî áåÇáâÉê~ÇÉ ®åÇ™ Éå ®äÇêÉ Ç~íÉêáåÖK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ 
ä™Ö á Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå ~î Ö™êÇÉåë Éå~ Ö~îÉä Åáêâ~ QR ãÉíÉê Ç®êáÑê™å çÅÜ 
áåçã ÇÉå ®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇÉåë ®ÖçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OPPV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PVNN OMMP 

k~ãåLéä~íë 
qçêÖÖ~í~åI âî~êíÉêÉí bé™äÉííÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î qçêÖÖ~í~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

lãÄóÖÖå~ÇÉå çãÑ~íí~ÇÉ Ää ~ Äçêíí~Ö~åÇÉ ~î Éíí íê®ÇI åóéä~åíÉêáåÖ ~î 
íê®ÇI ë®åâåáåÖ ~î â∏êóí~åI àìëíÉêáåÖ ~î ÄêìååëÜ∏àÇÉêI åó ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ã 
ãK 
qáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê á çãê™ÇÉí Ü~ê îáë~í ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ Ü®ê 
äçâ~äí Ñ∏êëí Ñ∏êÉâçããÉê é™ Éíí Çàìé ∏îÉêëíáÖ~åÇÉ MIQ ãK c∏ê 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ëçã ÜÉäÜÉí ∏îÉêëíÉÖ ã~êâáåÖêÉééÉå ÇÉíí~ Çàìé é™ ÉåÇ~ëí 
íêÉ ãáåÇêÉ éìåâíÉêK m™ ÇÉëë~ éìåâíÉê ∏îÉêî~â~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖÉå ~î 
~êâÉçäçÖáëâ éÉêëçå~ä ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ áåÖêÉééÉå á éä~å ë~ãí 
ìééê®íí~ÇÉ Éå ëíê~íáÖê~Ñáëâ ÄÉëâêáîåáåÖK 
qî™ ~î ëÅÜ~âíÉå ìééâçã á Ö~íìäáåàÉåK fåçã ÇÉëë~ Ñ~ååë ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK 
aÉí íêÉÇàÉ ëÅÜ~âíÉí íçÖë ìéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éíí íê®ÇÄóíÉ áååÉ é™ Ö™êÇÉå 
íáää âî bé™äÉííÉå NOK kÉê íáää ëÅÜ~âíÄçííåÉå é™ MIUR ã Çàìé Ñ~ååë êÉÅÉåí~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK a®êÉÑíÉê îáÇíçÖ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ êÉä~íáîí Ç™äáÖ~ 
ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK pÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ O ñ OIR ãK jçí ÇÉëë ÄçííÉåI 

áÇ~ OPQM çÑ OUVS 



 
Ñê™å Éíí Çàìé ~î MIU ãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå â~ääãìê ãÉÇ ãáåëí Éíí ëâáÑí ~î ìéé 
íáää MIV ã ëíçê~ çÄÉ~êÄÉí~ÇÉ ëíÉå~êK jìêÉå ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áÖÉåçã ÜÉä~ 
ëÅÜ~âíÉí á £Js êáâíåáåÖK f ÑóääåáåÖÉå âêáåÖ ëíÉå~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÄÉå 
íáää Éå íêÉÑçíëÖêóí~ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK f Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ ëíê~ñ çî~å 
ãìêÉå çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éå ãáåÇêÉ â~äâëíÉåëÜ®ää ~î íóéÉå ÖçäîÑäáë~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPQN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRRT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
bâ®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI éçêëäáåI ë~åÇëíÉåë~îëä~ÖI ë~åÇëíÉåë®ãåÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
bå ™âÉê á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí âìåÇÉ áååÉÜ™ää~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉëçäáíáâìãJåÉçäáíáâìãI Å~ PV ã∏ÜK f ™âÉêå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
å™Öê~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ ã∏êâ~ ë®åâçê ÑóääÇ~ ãÉÇ ãçëëàçêÇ çÅÜ Éåëí~â~ 
âçäëéäáííÉêK jÉää~å ë®åâçêå~ Ñ~ååë Ñä~Åâ~ Ü∏àÇé~êíáÉêK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î 
™âÉêå Ñ∏êÉâçã ëÉåíáÇ~ ÑóåÇ ëçã íÉÖÉäI éçêëäáå ããK 
dêçî~ ë~åÇëíÉåë~îëä~Ö çÅÜ íáääÜìÖÖå~ ë~åÇëíÉåë®ãåÉåI î~ê ÉåäáÖí ìíë~Öç 
Ñê™å çêíëÄçêI êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄêóåÉíáääîÉêâåáåÖ ëçã î~ê Äáå®êáåÖ Ñ∏ê íçêé~êå~ 
ìåÇÉê NUMMJí~äÉí çÅÜ NVMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK 
bå Ü∏ÖêÉ ÄÉä®ÖÉå éä~í™ á ëâçÖÉå Ü~ÇÉ á ë∏Çê~ â~åíÉå Éå ëíÉåÄ~êêá®ê ëçã 
ëâóÇÇ~í Öêìëéä~í™å Ñê™å ìíëéçäåáåÖI Å~ QT ã∏ÜK bíí Äê~ ä®ÖÉ Ñ∏ê 
ëÉåãÉëçäáíáëâ Äçéä~íëK fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 

áÇ~ OPQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OPQP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NVVS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
sáåÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~íííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü™äî®ÖI âçäÄçííÉå 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖí í®âíçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äK 

ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
çãÑ~íí~ÇÉ Éå óí~ ~î Å~ VM MMM ãOK f ÇÉí ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
çÅÜ á ÇÉëë å®êÜÉí Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖ∏êë 
Ñê®ãëí ~î Öê~î~ê ãÉå ®îÉå Éå Ü™äî®Ö çÅÜ Éíí ÑäÉêí~ä âçäÄçííå~êK 
péÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ 
çÄëÉêîÉê~ÇÉë äáÖÖ~åÇÉ é™ Éå éä~í™ á çãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäK _çéä~íëä®ÖÉí 
®ê Å~ PMñUM ã ëíçêíK rí∏îÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âçäÄçííÉåI Å~ U ã á 
Çá~ãK lãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã âçäÄçííåÉå Ñáååë Éå OñP ã ëíçê çÅÜ MIT ã 
Çàìé ÖêçéK 
üíÖ®êÇëÑ∏êëä~ÖÉå éêÉëÉåíÉê~ë åÉÇ~åK üíÖ®êÇÉêå~ âê®îÉê íáääëí™åÇ Ñê™å 
ä®åëëíóêÉäëÉåK 
s~êî OQWN dê~îI Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖI Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
l_g N Es~êî RTWNF hçäÄçííÉåI Éà Ñçêåä®ãåáåÖI ÇçâìãÉåí~íáçå 
l_g O _çéä~íëä®ÖI ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖI ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O 

áÇ~ OPQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~êî OQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~êî 

s~ääÉêëí~Ç SOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóê~ 

s~êî RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~êî 

áÇ~ OPQR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NVVT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ pà∏ÖÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä∏àåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

h~ÄÉäëíê®Åâ~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ QMM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ MIS ãK 
bäâ~ÄÉäå Ñ∏êä~ÇÉë á ÜìîìÇë~â á Ü~Öã~êâK f ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ìíÖ∏êë 
ë~ãã~ çãê™ÇÉ ~î ëâçÖëã~êâK fåçã Ü~Öã~êâÉå åçíÉê~ÇÉë ëé™ê ëçã â~å 
íóÇ~ é™ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ á Ñçêã ~î íáÇáÖ~êÉ ÇáâÉå çÅÜ ä™Ö~ î~ää~êK m™ Ñóê~ 
ìíî~äÇ~ éìåâíÉê íçÖë éêçîëÅÜ~âí ìéé ìíãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉëë~ îáë~ÇÉ 
é™ Éíí MINR J MIOM ã íàçÅâí ®äÇêÉ éäçÖä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇáÖ ãóää~K a®êìåÇÉê 
Ñ∏äàÇÉ ìåÇÉêÖêìåÇÉåK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OPQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OPQT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PRQO OMMP 

k~ãåLéä~íë 
üëÇóãäáåÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI íÉÖÉäI  à®êåëâêçí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé ä çÅÜ OK 
f å®êçãê™ÇÉí Ñ∏ê ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äí Epä~â~ QVWNI RMWNI SUWNI SVWNI TMWNI 
TNWNI NVTFI Äçéä~íë Epä~â~ OOMWPI ORRWNFI ãÉå ®îÉå Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê 
Ñáååë á çãê™ÇÉí Epä~â~ ONVWNI OOMWN C OFK dê~î~êå~ ìíÖ∏êë Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë 
~î êÉëí~ ëíÉå~êI Ççã~êêáåÖ~ê çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK ûîÉå Ñä~íã~êâëÖê~î~ê 
Ü~ê íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë áåçã çãê™ÇÉíK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÇÉäîáë 
ìåÇÉêë∏âí~I ãÉå ®ê áåíÉ ãÉÇ ë®âÉêÜÉí ~îÖê®åë~ÇÉK j∏àäáÖÜÉíÉå ~íí á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ ÇçäÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ãóÅâÉí ëíçêK 
póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ÜìêìîáÇ~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ êáëâÉê~ÇÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå âçã ~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ë ë™ ~íí áåäÉÇåáåÖëîáë 
ìíÑ∏êÇÉë Éå â~êíJ çÅÜ ~êâáîÖÉåçãÖ™åÖ ãÉÇ ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ áåîÉåíÉêáåÖ ~î 
ëíê®Åâ~åK a®êÉÑíÉê âçã ëíê®Åâ~å ~íí ë∏âëÅÜ~âí~ë ãÉÇ ã~ëâáå é™ ìíî~äÇ~ 
éä~íëÉê á ëóÑíÉ ~íí âçåëí~íÉê~ ÉîÉåíìÉää Ñ∏êÉâçãëí ~î ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ ãÉÇ ë®âÉêÜÉí âçåëí~íÉê~ëK båäáÖí ®äÇêÉ 

áÇ~ OPQU çÑ OUVS 



â~êíã~íÉêá~ä Ü~ê ~âíìÉääí çãê™ÇÉ î~êáí çÇä~ÇK aÉ ÑóåÇ ëçã Ñê~ãâçã î~ê 
ÇçÅâ ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®ê çÅÜ ã~êâÉå ìééîáë~ÇÉ íóÇäáÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê 
ëÉåíáÇ~ îÉêâë~ãÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OPQV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
NVVV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí hå~éÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê î®êãÉäÉÇåáåÖëâìäîÉêí íáää Éå 
ÄÉêÖî®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

hìäîÉêíëÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ NN ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MISR ã çÅÜ 
ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ J MIR ãK fåçã ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ å™Öê~ ãçÇÉêå~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå çäàÉäÉÇåáåÖI Ç~Öî~ííÉåÄêìååI ãã 
âçåëí~íÉê~ëK 
_Éî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê™å MIO ã ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K m™ 
ÇÉåå~ åáî™ çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éå Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ®äÇêÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK f ëÅÜ~âíÉíë 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëíÉå~êI Å~ MIQ J MIR ã ëíçê~K j∏àäáÖÉå 
â~å ÇÉëë~ Ü~ ìíÖàçêí Éå ëóääëíÉåëê~ÇK fåÖÉí Ç~íÉê~åÇÉ ã~íÉêá~ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OPRM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OPRN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSNU OMMP 

k~ãåLéä~íë 
qçêåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄÉÅâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OI 
ãÉää~å Öê~îÑ®äíÉå píóêëí~Ç NVWN C ONWNK 
eÉä~ ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉëK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OPRO çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NSOQ OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉ ëí~Çëçãê™ÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI íÉÖÉäI ÄìíÉäàÖä~ëI ëéáâI ãÉí~ää 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí áåçã pâ®ååáåÖÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉå î~ê ìééÇÉä~í é™ íêÉííçå ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖ~ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ÜÉä~ 
ëí~Çëçãê™ÇÉíK pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ çãÑ~íí~ÇÉ íçí~äí Å~ RMM ä∏éãÉíÉê 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí á Ä™ÇÉ íçãíJ çÅÜ Ö~íìã~êâK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉI Ñ∏êìíçã ~íí ãáåáãÉê~ áåÖêÉéé á 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåI ãçí ~íí ìééÇ~íÉê~ âìåëâ~éÉå çã ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉí çÅÜ ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~ÇÉåK 
sáÇ eÉÇÖê®åÇ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí ÇáÑÑìëí âìäíìêä~ÖÉêI Å~ MIR ã íàçÅâíI 
çëíê~íáÑáÉê~íI çÅÜ ãÉÇ å®êî~êç ~î íÉÖÉäâêçëëK i~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ MIR ã 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~K 
f jìêÖ~í~åI ìíãÉÇ âî s™êÑêìäóÅâ~åI âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí 
ìíëÅÜ~âíåáåÖ~ê ®Öí êìãK sáÇ Ü∏êåÉí íáää m~êâÖ~í~å çÅÜ á Éíí 
~åëäìíåáåÖëëÅÜ~âí áå íáää âî s™êÑêìäóÅâ~å O Ñ~ååë ÉãÉääÉêíáÇ âìäíìêä~ÖÉê 
ëí®ääîáë ÄÉî~ê~ÇÉI îáäâ~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
fåçã âî qìääå®êÉå NU é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI Éå 
~îÑ~ääëÖêçéI Éíí ÇáâÉ çÅÜ êÉëíÉê ~î Éå íÉÖÉäãìêK aÉå ëÉå~êÉ Ç~íÉê~ë 
éêÉäáãáå®êí íáää NUMMJí~äÉíK f ÑóääåáåÖÉå íáää ~îÑ~ääëÖêçéÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 

áÇ~ OPRP çÑ OUVS 



óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPRQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSOT OMMP 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î çéíçÑáÄÉêê∏ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí âçã ~íí ÄÉê∏ê~ jçí~ä~Ö~í~åI sêÉí~î®ÖÉå çÅÜ Éå óí~ áå íáää 
ÄÉåëáåã~ÅâÉå á âî mä™íëä~Ö~êÉåK qçí~äí çãÑ~íí~ÇÉ ëÅÜ~âíÉí Å~ RM 
ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIS J MIT ã çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ MIQR ãK 
píê®ÅâåáåÖÉå ∏îÉê jçí~ä~Ö~í~å î~ê ìíëÅÜ~âí~Ç ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK i®åÖë 
ãÉÇ sêÉí~î®ÖÉåë åçêê~ ëáÇ~ å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíÉí åÉÇ ÖÉåçã Ä®êä~ÖÉê íáää 
íçééÉå é™ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK mêÉÅáë îáÇ âçêëåáåÖÉå ãÉÇ jçí~ä~Ö~í~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âå~ÇÇÉêäáâå~åÇÉ óí~ ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ åÉÇ íáää MIRO ã 
ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K hå~ÇÇÉêóí~å ìíÖàçêÇÉë ~î MIMO J MIMS ã ëíçê~I 
êìåÇ~ÇÉI ëíÉå~êK cê™å Å~ R ã áå á âî mä™íëä~Ö~êÉå çÅÜ îáÇ~êÉ áå íáää 
ÄÉåëáåã~ÅâÉå î~ê ÇÉíI ™íãáåëíçåÉ åÉÇ íáää ëÅÜ~âíÄçííåÉåI ìêëÅÜ~âí~íK 
qêçäáÖÉå Ü~ê ÇÉíí~ ëâÉíí îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÄÉåëáåã~ÅâÉåK £îÉê 
sêÉí~î®ÖÉå å™ÇÇÉ ëÅÜ~âíÉí åÉÇ íáää íçééÉå é™ Éíí âìäíìêä~ÖÉêI Å~ MIPR ã 
ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K fåÖÉå ®äÇêÉ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ëK 

áÇ~ OPRR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPRS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSON OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâÉå~™åI s~ÇëíÉå~Ö~í~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄìíÉäàÖä~ëI ∏äÄìêâ~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå á é~êâÉå å®êã~ëí s~ÇëíÉå~Ö~í~å 
ãÉää~å pâÉå~™å çÅÜ âî pí~Çëä~ÖÉåI ë~ãí áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå Ö™åÖJ 
çÅÜ ÅóâÉäÄêç ∏îÉê pâÉå~™å á Ü∏àÇ ãÉÇ hçêéÖ~í~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ é~êâ~êÄÉíÉå~ ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ã~íàçêÇK sáÇ ÄêçÑ®ëíÉå~ ëÅÜ~âí~ÇÉë íáää Å~ NIM ã ÇàìéK a®ê 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ã~êâÉå é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å çã pâÉå~™å Ñóääíë ìí ãÉÇ 
ÖêìëÄä~åÇ~Ç äÉê~K aÉíí~ Ü~ê ë~ååçäáâí ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ ëíê~åÇëâçåáåÖÉå âçã é™ éä~íëK £ëíÉê çã pâÉå~™å Ñ~ååë 
âê~ÑíáÖ~ ä~ÖÉê ãÉÇ Öêìë çÅÜ ëíÉåK k®êã~ëí ëíê~åÇëâçåáåÖÉå é™ ™åë ∏ëíê~ 
ëáÇ~ Ñ~ååë ÄÉíçåÖK 

áÇ~ OPRT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPRU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSOS OMMP 

k~ãåLéä~íë 
cçääáåÖÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë ~âìí é™ ìééÇê~Ö ~î jà∏äÄó âçããìåK sáÇ âçåíêçääÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íìåå~ ë~åÇáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí ®äÇêÉ Ö~íìåáî™ÉêK råÇÉê 
âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë ëé™ê ~î ëí∏ê~ê çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™äK £îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å 
Ö~íìJ çÅÜ íçãíã~êâ âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë å®êã~ëí âî~êíÉêÉí qìääå®êÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPRV çÑ OUVS 



 

^fp kê 
NSOO 

üê 
OMMP 

k~ãåLéä~íë 
pâ®îáÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉÑçåâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää é™ Éå 
ëíê®Åâ~ ~î Å~ OMM ãK 
pÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ MIR ã çÅÜ ÇàìéÉí î~ê  MIS ãK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î 
Ü~Öã~êâ êáâí é™ áãéÉÇáãÉåí á Ñçêã ~î ÄÉêÖÜ®ää~êK gçêÇ~êíÉå î~ê ãçê®åK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®êâáåÇ PPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®êâáåÇ 

áÇ~ OPSM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSOP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
sáÄÄÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ á àçêÇâ~ÄÉäåë 
ëíê®ÅâåáåÖ áåîáÇ Öê~îÑ®äíÉí píóêëí~Ç QQWNJSK 
jáíí Ñ∏ê ÇÉå ÉâçåçãáÄóÖÖå~Ç é™ sáÄÄÉêëí~Ç ëçã Ñçê å®êî~ê~åÇÉ 
ÑìåÖÉê~ê ëçã ÜìåÇëí~ää é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™äK fåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OPSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç QQWS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ OPSO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRQP OMMP 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
h~í~êáå~ £ëíÉêëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

lÄàÉâí NN 
päÉëí~Ç Äó ®ê çãå®ãåÇ Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå NPPSK fÇ~Ö äáÖÖÉê päÉëí~Ç Ö™êÇ á 
âê∏åä®ÖÉK píê~ñ ë∏ÇÉê çã Ö™êÇÉå ä∏éÉê Éå â∏êî®Ö á £Js êáâíåáåÖK s®ÖÉå 
Ñáååë ãÉÇ é™ NTTS ™êë â~êí~K lãê™ÇÉí ãÉää~å Ö™êÇëä®ÖÉíLÄóíçãíÉå çÅÜ 
î®ÖÉå î~ê Ñ∏êëí∏êí ~î Ö~ãä~I åì êáîå~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ ~åÇê~ ã~êâáåÖêÉéé 
ëçã ®Öí êìã ìåÇÉê ™êÉåë äçééK 
j~êâÉå ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå çÅÜ päÉëí~Ç Ö™êÇ ®ê áÇ~Ö íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå 
™âÉêã~êâK üâÉêå ìíÖ∏êë ~î Éå éä~í™ çÅÜ Éå ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖK qçí~äí 
∏ééå~ÇÉë QQ ë∏âëÅÜ~âíI Éå íçí~ä ä®åÖÇ ~î RTR ä∏éãÉíÉêK p∏âëÅÜ~âíÉå 
ÇêçÖë Ñê®ãëí é™ éä~í™å ë~ãí é™ ÇÉ ëî~Ö~ ëäìííåáåÖ~êå~K ûîÉå é™ ÇÉ 
ä®Öëí~ éìåâíÉêå~ åÉê ãçí _óÖÇÉÖ~í~å ÇêçÖë Éíí ÑäÉêí~ä ë∏âëÅÜ~âíK a™ 
ÇÉëë~ î~ê íçãã~ é™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ∏îêáÖ óí~ î~ê ë®ãêÉ íçéçÖê~Ñáëâí 
ëÉíí ä~ÇÉë áåÖ~ ÑäÉê ëÅÜ~âí ãçí ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çÄàÉâí ffK 
f ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ™âÉêå Üáíí~ÇÉë Éå Öêçé E^PMOFK üâÉêå 
ÄÉÖê®åë~ÇÉë á î®ëíÉê ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå â∏êî®ÖI îáäâÉå íáÇáÖ~êÉ Ü~ê ä∏éí 
ãÉää~å päÉëí~Ç çÅÜ píçê~ ^ëâ~I çÅÜ Éíí é~êíá ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK m™ 

áÇ~ OPSP çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

  

 

ëóÇëäìííåáåÖÉå ~î ÇÉåå~ ÄÉêÖëâä~Åâ Üáíí~ÇÉë Éå Ü®êÇ E^ OMNFK aÉå î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíI ãÉää~å ÄÉêÖëâä~ÅâÉå çÅÜ åìî~ê~åÇÉ îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î ®äÇêÉ ä~Ö™êÇëÄóÖÖå~ÇÉê Eåì êáîå~F çÅÜ ~î ìééä~ÖÇ~ 
ëÅÜ~âíã~ëëçê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î îáää~çãê™ÇÉíK 
£ëíÉê çã päÉëí~Çë Ö™êÇ Üáíí~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ E^ POVFK m~ÅâåáåÖÉå 
ÄÉëíçÇ ~î Éíí ëâáâí ëíÉå~ê çÅÜ ®ê íêçäáÖÉå êÉëíÉê ~î Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉK 
bÑíÉêëçã ÇÉí Ñáååë ãìåíäáÖ~ ìééÖáÑíÉê çã Ñ∏êëí∏êÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ i~åÇÄçÖ~í~åë íáääâçãëí ÇêçÖë ÑäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí áåå~åÑ∏ê 
ÄìääÉêî~ääÉåK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
lÄàÉâí fff 
lãê™ÇÉí ë∏ÇÉê çã _óÖÇÉÖ~í~å ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ™âÉêã~êâ ãÉÇ 
ëâçÖëâä®ÇÇ~ áãéÉÇáãÉåíK i®åÖëí á ë∏ÇÉê ~îÖê®åë~ë çãê™ÇÉí ~î Éíí ëâçÖJ 
çÅÜ ÄÉêÖëé~êíá ãÉÇ ÑäÉê~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Öê~î~ê çÅÜ 
ëíÉåëíê®åÖ~êK p∏ÇÉê çã ÇÉíí~ ëâçÖëé~êíá ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Äçéä~íë ìåÇÉê 
åçîÉãÄÉê ã™å~Ç ™ê OMMO Ejçäáå OMMPFK 
qçí~äí ∏ééå~ÇÉë RM ëÅÜ~âí ~î Éå ä®åÖÇ é™ SOP ä∏éãÉíÉêK pÅÜ~âíÉå 
Ñ∏êä~ÇÉë Ñê®ãëí á ~åëäìíåáåÖ íáää áãéÉÇáãÉåíÉåK f ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉíI å®ê~ Éå ÅóâÉäî®ÖI Üáíí~ÇÉë Éíí ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå ëçíáÖ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖK cäÉê~ ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé êìåí ÇÉëë~ ãÉå áåÖ~ ÑäÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
båäáÖí ®äÇêÉ â~êíçê ëâ~ Éå â∏êî®Ö Ü~ âçêë~í çãê™ÇÉí á ∏ëíî®ëíäáÖ 
êáâíåáåÖK s®ÖÉå ™íÉêÑ~ååë áåíÉK 
jÉÇ í~åâÉ é™ ~íí ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ñê~ãâçã î~ê ë™ Ñ™ çÅÜ ä™Ö á 
~åå~êë Ñ∏êëí∏êÇ~ é~êíáÉê ÄÉÇ∏ãÉê oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ~íí 
áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê âê®îëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OPSQ çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NSOR OMMP 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI ÄìíÉäàÖä~ëI ëéáâI ãÉí~ää 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë Öê®îåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ Ñê™å kçêÇ~å™Ö~í~å 
áå íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå âî s~ÇÉí Q ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êJ çÅÜ 
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí Öê®îåáåÖ ~î ãáëëí~Ö Ñ∏êëí ëâÉíí á 
häçëíÉêÖ~í~åK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåîáÇ häçëíÉêÖ~í~åI ìíãÉÇ íçãíÖê®åëÉå íáää 
âî s~ÇÉí QK iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ OR ä∏éãÉíÉêK fåçã ÇÉíí~ 
ÄÉê∏êÇÉë çãä~Öê~Ç íê®ÇÖ™êÇëãóää~ ãÉÇ Éåëí~â~ Ñ∏êÉâçãëí ~î óK ê∏ÇÖçÇë 
çÅÜ éçêëäáåëëâ®êîçêK 
bÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ~î ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã ~î ãáëëí~Ö Öê®îíë á 
häçëíÉêÖ~í~åK lãÑ~ííåáåÖÉå ~î áåÖêÉééÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK ríî~äÇ~ 
ÇÉä~ê ~î ÇÉ ìééÖê®îÇ~ ã~ëëçêå~ ë™ää~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ÉêÜ™ää~ Éå ÑáåÖÉêîáëåáåÖ 
çã ÑóåÇíóé çÅÜ JÑêÉâîÉåëK pí∏êêÉ ëíÉå~ê âçåíêçääÉê~ÇÉë ~îëÉÉåÇÉ Éî 
å∏íåáåÖI ãÉÇ åÉÖ~íáîí êÉëìäí~íK a®êÉÑíÉê íçÖë Éíí ëÅÜ~âí ìéé îáåâÉäê®í 
∏îÉê häçëíÉêÖ~í~å ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î R ãI Ñ∏ê ~íí ÉêÜ™ää~ Éå ëÉâíáçå ÖÉåçã 
î®ÖÉåK m™íê®ÑÑ~ÇÉ ä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã 
Ü~åÇÖê®îåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí î®ÖÉå íáÇáÖ~êÉ Ü~Ñí Éå ÄêÉÇÇ ~î PIR ãI 

áÇ~ OPSR çÑ OUVS 



 
 

 

à®ãÑ∏êí ãÉÇ ÇÉå åìî~ê~åÇÉ é™ Å~ NIM J NIR ãI çÅÜ é™ ∏ãëÉ ëáÇçê 
â~åí~íë ~î â~ääãìê~ÇÉ ëíÉåãìê~êK píÉåãìê~êå~ î~ê ÄÉî~ê~ÇÉ á ìéé íáää P 
ëâáÑíK aÉå ®äÇëí~ é™îáëÄ~ê~ î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î áåÑáäíêÉê~í 
ãçê®åÖêìë ãÉÇ å®êî~êç ~î çëçêíÉê~Ç ëã™ëíÉåI ë~ååçäáâí ë~ãíáÇ~ ãÉÇ 
ëíÉåãìê~êå~K råÇÉê ÇÉåå~ ÄÉä®ÖÖåáåÖ Ñ∏äàÇÉ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î å~íìêäáÖí 
~îë~íí ãçê®åÖêìëK f ÇÉåå~ Ñ~ååë Éå ëî~Öí ëâ™äÑçêã~ÇI íêçäáÖÉå 
ìééíê~ãé~ÇI Ö™åÖëíáÖ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIV ãK aÉåå~ ãçíëî~ê~ë á ëáå 
ìíëíê®ÅâåáåÖ ~î ÇÉå åìíáÇ~ Ö™åÖëíáÖÉåK aÉå á åìíáÇ Ü™äî®Öëäáâå~åÇÉ 
häçëíÉêÖ~í~å Ü~ê íáääâçããáí ÖÉåçã ~íí àçêÇã~ëëçê ÇÉéçåÉê~íë á 
~åëäìíåáåÖ íáää çãÖáî~åÇÉ íçãíã~êâK gçêÇã~ëëçêå~ Ü~ê í®Åâí ∏îÉê 
ëíÉåãìê~êå~ çÅÜ ÄóÖÖí ìéé ëäìííåáåÖ~êå~ é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã î®ÖÉåK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí á àçêÇã~ëëçêå~ éÉâ~ê ãçí ~íí ÇÉíí~ ëâÉíí ìåÇÉê NVMMJ 
í~äÉíë Ä∏êà~åK 
bÑíÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêëí®ääÇÉë häçëíÉêÖ~í~å íáää ÇÉå Ñçêã ëçã 
Ñ∏êÉÖáÅâ Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPSS çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
NSNV OMMP 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåI hî~êíÉêÉí £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñ®êÇî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ÑáåÖÉêÄçêÖI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå á 
pâ®ååáåÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉ óíçê Ç®ê Éíí Ü®âíÉ çÅÜ Éå Äçëí~Çëé~îáäàçåÖ ëâ~ 
ìééÑ∏ê~ë ë~ãí Ç®ê Éå åó î®Ö ëâ~ ~åä®ÖÖ~ëK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê 
Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Äçëí~Çëé~îáäàçåÖÉå çÅÜ î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí Çàìéí ÇáâÉ ÉääÉê ã∏àäáÖÉå Éå å~íìêäáÖ Ä®ÅâÑ™ê~K s®ëíÉê çã ÇÉåå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íìåí âçãé~âí âìäíìêä~ÖÉê ìí~å Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇI ë~ãí ÑäÉê~ 
ëí∏êJ çÅÜ ëíçäéÜ™äK pí®ääîáë é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå éäçÖJ çÅÜ ™êÇÉêëé™êK aÉå 
å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉåI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ÖìäLÄÉáÖÉ ë~åÇI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Éíí 
Çàìé ~î Å~ MIR J MIS ãK 
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí åó~ Ü®âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êK aÉå Éå~I 
ëçã ìíÖ∏êë ~î Éå ìééÄóÖÖÇ î®ÖÄ~åâI Ü~ê âìåå~í ÄÉä®ÖÖ~ë é™ Üáëíçêáëâ~ 
â~êíçê çÅÜ Ü~ê î~êáí á Äêìâ Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉíK aÉå ~åÇê~ Ü~ê 
Ñ∏äàí Éå å~íìêäáÖ ãçê®åêóÖÖ ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ∏îÉê 
çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OPST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ OVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ OUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPSU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PQSM OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
jçí~ä~Ö~í~åI pâÉå~™å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI ÜçêåI ãÉí~ääI âÉê~ãáâ E£ëíÉêëà∏F 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®Ö íáää ÇìÄÄÉäëé™ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêLîáâáåÖ~íáÇ çÅÜ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK 
f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ãçí jçí~ä~Ö~í~åI Ñ~ååë 
âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ ®äÇêÉ ëî~êíÖçÇë ~î ëâ £ëíÉêëà∏íóé 
çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ~îÑ~ää Ñê™å ë™î®ä ãÉí~ääÜ~åíîÉêâ ëçã ÄÉåJ çÅÜ 
ÜçêåÜ~åíîÉêâ Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêJíáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë Ää ~ ~î Éå ëíÉåä~ÖÇ î®Ö á çãê™ÇÉíë 
åçêê~ ÇÉäI íî™ ÖêçéÜìëI Éíí é~ê ìÖå~êI íî™ Äêìåå~êI ãÉÇ ÑäÉê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉå ëíÉåä~ÖÇ~ î®ÖÉå ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ Éå 
Öê®åëã~êâÉêáåÖ ëçã ®ê ëóåäáÖ é™ ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä EÑê™å NSPU ë™î®ä 
ëçã NTMMJí~äëâ~êíçêF çÅÜ ëçã ëâìääÉ âìåå~ êÉéêÉëÉåíÉê~ Éå ®äÇêÉ 
ëíê®ÅâåáåÖ ~î jçí~ä~Ö~í~åK 
i®ãåáåÖ~êå~ Ö~î áåíêóÅâ ~î ~íí ìíÖ∏ê~ ìíâ~åíÉå ~î Éå ÄÉíóÇ~åÇÉ 
Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉI Ç®ê ~âíáîáíÉíÉêå~ éê®Öä~íë ~î Ü~åíîÉêâ çÅÜ ã∏àäáÖÉå 
ã~íÄÉêÉÇåáåÖK 

áÇ~ OPSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OPTM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PQUV OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
j∏ÅâÉä®åÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄçêÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~I íÉÖÉäâêçëëI â~äâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ìíÄóíÉ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ~ê íáää â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ á 
ã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ÇÉå ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë ~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê 
Üáíí~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êK a®êÉãçí 
áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉë Éíí ~åí~ä éìåâíÉê ëçã âìåÇÉ ìíÖ∏ê~ éçíÉåíáÉää~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇëJLÄóíçãíÉêK c®äíÄÉëáâíåáåÖÉå 
îáë~ÇÉ Ç®êìí∏îÉê ~íí ÇÉí áåçã äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë éçíÉåíáÉää~ 
ä®ÖÉå Ñ∏ê ë™î®ä Äçéä~íëÉê ëçã Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ éçíÉåíáÉää~ ä®ÖÉå~ Öê®îÇÉë Éíí ~åí~ä ë∏âëÅÜ~âí á ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK sáÇ ä~ÇìÖ™êÇÉå íáää j∏ÅâÉä®åÖ NWNO 
âìåÇÉ Éíí çî~åäáÖí íàçÅâí ã~íàçêÇëä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ë á ™âÉêã~êâÉåK aÉíí~ 
áååÉÜ∏ää ®îÉå ?âìäíìêä~ÖÉêáåÇáâÉê~åÇÉ âçãéçåÉåíÉê? á Ñçêã ~î Éåëí~â~ 
íê®âçäI éêáÅâ~ê ~î Äê®åÇ äÉê~I â~äâéêáÅâ~ê çÅÜ íÉÖÉäâêçëëK fåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåI 
ãÉå ä~ÖÉêÄáäÇÉå ®ê î~åäáÖí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ áåçã çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ö™êÇëJLÄóíçãíÉêK 
ûîÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää j∏ååÉêìãë Üáëíçêáëâ~ Äóíçãí çÅÜ ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄçêÖéä~íëÉå EgçåëÄÉêÖ QPWNF ë~ãí á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå êìåÇ 

áÇ~ OPTN çÑ OUVS 



 ëíÉåë®ííåáåÖ îáÇ pâçÖÇ~ä~ Ee®ê~ÇëÜ~ãã~ê OSRWNF Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âíK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉëë~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

gçåëÄÉêÖ QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ gçåëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ gçåëÄÉêÖ 

e®ê~ÇëÜ~ãã~ê OSRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e®ê~ÇëÜ~ãã~ê 

áÇ~ OPTO çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PRMP OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêéI oóÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ\ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 
çÄê®åí ÄÉåI Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ Eê~ÄÄ~ÇFI Äê®åÇ äÉê~I Ü~ëëÉäå∏íëëâ~äI 
âî~êíëI Ñäáåí~I éçêÑóêI âî~êíëáíI ÄÉêÖ~êíI Öê∏åëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ™íÉêîáååáåÖëÅÉåíê~ä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖ ÉÑíÉêÜ~åÇ ÑçêãÉå ~î ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖI î~êîáÇ 
ÄÉê∏êÇ ÇÉä ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë 
EÄçêíÖê®îÇÉëFK jÉêé~êíÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Ü∏ëíÉå 
OMMP EåçîÉãÄÉê ã™å~ÇFK cçêíë®ííåáåÖ çÅÜ íáää îáëë ÇÉä ìíîáÇÖåáåÖ ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí EÉÑíÉê ãìåíäáÖí ÄÉëäìí ~î iëíF íçÖ îáÇ ìåÇÉê 
Ü∏ëíÉå OMMQ EëÉéíÉãÄÉê ã™å~ÇFK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ÜìîìÇëÅÜ~âíI ãçíëî~ê~åÇÉ NRMM ãO 
ë~ãí S ëíK ÄÉÖê®åë~ÇÉ ë∏âëÅÜ~âí îáäâ~ ãçíëî~ê~ÇÉ NRR ãOK p~ãíäáÖ~ 
ÇÉä~ê ä™Ö á éä∏àÇ ™âÉêã~êâK råÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇK qî®êë ∏îÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ®ååì ëóåäáÖ~ ÇÉä~ê ~î Éå íóÇäáÖ 
ëíê~åÇÑçêã~íáçå Eá Ñçêã ~î ëäìíí~åÇÉ ÉêçëáçåëÄêáåâFI ÇÉå ëKâK 
^åÅóäìëÖê®åëÉåK eìîìÇÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ä™Ö é™ éä~å ã~êâ á 
~åëäìíåáåÖ çî~åÑ∏ê ëíê~åÇÑçêã~íáçåÉåK 
fåçã ÇÉí ÜìîìÇë~âäáÖ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë NNP ~åä®ÖÖåáåÖ~êI îáäâ~ ÄäK~K áååÉÑ~íí~ÇÉ íî™ 

áÇ~ OPTP çÑ OUVS 



 

  

 

 
 

 

ÜìëëíêìâíìêÉêW Éíí Ñê™å íáÇáÖãÉëçäáíáâìã ë~ãí Éíí Ñê™å ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK 
aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ ÉåäáÖí Ñ∏äà~åÇÉW 
V ëí Öêçé~êK OO ëíK Ü®êÇ~êI P ëíK Ü®êÇÖêçé~êI V ëíK âçâÖêçé~êI O ëíK 
â®ééÜ™äI N ëíK ä~ÖÉêêÉëíI P ëíK åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ë~ãí SP ëíK ëíçäéÜ™ä 
NQ` âåóíÉê ÇÉå ãÉëçäáíáëâ~ âçåíÉñíÉå íáää ãÉää~å UPMMJSVMM _mK m™ 
íóéçäçÖáëâ~ ÖêìåÇÉê â~å Éíí ëí∏êêÉ íî™ëâÉééáÖí Üìë ãÉÇ êìåÇ~ÇÉ Ö~îä~ê 
Ñ∏ê~ë íáää ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêåI éÉêáçÇ äK vííÉêäáÖ~êÉ Éå NQ`JÇ~íÉêáåÖ E~î Éå 
Ü®êÇF îáë~ê êìåí NMMM ÑKhêK sáÇ~êÉ Ñáååë ê~ÄÄáÖ âÉê~ãáâ Ää~åÇ 
ÑóåÇã~íÉêá~äÉíK 
c∏êìíçã ëã™ éçëíÉê ~î çÄê®åí ÄÉåI Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ ë~ãí 
Éíí Ñ™í~ä Äáí~ê Ü~ëëÉäå∏íëëâ~ä ë™ ÇçãáåÉê~ë ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ~î ëä~ÖÉí 
ëíÉåã~íÉêá~äK eìîìÇÇÉäÉå Ü®êê∏ê Ñê™å ÇÉå ãÉëçäáíáëâ~ Äçéä~íëÑ~ëÉå çÅÜ 
ÄÉëí™ê ~î ëä~ÖÉå âî~êíëI Ñäáåí~I éçêÑóêI âî~êíëáíI ÄÉêÖ~êí çÅÜ Öê∏åëíÉåK 
aÉí ëä~Öå~ ëíÉåã~íÉêá~äÉí ëí∏ÇÉê ÇÉ ãÉëçäáíáëâ~ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~K 
jÉêé~êíÉå ~î ÑóåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ãÉëçäáíáëâ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåI Ç~íÉê~Ç íáää êìåí UNMM _mK 
aÉ ë~ãã~åí~Öå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóíçêå~ îáë~ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñçêíë®ííÉê ™í £I ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí â~å ®îÉå Ñ∏êìíë®íí~ë 
Ñçêíë®íí~ ™í p çÅÜ ™í sI Äçêí~åÑ∏ê ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Ö~êK 
sáÇ íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåë~ãä~ÇÉë Éíí ~åí~ä àçêÇéêçîÉê Ñ∏ê 
ãáäà∏~êâÉçäçÖáëâ~ ~å~äóëÉêI ë™ëçã Ñ∏ê ÑçëÑ~íI Öä∏ÇÑ∏êäìëí çÅÜ jpI îáäâ~ 
âçããÉê ~íí ~å~äóëÉê~ë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ jáäà∏~êâÉçäçÖáëâ~ ä~Äçê~íçêáÉí 
îáÇ rãÉ™ ìåáîÉêëáíÉíK 
qçäâåáåÖW aÉä~ê ~î Éíí ãÉëçäáíáëâí Äçéä~íëçãê™ÇÉ Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë ãÉÇ Éå 
Üìëâçåëíêìâíáçå ë~ãí ÑäÉê~ å®ê~äáÖÖ~åÇÉ âçâÖêçé~ê îáäâ~ ëéêáÇÉê ëáÖ 
∏îÉê óí~åK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê ®îÉå ÇÉä~ê ~î 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê ìåÇÉêë∏âíëI ãÉÇ Éíí íî™ëâÉééáÖí 
ä™åÖÜìë ãÉÇ êìåÇ~ÇÉ Ö~îä~ê EéÉêáçÇ äFK _™Ç~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ 
ëíê®ÅâÉê ëáÖ ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí îáÇ~êÉ ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPTQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMQQ OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
c®êàÉëí~ÇÉåI üâÉíçêéI cäìÖë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N ÖÉåçãÑ∏êÇÉë OMMP á Ñçêã ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äíK sáÇ Éí~éé N âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Éå 
ÇÉäëíê®Åâ~ ∏ëíÉêìí ãçí üâÉíçêé ÄçêÇÉ Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ~ê EÉí~éé OFK 
s™êÉå OMMQ Ü~ÇÉ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éäâ~ÄÉäå ®åÇê~íëK fëí®ääÉí 
Ñ∏ê ~íí Çê~ â~ÄÉäå Ñê™å c®êàÉëí~ÇÉå ∏ëíÉêìí íáää üâÉíçêéI ëâ~ ÇÉå Ö™ ê~âí 
ë∏ÇÉêìí îá~ jóÅâÉäë®ííÉêë Ö™êÇ Ñ∏ê ~íí ~îëäìí~ë ëíê~ñ î®ëíÉê çã Ö™êÇÉå 
cäìÖë®ííÉêK pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê â~ÄÉäå éä~åÉê~ë ëâÉ á î®ÖÄ~å~I î®Öëä®åí 
ë~ãí á ä™Öä®åí ™âÉêã~êâX ÇÉå ëÉå~êÉ ÇÉäÉå íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ä®åÖë 
ÄÉÑáåíäáÖí ÇáâÉK pí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíåáåÖÉå éä~åÉê~ë ëâÉ ÖÉåçã 
âÉÇàÉÖê®îåáåÖK 
aÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë á Ñ®äí á ~éêáä OMMQK £ijWë ÄÉÇ∏ãåáåÖ 
®ê ~íí Éäâ~ÄÉäå ä®åÖë ÇÉå êÉîáÇÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ ÄÉê∏ê 
ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êK h~ÄÉäå â~å Ç®êÑ∏ê ~åä®ÖÖ~ë ëçã 
éä~åÉê~íK 

áÇ~ OPTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OPTS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRUO OMMPI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí cçäâëâçä~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå ìééÖáÅâ ë~ãã~åä~Öí íáää Å~ QRM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå 
ÄêÉÇÇ ~î Å~ MKU ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î ìéé íáää Å~ NKO ãK 
ríãÉÇ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ~êå~ âìåÇÉ Éíí ëíçêí ~åí~ä êÉÅÉåí~ 
ã~êâáåÖêÉéé á Ñçêã ~î çäáâ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~ëK cäÉêí~äÉí ~î ÇÉëë~ î~ê áåíÉ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ìê ~åíáâî~êáëâí 
Ü®åëÉÉåÇÉK pí®ääîáë é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K 
i~ÖÉêÄáäÇÉå î~ê ãóÅâÉí Éåë~êí~Ç ìíãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖ~êå~ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î 
â~ê~âí®êáëíáëâ~ Ö~íìä~ÖÉêK cäÉê~ ®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK fåÖÉí 
ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã â~å Ç~íÉê~ ÇÉ çäáâ~ Ö~íìåáî™Éêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåíÉ 
ÜÉääÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ ëã~ä~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå å™Öçå êÉä~íÉêÄ~ê 
ëíê~íáÖê~Ñá Ñ∏ê êÉä~íáî Ç~íÉêáåÖ ìí∏îÉê Ö~íìåáî™Éêå~ á ëáÖK 
rééêÉé~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê á Ö~íçêå~ ëçã ëâÉíí ∏îÉê íáÇ Ü~ê 
áååÉÄìêáí ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î âìäíìêä~ÖêÉå ®ê ìíëÅÜ~âí~ÇÉK sáÇ ÉîÉåíìÉää~ 
Ñê~ãíáÇ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê á ÇÉ ÄÉê∏êÇ~ Ö~íçêå~ Ä∏ê ã∏àäáÖÜÉí ÖÉë íáää 
Éå å®êã~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î âî~êî~ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê á ëóÑíÉ 
~íí âä~êÖ∏ê~ Ö~íìåáî™Éêå~ë âêçåçäçÖáK 

áÇ~ OPTT çÑ OUVS 



f Ü∏àÇ ãÉÇ âî hçããáåáëíÉêå R ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã dêçéÖ~í~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå äÉÇåáåÖëíêìãã~ ÄóÖÖÇ ~î â~äâëíÉåëÜ®ää~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OPTU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMQV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_~Åâ~ë~åÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~êÄÉíÉå ãÉÇ íê~Ñáâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë Å~ PTN ä∏éãÉíÉêK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äáí Äê®åÇ äÉê~I Éíí Ñê~ÖãÉåí Äê®åí ÄÉå ë~ãí Éíí Ñê~ÖãÉåí çÄê®åí ÄÉåK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK fåÖ~ ÜáåÇÉê Ñ∏ê ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ çÅÜ 
åì ~âíìÉää~ î®Ö~êÄÉíÉå~ Ñ∏êÉäáÖÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píçê~ üÄó 

áÇ~ OPTV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NVPO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e™â~åíçêé ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ÄÉåI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éêçàÉâíÉêáåÖ Ñ∏ê ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

bñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìééÖ™ê íáää Å~ R Ü~ íáÇáÖ~êÉ ™âÉêã~êâI áåâäìëáîÉ Éíí 
~åí~ä ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK 
f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää éêçàÉâíÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê qà®êëí~Ç OUSWNI Éå 
óí~ çã Å~ RMMM ãOI áåçã îáäâÉå Éíí ~åí~ä Äê~åÇÖê~î~ê çÅÜ ä∏ëÑóåÇ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë îáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ NVVSK 
sáÇ ÇÉå åì ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë ~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê 
Üáíí~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã çãê™ÇÉí 
ìí∏îÉê qà®êëí~Ç OUSWNK bãÉääÉêíáÇ Ñê~ãÖáÅâ ÇÉí ~íí çãê™ÇÉí Ñ~ääÉê áåçã 
áå®Öçã~êâÉå íáää ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ e™â~åíçêéK c®äíÄÉëáâíåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí 
ÇÉí áåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë éçíÉåíáÉää~ ä®ÖÉå Ñ∏ê ë™î®ä Äçéä~íëÉê ëçã 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
fåçã ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Öê®îÇÉë ë~ãã~åä~Öí OT ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ 
Éå íçí~ä ä®åÖÇ çã Å~ QTR ä∏éãÉíÉêK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ NIO ãK 
f Éíí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå ëçã î~ê ÄÉä®ÖÉí ãÉää~å qà®êëí~Ç OUSWN çÅÜ 
áåÑ~êíëî®ÖÉå íáää âìêëÖ™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é~ê Äê®åÇ~ ÄÉåÑê~ÖãÉåíI 

áÇ~ OPUM çÑ OUVS 



 
 

ëä~ÖÖÄáí~ê çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ á éäçÖä~ÖêÉíK fåçã ë~ãíäáÖ~ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
ríáÑê™å ÇÉå ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåçã 
qà®êëí~Ç OUSWN âìåå~í ~îÖê®åë~ë ™í î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêK ^îÖê®åëåáåÖÉå 
ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ íáääÑ~êíëî®Ö~êå~ íáää âìêëÖ™êÇÉå çÅÜ íáää ÇÉ ®äÇêÉ 
ÄÉÑáåíäáÖ~ îáääçêå~ åçêê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK rê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí 
ÄÉÇ∏ãë ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìí~åÑ∏ê ~îÖê®åëåáåÖÉå ~î qà®êëí~Ç OUSWN  
ëçã âä~êí Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç OUSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ OPUN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RMPO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
j~äëí~ÇI pâ®äîI s~äíÉêëíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë\I ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ ÇÉäë éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó àçêÇâ~ÄÉäI ÇÉäë 
ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖK 
_ÉëáâíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâ~ ê~ëÉê~ëK sáÇ Éå ëíê®Åâ~ 
Ñê™å Ö™êÇÉå pâ®äî çÅÜ ãçí åçêÇçëí ∏îÉê Ü~Öã~êâ êÉâçããÉåÇÉê~ê £ij 
ëí∏êëí~ î~êë~ãÜÉí îáÇ ê~ëÉêáåÖÉåK aÉå Ö~ãä~ äìÑíäÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ê Ü®ê 
Éíí ëíÉåëíê®åÖëçãê™ÇÉ çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí ë~ãí Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK cäÉê~ 
~î ÇÉå Ö~ãä~ äìÑíäÉÇåáåÖÉåë ëíçäé~ê ®ê éä~ÅÉê~ÇÉ ÇÉäë îáÇ ëíÉåëíê®åÖ~êå~I 
ÇÉäë á Öê~îÑ®äíÉíë ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåK e®ê Ä∏ê ëíçäé~êå~ â~é~ë çÅÜ Ñçêëä~ë 
Äçêí Ñ∏ê Ü~åÇK 
NQ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå îáÇ Ü~Öã~êâÉå çÅÜ ™âÉêã~êâÉå áåíáää pâ®äîK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
råÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~î Ñ∏êëáâíáÖÜÉí á~âíí~ë îáÇ ê~ëÉêáåÖÉå ~î ëíçäé~êå~ 
~åëÉê £ij ~íí çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éäå®íÉí ãÉää~å Ö™êÇ~êå~ j~ëí~Ç J 
pâ®äî J s~äíÉêëíÉå â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OPUO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó OMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíê~ eìëÄó PVUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OPUP çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
RMPN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
c∏êãçI p~åÇîáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãJ çÅÜ åóÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå Å~ ONIO âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î ~êÄÉíÉå~K ^î ÇÉíí~ 
ëâìääÉ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ëâÉ é™ Éå PIU âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå 
ëâìääÉ ìíÑ∏ê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää çãê™ÇÉå ãÉÇ Öê~î~êI íçêéä®ãåáåÖ~êI Éå 
âî~êåêìáå çÅÜ Éå ëíÉåî~äîëÄêçK f ~åëäìíåáåÖ íáää íçêéä®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë 
çãÑ~íí~åÇÉ óíçê ãÉÇ çÇäáåÖëê∏ëÉåK 
p∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë áåçã íêÉ çãê™ÇÉå ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã éçíÉåíáÉää~ 
ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êX îáÇ üëÄç NMWNJO çÅÜ RMWNJO ë~ãí îáÇ 
iìåÇ~ á _à∏êâÉ á üëÄç ëåK fåÖ~ ëé™ê ~î Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ë∏âëÅÜ~âíÉåK m™ å™Öê~ éä~íëÉê àìëíÉê~ÇÉë ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí áåíÉ 
âìäíìêÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ âçãã~ íáää ëâ~Ç~K 

áÇ~ OPUQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

i~åÇëâ~é 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ 

pçÅâÉå 

üëÄç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

üëÄç NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç NMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

üëÄç RMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

áÇ~ OPUR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMRM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏êÖ™êÇÉåI o™ÄóI cóêÄçåÇÉÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëíê®Åâ~å ëçã ÄÉê∏êë ~î ~êÄÉíÉí ®ê Å~ QMM âãK 
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé O ìíÑ∏êÇÉë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå á ëÉéíÉãÄÉêK qêÉííçå ëÅÜ~âí íçÖë ìééW àçêÇã™åÉå 
ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OPUS çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
NVPP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
oáãÑçêë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âÉê~ãáâ EÖä~ëÉê~í ÖçÇëI âÉê~ãáâFI äÉêâäáåáåÖI Äê®åí ÄÉåI 
ëä~ÖÖI íÉÖÉäI à®êåÑ∏êÉã™äI éä~ëí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí íçí~ä~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NR MMM ãO çÅÜ 
Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ é™ íî™ ÇÉäçãê™ÇÉå E∏ëíê~ çÅÜ î®ëíê~ ÇÉäÉåFK f âçããìåÉåë 
ã∏àäáÖ~ éä~åÉê Ñ∏ê îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåÖ™ê çÅâë™ Éíí ëâçÖëçãê™ÇÉ áåíáää 
î®ëíê~ ÇÉäÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí î~ê ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ÇçÅâ Éà 
~âíìÉääí Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK 
qçí~äí NU ìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ QRM ã 
íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îëâçé~K ^î ÇÉëë~ íçÖë ëàì ëÅÜ~âí ìéé á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉåI 
Ç®ê áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä ë~ãí ÑóåÇ ~î Éå ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âÉê~ãáâI Ñê~ÖãÉåí 
~î äÉêâäáåáåÖI íî™ Äê®åÇ~ ÄÉåÑê~ÖãÉåí ë~ãí ëä~ÖÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ çÅÜ 
ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÑóåÇÉå î~ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää ÇÉå ë∏Çê~ Ü~äî~å ~î 
ÇÉäçãê™ÇÉíK f ÇÉå åçêê~ Ü~äî~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âçãé~âí âìäíìêä~ÖÉêI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ü™êí é~Åâ~Ç ÖêìëáÖ ë~åÇI ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëçí çÅÜ âçäK i~ÖêÉí 
áååÉÜ∏ää ÑóåÇ ~î óåÖêÉ â~ê~âí®êW íÉÖÉäI Öä~ëÉê~í ÖçÇë çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™äK 
ûîÉå éä~ëíÄáí~ê ë~ãí ãìêâÉí íê® çÄëÉêîÉê~ÇÉëK fåÖÉå ~åä®ÖÖåáåÖ 

áÇ~ OPUT çÑ OUVS 



 

Ñê~ãâçã ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉíK 
ríáÑê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë êÉëìäí~í ~åëÉê £ij ~íí ÇÉí ∏ëíê~ 
ÇÉäçãê™ÇÉí â~å Éñéäç~íÉê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 
a®êÉãçí Ä∏ê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉí î®ëíê~ ÇÉäçãê™ÇÉíI ëçã áååÉÜ™ääÉê 
ä®ãåáåÖ~êå~ ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Éå Éñéäç~íÉêáåÖK 
_çéä~íëÉå â~å ~îÖê®åë~ë ™í åçêê ÖÉåçã Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ÇÉí êÉä~íáîí 
êÉÅÉåí~ âìäíìêä~ÖêÉí ë~ãí ™í ∏ëíÉêK bå îáÇ~êÉ ìíÄêÉÇåáåÖ ~î Äçéä~íëÉå ™í 
ë∏ÇÉê çÅÜ î®ëíÉê J ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí J â~å áåíÉ ìíÉëäìí~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qà®êëí~Ç OUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

qà®êëí~Ç OUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ OPUU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMRO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ e~êÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åÉäÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉK 

bñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìééÖ™ê íáää Å~ MIR Ü~ íáÇáÖ~êÉ ™âÉêã~êâK m™ Éíí ëí∏êêÉ 
áãéÉÇáãÉåí á ~åëäìíåáåÖ íáää íçãíÉêå~ äáÖÖÉê íêÉ à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äí ë~ãí 
dêáãëí~Çë Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíK 
m™ ìíî~äÇ~ óíçê áåçã íçãíÉêå~ Öê®îÇÉë ë~ãã~åä~Öí T 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âí çã íçí~äí Å~ NRM ä∏éãÉíÉê çÅÜ ãÉÇ Å~ NIO ã 
ÄêÉÇÇK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë ëâáâíîáë åÉÇ íáää ÇÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉåK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí âìåÇÉ íî™ êÉä~íáîí êÉÅÉåí~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~ëK aÉå Éå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Ü~åÇÖê®îí í®ÅâÇáâÉ ãÉÇ íÉÖÉäê∏ê á 
ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î íçãí äWOVK aÉå ~åÇê~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå íÉäÉâ~ÄÉäI 
í®Åâí ãÉÇ Äê®ÇçêI ëçã ä∏éíÉ ∏îÉê Ä™Ç~ íçãíÉã~ á ksJp£ êáâíåáåÖK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~åíáâî~êáëâí ÉääÉê ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÖÉåçã 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉÇ∏ãë áåíÉ âçãã~ 
~íí ÄÉê∏ê~ å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã ÇÉ Ä™Ç~ ~îëíóÅâ~ÇÉ íçãíÉêå~K 

áÇ~ OPUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ e~êÖ NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ e~êÖ 

áÇ~ OPVM çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
RMRP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sáääÜÉäãëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëéáâI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÄìíÉäàÖä~ëI é~íêçåÜóäë~I g®êåëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìë ãÉÇ Ö~ê~ÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉ éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~Çëóíçêå~ ®ê ÄÉä®Öå~ áåçã Éå ãáåÇêÉ çÇäáåÖëäóÅâ~ á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ®äÇêÉ ÄÉÑáåíäáÖí íçêéI ÄÉå®ãåí ?bâÉå?K üí ∏ëíÉê 
Öê®åë~ê çÇäáåÖëäóÅâ~å íáää Éíí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK m™ ÇÉíí~ 
äáÖÖÉê Éíí Öê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Å~ NQ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí N Ü∏ÖK 
fåçã ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î çÇäáåÖëäóÅâ~å íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ ã~ëâáåK 
fåçã çãê™ÇÉí î~ê ã~íàçêÇëä~ÖêÉí ãóÅâÉí íìåíI ëí®ääîáë îáä~åÇÉ ÇáêÉâí é™ 
ÄÉêÖÖêìåÇK k®êã~ëí Öê~îÑ®äíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íÉäÉäÉÇåáåÖ ëçã ä∏éíÉ á 
ksJp£ êáâíåáåÖK pí®ääîáë Ü~ÇÉ ÇÉåå~ ëéê®åÖíë åÉÇ á ÄÉêÖÖêìåÇÉåK sáÇ 
Öê®åëÉå ãçí åìî~ê~åÇÉ íçêéíê®ÇÖ™êÇ çÄëÉêîÉê~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î Éå 
â~ääãìê~Ç àçêÇâ®ää~êÉK f Éíí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå áåîáÇ ë~ãã~ Öê®åë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ áååÉÜ∏ää Ää ~ à®êåëä~ÖÖI 
ëãáÇÇ~ ëéáâI Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ë ë~ãí ëçí çÅÜ âçäK i~ÖêÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ìíÖ∏ê~ é™Ñ∏êí ~îÑ~ääK båäáÖí Üáëíçêáëâí â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å ™ê NUPV ∏îÉê 
fÇáåÖëí~Ç çÅÜ pîáÉëí~Ç ë®íÉêáÉê Äêìâ~ÇÉë íçêéÉí Ç™ ~î Éå ëãÉÇK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK fåÖ~ îáÇ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÇ∏ãë ÉêÑçêÇê~ë áåÑ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 

áÇ~ OPVN çÑ OUVS 



ÜìëÄóÖÖå~íáçåÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ e~êÖ RUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ e~êÖ 

áÇ~ OPVO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMPU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêãÉãI s®ëíÉêÖ™êÇÉåI £ëíÉêãÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë Ñê®ãëí íáää ÇÉå ë∏Çê~ Ü~äî~å ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉåå~ ÇÉä ÄÉê∏êÇÉ p∏ÇÉêãÉãK m™ Ü∏àÇé~êíáÉê áåíáää Ö™êÇÉå 
äáÖÖÉê ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí Éå ëíÉåëíê®åÖK aÉí Öê®îÇ~ â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí î~ê 
ãÉää~å MITR çÅÜ MIP ÇàìéíI ÄêÉÇÇÉå î~ê Å~ MIPK pÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå á çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää íÉäÉëÅÜ~âíI Öê®îÇ~ Ñ∏ê Å~ íêÉ ™ê ëÉÇ~åK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK £ij ÄÉÇ∏ãÉê ~íí ëÅÜ~âí~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OPVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ kó 

áÇ~ OPVQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMQS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
lêÉî~ää~I eìëÄóI píÉåÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëíê®Åâ~å ëçã ÄÉê∏êë ~î ~êÄÉíÉí ®ê Å~ TMM âãK bå 
áåîÉåíÉêáåÖ ~î ÇÉ ëíê®Åâçê ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á 
ëÉéíÉãÄÉê OMMQK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê ~åë™Öë å∏Çî®åÇáÖ~K båäáÖí 
£ij â~å ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OPVR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQON OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí bÇÇ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
ví~å ®ê ÄÉä®ÖÉå á ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ íáÇáÖãçÇÉêå~ ëí~ÇÉåë ë∏Çê~ ìíâ~åíI 
á Öê®åëíê~âíÉå ãÉää~å ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ëí~ÇÉåë àçêÇ~êK råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíI î~êîáÇ ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î 
óí~å Ü~ê ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ~î çäáâ~ â~ê~âí®êK f ÇÉ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ î~ê 
ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ í®ãäáÖÉå ÖçÇ~I ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å 
NTMMJNUMMJí~äÉå ìí ãçí qê®ÇÖ™êÇëÖ~í~å çÅÜ çÇäáåÖëä~ÖÉêLâ™äÖ™êÇ~ê á 
ë∏ÇÉêK f î®ëíê~ ÇÉäÉå ìí ãçí aàìêÖ™êÇëÖ~í~å î~ê íçãíÉêå~ë î®ëíê~ ÇÉä~ê 
Ñ∏êëí∏êÇ~ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖI ãÉÇ~å íçãíÉêå~ë áåêÉ ÇÉä~êI äáâëçã ÇÉä~ê 
~î âìäíìêä~ÖÉê îáäâ~ ìíÖ∏ê ëí~ÇÉåë àçêÇ~êI î~ê ÄÉî~ê~ÇÉK 

áÇ~ OPVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OPVT çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMNQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
píçê®åÖëÄÉêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçêíí~ÖåáåÖ ~î éä~åâçêëåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 

fåçã ÇÉå ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇK f 
∏îêáÖí î~ê çãê™ÇÉí ëí~êâí é™îÉêâ~í ~î ãçÇÉêåí àçêÇÄêìâ çÅÜ áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ OPVU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMPM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
çÄê®åí ÄÉåI Öä~ëI éçêëäáåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ä®åÖëãÉÇ ëíê®Åâ~å 
i~ëíÄÉêÖëî®ÖÉåJe~ãåÖ~í~åpà∏îáâëÖê®åÇK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ MIR ã 
çÅÜ ÇàìéÉí MIQ ãK sáÇ íî™ éä~íëÉê íçÖë Öêçé~êI é™ Å~ O ñ N ãI ìéé Ñ∏ê ~íí 
âìåå~ íêóÅâ~ â~ÄÉäå ìåÇÉê î®ÖK 
f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê íî™ Üìë á Ñçêã ~î ëíÉåëóää~ê çÅÜ 
ÉîK Öçäîä~ÖÉêK båÇ~ëí Éåëí~â~ ëíÉå~ê ®ê Äçêíí~Öå~ á ëóääâçåëíêìâíáçåÉã~I 
êÉëíÉê~åÇÉ âî~êäáÖÖÉêK fåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë ãÉå íÉÖÉäëíÉå~ê ~î 
ãÉÇÉäíáÇ~ â~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë âêáåÖ Éíí ~î ÜìëÉåK 

áÇ~ OPVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ OQMM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSRR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ~î _ffWQJíóéFI ~îë™Ö~í ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê s^ á _çêÖÖ~í~å Ñê~ã íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ 
âî g~êäÉå V çÅÜ OS ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë é™ ìééÇê~Ö ~î jà∏äÄó 
âçããìåK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå 
ã®âíáÖÜÉí é™ Å~ MIS ã ìåÇÉê MIQJMIR ã íàçÅâ~ Ä®êä~ÖÉê çÅÜ ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK f âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë ëé™ê ~î Öêçé~êK f íêçííç~êã~êâ 
ä®åÖë âî g~êäÉå âî~êäáÖÖÉê âìäíìêä~ÖêÉå çê∏êÇ~ ìåÇÉê äÉÇåáåÖ~êå~K 

áÇ~ OQMN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQMO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NSRQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ê~ÇëàçêÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ~åã®ä~å Ñê™å Éå éêáî~íéÉêëçåI çã ìééí®ÅâíÉå ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå é™Ö™ÉåÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Éå Ü®êÇ î~ê Ñê~ãëÅÜ~âí~Ç áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉëëìíçã Ñ~ååë ã∏êâ~ Ñä®Åâ~ê á ÇÉå å~íìêäáÖ~ 
äÉê~åK aÉ ëÉå~êÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇçÅâ ëçã ëé™ê ÉÑíÉê íê®Çê∏ííÉêK 
lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÖ™íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ O 
ãÉÇ Ää ~ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK sáÇ ÇÉí íáääÑ~ääÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~êÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖ íáää®íë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
áåë~íëÉêK aÉå åì é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ü®êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å ìíêÉÇåáåÖÉåë 
ë∏âëÅÜ~âí çÅÜ d~ãä~ h~äã~êî®ÖÉåK e®êÇÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
Éñéäç~íÉêáåÖÉå âìåÇÉ Ç®êÉÑíÉê Ñçêíë®íí~ ëçã éä~åÉê~íK bå NQ`J~å~äóë 
âçããÉê ~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ë Ñ∏ê ~íí ëÉ çã ÇÉí Ñáååë å™Öçí íáÇëã®ëëáÖí 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê á å®êçãê™ÇÉíK 

áÇ~ OQMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OQMQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSRP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î âìäîÉêí Ñ∏ê ÄÉêÖî®êãÉ ãÉää~å ÇÉ Ñóê~ 
çäáâ~ ÜìëÉå é™ íçãíÉå OWQM EÖ®ëíÜÉããÉí päìëëÉåF á p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
póÑíÉí î~ê ~íí áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê áåíÉ ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î Öê®î~êÄÉíÉå~K 
qáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉå Ü~ÇÉ îáë~í ~íí ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå p∏ÇÉêâ∏éáåÖ ãÉå ~íí ÇÉ áåí~âí~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖêÉå ®ê í®Åâí~ ~î Éíí N JNIR ã íàçÅâí ä~ÖÉê çãÄä~åÇ~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêI ÇáíÑ∏êÇ~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖ~åÇÉí ~î 
d∏í~ â~å~äK 
aÉí éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíÇàìéÉí ìééÖáÅâ íáää MIT ãK fåÖ~ áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK a®êÉãçí çãÄä~åÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÑóåÇ Ñê™å 
NR JNVMMJí~äK 

áÇ~ OQMR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQMS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NSRO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
üéêçãÉå~ÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨åI bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î ÄÉÑáåíäáÖ ÄÉäóëåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQMT çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NSRN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
eóÇáåÖÉI m®ééäáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îI Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI íÉêê~ëëÉêáåÖI ÑóåÇéä~íëI 
áåÇìëíêáä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñ∏êìíçã ÇÉ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~I åáç Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉåI ™íí~ Öê~îÑ®äíI ë~ãí Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä ëíÉåëíê®åÖ~êI ê∏àÇ~ ™âÉêóíçê ë~ãí ëíÉåÜ∏Ö~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pó~ TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ OQMU çÑ OUVS 



pó~ OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ UWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ VWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ VWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ VWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ UNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ RSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ POWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ ORWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ OQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ OQMV çÑ OUVS 



pó~ SSWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ SSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

pó~ NSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pó~ 

áÇ~ OQNM çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
NSRM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ääÉê®åÖI q∏äáåÖëå®ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âî~êíë~îëä~Ö 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç çãJ çÅÜ åóÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 
p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå Å~ NV âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î ~êÄÉíÉå~K ^î ÇÉíí~ 
ëâìääÉ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñçê àçêÇâ~ÄÉä ëâÉ é™ Éå SIT âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå ëâìääÉ 
ìíÑ∏ê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí pâÉÇÉîá ROWN ë~ãí ÑäÉê~ 
íçêéä®ãåáåÖ~êX ë™ëçã cáëâ~êíçêéÉíI iáää~ e~ääçåÄÉêÖÉí çÅÜ iìåÇÄ~ÅâÉåK 
f e~Öã~êâÉå îáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê cáëâ~êíçêéÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ çÅÜ 
î®äÄÉî~ê~ÇÉ íçêéä®ãåáåÖ~êK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå ëé™ê ~î ÖêìîÇêáÑíK 
p∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë áåçã íêÉ çãê™ÇÉåX îáÇ pâÉÇÉîá ROWNI îáÇ 
cáëâ~êíçêéÉí çÅÜ ëíê~ñ k çã íçêéÉí e~ëëÉäîáâÉåK sáÇ e~ëëÉäîáâÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êI ë~ãí âçä çÅÜ ëçíK sáÇ cáëâ~êíçêéÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK a®ê 
Ñäóíí~ÇÉë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Å~ OM ã ™í ks Ñ∏ê ~íí 
ìåÇîáâ~ ÄÉê∏êáåÖ ãÉÇ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK sáÇ pâÉÇÉîá ROWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Ü®êÇ çÅÜ Éåëí~â~ ëçíÑä®Åâ~êK f ë~ãíäáÖ~ íêÉ çãê™ÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ëçã áåÇáâÉê~ê Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ OQNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇÉîá ROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇÉîá 

áÇ~ OQNO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRUP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ e~êÖë âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âáëíÜ~åÇí~ÖI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖëäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí âçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå ~íí ìééÖ™ íáää Å~ PP ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ 
~î Å~ NIM ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ OIO ãK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå âçã ~íí ÄÉê∏ê~ Éíí á ÖÉåçãëåáíí NIO ã íàçÅâí 
çëíê~íáÑáÉê~í âóêâçÖ™êÇëä~ÖÉêK råÇÉêÖêìåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ãçê®åäÉê~K 
p~ãã~åä~Öí âçã ÉåÇ~ëí íêÉ çêìÄÄ~ÇÉ Öê~î~ê ë~ãí Éå óíäáÖ åÉÇÖê®îåáåÖ 
ãÉÇ çãÇÉéçåÉê~ÇÉ Öê~îêÉëíÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉíK p~ãíäáÖ~ 
Öê~î~ê ìééîáë~ÇÉ Ç™äáÖ~ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ î~ê ëí~êâí 
åÉÇÄêìíå~K f íî™ ~î Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âáëíÜ~åÇí~Ö ëçã éêÉäáãáå®êí 
Ç~íÉê~ë íáää NTMMJí~äÉíë ëäìíK 
p™î®ä î®ëíÉê ëçã ∏ëíÉê çã åìî~ê~åÇÉ ë~âêáëíá~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë êÉëíÉê ~î ®äÇêÉ ÖêìåÇãìê~êK jÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí ìíÖ∏ê 
ÇÉëë~ êÉëíÉê ~î ÇÉå êáîå~ ãÉÇÉäíáÇëâóêâ~åI î~êë å®êã~êÉ ä®ÖÉ íáÇáÖ~êÉ 
î~êáí çâ®åíK 

áÇ~ OQNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ e~êÖ 

áÇ~ OQNQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSQU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
pâ™êÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^äÑ bêáÅëëçåI ^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖ ~îÖê®åë~ÇÉë Ñóê~ çãê™ÇÉå Ç®ê ëÅÜ~âíâçåíêçää 
Ñ∏êÉëäçÖëK 
sáÇ ëÅÜ~âíâçåíêçääÉêå~ á~âííçÖë áåÖ~ íÉÅâÉå é™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ä~ÖÉê ÉääÉê 
~åÇê~ áåÇáâ~íçêÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

áÇ~ OQNR çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
NSQP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖë pí~êÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~Ç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ çÅÜ çãÄóÖÖå~íáçå ~î os ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíãÉÇ êáâëî®ÖÉåë î®ëíê~ ëáÇ~ áå ãçí pí~êÄó 
Ö~ãä~ Äóíçãí ëçã Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖK 
NN ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ î~êáÉê~åÇÉ ÄêÉÇÇ EãÉää~å OIRJQ ãF áåçã ÇÉí 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉíK aÉå íçí~ä~ óí~å ìééÖáÅâ íáää çãâêáåÖ PMM âîãK ä 
Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é~ê ëóääëíÉåëê~ÇÉêI ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Éå 
Äáí ~î Éå î®Ö ëçã äÉíí áå ãçí Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉå ä™Ö Öêìåí çÅÜ áååÉÜ∏ää ãÉëí~ÇÉäë óåÖêÉ çÅÜ êÉÅÉåí 
ã~íÉêá~äK píêìâíìêÉå é™ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå çÅÜ ìíÑçêãåáåÖÉå ~î ÇÉåI ëí®ããÉê 
ÇçÅâ ãóÅâÉí î®ä ∏îÉêÉåë ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ëçã Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ NTMR 
™êë â~êí~ ∏îÉê pí~êÄóK d™êÇëëíêìâíìêÉå Ñ∏äàÉê ë~ãã~ ã∏åëíÉê ìåÇÉê ÜÉä~ 
NUMMJí~äÉí îáäâÉí â~å Ñ∏êâä~ê~ ~îë~âå~ÇÉå ~î ®äÇêÉ Ñ∏êÉã™äK 
bíí é~ê ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé á ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí 
~îÖ∏ê~ ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖëíáÇK råÇÉê ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãáåëí Éå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ë ëçã Ö™ê íáääÄ~â~ íáää ™íãáåëíçåÉ 
NSMMJí~ä ãÉå â~å î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉK eìê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉå ëÉíí ìí îÉí îá áåíÉ ãÉå ÇÉí ®ê ë~ååçäáâí ~íí ÇÉä~ê ~î ÇÉå 
ÉääÉê ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉêå~ â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å pí~êÄóë 

áÇ~ OQNS çÑ OUVS 



 
 

 

®äÇëí~ íáÇK 
ä ÄÉÄóÖÖÉäëÉåë Ñ∏êä®åÖåáåÖI î®ëíÉêìíI ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí 
âìåÇÉ ÇÉí îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉåå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
Ñçêíë®ííÉê çÅÜ ìééí~ê ëíçê ÇÉä ~î pí~êÄóë ®ÖçêI ãÉå Ü~ÇÉ ÇÉäîáë Ääáîáí 
ë∏åÇÉêÖê®îÇK m™ ëíçê ÇÉä ~î ÇÉåå~ óí~ ëçã äáÖÖÉê áåçã ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄóíçãíÉå âìåÇÉ ã~å áÇ~Ö ëÉ êÉëíÉê ~î ëóääëíÉåëê~ÇÉê çÅÜ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëçã âçããáí á Ç~ÖÉå é™ ÖêìåÇ ~î ~íí Éå àçêÇî®êãÉâ~ÄÉä Ääáîáí åÉÇÖê®îÇ 
á ëäáåÖçê çÅÜ íáää Éíí Çàìé ~î çãâêáåÖ MIV ãK ví~å ëçã ÇÉäîáë Ääáîáí 
Ñ∏êëí∏êÇ ìééÖ™ê íáää ìééëâ~ííåáåÖëîáë OMMM âîãK 
ä ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí mÉê VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OQNT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRUQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éêçàÉâíÉêáåÖ Ñ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Éå PdJã~ëí ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå íçí~ä~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NMM ãOK 
sáÇ ÇÉå åì ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë ~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê 
Üáíí~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã ëà®äî~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK fåçã ÇÉí ÇáêÉâí~ å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí Öê~îÑ®äí 
ë~ãí íî™ Öê~îÖêìééÉêK dê~îÖêìééÉêå~ ìåÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉí EbQW~åFK _ä ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®ääâáëí~K h~êíã~íÉêá~äÉí 
îáë~ÇÉ ®îÉå ~íí Éíí ~åí~ä íçêéä®ÖÉåÜÉíÉê Ñìååáíë á å®êçãê™ÇÉíK 
sáÇ Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ®ê ÄÉä®ÖÉå 
áåçã Éå Ü∏àÇéä~í™ Ç®ê àçêÇã™åÉå ìíÖ∏êë ~î ë~åÇãóää~ é™ ãçê®åÖêìëK üí 
∏ëíÉê ëäìíí~ê éä~í™å åÉê ãçí Éíí ãáåÇêÉ î~ííÉåÇê~ÖK mä~íëÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü~ 
ìíÖàçêí Éíí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉI Ñê~ãÑ∏ê~ääí ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêK `~ NRM ã p£ 
çã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å çÄëÉêîÉê~ÇÉë ®îÉå Éå ã∏àäáÖ êÉëí ëíÉå ëçã áåíÉ 
Ñáååë ìééí~ÖÉå á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK 
dêìåÇ~í é™ ÇÉå êáåÖ~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìíÑ∏êÇÉë ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå ëçã 
Éå ?ã~íàçêÇë~îÄ~åáåÖ? ~î ÜÉä~ óí~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 

áÇ~ OQNU çÑ OUVS 



 

é™íê®ÑÑ~ÇÉëK råÇÉê ãóää~å âìåÇÉ Éíí ìéé íáää MIU ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î 
ÑáåâçêåáÖ ë~åÇ âçåëí~íÉê~ëI îáäâÉí ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ãçê®åÖêìëÉíK aàìéëÅÜ~âí 
ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ~íí âçåíêçääÉê~ ÉîK Ñ∏êÉâçãëí ~î ∏îÉêë~åÇ~ÇÉ Äçéä~íëëé™êK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ OQNV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVOR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
£îêÉ cáääáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ö∏ÇëÉäÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 
aÉí íçí~ä~ çãê™ÇÉí Ñ∏ê Ö∏ÇëÉäÄêìååÉåI íáääáâ~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI 
çãÑ~íí~ÇÉ Å~ QMñOM ã EkksJpp£FI áåâäìëáîÉ î~ää~êK lãê™ÇÉí î~ê 
ÄÉä®ÖÉí é™ Éíí Ö®êÇÉ ãÉää~å íî™ Ü∏àÇÉêI é™ îáäâ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~ê 
ÄÉä®Öå~K 
qî™ ëÅÜ~âí çã Å~ NR ã ä®åÖÇ çÅÜ N ã ÄêÉÇÇ Öê®îÇÉë íáää çê∏êÇ ã~êâK 
fåÖ~ ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OQOM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _~åâÉâáåÇ 

áÇ~ OQON çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSQT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåI hî~êíÉê~í £ëí~å™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÖàìíÉêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáÇ~êÉ éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå áåçã 
âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉå á pâ®ååáåÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉ óíçê Ç®ê Ñóê~ åó~ ÄóÖÖå~ÇÉê ãÉÇ ÇìÄÄä~ ê~ëíÖ™êÇ~ê 
ëâ~ ìééÑ∏ê~ë ë~ãí çãê™ÇÉí Ñ∏ê Éå ìíÄóÖÖå~Ç ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ~åëí~äíÉåK qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ®Öí êìã áåçã ~åëí~äíëçãê™ÇÉíK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí PO ëÅÜ~âí é™ ÇÉ Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇ~ óíçêå~K f Éäî~ ~î ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
á Ñçêã ~î ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™äI Éå Ü®êÇI ™êÇÉêëé™ê ë~ãí Éíí âçãé~âí 
âìäíìêä~ÖÉê ìí~å Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK aÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä™Ö ìíëéêáÇÇ~ é™ Ñóê~ çäáâ~ çãê™ÇÉå îáÇ 
âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äíÉåK aÉ ~åëäìíÉê Ää ~ íáää pâ®ååáåÖÉ PNWN çÅÜ PQWNK 
lãê™ÇÉå~ ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î 
é~êâÉêáåÖëéä~íëÉåI ÄóÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉ åçêê~ ê~ëíÖ™êÇ~êå~ îáÇ Üìë OP çÅÜ 
ORI ë~ãí ÄóÖÖ~åÇÉí ~î Üìë OS ãÉÇ ê~ëíÖ™êÇ á åçêêK aÉå ~âíìÉää~ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î Éå äáâå~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇ ëçã íáÇáÖ~êÉ 

áÇ~ OQOO çÑ OUVS 



ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã ~åëí~äíëçãê™ÇÉí ãÉÇ çÇäáåÖëëé™ê çÅÜ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQOP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMSP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ™äÖêçé~êI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
íÉÖÉäI éçêëäáåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Äê®åÇ äÉê~I à®êåÑ∏êÉã™ä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäóííåáåÖ ~î d`Jî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉä NK 

päáí~ÖÉí é™ êáëíåáåÖ~êå~ ®ê ëíçêí çÅÜ ÇÉå åó~ d`Jî®ÖÉå ®ê í®åâí ~íí 
ãáåëâ~ ÇÉíí~ ëäáí~ÖÉK aÉå åó~ d`Jî®ÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå î®ëíÉê çã Ü®ää~êå~I 
ãÉää~å jçí~ä~ ëíê∏ã çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK s®ÖÉå Ääáê RRM ã ä™åÖ 
çÅÜ ë~ãã~åä~Öí íçÖë PQM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ìéé ä®åÖë d`Jî®ÖÉåK i®åÖë 
ÇÉä~ê ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê íáää Éå íàçÅâäÉâ ~î ìéé 
íáää MIRM ãK f Ñóääå~Çëä~ÖêÉí Eëçã ëÉå~êÉ ~åî®åíë Ñ∏ê çÇäáåÖF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íÉÖÉäI éçêëäáå çÅÜ ëÉåíáÇ~ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK råÇÉê ÇÉíí~ ä~ÖÉê Ñ~ååë íêÉ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êW 
^W f ∏ëíê~ ÇÉäÉåX å™Öê~ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ÇÉí çî~å å®ãåÇ~ 
ìíÑóääå~ÇëLçÇäáåÖëä~ÖêÉíK dêçé~êå~ë Ç~íÉêáåÖ ®ê çâä~êI ãÉå áåÖ~ ÑóåÇ ~î 
íÉÖÉä ÉääÉê ëÉåíáÇ~ âÉê~ãáâ ÖàçêÇÉë é™ íçééÉåK a®êÉãçí Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ 
Äê®åÇ äÉê~ é™ íçééÉå ~î å™Öê~ ~î Öêçé~êå~K 
_W `Éåíê~äí ä®åÖë d`Jî®ÖÉå Ñ~ååë íî™ ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ 
áåçã Éå Å~ OM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
`W f î®ëíê~ ÇÉäÉåI ëíê~ñ áåå~å ÇÉå åó~ î®ÖÉå ëâ~ ~åëäìí~ íáää ÇÉå Ö~ãä~ 

áÇ~ OQOQ çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

d`Jî®ÖÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ë~ãí å™Öê~ ëíÉåÑóääÇ~ Öêçé~êK 
píÉåé~ÅâåáåÖÉå î~ê Å~ OIM ã ÄêÉÇ çÅÜ ®ê íêçäáÖÉå Éå ëíÉåë~íí Ñ®êÇî®ÖK 
píÉå~êå~ á é~ÅâåáåÖÉå î~ê MIMRJMINR ã ëíçê~I îáëë~ ëâ®êîáÖ~ çÅÜ 
ëâ∏êÄê®åÇ~K jÉää~å ëíÉå~êå~ Ñ~ååë íÉÖÉä çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä ëçã íêçäáÖÉå 
®ê ë~ãíáÇ~ ãÉÇ î®ÖÉåI Ç~íÉêáåÖÉå Ä∏ê Ç®êãÉÇ î~ê~ êÉä~íáîí ëÉåíáÇ~K 
píê~ñ î®ëíÉê çã ÇÉåå~ Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î ëíÉåI 
íêçäáÖÉå ìíÇê~ÖÉí ã~íÉêá~ä Ñê™å î®ÖÉå ë~ãí íî™ ëíÉåÑóääÇ~ Öêçé~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NSMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQOR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMSO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
iÉçå~êÇëÄÉêÖë Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ü∏íçêâëä~Ç~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éå ÉîK âî~êíëâ®êå~K f íî™ ~î 
ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåãìêK råÇÉê ëíÉåãìêÉå Üáíí~ÇÉë ãçÇÉêåí 
íÉÖÉäI î~êÑ∏ê ®îÉå ãìêÉå Ä∏ê î~ê~ êÉä~íáîí ãçÇÉêåK hî~êíë~îëä~ÖÉå ëâ~ 
íêçäáÖÉå ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Äçéä~íë~âíáîáíÉíÉê ÉääÉê ?âìäíáëâ~? 
~âíáîáíÉíÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ çãÖáî~åÇÉ Ü®ääêáëíåáåÖ~êå~K 
`~ NMM ã ä®åÖêÉ åçêêìíI é™ Éå éä~í™ Éíí OMJí~ä ã î®ëíÉê çã £ëíê~ båÉÄó 
QSWNJO Ee®ääêáëíåáåÖ C ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖFI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ çâìä®ê 
ÄÉëáâíåáåÖ âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éå Äáéçä®êí ëä~ÖÉå âî~êíëâ®êå~K 

áÇ~ OQOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó QNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQOT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMSN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí oÉä®ÉíI fåÖÉäëí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ ëíçêÄìíáâÉê ìíÑ∏êÇÉëÉå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 
NS ëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK k™Öê~ ëÅÜ~âí 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉ Ü∏ÖêÉ é~êíáÉêå~K sáÇ çãê™ÇÉíë Ü∏Öëí~ éìåâí á ps 
Ç®ê çãê™ÇÉí çÅâë™ ~åëäìíÉê íáää Éå êçåÇÉää Ü~ê ÇÉí âçåëí~íÉê~íë î~ê~ 
âçåí~ãáåÉê~Ç ã~êâ é™ ÖêìåÇ ~î Éå ëçéíáéé ëçã ëäìí~ÇÉ ~åî®åÇ~ë 
å™Öçå Ö™åÖ é™ NVRMJí~äÉíK c∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉå ~î ëâ~ÇäáÖ~ ®ãåÉå Ü~ê 
âçåëí~íÉê~íëK aÉåå~ Ü∏àÇ ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉK 
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí 
~î ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ OQOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQOV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSQS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ãìêÄêìâI ÇàìêÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åíÉêáåÖ ~î Éíí íê®Ç á íê®ÇÖ™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ãìê 
~î ÄìääÉêëíÉå~êK 
^êÄÉíÉí ~îÄê∏íë çÅÜ Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå âçåí~âí~ÇÉ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìãK bå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë ë~ãã~ Ç~ÖK sáÇ ÇÉåå~ 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Éå ãìê ~î MIRJMIT ã ëíçê~ ÄìääÉêëíÉå~ê ä∏éíÉ á kJp 
êáâíåáåÖ á ëÅÜ~âíÉíK f ãìêÉå Ñ~ååë áåëä~Ö ~î â~äâÄêìâ çÅÜ ÇÉå Ü~ÇÉ Éå 
ëâçäåáåÖ ~î ãáåÇêÉ ëíÉå~êK f ~åëäìíåáåÖ íáää ãìêÉå á~âííçÖë Éíí ÇãJíàçÅâí 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~äâÄêìâK aÉíí~ áååÉÜ∏ää ®îÉå Éåëí~â~ 
ÄÉåK aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ â~äâÄêìâÉíë ìíëÉÉåÇÉ áåÇáâÉê~ê ~íí ÇÉí â~å ê∏ê~ ëáÖ 
çã ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OQPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQPN çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
NSQR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
píóêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î Üìë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ Ö~ê~ÖÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
mä~íëÉå Ñ∏ê Éíí Äçêíí~ÖÉí Öê~îÑ®äí Epíóêëí~Ç NPPWNF ™íÉêÑáååë Éíí íáçí~ä 
ãÉíÉê åçêê çã Ñ∏êÉëä~ÖÉí ä®ÖÉ Ñ∏ê ÜìëÉíK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ é™ 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK bíí Å~ NMP ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë Ñ~ëíáÖÜÉíÉåë åçêê~ 
Öê®åëK cóê~ Ü®êÇ~ê ë~ãí Éå ∏îêáÖ ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉå 
ëáëíå®ãåÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Å~ S ã á Çá~ãI ã~íÉêá~äÉí ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇI 
âê~ÑíáÖí ã∏êâÑ®êÖ~Ç ~î ëçíLâçä çÅÜ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëâ®êîëíÉåK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê ã∏àäáÖÉå Éå ëí∏êêÉ Ü®êÇX å®êÜÉíÉå íáää ÇÉí Äçêíí~Öå~ 
Öê~îÑ®äíÉí Ö∏ê ~íí Éå íçäâåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå ëçã Öê~îä®ãåáåÖ áåíÉ â~å 
ìíÉëäìí~ëK 
a™ çî~å å®ãåÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~íë ~îÄê∏íë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÉÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ Éñéäç~í∏êÉåK 

áÇ~ OQPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NPPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OQPP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NSQQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e~Ö~íçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI ãìêÄêìâI ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå íç~äÉííÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí Ñ~ååë âê~ÑíáÖ~ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê á 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î e~Ö~íçêÖÉíK aÉëë~ î~ê NJNIR ã íàçÅâ~K f ÇÉ ìåÇêÉ 
Ñóääå~Çëä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÖK råÇÉê ÇÉëë~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ 
ëíê~åÇëâçåáåÖ á Ñçêã ~î Éíí ëíê™â ãÉÇ MIRJNIM ã ëíçê~ Öê™ëíÉå~êK m™ 
å™Öê~ ~î ëíÉå~êå~ Ñ~ååë ëé™ê ~î â~äâÄêìâK m™ Éíí ãáåÇêÉ é~êíáI á 
üéêçãÉå~ÇÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉí~I ã∏êâÄêìå~ âìäíìêä~ÖÉêK 

áÇ~ OQPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQPR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NSQV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖ~ê íáää Éå ÄÉêÖî®êãÉ~åä®ÖÖåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ OR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIPM ã çÅÜ ãÉÇ 
Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ J MIR ãK 
fåçã ëÅÜ~âíÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ÇáêÉâí ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ 
ã~êâóí~LÖê®ëíçêîK aÉëë~ Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉê ëÅÜ~âíÄçííåÉåë åáî™K aÉ Å~ MIPR 
ã ëçã âìåÇÉ çÄëÉêîÉê~ë î~ê íáää ëóåÉë çëíê~íáÑáÉê~ÇÉK m~êíáÉääí Ñ∏êÉä™Ö 
ìííçêâåáåÖ ~î âìäíìêä~ÖÉê íáää Ñ∏äàÇ ~î íê®Çê∏ííÉêK i~ÖÉêáååÉÜ™ääÉí 
â~ê~âí®êáëÉê~ÇÉë ~î íÉÖÉäâêçëëI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ~î NSJ 
NTMMJí~äëíóéI Ñ~à~åëI éçêëäáåK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ãáåáãÉê~ ã~êâáåÖêÉééÉå á 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ë~ãí áåë~ãä~ Ç~í~ ~åÖ™ÉåÇÉ ìíëÅÜ~âíåáåÖëÖê~Ç çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉêëí~íìë áåçã p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK 

áÇ~ OQPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQPT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRQR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
qáîçäá®åÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
oáîåáåÖëã~ëëçêI ÜìëÜ™ääë~îÑ~ääI îÉêâëí~Çë~îÑ~ää 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíê®Åâ~ ~î OPM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ 
~î Å~ NIO ã çÅÜ Éíí Çàìé åÉÇ íáää OIM ãK 
qáîçäá®åÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå éä~å Öê®ëÄÉîìñÉå ëä®ííK fåçã åçêê~ ÇÉäÉå ~î 
ÇÉåå~ äáÖÖÉê Éå Å~ QRM ñ OUM ã ëíçê éä~í™äáâå~åÇÉ Ñ∏êÜ∏àåáåÖK dÉåÉêÉääí 
áåçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ìíÖàçêÇÉë àçêÇã™åÉå ìåÇÉê Öê®ëíçêîÉå ~î 
ÜçãçÖÉå ë~åÇãóää~K pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ ∏îÉê ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå 
éä~í™äáâå~åÇÉ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå ëçã Ç®ê ÄÉëíçÇ ~î é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK aÉëë~ 
â~å áåíÉ íçäâ~ë ~åå~í ®å ëçã Éå íáÇáÖ~êÉ ëçéíáéé íáää pâ®ååáåÖÉK 

áÇ~ OQPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQPV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRNV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
lÑÑÉêÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

bääÉÇåáåÖÉå Ü~ê Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NPMM ãÉíÉêK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ 
Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí 
ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
jÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î MIR ãÉíÉê ∏ééå~ÇÉë NR ëÅÜ~âí çã íçí~äí OOV ä∏éãÉíÉêI 
é™ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖëëíê®Åâ~åK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK j∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë 
çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~Çë é™ éä~íëK _™Ç~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü~ 
å~íìêäáÖí ìêëéêìåÖK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ OQQM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

áÇ~ OQQN çÑ OUVS 



 

 
 

 

 
 

^fp kê üê 
NRTQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
píà®êåÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ á çãê™ÇÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë Éíí ÑäÉêí~ä 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öê~î~êI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë~ãí ÄÉ~êÄÉí~Ç 
âî~êíëK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK 
jáåëí ëÉñ ëÉé~ê~í~ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK hê∏åêóÖÖÉå á 
çãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ë~ååçäáâí ~î Éíí ëíÉåë®ííåáåÖëÖê~îÑ®äíI éêÉäáãáå®êí 
Ç~íÉê~Ç íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK £ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉíI á ∏ëíëäìííåáåÖ é™ QR 
ã∏ÜI äáÖÖÉê Éíí ãáåÇêÉ Ü®êÇçãê™ÇÉ ëçã ë~ååçäáâí â~å âåóí~ë íáää 
Öê~î~êå~K aÉëë~ Ü®êÇ~ê ∏îÉêä~Öê~ê Éå ë~íÉääáíäçâ~äLà~âíëí~íáçå ëçã 
íóéçäçÖáëâí â~å Ç~íÉê~ë íáää ëÉåãÉëçäáíáâìãK £ëíÉê çã ÇÉåå~I êìåí 
î~ííÉåÜ™äÉíI ™íÉêÑáååë Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~ê çÅÜ ä~ÖÉê ëçã ÉîÉåíìÉääí çÅâë™ 
®ê Öê~îÑ®äíë~åâåìíÉíK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI Ñ∏êÉëä™ê ~íí ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ääáê 
Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖK 
lî~åëí™ÉåÇÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ®ê Éíí Ñ∏êëä~ÖI ëçã ìíÖ∏ê Éíí ~î ÇÉ ìåÇÉêä~Ö 
i®åëëíóêÉäëÉå Ü~ê ~íí í~ ëí®ääåáåÖ íáää îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää ~åë∏â~å çã 
Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OQQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQQP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQQT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
i~åÇÉêóÇë âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖI ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉää 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ÇÉäë ~î íáääÄóÖÖå~Ç á âóêâ~åë ks ÇÉäI ÇÉäë çãéìíëåáåÖ 
~î ÜÉä~ âóêâ~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ Éå 
ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçåK 

f Éå ÄÉÖê®åë~Ç óí~ á âóêâ~åë ks ÇÉä ãÉää~å íçêåÉí çÅÜ ÇÉí åçêê~ 
íê~åëÉéíÉíI Üáíí~ÇÉë U Öê~î~ê çÅÜ íçí~äí NN áåÇáîáÇÉê ^î ÇÉëë~ î~ê T 
Öê~î~ê ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ áåí~âí~K T ~î Öê~î~êå~ î~ê ãÉÇÉäíáÇ~I ãÉÇ~å Éå 
Öê~î î~ê ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâK j~íÉêá~äÉí Ü~ê ~å~äóëÉê~íë çëíÉçäçÖáëâí çÅÜ 
à®ãÑ∏êÉäëÉ Ö∏êë ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ á Ççãâóêâçé~êâÉå iáåâ∏éáåÖ 
OMMOJOMMPK 
jìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçåÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÜÉä~ âóêâ~åI Ç®ê ÇÉå ãÉëí~ íáÇÉå 
ä~ÇÉë é™ ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ÇÉä~êå~K hóêâ~åë 
ÄóÖÖå~ÇëÉí~ééÉê Ñê~ãÖáÅâ íóÇäáÖíI ãÉÇ ëíçê~ ëâáääå~ÇÉê á 
ãìêîÉêâëÄÉÜ~åÇäáåÖ ãÉää~å ÇÉ çäáâ~ ÇÉä~êå~K ûäÇëí ®ê ÇÉ î®ëíê~ ÇÉä~êå~ 
~î ÇÉí ìêëéêìåÖäáÖ~ ä™åÖÜìëÉíI Ç®êÉÑíÉê Ü~ê íçêåÉí ÄóÖÖíë íáääI çÅÜ 
Ç®êÉÑíÉê ÇÉí ë∏Çê~ êÉëé åçêê~ íê~åëÉéíÉíK f ®äÇëí~ Ñ~ë Ñáååë Éå Ää~åÇåáåÖ 
ãÉää~å Ñ®äíJ çÅÜ â~äâëíÉå ìí~å ëçÅâÉäI íçêåÉí Ü~ê ìíÉëäìí~åÇÉ â~äâëíÉå á 
à®ãå~ ëâáÑí ãÉÇ ëçÅâÉäI ÇÉí ë∏Çê~ íê~åëÉéíÉí ÄÉëí™ê ~î ÜìîìÇë~âäáÖÉå 

áÇ~ OQQQ çÑ OUVS 



Ñ®äíëíÉåI ãÉÇ Ü∏êåâÉÇàçê ~î â~äâëíÉå ãÉÇ ëçÅâÉäI ãÉÇ~å ÇÉå åçêê~ 
íê~åëÉéíÉí Ü~ê Éíí äáâå~åÇÉ ãìêîÉêâ ãÉå ìí~å ëçÅâÉäK aÉëë~ Éí~ééÉê ®ê 
ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ Ä∏ê Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää NNMM J NPMMJí~äÉåK üê NTRP 
Ü~ê âóêâ~å Ñ™íí Éíí Ñ∏êä®åÖí ä™åÖÜìë ãÉÇ åóíí ê~âëäìíÉí âçêI Éíí ëä~êîáÖí 
ÄóÖÖí Ää~åÇãìêîÉêâ ãÉÇ ÜÉäí®Åâ~åÇÉ êçë~ ëéêáíéìíëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OQQR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRTP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
bâ®åÖÉåI píÉåë®ííÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 
c~ëíáÖÜÉíÉåI å®ê~ oçñÉåë ëíê~åÇ ãÉÇ ëóåäáÖ~ Ñçêå~ ëíê~åÇÜ~âI ìíÖ∏ê Éíí 
ãóÅâÉí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ Ñê™å ëíÉå™äÇÉêK fåÖÉí ~î ÇÉ Çê~Öå~ 
ë∏âëÅÜ~âíÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇçÅâ âçãã~ á âçåÑäáâí ãÉÇ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ~êÄÉíÉå~ âìåÇÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç QUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OQQS çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PVQT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
i~ÖåÉÄêìåå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
íÉÖÉäI âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

bå àçêÇâ~ÄÉä ëâ~ ä®ÖÖ~ë åÉÇ ä®åÖë î®ÖÉå ãÉää~å i~ÖåÉÄêìåå~ Ö™êÇ á 
∏ëíÉê çÅÜ pîÉåëíçêé á î®ëíÉêK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ ëâ~ ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
äìÑíäÉÇåáåÖÉå é™ åçêê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉå ê~ëÉê~ëK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
åçíÉê~ÇÉë îáÇëíê®Åâí~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉå ë∏ÇÉê çÅÜ åçêê çã 
i~ÖåÉÄêìåå~ Ö™êÇK aÉä~ê ~î Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ ë∏ÇÉê çã Äçëí®ääÉí 
kóÜÉã áåîÉåíÉê~ÇÉë ∏îÉêëáâíäáÖí îáÇ ìíêÉÇåáåÖëíáääÑ~ääÉíK 
o∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉå~ Ñáååë áåíÉ ìééí~Öå~ á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK 
_ÉëáâíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâ~ ê~ëÉê~ëK f íî™ Ñ~ää 
êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ £ij ~íí ëíçäé~êå~ ëâìääÉ â~é~ë Ñ∏ê ~íí áåíÉ ëâ~Ç~ 
íêçäáÖ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK 
pÉñ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí 
ä®ãåáåÖ~ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK hìäíìêä~ÖêÉí ë~ãí Üìëä®ãåáåÖÉå â~å ÖÉåçã 
ÑóåÇ ~î íÉÖÉä çÅÜ Öä~ëÉê~Ç âÉê~ãáâ ÖÉë Éå îáÇ Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJ NVMMJ 
í~äK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëÅÜ~âí áååÉÜ∏ää âìäíìêä~ÖÉê ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää NUMMJ 
í~ä J NVMMJí~äK hìäíìêä~ÖêÉå ë~ãí Üìëä®ãåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK bÑíÉê 

áÇ~ OQQT çÑ OUVS 



ìíÑ∏êÇ ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Üìëä®ãåáåÖ 
~åëÉê £ij ~íí çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éäå®íÉí á i~ÖåÉÄêìåå~çãê™ÇÉí â~å 
ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

bâÉÄó PQM £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

bâÉÄó PPV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ OQQU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RMOV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e®ëíÜçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I çÄê®åí ÄÉåI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ SRMM ãO çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉå Åáêâ~ 
NRM ã ∏ëíÉê çã s®ííÉêåë ëíê~åÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê Ñ∏êÉÖ™ííë ~î 
ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ëçã Ç~íÉê~ÇÉë ãÉÇ Üà®äé ~î âçäéêçîÉê íáää ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK 
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Åáêâ~ ORM ä®ãåáåÖ~ê ~î çäáâ~ íóéÉêX 
Ü®êÇ~ê Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK bíí OMJí~ä ëíçê~ 
ëâ®êîëíÉåëÑóääÇ~ Öêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cäÉê~ ~î ÇÉã ä™Ö é™ Éå ëî~Ö 
Ü∏àÇêóÖÖ á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK jÉêé~êíÉå ~î Öêçé~êå~ 
Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê ∏îÉê Éå ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIP çÅÜ MIS 
ãÉíÉêK qêÉ ~î Öêçé~ê Ü~ê ÖÉåçã âçäéêçî Ç~íÉê~íë íáää Äêçåë™äÇÉêK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää 
Éåëí~â~ âçäÄáí~ê çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK aÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí ®äÇêÉ 
ã~íàçêÇëä~ÖÉêK bíí OMJí~ä ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ âä~ê~ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëX ÇçÅâ åçíÉê~ÇÉë ~íí ÇÉ ÑäÉëí~ ëíçäéÜ™ä 

áÇ~ OQQV çÑ OUVS 



é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK f çãê™ÇÉí 
çÅÜ á ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ ë™ëçã âÉê~ãáâI âî~êíëJ çÅÜ 
Ñäáåí~îëä~Ö ë~ãí çÄê®åÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK aÉ ÑäÉëí~ ~î ÑóåÇÉå î~ê 
ä∏ëÑóåÇK 
_çéä~íëÉå Ü~ê âìåå~í ~îÖê®åë~ë ™í ë∏ÇÉê çÅÜ î®ëíÉêK jóÅâÉí íóÇÉê é™ ~íí 
ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÇÉä ~î Éå ëí∏êêÉ Äçéä~íë ëçã 
ë~ååçäáâí äáÖÖÉê åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
p~ãã~åí~ÖÉí êÉéêÉëÉåíÉê~ê ä®ãåáåÖ~êå~ á ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí çäáâ~ 
~âíáîáíÉíëóíçê áåçã Éå ÉääÉê ÑäÉê~ Äçéä~íëÉêK `NQJ~å~äóëÉê îáë~ê é™ Éå ëíçê 
íáÇëã®ëëáÖ ëé®ååîáÇÇX QOPMJOMM ÑK hêK _çéä~íëÉå íóÅâë Ü~ ~åî®åÇë 
âçåíáåìÉêäáÖí ìåÇÉê Éå ä™åÖ éÉêáçÇ ãÉÇ íóåÖÇéìåâí é™ åÉçäáíáâìã çÅÜ 
Äêçåë™äÇÉêK qêçäáÖÉå áåÖ™ê ä®ãåáåÖ~êå~ á Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëâçãéäÉñ 
ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå ∏ëíê~ s®ííÉêåëíê~åÇÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç TVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ OQRM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
NRTO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
oóëí~Çë ëâçä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äéä~åÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ 
OK 
f Éíí ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇáÑÑìë ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã ÉîÉåíìÉääí â~å î~ê~ Éíí 
ëíçäéÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ Éà Ç~íÉê~ëK f íî™ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë é~êíáÉê 
ãÉÇ ã∏êâ àçêÇ ëçã ìééÖáÅâ íáää Éíí Çàìé ~î Å~ MIO ãK fåÖ~ ÑóåÇK fåíÉ 
ÜÉääÉê ÇÉëë~ àçêÇä~ÖÉê âìåÇÉ Ç~íÉê~ëK h~åëâÉ Ü®êê∏ê ~åä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ 
ä~ÖêÉå î®ñíäáÖÜÉíI çÇäáåÖ ÉääÉê ÇÉí Ñ~âíìã ~íí çãê™ÇÉí îÉêâ~ÇÉ î~ê~ 
Ö~åëâ~ î~ííÉåëàìâíK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇK 

áÇ~ OQRN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OQRO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
RMNS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâ®åÖI g~êäÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä çÅÜ ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
qêÉ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé çã î~êÇÉê~ Åáêâ~ NM ã çÅÜ ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Åáêâ~ 
MIU ã îáÇ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå g~êäëÄçêÖK ^ää~ ëÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë T ~åä®ÖÖåáåÖ~êK bÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë íêÉ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K ^ää~ íêÉ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äê~åÇÖê~î~êK bå ~î Öê~î~êå~ î~ê ã~êâÉê~Ç ãÉÇ Éå ëíÉåI Åáêâ~ MIQñMIR 
ãK f ~ää~ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâK aÉ Éà 
ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê î~êÑ∏ê ÇÉí ®ê 
ë~ååçäáâí ~íí ÇÉí áåçã íçãíã~êâÉå é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå g~êäëÄçêÖ Ñáååë Éíí 
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë ëíçêí Äê~åÇÖê~îÑ®äí ëçã ~åëäìíÉê êìåí ÇÉå ëî~Ö~ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå ãáíí é™ íçãíÉå ëçã ìíÖ∏êë ~î ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK k®ê ÇÉëë~ íêÉ 
ëã~ä~ ëÅÜ~âí ìééîáë~ÇÉ Éå ë™Ç~å ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉí Ñ∏êÉëäçÖ Ä™ÇÉ rs 
£ëí çÅÜ i®åëëíóêÉäëÉå ~íí Éäâ~ÄÉäå ëâìääÉ Ñ∏êä®ÖÖ~ë á áåÑ~êíëî®ÖÉå íáää 
g~êäëÄçêÖ çÅÜ éä∏à~ë åÉÇK aÉíí~ Ñ∏êëä~Ö ~ÅÅÉéíÉê~ÇÉë ~î Ä™ÇÉ 
ã~êâ®Ö~êÉå çÅÜ Éñéäç~í∏êÉåI ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê äáÖÖÉê ë™äÉÇÉë çê∏êÇ~ 
çÅÜ ëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë áÖÉåK 
sáÇ _à∏êâ®åÖ íçÖë ÑÉã ëÅÜ~âí ìéé çã î~êÇÉê~ Åáêâ~ OR ã á ÇÉå 

áÇ~ OQRP çÑ OUVS 



 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖK h~ÄÉäå ëâ~ Ñ∏êä®ÖÖ~ë Åáêâ~ TM ã Ñê™å 
s®ÇÉêëí~Ç SPWNJO EëíÉåë®ííåáåÖ~êF á Ñä~Åâ ™âÉêã~êâK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÇÉ ~íí 
Éäâ~ÄÉäå â~å Ñ∏êä®ÖÖ~ë ëçã éä~åÉê~í îáÇ _à∏êâ®åÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OQRQ çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PVPT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
a~ÖëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î ÑçíÄçääëéä~å ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
é~êâÉêáåÖëéä~íëI Ñ∏êê™ÇI ÄìääÉêî~ää ãã ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé O Eë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖFK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ óí~å ëçã ÄÉê∏êë ~î ~êÄÉíÉí ®ê Å~ PMMMM ãOK qçí~äí 
åáç ë∏âëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ Öê®îã~ëâáå é™ çãê™ÇÉíI ëçã ÄÉëí™ê 
™âÉêã~êâ ÅÉåíê~äí äáÖÖ~åÇÉ á a~ÖëÄÉêÖë âóêâÄóK pà®äî~ ÑçíÄçääëéä~åÉå 
éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë á ÇÉå ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ ÇÉäÉå ~î ™âÉêã~êâÉåK 
gçêÇã™åÉå ÄÉëí™ê Ü®ê ~î äÉê~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î ™âÉêåK f ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåÉí ~î ™âÉêåI Ç®ê Éå é~êâÉêáåÖëéä~íë 
éä~åÉê~ëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ Ü®êÇ~ê Eá ëÅÜ~âí OI P çÅÜ QFK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ 
äáÖÖÉê é™ Éå ë~åÇáÖ Ü∏àÇI ëçã ëäìíí~ê ™í åçêÇî®ëíK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ÇÉ ä®ÖêÉ 
ÇÉä~êå~ ~î ™âÉêã~êâÉå â~å Éñéäç~íÉê~ë ëçã éä~åÉê~íK fåÑ∏ê Éå 
Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê ÇçÅâ ÇÉå ë~åÇáÖ~ Ü∏àÇÉå á ëóÇî®ëíI Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖI ~äíÉêå~íáîí ìåÇ~åí~ë 
Ñê™å Éå Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OQRR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ NQV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ OQRS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PVPP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇëÑ®äíÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àìëíÉêáåÖ ~î é~ëëÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ö™ê ê®íí áÖÉåçãÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíI ãÉå é™ 
ÖêìåÇ ~î íáÇáÖ~êÉ ã~êâ~êÄÉíÉå çÅÜ ëéê®åÖåáåÖ ~î óí~å Ñ~ååë áåÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉî~ê~ÇÉK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îë áåçã óí~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQRT çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PVON OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
pçäîáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Ñçëëáä ™âÉêI Öê®åëã®êâÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç í®âíîÉêâë~ãÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

qçí~äí çãÑ~íí~ÇÉ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Å~ OM Ü~K ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë 
ÖÉåçã ~êâáîJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê ë~ãí Éå ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ~î çãê™ÇÉíK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ãçíëî~ê~ë á ëíçêí ëÉíí ~î ~îÖê®åëåáåÖÉå Ñçê 
âìäíìêä®ãåáåÖÉå _à∏êë®íÉê RVWN J hä™îÄÉêÖÉíI ëçã ìíÖ∏êë ~î Éíí ÄÉêÖ 
ãÉÇ Éå ë®ÖÉå âåìíÉí íáää ëáÖK aÉå ë®ÖÉå ëçã ™íÉêÖÉë á 
Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí ~îîáâÉê âê~ÑíáÖí Ñê™å ÇÉå ëçã Ñáååë ÇçâìãÉåíÉê~Ç 
Üçë plcfK 
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Q Ñçêåä®ãåáåÖëçÄàÉâí äçâ~äáëÉê~ÇÉë îáÇ 
Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖÉåK aÉëë~ Ñáååë áåíÉ ìééí~Öå~ á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉíK 
lÄàÉâí NI P çÅÜ Q ìíÖàçêÇÉë ~î ãáåÇêÉ çÇäáåÖëJLê∏àåáåÖëê∏ëÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î ëíÉå~ê ëçã Üçé~íë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâK o∏ëÉå~ ®ê 
çêÉÖÉäÄìåÇå~ íáää ëáå Ñçêã ë~âå~ê àçêÇáåÄä~åÇåáåÖ çÅÜ ®ê áåíÉ 
∏îÉêíçêî~ÇÉK a~íÉêáåÖÉå ®ê Ü∏Öëí çë®âÉê ìí~å îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p~ãíäáÖ~ ®ê ÄÉä®Öå~ á Éå ÄÉíÉëÜ~ÖÉ ëíê~ñ åÉÇ~åÑ∏ê çÅÜ î®ëíÉê çã ëà®äî~ 
ÄÉêÖÉíK qêçäáÖíîáë ÄÉê∏êë áåíÉ ÄÉíÉëÜ~ÖÉå ÇáêÉâí ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
í®âíîÉêâë~ãÜÉíÉåK 

áÇ~ OQRU çÑ OUVS 



 lÄàÉâí O ÄÉëíçÇ ~î Éíí ®äÇêÉ ê™Ö™åÖëã®êâÉK aÉíí~ î~ê ä~Öí é™ ÄÉêÖ á 
Ç~ÖÉå á Ñçêã ~î Éå êÉëí îáë~êëíÉå ãÉÇ Éíí ~åí~ä ëí∏êêÉ ëíÉå~ê ä~ÖÇ~ ëçã 
ëí∏ÇK bå ~î ëí∏ÇëíÉå~êå~ î~ê íáää ëóåÉë å™Öçí êìÄÄ~Ç ìê ëáíí ä®ÖÉK 
o™Ö™åÖëã®êâÉí äáÖÖÉê á äáåàÉ ãÉÇ Éå á Äêìâ î~ê~åÇÉ Öê®åëäáåàÉ ãÉää~å 
pçäîáâ PWN êÉëéÉâíáîÉ NWOK o™Ö™åÖëã®êâÉí ™íÉêÑáååë á ÇÉí Üáëíçêáëâ~ 
â~êíã~íÉêá~äÉí ãÉÇ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å çÅÜ ãÉÇ ™ê NTOPK o™Ö™åÖëã®êâÉí ®ê 
ÄÉä®ÖÉí áåçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ í®âíîÉêâë~ãÜÉíÉåK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_à∏êë®íÉê RVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à∏êë®íÉê 

áÇ~ OQRV çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PVOM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_äáÇë®íÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
bÑíÉê ~îëäìí~Ç ìíêÉÇåáåÖ ÄÉÇ∏ãë ~íí ëà®äî~ ëâçäÄóÖÖå~ÇÉå Ü~ê Éíí 
âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉK h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê îáë~ê ~íí _à∏êë®íÉêë âóêâ~ 
áåíÉ Ü~ê ìééÑ∏êíë îáÇ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ~ Äó ÉääÉê Ö™êÇI ìí~å 
é™ Éå ìíàçêÇ EÇÉí îáää ë®Ö~ Éå çÄÉÄóÖÖÇ Ñ~ëíáÖÜÉíF ÄÉå®ãåÇ _à∏êë®íÉêI 
ëçã äÉÖ~í ä®ãéäáÖí íáää á ëçÅâåÉåI ãÉää~å ÇÉ íî™ Äó~êå~ _äáÇë®íÉê çÅÜ 
qÉÖÉäë®íÉêI å®ê éä~íë Ñ∏ê ëçÅâÉåâóêâ~å ëâìääÉ ìíëÉë ìåÇÉê ëÉåí NOMMJí~äK 
p~ãã~åí~ÖÉí J Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãë áåíÉ 
ëâ~Ç~ë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåI ãÉÇ~å ëâçäÄóÖÖå~ÇÉå á ëáÖ Ü~ê 
Éíí âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉK 

áÇ~ OQSM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _à∏êë®íÉê 

áÇ~ OQSN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMMQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ cêÉÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
_ÉåÖí bäÑëíê~åÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI éçêëäáåI Öä~ëI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

`~ NNM ã âçåíêçääÉê~ÇÉë î®ëíÉê çã ÇÉå Ö~ãä~ ÜìîìÇî®ÖÉå ãÉää~å 
s~ÇëíÉå~ çÅÜ jçí~ä~K _óíçãíÉå çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå ™ê NPSNI ãÉå 
®ê íêçäáÖíîáë ®äÇêÉK bääÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë Ñê™å Éå íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ëçã 
ëí™ê ãáíí á ÄóíçãíÉå çÅÜ ìíãÉÇ Éå Ö~ãã~ä â∏êî®Ö ëçã Ñáååë ãÉÇ é™ 
ä~åíã®íÉêáâ~êíçêå~ Ñê™å NTOU çÅÜ NTVQK sáÇ âçåíêçääÉå âìåÇÉ ÇÉí 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ä~ÖêÉå î~ê âê~ÑíáÖí çãê∏êÇ~ é™ ÖêìåÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
~âíáîáíÉíÉêI ëçã î~ííÉåäÉÇåáåÖI Ñ∏ê ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê íáää Éíí 
Äê®ååîáåëÄê®ååÉêáI Äêìåå~êI Çê®åÉêáåÖëê∏êI ëíçäéëí~Ö ããK aÉí çãê∏êÇ~ 
ä~ÖêÉí ®ê MIPMJMIRM ã íàçÅâí çÅÜ îáä~ÇÉ é™ ë~åÇJãçK f ä~ÖêÉí Ñ∏êÉâçã 
Éåëí~â~ íÉÖÉäÑäáëI éçêëäáåI Öä~ëI çÄê®åÇ~ ÄÉå ããK aÉí çÄëÉêîÉê~ÇÉ 
ã~íÉêá~äÉí î~ê ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK 

áÇ~ OQSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ píÉåÄó VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OQSP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRQS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
üåî®Ö~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìëI åó íáääÑ~êíëî®Ö çÅÜ ÉäJ çÅÜ 
íÉäÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~íáçåëíçãíÉå Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î Éå êìåëíÉå çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äí ëçã 
ÄÉëí™ê ~î ON êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå êÉëí ëíÉåE\FK sáÇ~êÉ Ñáååë á 
å®êçãê™ÇÉí ìééÖáÑíÉê çã ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê îáäâ~ íêçäáÖÉå Ü~ê ëâ~Ç~íë 
ÉääÉê Ñ∏êëîìååáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ í®âíîÉêâë~ãÜÉí ÉääÉê çÇäáåÖK eáí ê®âå~ë 
Éíí Äçêíí~ÖÉí çÇäáåÖëê∏ëÉ çÅÜ ìééÖáÑí çã Éíí Äçêíí~ÖÉí Öê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ 
~î ëàì Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~êK dê~îÑ®äíÉí Ñáååë çãå®ãåí á cK káÄÄÉÄä~Çë 
ëçÅâÉåáåîÉåíÉêáåÖ Ñê™å NVPMK ûîÉå `K cK kçêÇÉåëâà∏äÇ çãå®ãåÉê 
Öê~îÑ®äíÉí NUTNK 
fåçã ÇÉå ™âÉêã~êâ ëçã ÄóÖÖå~íáçåëíçãíÉå ®ê éä~åÉê~Ç Ñáååë pâÉÇ~ 
NOUWN ëçã ìíÖ∏êë ~î Éå íáÇáÖ~êÉ éä~íë Ñ∏ê Öê~î~êK båäáÖí káÄÄÉäÄä~Çë 
ëçÅâÉåáåîÉåíÉêáåÖ ëâ~ää ÇÉí Ü~ äÉÖ~í íî™ ëíóÅâÉå àçêÇÄä~åÇ~ÇÉ ê∏ëÉå ÉääÉê 
çÇäáåÖëê∏ëÉå Ü®êK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåçã ÄóÖÖå~ÇëíçãíÉå çÅÜ ìí ãÉÇ 
íáääÑ~êíëî®ÖÉåë í®åâí~ ëíê®ÅâåáåÖ ìééíçÖë íçí~äí OR ëí ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ 
Üà®äé ~î Éå ÜàìäÄìêÉå Öê®îã~ëâáåK qçí~äí áåíÉåëáîìåÇÉêë∏âíÉë Å~ TR 

áÇ~ OQSQ çÑ OUVS 



 

ä∏éãÉíÉêK sáÇ íçãíÉåë ë∏Çê~ â~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇÄçííÉåI Å~ ä ñ MIR 
ã ëíçêK qçãíÖê®åëÉå àìëíÉê~ÇÉë åçêê ìíI î~êÑ∏ê Ü®êÇÉå âî~êäáÖÖÉê 
ìí~åÑ∏ê ÄóÖÖå~ÇëíçãíÉåK 
qáääÑ~êíëî®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ àìëíÉê~ÇÉë ë™ ~íí êìåëíÉåÉå EpâÉÇ~ TWNF áåíÉ 
âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î î®ÖÉåK 
píê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÉäÇê~ÖåáåÖÉå íáää ÄóÖÖå~ÇëíçãíÉå 
ë∏âëÅÜ~âí~ÇÉë çÅÜ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí ®ê Ç®êãÉÇ ~îëäìí~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâÉÇ~ NSV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ OQSR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSNV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
£åáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Å~ãéáåÖéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ∏îÉêëáâíäáÖ 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
£åáåÖÉ Äó å®ãåë á ëâêáÑí Ñê™å ™ê NORT EoáÇÇÉêëí~Ç NVNUWTRMFI å~ãåÉí 
ëâêÉîë Ç™ ríÜóåóÖåáI ãÉå Äóå Ü~ê ë®âÉêíI ãÉÇ í~åâÉ é™ 
å~ãåÄáäÇåáåÖÉå JáåÖÉ çÅÜ ÇÉ å®ê~äáÖÖ~åÇÉ Öê~îÑ®äíÉå çÅÜ 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêå~I ëáå~ ê∏ííÉê á à®êå™äÇÉêå ÉääÉê íáÇáÖ~êÉK ûåÇÉáëÉå J 
áåÖÉ ëóÑí~ê é™ ÇÉ ëçã ÄÉÄçê Éå îáëë éä~íëI ?JáåÖ~êå~?K 
aÉå ~âíìÉää~ Ö™êÇÉåI _àìÖÖ™êÇÉåI äáÖÖÉê é™ ÇÉå éä~íë ÇÉå Ü~Ñí ëÉÇ~å 
ëâáÑíÉí ëéê®åÖÇÉ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ Äóâ®êå~åI £åáåÖÉ Ö~ãä~ Äóíçãí 
äáÖÖÉê Åáêâ~ Éå âáäçãÉíÉê ™í ëóÇëóÇ∏ëíK aÉ ®äÇëí~ â~êíçêå~ îáë~ê 
ìíã~êâëÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ Éå Ä~ÅâëíìÖ~I ãÉå áåÖÉå Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ei~åíã®íÉêáÉí d®îäÉI ~âí MNRNJUPWPI píçêëâáÑíÉ 
£åáåÖÉ NJVI ™ê NTTNJTOI ë~ãí ~âí MNRNJUPWPI píçêëâáÑíÉ ìíã~êâI NTSUFK 
aÉå í®í~ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å á å®êçãê™ÇÉí ìééîáë~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉê EóñÑóåÇF çÅÜ Ñê~ã™íK aÉí Ñáååë ëâ™äÖêçé~ê EÉå 
ÉåâÉä Ñçêã ~î Ü®ääêáëíåáåÖI ëçã ÖÉåÉêÉääí Ç~íÉê~ë íáää Äêçåë™äÇÉêåF çÅÜ 
Öê~î~ê ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 
c®äíÄÉëáâíåáåÖ ëâÉÇÇÉ ÇÉå S ÇÉÅÉãÄÉê ™ê OMMQ ~î ~êâÉçäçÖ gçÜ~å 

áÇ~ OQSS çÑ OUVS 



 
 

 

píÉåî~ääK sáÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå á~âííçÖë ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~ê 
EÄçéä~íëáåÇáâÉê~åÇÉ ÑóåÇF á ™âÉêã~êâÉå ä®åÖë ãÉÇ ÜÉä~ ÇÉí ∏ëíê~I 
ä™åÖëíê®Åâí~ áãéÉÇáãÉåíÉíK e~å ÄÉÇ∏ãÇÉ ®îÉåI ãÉÇ äÉÇåáåÖ ~î ë™î®ä 
ÇÉëë~ ÑóåÇ ëçã ÇÉ å®êäáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê ~íí çãê™ÇÉí 
ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí áååÉÜ™ääÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
bÑíÉê ~îëäìí~Ç ìíêÉÇåáåÖ ÄÉÇ∏ãë ~íí ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ë~ååçäáâí 
áååÉÜ™ääÉê ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ã~êâI çÅÜ Ñ∏êÉëä™ê Ç®êÑ∏ê 
~íí Éå Ñçêíë~íí ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíI 
ÖÉåçãÑ∏êë Ñ∏ê ~íí Éíí ë®âê~êÉ éä~åÉêáåÖëìåÇÉêä~Ö ëâ~ää âìåå~ ÉêÜ™ää~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö ONS £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OQST çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PRQQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
cçääáåÖÉÖ~í~åI kìååÉëíáÖÉåI s hóêâçÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

c∏äà~åÇÉ éä~íëÉê î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääW äK kìååÉëíáÖÉåI 
Ç®ê Éå äÉÇåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉå ÇêçÖë åÉê ãçí sêÉí~î®ÖÉåX OK s®ëíê~ 
hóêâçÖ~í~åI Ç®ê Éå î~ííÉåëÉêîáë ÄóííÉë ìíX PK cçääáåÖÉÖ~í~åI Ç®ê Éå 
î~ííÉåëÉêîáë ÄóííÉë ìíK 
mä~íë N çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ëÅÜ~âí çã Å~ TR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIR 
ã çÅÜ Éíí Çàìé~ ~î Å~ MIT ãK sáÇ éä~íë P çÅÜ Q ìíÑ∏êÇÉë ã~êâáåÖêÉééÉå 
áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK j~êâáåÖêÉééÉå Ü®ê 
ìééëâ~íí~ë íáää Å~ NO ãO ãÉÇ Éíí Çàìé ~î Å~ NIS ãK 
fåçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí îáÇ éä~íë ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí 
çãê™ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ìíÖàçêí ™âÉêã~êâK f éäçÖä~ÖêÉí Ñ~ååë Éå ãáåÇêÉ 
áåÄä~åÇåáåÖ ~î ?âìäíìêâçãéçåÉåíÉê? á Ñçêã ~î íê®âçäI íÉÖÉäâêçëëI 
â~äâéêáÅâ~ê ë~ãí å™Öçí Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK kÉÇ™í 
ëäìííåáåÖÉåI ãçí åçêÇçëíI ∏îÉêÖáÅâ ã~êâÉå íáää ÑìâíáÖ íçêîã~êâK 
sáÇ éä~íë O çÅÜ P âçã ã~êâáåÖêÉééÉå ~íí ÄÉê∏ê~ çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI 
îáäâ~ êÉÇÉéçåÉê~íë îáÇ ã~êâáåÖêÉéé á ãçÇÉêå íáÇK 

áÇ~ OQSU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQSV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQSN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sáëíÉå~Ö~í~åI iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáâ~êÇ eÉÇî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î à®êåî®Ö íáää ÇìÄÄÉäëé™ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã ~íí ÄÉê∏ê~ íî™ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëíçãíÉê ìíÉÑíÉê 
sáëíÉå~Ö~í~åK aÉëë~ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ãÉÇ Å~ SM ãÉíÉêë ä®åÖÇ ™í ë∏ÇÉêK a®ê 
ÄÉÖê®åë~ÇÉë ÇÉ ~î î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê ëí~ÇëÖêçé 
çÅÜ ëí~Çëî~ääK pí~ÇëÖêçéÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí QIR ãÉíÉê ÄêÉíí çÅÜ ÇêóÖí NIR 
ãÉíÉê Çàìéí ÇáâÉK kçêê çã ÇÉíí~ Ñ~ååë Éå äáâ~ ÄêÉÇI ~åã®êâåáåÖëî®êí 
~åä®ÖÖåáåÖëíçã óí~K e®ê Ñ~ååë ÉåÇ~ëí íî™ é~ê ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äK 
cê™åî~êçå ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
ëíçäéÜ™äÉåI íçäâ~ÇÉë ëçã ëé™êÉå ÉÑíÉê Éå ã∏àäáÖ àçêÇî~ää ãÉÇ å™Öçå Ñçêã 
~î ëí®åÖëäáåÖ é™K 
p∏ÇÉê çã ëí~ÇëÖêçéÉå Ñ∏êÉâçã ÉåÇ~ëí çÇä~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉå ~îíçÖ ÄÉíóÇäáÖíK fåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ âìåÇÉ 
ìêëâáäà~ëK 
pí~ÇëíçãíÉêå~ î~ê çêÖ~åáëÉê~ÇÉ ë™ ~íí íê®ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉI ëçã Ñ∏êÉÑ~ääÉê 
Ü~ ìíÖàçêí ë™î®ä Äçëí~ÇëÜìë çÅÜ ~åÇê~ ÄóÖÖå~ÇÉêI î~ê ÄÉä®Öå~ á ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉåK cóåÇã~íÉêá~äÉí éÉâ~ê é™ Éå ÄêìâëíáÇ Ñê™å Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ íáää 
ëÉåãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê íáÇáÖãçÇÉêå íáÇK i®åÖëí Ä~â é™ Éå ~î íçãíÉêå~I ãçí 

áÇ~ OQTM çÑ OUVS 



ëí~ÇëÖê®åëÉåI Ñ~ååë Öêçé~êI Éå Äêìåå ë~ãí ÑäÉê~ ÖÉåÉê~íáçåÉê ~î 
â~äâÄê®ååáåÖëìÖå~êI NQ`JÇ~íÉê~ÇÉ íáää ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NOMMJí~äÉí íáää 
Ñ∏êëí~ Ü®äÑíÉå ~î NQMMJí~äÉíK 
lãê™ÇÉí å®êã~ëí sáëíÉå~Ö~í~å Ñ∏êÉÑ∏ää Ñêáíí Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉêK e®ê Ñ~ååë 
áëí®ääÉí ëíÉåä~ÖÇ~ óíçê çÅÜ óíçê ãÉÇ ãáåÇêÉ ëíÉå çÅÜ ÖêìëI ë~ãí ëã~ä~êÉ 
ÇáâÉå ëçã ä∏éíÉ é~ê~ääÉääí ãÉÇ Ç~ÖÉåë sáëíÉå~Ö~í~åK 
rí ãçí iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ãÉÇ çë®âÉê 
ÑìåâíáçåK aáêÉâí é™ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK råÇÉê 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë Éíí MINR ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ~î ~îÑ~ääëâ~ê~âí®êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OQTN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PRMO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêéI s®ê∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíëI éçêÑóê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lê∏êÇ Ä~êêëâçÖ á ~åëäìíåáåÖ ~î íóÇäáÖ ëíê~åÇÑçêã~íáçåI ÇÉå ëKâK 
^åÅóäìëÖê®åëÉåK s®ÖÉå éä~åÉê~ë ~íí ëíê®Åâ~ ëáÖ íî®êë ∏îÉê 
ëíê~åÇÑçêã~íáçåÉåI ëóåäáÖ ëçã Éå ëî~Ö ëíê~åÇêóÖÖK eìîìÇÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ëî~Ö sJëäìííåáåÖK kÉÇ~åÑ∏ê ëíê~åÇêóÖÖÉå 
™í s Ñáååë êÉåëéçä~ÇÉ ëí∏êêÉ ÄäçÅâ Eëî~ääòçåFI åÉÇ~åÑ∏ê ÇÉëë~ Éå ëíÉåÑêá 
éä~å óí~ E~îë~íëF ë~ãí ä™Ö ÄÉêÖÜ®ääK 
R ëíK ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáå íçÖë ìéé EpNJRFK 
pNW NS ãÉíÉê ä™åÖí ∏îÉê ëíê~åÇêóÖÖ ë~ãí åÉê á ÄäçÅâêáâ sJëäìííåáåÖK 
p~åÇáÖ ãçê®å çÅÜ ë~åÇK pÅÜ~âíÉí Ü~åÇêÉåë~ÇÉë ë~ãí ~íí N ëíK NñN ã ëíçê 
éêçîêìí~ Öê®îÇÉëK oÉëìäí~íW cóåÇÑ∏ê~åÇÉ ëâáâí ãÉÇ ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ 
ê∏Ç éçêÑóê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ÇáêÉâí ìåÇÉê îÉÖÉí~íáçåëëâáâíÉíK cóåÇÉå 
î~ê ~î ãÉëçäáíáëâ â~ê~âí®êK péêáÇÇ~ ÑóåÇ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ ä®åÖë ãÉÇ 
ëíê~åÇêóÖÖÉåI ®îÉå ë~ååçäáâí ìí~åÑ∏ê ÉñéäK Öê®åëÉå ™í k çÅÜ pK 
pOW Q ãÉíÉê ä™åÖí á pJÇÉäÉå ~î ëíÉåÑêá ~îë~íëK jçK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
pPW Q ãÉíÉê ä™åÖíI ÅÉåíê~ä ÇÉä ~î ëíÉåÑêá ~îë~íëK jçK qóÇäáÖ Ü®êÇ ÉääÉê 
Ü®êÇÖêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇ ëíçê ã®åÖÇ ëâ~êéâ~åí~ÇÉ ëâ®êîëíÉå~êK 

áÇ~ OQTO çÑ OUVS 



 

 

^åä®ÖÖåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ÉàK 
pQW T ãÉíÉê ä™åÖí á kJÇÉäÉå ~î ëíÉåÑêá ~îë~íëI ÇÉäîáë ëäìíí~åÇÉ ™í sK fåÖ~ 
ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
pRW NP ãÉíÉê ä™åÖí åÉÇ~åÑ∏ê Es çãF ÄÉêÖÜ®ääK jçê®å ãÉÇ ëíçêëíÉåK 
båëí~â~ ëä~ÖÉå âî~êíëK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
qçäâåáåÖW aÉä~ê ~î Éå ãÉëçäáíáëâ Äçéä~íëóí~ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
Ñ∏êÉëí™ÉåÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖK cóåÇÑ∏ê~åÇÉ ëâáâí ë~ãí ™íãáåëíçåÉ N 
~åä®ÖÖåáåÖ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK i®ÖÉí ®ê áÇÉ~äáëâí Ñ∏ê íáÇáÖãÉëçäáíáëâ 
Äçë®ííåáåÖK 
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êÉëä™ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

h®êå~ NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

h®êå~ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ OQTP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRPU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí d™ëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î NSJNTMMJí~äÉåë ëíê~åÇëâçåáåÖ 
ãçí jçí~ä~ ëíê∏ãK 
f ∏îêáÖí áåÖÉí ®äÇêÉ ®å NUMMJí~äÉí ~åÇê~ Ü®äÑíK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQTQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
NRPT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ëã™Üìë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ äçâ~äÖ~í~ çÅÜ 
äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ä Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖ 
ãÉÇ á óí~å ëóåäáÖí ãáííÄäçÅâ çÅÜ â~åíâÉÇà~K píÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ê 
éêÉäáãáå®êí ~åã®äíë ëçã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ìåÇÉê ÄÉíÉÅâåáåÖÉå rs QI 
_çêÖë ëåK oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí Ñ∏êÉëä™ê Ç®êÑ∏ê ~íí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î ëíÉåë®ííåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êë Ñ∏êÉ Éå ÉîÉåíìÉää Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖK 
lî~åëí™ÉåÇÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ®ê Éíí Ñ∏êëä~ÖI ëçã ìíÖ∏ê Éíí ~î ÇÉ ìåÇÉêä~Ö 
i®åëëíóêÉäëÉå Ü~ê ~íí í~ ëí®ääåáåÖ íáää îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää ~åë∏â~å çã 
Éñéäç~íÉêáåÖK 
K 

áÇ~ OQTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _çêÖ 

áÇ~ OQTS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
NRPS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j~êâ~íí~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQTT çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
NRPR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
e®åÇÉä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
OK 
ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î äçÖáëíáâÄóÖÖå~Ç çÅÜ 
ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ~íí Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí í~åÖÉê~ê ä®ãåáåÖÉå p~åâí 
gçÜ~ååÉë PSWN EëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êF ë~ãí £ij lÄàÉâí Q 
EÖê~îJ Äçéä~íëä®ÖÉFK lÄàÉâí Q é™îáë~ÇÉë á íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé ä E£ij ê~ééçêí TUWOMMPFK ríêÉÇåáåÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå íçÖë T ëÅÜ~âí ìéé á ÇÉå ÇÉä ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí 
ëçã í~åÖÉê~ê p~åâí gçÜ~ååÉë PSWN çÅÜ lÄàÉâí Q ãÉå áåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉå ë∏Çê~ Öê®åëÉå ~î p~åâí gçÜ~ååÉë PSWN 
ëçã çâìä®êí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ã~êâÉê~ÇÉë ãÉÇ Ää™Öìä~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëÄ~åÇK 

áÇ~ OQTU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQTV çÑ OUVS 



 

 

 
  

 

  

 

^fp kê üê 
PQVQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
dáëëÉä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç í®âíîÉêâë~ãÜÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äK 

f ~åëäìíåáåÖ íáää í®âíçãê™ÇÉí Ñáååë ëÉñ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ~î îáäâ~ 
Ñóê~ ìíÖ∏ê Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ®ê ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Eü RMWN çÅÜ 
SRWNFI ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê Öê~îâ®êä Eü RNWNFI ëíÉåëíê®åÖ EhìÇÇÄó PQOWNFK 
píÉåëíê®åÖ~ê ®ê ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ü®Öå~ÇÉê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK aÉëë~ 
Ñáååë á ~åëäìíåáåÖ íáää Äçéä~íëÉê çÅÜ Ñçëëáä ™âÉêK 
aÉ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î éä~íë Ñ∏ê ÇçéÑìåí EhìÇÇÄó NSRWNF çÅÜ 
Öê~îÑ®äí\ Äçêíí~ÖÉí EhìÇÇÄó POMWNFK aÉí ëáëíå®ãåÇ~ ®ê ÄÉä®ÖÉí á 
åìî~ê~åÇÉ Öêìëí®âí çÅÜ Ñ∏äà~âíäáÖÉå áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå íáääí®åâí~ 
ÄÉêÖí®âíÉåK dê~îÑ®äíÉí ëâ~ ÉåäáÖí ìééÖáÑí Ü~ áååÉÜ™ääáí ãáåëí ÑÉã 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
rééÖáÑíÉå çã Öê~îÑ®äíÉí íáääë~ãã~åë ãÉÇ ∏îêáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê á 
å®êçãê™ÇÉí Ö∏ê ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O Ä∏ê ìíÑ∏ê~ë áåå~å 
í®âíîÉêâë~ãÜÉíÉå é™Ä∏êà~ëK i®ãåáåÖ~êå~ â~å ãóÅâÉí î®ä ìíÖ∏ê~ Éå 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêãáäà∏ Ñê™å à®êå™äÇÉêåK aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖÉå â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ÖÉåçã ~íí ë∏âëÅÜ~âí í~ë ìéé ãÉÇ ã~ëâáå 

áÇ~ OQUM çÑ OUVS 



 é™ ìíî~äÇ~ éä~íëÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí á ëóÑíÉ ~íí âçåëí~íÉê~ 
ÉîÉåíìÉää Ñ∏êÉâçãëí ~î ÇçäÇ Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó POMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ OQUN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQTU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
j~ëéÉä∏ë~ Äçëí®ääÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î PdJã~ëíI áåëí~ää~íáçåÉå ~î 
íê~åëÑçêã~íçê çÅÜ Éä~åëäìíåáåÖ íáää PdJã~ëíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

m™ ÖêìåÇ ~î ~íí ~êÄÉíÉå~ ®ÖÇÉ êìã á ãóÅâÉí å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI å®êã~ëí cäáëí~Ç NNWNINOWN çÅÜ QVWNI íî™ Öê~îÑ®äí çÅÜ Éíí 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ÄÉÇ∏ãÇÉë êáëâÉå Ñ∏ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ âìåå~ 
é™íê®ÑÑ~ë ëçã ãóÅâÉí ëíçêK 
j~ëíÉå ãÉÇ íê~åëÑçêã~íçêå ëí™ê Å~ RM ã Ñê™å ëíÉåë®ííåáåÖÉåI cäáëí~Ç 
NNWN çÅÜ PR ã Ñê™å ÇÉå ë~åÇáÖ~ ëäìííåáåÖÉåK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã 
Öê®îÇÉë ãÉää~å ã~ëíÉå çÅÜ íê~åëÑçêã~íçêå î~ê Å~ OM ã ä™åÖK aÉ Ñ∏êëí~ 
äM ãÉíê~êå~ é~ëëÉê~ÇÉ ∏îÉê Éå Ö~ãã~ä â∏êî®ÖK aÉåå~ Ü~ÇÉ Éíí íìåí 
Öêìëä~ÖÉê ∏îÉê êÉå ™âÉêäÉê~K a®êÉÑíÉê îáÇíçÖ ÇÉå ë~åâã~êâ á îáäâÉå 
ã~ëíÉå ëí™êK 
qáää Ñ∏äàÇ ~î ã~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ á 
ëÅÜ~âíÉíK 

áÇ~ OQUO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

cäáëí~Ç NNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cäáëí~Ç 

cäáëí~Ç NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cäáëí~Ç 

cäáëí~Ç QVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cäáëí~Ç 

áÇ~ OQUP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRPO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
píçêíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Ü®Öå~ÇI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

c∏ê Éå ëí∏êêÉ ÇÉä ~î ëíê®Åâ~å ÄóÖÖÇÉë ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ çã çÅÜ Éå ÇÉä 
ëíçäé~ê ÄóííÉë ìíK m™ Éå íçí~ä ëíê®Åâ~ ~î RRM ã ëÅÜ~âí~ÇÉë Ñ∏ê 
â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìåÇÉê ã~êâK qçí~äí çãÑ~íí~ÇÉ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Éå 
ëíê®Åâ~ ~î Å~ NSMM ã ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ OR ãK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë 
ÖÉåçã ~êâáîJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê ë~ãí Éå ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ~î çãê™ÇÉíK fåçã 
Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O á Ñçêã ~î 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ìíãÉÇ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 
ríãÉÇ ÇÉå ìíêÉÇÇ~ ëíê®Åâ~å çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éíí ~åí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉåLÑçëëáä ™âÉêã~êâI ëíÉåÜ®Öå~ÇÉê 
çÅÜ Éå íçêéä®ãåáåÖK dÉåçã â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉå âìåÇÉ ®îÉå Éå 
Üáëíçêáëâ Äóíçãí ÇÉÑáåáÉê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
píê~ñ î®ëíÉê çã píçêíçêéë ä~ÇìÖ™êÇ é~ëëÉê~ÇÉ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Éå óí~ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåLÑçëëáä ™âÉêã~êâK e®ê 
íçÖë íêÉ ë∏âëÅÜ~âí çã íçí~äí Å~ OR ä∏éãÉíÉê ìééK fåÖÉåíáåÖ ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OQUQ çÑ OUVS 



 fåçã ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáåå~ 

áÇ~ OQUR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQUQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_∏êëäóÅâÉI üíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

^êÄÉíÉí ÄÉê∏ê äÉÇåáåÖëëíê®Åâçê é™ ë~ãã~åä~Öí âå~ééí PM âãI Ñê®ãëí 
ÄóíÉ ~î äáåçê é™ ÄÉÑáåíäáÖ~ ëíçäé~êK ^êÄÉíÉí áååÉÑ~íí~ê ®îÉå ê~ëÉêáåÖ ~î 
äÉÇåáåÖëëíçäé~ê á Å~ O âã ë~ãí ëíçäéÄóíÉå çÅÜ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê 
ëí~ÖÑ∏ê~åâêáåÖ~êK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI ÄÉÇ∏ãÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
çãÄóÖÖå~íáçåÉå ~î Éäå®íÉí â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK sáÇ äáåÄóíÉí Ä∏ê 
ÇçÅâ Ñ∏êëáâíáÖÜÉí á~âíí~ë îáÇ íçêéä®ãåáåÖ áåíáää _ê~ëâÜìäíë Ö™êÇ Eä®ãåáåÖ 
ÉÑíÉê _ê~ëâÉíçêéI uSRNSUUR vNQSVMP RI ìééëâóäí~Ç ~î 
ÜÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖFK c∏êëáâíáÖÜÉí Ö®ääÉê çÅâë™ îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê 
ëí~ÖÑ∏ê~åâêáåÖ áåíáää ê∏àåáåÖëê∏ëÉ EuSRNQORM vNQSUSMMF îáÇ Ö™êÇÉå 
fëÉÑ~ääK 

áÇ~ OQUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ OQUT çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
PQVO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
o™ëëä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏ê®åÇê~Ç ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

aÉí éêçàÉâíÉê~ÇÉ çãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ UMMM ãO ÄÉä®ÖÉí é™ hçäã™êÇÉåë 
ëóÇëäìííåáåÖ ãçí _ê™îáâÉå áåçã åáî™áåíÉêî~ääÉí OOJPR ã ∏ ÜK qê~âíÉå ®ê 
â®åÇ Ñ∏ê ëáå ã™åÖÑ~äÇ ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK 
sáÇ ÇÉå ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåë ~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ÇáêÉâí~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÉâçãëí ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ìí∏îÉê ~íí ëíÉå™äÇÉêëäçâ~äÉê â~å Ñ∏êî®åí~ë áåçã çãê™ÇÉíK sáÇ 
Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí î~ê ä®ãéäáÖí Ñ∏ê Äçéä~íëä®ÖÉåK 
fåçã ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Öê®îÇÉë íçí~äí NQ óíçê çã ë~ãã~åä~Öí Å~ 
NTM ãOK j~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ëâçÖëÑ∏êå~ îáä~åÇÉ é™ 
ëã™ÄäçÅâáÖí ãçê®åÖêìëK pÅÜ~âíÇàìéÉí åÉÇ á ãçê®åÖêìëÉí î~ê î®ä íáääí~ÖÉí 
ãÉÇ Ü®åëóå íáää ÉîÉåíìÉää~ ∏îÉêä~ÖêáåÖ~ê ÉääÉê åÉÇÄêìíå~ 
ã~êâÜçêáëçåíÉêK i∏é~åÇÉ áÖÉåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí âìåÇÉ Éå Éäâ~ÄÉä 
âçåëí~íÉê~ë ë~ãí Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î Éå å™Öçí ®äÇêÉ s^JÄêìåå çÅÜ äÉÇåáåÖ á 
∏ëíê~ ÇÉäÉåK fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ 

áÇ~ OQUU çÑ OUVS 



ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé O çÅÜ çãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë Ç®êãÉÇ î~ê~ âä~êí Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåîáåâÉäK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

áÇ~ OQUV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PVNR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
q~ääÉÄçI qçêéI j™åÜÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bÑíÉêëçã ÇÉ åó~ íÉäÉâ~ÄÉäëÅÜ~âíÉå éä~åÉê~ë ~íí íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Öê®î~ë á 
î®ÖÄ~åâ Ñ∏ê ~ëÑ~äíÉê~Ç î®ÖI Ö∏ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë ~î ÇÉíí~ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉK 
c∏ê Éå ëã®êêÉ ëíê®Åâ~ ìéé ãçí Ñ~ëíáÖÜÉíÉå _çêÖ UWPN éä~åÉê~ë 
ëÅÜ~âíåáåÖ á íçãíã~êâK i®åÖë ÇÉåå~ ÇÉäëíê®Åâ~ Öê®îÇÉë Éíí Å~ äM ãÉíÉê 
ä™åÖí ë∏âëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãã~åí~ÖÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí 
Ñ∏ê åó~ íÉäÉâ~Ää~ê â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OQVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OQVN çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
NRTN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
o~ééÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î íî™ ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã Éíí Åáêâ~ PMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK 
aÉ ~âíìÉää~ íçãíÉêå~ äáÖÖÉê ãáíí ÉãÉää~å íî™ Öê~îÑ®äí Ñê™å à®êå™äÇÉêåI 
o~ééÉëí~Ç QWN çÅÜ RWNK píê~ñ åçêê çã çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå ÇÉå áÇ~Ö 
Äçêíí~Öå~ o~ééÉëí~Ç SWNI îáäâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖK 
lãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê ëóåäáÖ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ë~ååçäáâí Ñê™å ÇÉ í~äêáâ~I 
å®ê~äáÖÖ~åÇÉ íçêé ëçã ã~êâÉê~íë é™ e®ê~Çëâ~êí~åK 
P ëÅÜ~âíI ãÉää~å P çÅÜ Q ãÉíÉê ÄêÉÇ~I ÇêçÖë ÖÉåçãI çÅÜ ìí Ñê™åI íêÉ ~î 
ê∏ëÉå~ á ëóÑíÉ ~íí ìíê∏å~ ÇÉëë â~ê~âí®ê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ ÑóåÇáååÉÜ™ääK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâÉê~åÇÉ ÑóåÇI Ñ®êÖåáåÖ~ê ÉääÉê ëçíLâçä âìåÇÉ á~âíí~Ö~ëI 
Ñ∏êìíçã Éå ãçÇÉêå éçêëäáåëëâ®êî~I î~êâÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää ê∏ëÉå~ ÉääÉê 
ìí~åÑ∏ê ÇÉëë~K 
bÑíÉê ~îëäìí~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÄÉÇ∏ãë ~íí î~êâÉå Öê~îÑ®äíÉå o~ééÉëí~Ç 
QWN ÉääÉê RWN Ü~ê çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~ê ÉääÉê ~åÇê~ ~âíáîáíÉíëóíçê ëçã 
ëíê®ÅâÉê ëáÖ áå á ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ OQVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç QWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ OQVP çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMNT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉååÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

píçê~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ü~ê î~êáí ~åî®åíë Ñ∏ê éêçîâ∏êåáåÖ ~î 
àçêÇÄêìâëã~ëâáåÉê çÅÜ ®îÉå çã ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÄÉÇ∏ãë ÇÉëë~ ëçã ~ääíÑ∏ê Ñ∏êëí∏êÇ~ Ñ∏ê ~íí 
ãçíáîÉê~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇK f íî™ ÇÉäçãê™ÇÉå EÜ®ê â~ää~ÇÉ 
lÄàÉâí N çÅÜ OF Ñáååë ÇçÅâ ãÉê î®äÄÉî~ê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê îáäâ~ ìíÖ∏ê Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ ElÄàÉâí N ìíÖ∏ê åçêê~ ÄÉÖê®åëåáåÖÉå é™ s®ÇÉêëí~Ç NSUWNJ 
OFK aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î Ü®êÇ~êI Éå ê®åå~I ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉêêÉëíÉê ë~ãí ÑóåÇ 
ëçã äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää çÅÜ á Éíí ®äÇêÉ î™íã~êâëçãê™ÇÉK f 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä Ü~ê Éå ®äÇêÉ Ä®Åâ Ü~Ñí ëáíí äçééI çÅÜ ÇÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉêå~ ÑçâìëÉê~ë âêáåÖ ÇÉåå~K 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI Ñ∏êÉëä™ê ~íí ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êë á ÇÉëë~ íî™ çãê™ÇÉå çã ÇÉëë~ ~îëÉë ~íí 
çãÑ~íí~ë ~î îáÇ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖK lî~åëí™ÉåÇÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ®ê Éíí Ñ∏êëä~ÖI 
ëçã ìíÖ∏ê Éíí ~î ÇÉ ìåÇÉêä~Ö i®åëëíóêÉäëÉå Ü~ê ~íí í~ ëí®ääåáåÖ íáää îáÇ Éå 
ÉîÉåíìÉää ~åë∏â~å çã Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OQVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OQVR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMMS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sáâáåÖëí~ÇI häçîëíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N áååÉÑ~íí~ÇÉ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîÖÉåçãÖ™åÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄÉëáâíåáåÖÉå Ñäóíí~ÇÉë NMM ã ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñê™å ™âÉêã~êâ íáää î®ÖÄ~åâK aÉå Ñ∏êëí 
Ñ∏êÉëä~Öå~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~åë™Öë â®åëäáÖ ìê Ñçêåä®ãåáåÖëëóåéìåâíK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé O áååÉÑ~íí~ÇÉ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáå ä®åÖë 
ÇÉäëíê®Åâ~ OK s®ëíê~ Ü~äî~å ~î ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå é™ 
ÇÉäëíê®Åâ~ O î~ê í®åâí ~íí Ñ∏äà~ Éå äáíÉå éä~í™K mä~í™å Ñçêíë®ííÉê ~íí Ü∏à~ 
ëáÖ ëî~Öí ™í åçêê î~êîáÇ ÇÉå ìíÖ∏ê ÖêìåÇ Ñ∏ê Éíí ä∏îíê®ÇëÄÉîìñÉí 
áãéÉÇáãÉåíK qáç ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ä®åÖë ÇÉäëíê®Åâ~ OX áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ñäóíí~ÇÉë ®åÇ™ á Éå 
ëî~Ö Ä™ÖÉ Å~ OR ã ë∏ÇÉêìí Ñê™å éä~í™åK cäóííåáåÖÉå ÖàçêÇÉë é Ö ~ ~íí 
ã~êâ®Ö~êÉå h~êäJbêáâ lëÅ~êëëçåI häçîëíÉå ìééÖ~î ~íí Ü~å îáÇ 
àçêÇÄêìâë~êÄÉíÉ é™ éä~í™å é™íê®ÑÑ~í ?ëçíÑä®Åâ~êI áÄä~åÇ ãÉÇ 
ÄÉåëâ®êîçê?K aÉí Ä∏ê ê∏ê~ ëáÖ çã ~åíáåÖÉå Ü®êÇ~ê ÉääÉê Äê~åÇÖê~î~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí ìêëéêìåÖK 
råÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí ÇÉ êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ âçêêáÖÉêáåÖ~êå~ ~î 

áÇ~ OQVS çÑ OUVS 



â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ìíÑ∏êëI ~åëÉê £ij ~íí áåÖ~ ÜáåÇÉê Ñ∏êÉäáÖÖÉê Ñ∏ê ÇÉí 
éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OQVT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMOQ OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ âäçëíÉêçãê™ÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖêìëÖ™åÖI î~ííÉåäÉÇåáåÖ çÅÜ Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OQVU çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
RMNR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
_~åâÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~ééOK 

fåîáÇ ÄÉêÖëáãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë åáç ë~ååçäáâ~ Ñä~íã~êâëÖê~î~êI Ç®ê 
ãÉêé~êíÉå áååÉÜ∏ää ëâ®êîëíÉå ë~ãí âçä çÅÜ ëçíK bíí Äê®åí ÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
á óí~å é™ Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K dê~îÑ®äíÉí Ñçêíë®ííÉê ë~ååçäáâí ®îÉå k 
çÅÜ p çã áãéÉÇáãÉåíÉíK £ çã Öê~îÑ®äíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÖêçéJ çÅÜ 
Ü®êÇçãê™ÇÉI áååÉÜ™ää~åÇÉë ÑÉã ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ ìéé ãçí NIRM ã á 
Çá~ãÉíÉêK lãê™ÇÉí ®ê ë~ååçäáâí Ñê™å ë~ãã~ íáÇëéÉêáçÇ ëçã Öê~îÑ®äíÉíK 
£îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ çãê™ÇÉí î~ê ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~K 

áÇ~ OQVV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ ORMM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMNP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
kóâóêâ~I _∏êëäóÅâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®êÇî®ÖI íà®êÇ~äI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãJ çÅÜ åóÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

c∏ê ãÉêé~êíÉå ~î ëíê®ÅâåáåÖ~êå~ ÄóÖÖë ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ çãI îáäâÉí 
áååÉÄ®ê ÄÉÖê®åë~ÇÉ ã~êâáåÖêÉéé á Ñçêã ~î ëíçäéÄóíÉåK m™ Éíí ãáåÇêÉ 
~åí~ä ëíê®ÅâåáåÖ~ê ~îëÉê ã~å ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ àçêÇÖê®îÇ â~ÄÉäK 
ríêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N áååÉÑ~íí~ÇÉ áåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí ë~ãí â~êíJ çÅÜ 
~êâáîÖÉåçãÖ™åÖK oÉëìäí~í ~î ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé NW 
NK ûåÇê~Ç ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê àçêÇÖê®îÇ â~ÄÉä åçêê çã kóâóêâ~K aÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ëÅÜ~âíåáåÖÉå î~ê í®åâí ~íí Ö™ á Ö~ãã~ä î®ÖÄ~åâI áåâäìëáîÉ 
Ü™äî®Ö Es®ëíê~ kó VVWNFK s®ÖÉåI ëçã áÇ~Ö ~åî®åÇë ëçã Ö™åÖëíê™âI ®ê 
ÄÉä~ÖÇ á â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NTNS Ei~åíã®íÉêáÉí MRskvPTFK c∏ê ~íí 
ìåÇîáâ~ ™îÉêâ~å é™ î®ÖÉå Öê®îë áëí®ääÉí Éäâ~ÄÉäå åÉê á ÄÉÑáåíäáÖ 
äìÑíäÉÇåáåÖëÖ~í~K 
OK pÅÜ~âíÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäI a~åëÄóK mçíÉåíáÉääí Äçéä~íëä®ÖÉK jÉÇ 
í~åâÉ é™ ~íí Ü®ääâáëíçê ë~ãí ä∏ëÑóåÇ ~î Ää ~ Ñäáåí~ ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á s®ëíê~ 
kó ëçÅâÉå â~å áåíÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå ìíÉëäìí~ëK ríêÉÇåáåÖI 
Éí~éé O Eë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖF êÉâçããÉåÇÉê~ëK 

áÇ~ ORMN çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

PK pÅÜ~âíÖê®îåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäI _çÅâÑ~ääK d™êÇÉå _çÅâÑ~ää ®ê ëâêáÑíäáÖí 
ÄÉä~ÖÇ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉåI å®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ÇçâìãÉåí Ñê™å ™ê NQMR 
EïïïKëçÑáKëÉFK mçíÉåíáÉääí Äçéä~íëä®ÖÉK i®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå â~å 
áåíÉ ìíÉëäìí~ëK ríêÉÇåáåÖI Éí~éé O Eë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖF êÉâçããÉåÇÉê~ëK 
QK qêçäáÖ íà®êÇ~äI Éà íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇK hççêÇáå~íÉêW ñ SRMOSTS ó 
NQRQVNNK qà®êÇ~äÉå ã®êâíÉë ìí ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖëÄ~åÇK póÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå 
~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ëâ~Ç~Ç ~î â∏êî®Ö á äÉÇåáåÖëÖ~í~K sáÇ ëíçäéÄóíÉ á 
äÉÇåáåÖëÖ~í~å âê®îë Ñ∏êëáâíáÖÜÉí îáÇ é~ëë~ÖÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 
c∏êëáâíáÖÜÉí âê®îë çÅâë™ áåîáÇ ä®ãåáåÖ~êå~ ~î íçêéÉí a~äíçêéÉí Eñ 
SRMMTNM ó NQROMRMFI åçêÇî®ëí çã kóâóêâ~K qçêéÉí Ü~ê ÇçâìãÉåíÉê~íë 
~î s kó ÜÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖK aÉå äìÑíÄìêå~ äÉÇåáåÖÉå áåíáää íçêéÉí ëâ~ 
ê~ëÉê~ëK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ ã∏àäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ã~êâ â~é~ë 
ëíçäé~êå~ ëçã ëí™ê é™ éä~íëÉåK 

sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê íçêéÉí h®ääÉÇ~ä sÉëíÉêÄóI åçêÇî®ëí çã kóâóêâ~ 
êÉâçããÉåÇÉê~ë ~íí àçêÇâ~ÄÉäå ä®ÖÖë ë™ ä™åÖí ™í ë∏ÇÉê ëçã ã∏àäáÖíK 
mä~íëÉå Ñ∏ê íçêéÉí ®ê ÇçâìãÉåíÉê~Ç ~î s kó ÜÉãÄóÖÇëÑ∏êÉåáåÖI ãÉå ®ê 
ëí∏êÇ ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê âçããìåÉåë s^JäÉÇåáåÖ~êK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé 
NK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NI êÉâçããÉåÇÉê~ê ë™äÉÇÉë £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ~íí Éå Éí~éé OI ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖI ìíÑ∏êë é™ íî™ éä~íëÉêI 
a~åëÄó çÅÜ _çÅâÑ~ääI ä®åÖë äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ kó VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ ORMO çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
RMMT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
oóÇëå®ë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`ä~ë qÉêåëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ ÇêóÖí UIN Ü~ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë á ÜìîìÇë~â ~î 
ëâçÖëã~êâK 
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ Ü~äî~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçëëáä 
™âÉêã~êâK fåçã ÇÉëë~ çãê™ÇÉå Ñáååë ìééëâ~ííåáåÖëîáë Éíí NMMJ í~ä 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ãÉå áåÖ~ ~îÖê®åëÄ~ê~ ™âÉêÑçêãÉêK o∏ëÉå~ ®ê á ÜìîìÇë~â 
PJQ ã á Çá~ãI MIOJMIQ ã Ü∏Ö~ ãÉÇ MINRJMIOR ã ëí ëíÉå~êK lãê™ÇÉå~ 
ìíÖ∏ê ëâçÖëã~êâ é™ ë™î®ä e®ê~Çëâ~êí~å ëçã Éå ~êÉ~ä~îã®íåáåÖ Ñê™å ™ê 
NSVV çÅÜ ®ê ë™äÉÇÉë ~î Ü∏Ö ™äÇÉêK _™Ç~ çãê™ÇÉå~ íçêÇÉ ìíÖ∏ê~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ EàÑê o^û ÄÉëäìí OMMOJNOJNTFK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå Éå 
Å~ NMM ã ä çÅÜ MIOJMIQ ã Ü ëâ~äãìêI îáäâÉå ∏îÉêÉåëëí®ããÉê ãÉÇ Éå 
Ü®Öå~Ç é™ NSVV ™êë â~êí~K 

áÇ~ ORMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ oóÇ 

áÇ~ ORMQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMNU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖë pí~êÄóI os RM 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóÖÖå~ÇI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ëéáâ~êI â~äâÄêìâI Äê®åÇ äÉê~I ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ çÅÜ çãÄóÖÖå~íáçå ~î os RM ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pí~êÄó Ö~ãä~ Äóíçãí Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâë ~î 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìåÇÉê ~éêáä ã™å~Ç OMMQ Ç™ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë áååÉÜ™ää~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK 
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë çãê™ÇÉí Ä™ÇÉ Ñ∏ê Ü~åÇ çÅÜ ãÉÇ Üà®äé 
~î Öê®îã~ëâáåK aÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëíêìâíìêÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉäîáë Ñ∏ê Ü~åÇ Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí 
âçåëí~íÉê~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉêI Ñ∏êÉã™ä çÅÜ ä~ÖÉêÑ∏äàÇK aÉí îáää ë®Ö~ 
®îÉå âçåëí~íÉê~ çäáâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉêK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ ~íí 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ãóÅâÉí Ñ∏êëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê~îåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉí ÖÉåçãâçêë~ÇÉë ~î åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇI 
Ü∏Öëé®ååáåÖëäÉÇåáåÖI s^JäÉÇåáåÖ çÅÜ Ä™ÇÉ ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ Çê®åÉêáåÖ~êK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉå ÖáÅâ Ç®êÉãçí ~íí âçåëí~íÉê~ á ãáåëí íî™ Ñ~ëÉê ëçã Ü~ÇÉ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ Ç~íÉêáåÖK p~ååçäáâí Ü®êê∏ê ÇÉåå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å 
íáÇÉå NSMMJNUMM í~äK qêçíë ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î Ä™ÇÉ éä~åÉêáåÖëä~ÖÉê çÅÜ 

áÇ~ ORMR çÑ OUVS 



 

 
  

ìíà®ãåáåÖëä~ÖÉê Öê®îÇÉë Ñ∏ê Ü~åÇ âìåÇÉ óííÉêëí Ñ™ ÑóåÇ âçåëí~íÉê~ëK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖ∏êë ~î íÉÖÉäI ëéáâ~êI â~äâÄêìâ çÅÜ ÇàìêÄÉåK fåÖÉí ÑóåÇ 
áåÇáâÉê~ÇÉ å™Öçå ®äÇêÉ Ç~íÉêáåÖ ®å NSMMJí~ä ìí~å ëå~ê~êÉ óåÖêÉK 
råÇÉê ÇÉëë~ íî™ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ®äÇêÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ëçã 
î~ê ä~ÖÇ á ìéé íáää íêÉ ëâáÑí é™ Éå äáíÉå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä áå ãçí pí~êÄó Ö™êÇK 
ûîÉå ÇÉåå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ î~ê ãóÅâÉí ÑóåÇíçã çÅÜ áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí 
ÇàìêÄÉå çÅÜ äáíÉ íÉÖÉäÑäáëK aÉåå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ~åëä∏í á ∏îêáÖí íáää Éíí 
éä~åÉêáåÖëä~ÖÉê ∏îÉê á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ áååÉÜ∏ää 
Ää~åÇ ~åå~í ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ Ü®ëíëâçêK aÉåå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ Ü∏ê ãÉÇ ~åÇê~ 
çêÇ íáää Éå ®äÇêÉ Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã ë~ååçäáâí â~å Ç~íÉê~ë ëÉåãÉÇÉäíáÇK 
açÅâ âìåÇÉ ÉåÇ~ëí Åáêâ~ SJT âîã ~î ÇÉåå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ìåÇÉêë∏â~ë 
î~êîáÇ ÇÉåå~ ®ê å™Öçí ëî™êíçäâ~ÇK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí mÉê VWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ORMS çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RMNO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
d®ääëí~ÇI eáãå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å Ñ∏ê åó~ ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O ë~ãí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
RU ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåçã Ñóê~ ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉå ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë 
âìåå~ áååÉÜ™ää~ çã~êâÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ OI ë∏ÇÉê çã j~åëíçêé Ñ∏êä~ÇÉë ëÅÜ~âíÉå á 
ëóÇëäìííåáåÖÉå ìéé Éãçí Ö™êÇÉåK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê 
ÑóåÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK råÇÉêÖêìåÇ î~ê äàìë 
ÖìäÄêìå äÉê~K 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ N Ñ∏êä~ÇÉë ëÅÜ~âíÉå á âçåÅÉåíê~íáçå ãçí Éíí â®åí 
Öê~îÑ®äíëçãê™ÇÉK f íî™ ~î ëÅÜ~âíÉåI ~ääÇÉäÉë å®ê~ Öê~îÑ®äíÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íóÇäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã î~ê ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê çÅÜ ®äÇêÉK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ÇÉäîáë ë∏åÇÉêéä∏àÇ~K aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä 
çë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ë~ååçäáâí íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå î~ê ë∏åÇÉêçÇä~ÇÉK 
råÇÉêÖêìåÇÉå á ÇÉ ÑäÉëí~ ëÅÜ~âíÉå î~ê äàìë ÖìäÄêìå äÉê~K f å™Öê~ ëÅÜ~âí 
Ñ~ååë çãî®ñä~åÇÉ ÖêìëáÖ çÅÜ ëíÉåáÖ ãçê®åK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ P Ñ∏êä~ÇÉë ëÅÜ~âíÉå á î®ëíëäìííåáåÖÉå ãçí Éíí â®åí 
ëíÉåëíê®åÖëçãê™ÇÉK fåÖ~ ë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î 
ëÅÜ~âíÉåK fåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ âçåëíêìâíáçåÉêI ÑóåÇ ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ 

áÇ~ ORMT çÑ OUVS 



 

á~âíí~ëK råÇÉêÖêìåÇ î~ê äàìë ÖìäÄêìå äÉê~K f ìíâ~åíÉå ~î ÇÉíí~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ Ü∏àÉê ëáÖ ã~êâÉå áÖÉå Ñ∏ê ~íí ìíÖ∏ê~ Éå äáíÉå Ü∏àÇ á 
™âÉêóí~åK P ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ∏îÉê ÇÉåå~ Ñ∏êÜ∏àåáåÖK `áêâ~ Ñóê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå ë~ãí åÉÇçÇä~ÇÉ Äçéä~íëêÉëíÉê 
~äíÉêå~íáîí âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêK råÇÉêÖêìåÇ î~ê ÖêìëáÖ çÅÜ ëíÉåáÖ ãçê®åK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ Q Ñ∏êä~ÇÉë ëÅÜ~âíÉå é™ ÇÉå ëî~Ö~ éä~í™å ~ääÇÉäÉë 
åÉÇ~åÑ∏ê â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK råÇÉêÖêìåÇ î~ê äàìë ÖìäÄêìå äÉê~ 
çãî®ñä~åÇÉ ãÉÇ Äáíîáë ë~åÇK 
e™äî®ÖÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã ~íí íî™ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ê~âí ∏îÉê 
î®ÖÉåK bÑíÉê ~îíçêîåáåÖ Öê®îÇÉë Ü™äî®ÖÉå Äáíîáë Ñ∏ê Ü~åÇK fåÖ~ ÑóåÇ 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëI Ç®êÉãçí ã∏êâ~ î~êîáÖ~ ä~ÖÉê ãçí ÄçííÉå ëçã ®îÉå 
áååÉÜ∏ää âçäK hçäéêçîÉê Ü~ê í~Öáíë á Ä™Ç~ ëÅÜ~âíÉå ëçã âçããÉê ~íí 
ëâáÅâ~ë é™ ~å~äóëK e™äî®ÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ëâêáÑíI ëÉâíáçå çÅÜ ãÉÇ 
ÇáÖáí~äÑçíçK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ OTVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ ORMU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
RMOO OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí `áëíÉêåÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ EìÖåëî®ÖÖ\FI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êÇê∏àåáåÖëÇ~ãã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉå ìíîáÇÖ~ÇÉë é™ ∏åëâÉã™ä Ñê™å ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå 
íáää ~íí áååÉÑ~íí~ ÜÉä~ íçãíÉåK qçí~äí íçÖë OP ë∏âëÅÜ~âí ìééK pÅÜ~âíÉåë 
ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIU ã çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIP ãK f çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää 
Éíí Ü∏àÇä®ÖÉ ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí íçÖë ëÉñ ëí∏êêÉ ëÅÜ~âí ìééK víçêå~ î~ê 
ë~ãã~åä~Öí Å~ QPM ãO ëíçê~K qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
f éä~å î~ê ÇÉí ãóÅâÉí ëî™êí ~íí ÄÉÇ∏ã~ çã ÇÉ î~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK aÉåå~ Ñ~âíçê á âçãÄáå~íáçå ãÉÇ ®êÉåÇÉíë ~âìí~ â~ê~âí®ê 
ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí Éå ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ ÖàçêÇÉë ãÉää~å i®åëëíóêÉäëÉå E`ä~ê¨ìë 
MQNNNNF çÅÜ ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ 
ë~ãí ~íí ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå ÄÉâçëí~ê Ç~íÉêáåÖ ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK qçí~äí 
ìåÇÉêë∏âíÉë O Öêçé~êI U ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇÄçííÉåK cäÉêí~äÉí ëíçäéÜ™ä 
î~ê ÇçÅâ ãóÅâÉí çíóÇäáÖ~ çÅÜ ëâ~ ê®âå~ë ëçã çë®âê~K i®ãåáåÖ~êå~ 
áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê Ñ∏êÇê∏àåáåÖëÇ~ããÉå çÅÜ Çê®åÉêáåÖëäÉÇåáåÖÉå 

áÇ~ ORMV çÑ OUVS 



ÄÉÇ∏ãë Ç®êÑ∏ê áåíÉ ÄÉÜ∏î~ å™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ PV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ORNM çÑ OUVS 



 

 

  

 

 

^fp kê üê 
RMOR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\I Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåëíêçääK 
iÉÇåáåÖÉå î~ê éä~åÉê~Ç ~íí ä∏é~ Ñê™å Éíí åóìééë~íí Éäëâ™é áåíáää Äêçå 
∏îÉê jçí~ä~ ëíê∏ãI ä®åÖë Éå ®äÇêÉ î®ÖÄ~åâ çÅÜ Ñê~ã íáää Éíí éçí~íáëä~ÖÉêK 
s®ÖÄ~åâÉå ÄÉëí™ê ~î ë~åÇ ëçã é™Ñ∏êíë ÇÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëóí~ Ç®ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öê~î~êI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~íëK aÉëë Ü∏àÇ ∏îÉê çãÖáî~åÇÉ ã~êâ ®ê MIR ã îáäâÉí íáääë~ãã~åë 
ãÉÇ ÇÉ Å~ MIP JMIR ã Çàìé~ ®äÇêÉ éäçÖÇàìéÉí áååÉÄ~ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ 
áåíÉ ëâìääÉ ÄÉÜ∏î~ ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíÉíK 
^êÄÉíÉí ãÉÇ äÉÇåáåÖÉå âçã áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ ~åå~í ®å é™ Éå 
ÄÉÖê®åë~Ç ëíê®Åâ~ Ñê~ãÑ∏ê Éíí ìíÜìëK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~êK a™ ÇÉí 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí äÉÇáåÖëÇàìéÉí ®åÇ™ î~ê íáääê®ÅâäáÖí í®ÅâíÉë 
Ü®êÇ~êå~ ∏îÉê ãÉÇ ë~åÇ çÅÜ äÉÇåáåÖÉå ä~ÇÉë çî~åé™K 

áÇ~ ORNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ ORNO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
RMON OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
aêçííåáåÖã~êâÉåI s~ÇëíÉå~ ëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
l_p> sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÉåÇ~ëí Éå ÇÉä ~î 
çãê™ÇÉí åì î~ê ~âíìÉääí á Éå Ñ∏êëí~ Éí~éé çÅÜ ~íí êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä â~å 
âçãã~ á Éå ~åÇê~ Éí~éé áåçã Éå Éà ìíí~ä~Ç Ñê~ãíáÇK lãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå 
~åÇê~ Éí~ééÉå î~ê îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí êÉÇ~å Ü∏ëíë™ÇÇ î~êîáÇ rs 
£ëí Éà Ü~ÇÉ ã∏àäáÖÜÉí ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÇÉåå~K 
NV ëÅÜ~âí íçÖë ìéé ∏îÉê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä EâçããìåÉåë 
Éí~éé NFK aÉå ~åÇê~ ÇÉäÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éà EëÉ çî~åFK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
âçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê ÑóåÇ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK fåíÉ 
ÜÉääÉê å™Öçí âìäíìêä~ÖÉêK 

áÇ~ ORNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ORNQ çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RMOP OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sÉí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~íçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
NR ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ çÅÜ ÄêÉÇÇK aÉå íçí~ä~ 
ëÅÜ~âíä®åÖÇÉå ìééÖáÅâ íáää ìåÖÉÑ®ê SRM ãK pÅÜ~âíÉå Ñ∏êä~ÇÉë ãÉÇ 
ìíÖ™åÖëéìåâí á ìíêÉÇåáåÖÉåë ëÅÜ~âí íáää óíçê ÉääÉê ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ç®ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ âçåëí~íÉê~íëK QJR ä®åÖêÉ ëÅÜ~âí Ñ∏êä~ÇÉë ë™ ~íí ÇÉ çã 
ã∏àäáÖí ëâìääÉ í®Åâ~ ìéé ÑäÉê~ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå çÅÜ ®îÉå ÉîÉåíìÉää~ 
ä~ÖÉê åÉÇ ãçí ÇÉå åìãÉê~ âìäîÉêíÉê~ÇÉ Ä®ÅâÉå ëçã âçêë~ê çãê™ÇÉíK 
aÉëëìíçã Ñ∏êä~ÇÉë ëÅÜ~âí íáää óíçê ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë áååÉÜ™ää~ Éå ä®ÖêÉ 
áåíÉåëáíÉí ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏ê ~íí çã ã∏àäáÖí Üáíí~ Ñçêåä®ãåáåÖëÑêá~ óíçêK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ãÉê ®å RM ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã î~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ â~ê~âí®êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î 
Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ ™êÇÉêëé™êK sáëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ãóÅâÉí 
íóÇäáÖ~I Ä™ÇÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê çÅÜ ~åÇê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ãáåÇêÉ íóÇäáÖ~ ëçã Ääáîáí ë∏åÇÉêçÇä~ÇÉ çÅÜ î~ê ~î 
®äÇêÉ â~ê~âí®êI â~åëâÉ Äêçåë™äÇÉêK cóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 
aÉëëìíçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë åÉÇçÇä~ÇÉ Äçéä~íëä~ÖÉê á ÑäÉê~ ëâáâí á ÇÉå 
Ö~ãä~ Ä®Åâê~îáåÉåK råÇÉê ÇÉëë~ ä~ÖÉê á ëäìííåáåÖÉå åÉÇ ãçí Ä®ÅâÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ îáÇ Éíí é~ê íáääÑ®ääÉå Ü®êÇ~ê ëçã î~ê ~î 

áÇ~ ORNR çÑ OUVS 



à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK 
qáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå âìåÇÉ çãê™ÇÉí âçåëí~íÉê~ë áååÉÜ™ää~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
ãÉÇ Éå îáëë âçåÅÉåíê~íáçå åÉÇ ãçí Ä®ÅâÉå ë~ãí Éíí é~ê ãáåÇêÉ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK m™ ÇÉä~ê ~î ÇÉ Ü∏Öëí~ é~êíáÉêå~ âìåÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ âçåëí~íÉê~ë î~ê~ ÇÉäîáë ë∏åÇÉêçÇä~ÇÉ ãÉå íçí~äí ëÉíí 
îÉêâ~ê çãê™ÇÉí î~ê~ Ö~åëâ~ áåí~âíK aÉí ®ê ÉåÇ~ëí çãê™ÇÉí ë∏ÇÉê çã 
Ä®ÅâÉåI ìéé ãçí Ç~ÖÉåë ~ää¨ ëçã áååÉÜ™ääÉê âä~êí ãáåÇêÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sÉí~ QR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

áÇ~ ORNS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMOM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
s~ÇëíÉå~I _äçãî~ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
N çÅÜ OK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë åáç ëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK pÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ Éå 
î~êáÉê~åÇÉ ä®åÖÇ ãÉää~å QJQIR ãI Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ ä IR ã çÅÜ Éíí Çàìé é™ 
MIQJMIU ãK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÇÉå ÑÇ Ü~åÇÉäëíê®ÇÖ™êÇÉå á Ñçêã ~î 
ÑäÉêí~äÉí â~Ää~êI ÄÉî~ííåáåÖëäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê áååÉÜ™ää~åÇÉ 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí Öä~ë çÅÜ ÄÉíçåÖK _óÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë Ñê®ãëí á 
çãê™ÇÉíë î®ëíê~ çÅÜ åçêê~ ÇÉä~êK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë Éíí Å~ MIPRJ 
MIQR ã íàçÅâí ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉíí~ ëíÉêáä å™Öçí ë~åÇáÖ äÉê~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ ORNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ORNU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMMU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
iìÇÇáåÖëÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäI ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î 
ëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ë~ãí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ê~ëÉêáåÖÉå ~î 
ëíçäé~ê ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë á Ñ®äí á ~éêáä OMMQK pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉäå Ö™ê íáää 
∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉäÉå á î®Ö ÉääÉê î®Öëä®åíK £ijWë ÄÉÇ∏ãåáåÖ ®ê ~íí 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä áåíÉ ÄÉê∏ê ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
fåíÉ ÜÉääÉê ê~ëÉêáåÖÉå ~î ëíçäé~ê ÄÉê∏ê å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK bäâ~ÄÉäå 
â~å Ç®êÑ∏ê ~åä®ÖÖ~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ ORNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OROM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
RMOS OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
qìÇÇ~êé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí î~ê Ü™êí ~åë~íí ~î ëÉåíáÇ~ ™âÉêÄêìâ çÅÜ ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ ORON çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
RMNV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kçîáëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å tÉëíÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI  Öä~ëI  à®êåëâêçí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

NN ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ∏îÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÑÉã ~î ëÅÜ~âíÉåK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äI ëíçäéÜ™äI Éå ä∏ë çÅÜ 
çêÉÖÉäÄìåÇÉå äáíÉå ëíÉåé~ÅâåáåÖ çÅÜ Éíí é~ê ÇáâÉå ëçã ÉîÉåíìÉääí â~å 
î~ê~ êÉëíÉê ~î Éå ëÉåíáÇ~ â∏êî®ÖK 
m™ ÖêìåÇ ~î çãê™ÇÉíë î™íã~êâëâ~ê~âí®ê î~ê ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ãóÅâÉí 
ëî™êëÅÜ~âí~íK aÉëëìíçã î~ê çãê™ÇÉíë ps ÇÉä çÅÜ kl ÇÉä ÇÉäîáë ìíÑóääí 
çÅÜ ÖêìåÇä~Öí ÉÑíÉê ëÉå~êÉ ™êë ÄóÖÖå~íáçåÉê á áåíáääáÖÖ~åÇÉ âî~êíÉêK 
a®êãÉÇ âìåÇÉ áåíÉ ÜÉä~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏â~ëK 
p~ãã~åí~ÖÉí îÉêâ~ê çãê™ÇÉí Ü~ î~êáí Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë çÄêìâ~í ìåÇÉê 
®äÇêÉ íáÇÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê ~î ëÉåíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ çÅÜ 
îÉêâ~ÇÉ ëå~ê~ëí Ü~ ãÉÇ çãê™ÇÉíë î~ííÉåëàìâ~ â~ê~âí®ê ~íí Ö∏ê~K qáää 
ÉñÉãéÉä â~å ëíçäéÜ™äÉå î~ê~ ÉÑíÉê å™Öçå ëé™åÖâçåëíêìâíáçå ÉääÉê 
äáâå~åÇÉK 
fåÖ~ ëé™ê ~î ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ íÉÖÉäÄêìâÉí ëçã ëâ~ Ñáåå~ë á å®êÜÉíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉíí~ äáÖÖÉê ë~ååçäáâí å™Öçí 

áÇ~ OROO çÑ OUVS 



ãÉê kl çã âî kçîáëÉå çÅÜ Ç®ê äáÖÖÉê áÇ~Ö íî™ åóÄóÖÖÇ~ ëÉêîáÅÉÜÉãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OROP çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
RMMV OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^êÄÉí~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI éçêëäáåI âêáíéáé~I 
ìÖåëÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖI íÉÖÉäI â~äâÄêìâI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ~î ÄÉÑáåíäáÖí Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âáåÖK 

m™ ëáâí éä~åÉê~ë ®îÉå Éå Ñêáëí™ÉåÇÉ Ñ∏êê™ÇëÄóÖÖå~Ç ~íí ÉîÉåíìÉääí 
ìééÑ∏ê~ëK aÉå éä~åÉê~ÇÉ íáääÄóÖÖå~ÇÉå ÄÉÇ∏ãë ~íí ÄÉê∏ê~ Éå ã~êâóí~ 
çã Å~ PR ãOK 
fåçã ÇÉå óí~ Ç®ê Éå Ñê~ãíáÇ~ Ñ∏êê™ÇëÄóÖÖå~Ç ®ê í®åâí âìåÇÉ ÇÉí 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ÄÉÑáåíäáÖ~ Öàìíå~ ÖêìåÇéä~ííçê ìééí~ê Å~ TRB ~î 
ã~êâóí~åK aÉå Éå~ éä~íí~å ìíÖ∏ê íÉêê~ëë íáää é™ íçãíÉå ÄÉÑáåíäáÖ 
ÄóÖÖå~ÇK aÉå ~åÇê~ éä~íí~å ìíÖ∏ê ÖêìåÇ íáää Éå Ñ∏êê™ÇëÄóÖÖå~Ç é™ 
Öê~ååÑ~ëíáÖÜÉíÉåI î~êë ∏ëíê~ Ñ~ë~Ç ÄáäÇ~ê íçãíÖê®åëK cêá ëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê 
ÇÉåå~ éä~íí~ ÄÉÇ∏ãë å™ ãÉää~å MIR J NIM ã áå é™ Ü®ê ~âíìÉää Ñ~ëíáÖÜÉíK 
ví~å Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ íáääÄóÖÖå~ÇÉå ìíÖ∏êë Ñ∏ê å®êî~ê~åÇÉ ~î 
íê®ÇÖ™êÇëã~êâK fåçã ÇÉåå~ î~äÇÉë ~íí Ü~åÇÖê®î~ Éå éêçîêìí~ çã Å~ NIR 
ãOK aÉ ∏îÉêëí~ MIQ ã ìíÖ∏êë ~î íê®ÇÖ™êÇëãóää~ ë~ãí Éíí ÄóÖÖJ ÉääÉê 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê Ñê™å NUMMJí~äÉíK a®êìåÇÉê Ñ∏äàÉê Éíí Å~ MIQ ã íàçÅâí ä~ÖÉê 
~î Öê™Äêìå ëáäíáÖ ë~åÇK aÉíí~ ®ê ÜçãçÖÉåí ãÉÇ ÑáåÑê~ÖãÉåíÉê~í áååÉÜ™ää 
~î íÉÖÉäâêçëëI â~äâÄêìâI íê®âçäI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I Éåëí~â~ ëíÉåÖçÇë 

áÇ~ OROQ çÑ OUVS 



 

 

ë~ãí Éíí ÑäÉêí~ä ëâ®êîçê óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë Ñê™å NTMMJí~äÉíK i~ÖêÉí íçäâ~ë ëçã 
Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉê ÉääÉê ?ìíâ~åíëä~ÖÉê? ãÉÇ Ç™äáÖ~ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉåK 
i~ÖêÉí îáä~ê é™ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉå îáÇ Éå åáî™ ~î MIU ã ìåÇÉê 
ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K 
aÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉå ÄÉÇ∏ãë Ü~ Ñçêíë~íí ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã 
ÜÉä~ ÇÉå óí~ ëçã éä~åÉê~ë ÄÉÄóÖÖ~ëK bå îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖóí~å ÄÉÇ∏ãë áåíÉ î®ëÉåíäáÖÉå 
íáääÑ∏ê~ îáÇ~êÉ âìåëâ~éK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OROR çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
RMNM OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí eçíÉääÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê áåëí~ää~íáçå ~î ÑÉíí~îëâáäà~êÉ ë~ãí 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ~î s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê ÑÉíí~îëâáäà~êÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå ã~êâóí~ çã Å~ NP ãO ãÉÇ 
Éíí Çàìé ~î åÉê íáää OIQ ãK qî™ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí çã íçí~äí Å~ QM ä∏éãÉíÉê 
çÅÜ ãÉÇ Éíí Çàìé ~î ìéé íáää Å~ NIT ã Öê®îÇÉë Ç®êìí∏îÉê áåçã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 
aÉå ÇÉä ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ëçã ä∏éíÉ ∏îÉê åìî~ê~åÇÉ é~êâÉêáåÖÉå 
îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ìíëÅÜ~âí~Ç ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çÅÜ ™íÉêÑóääÇ ãÉÇ ë~åÇLÖêìëK 
fåçã óí~å Ñ∏ê ÑÉíí~îëâáäà~êÉå ìíÖàçêÇÉ ÇÉ ∏îÉêëí~ MIR ã ~î êÉÅÉåí 
Ä®êä~ÖÉê çÅÜ ~ëÑ~äíK a®êìåÇÉê îáÇíçÖ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää ~ á Ñçêã ~î ãìêêÉëíÉêK aÉëë~ ÄÉÇ∏ãë î~ê~ ãÉÇÉäíáÇ~K 
mêçî Ñ∏ê NQ`J~å~äóë ë~ãä~ÇÉë áåK aÉå ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå 
áåçã óí~å ìééÖáÅâ íáää NIP ãK cê™å ÇÉåå~ óí~ Öê®îÇÉë Éíí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí 
ãçí ∏ëíJëóÇ∏ëí ëçã ìééîáë~ÇÉ Éå äáâ~êí~Ç ä~ÖÉêÄáäÇ é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ S 
ãK a®êÉÑíÉê ~åëä∏í ÇÉí íáää ÄÉÑáåíäáÖ s ^JÄêìåå çÅÜ ëÅÜ~âíK 
dÉåÉêÉääí ìééîáë~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉå Éå íÉåÇÉåë íáää é™Ä∏êà~Ç ìííçêâåáåÖ çÅÜ 
Ç®ê é™ Ñ∏äà~åÇÉ åÉÇÄêóíåáåÖK aÉíí~ íáää Ñ∏äàÇ ~î ∏îÉêí®ÅâåáåÖÉå ãÉÇ 

áÇ~ OROS çÑ OUVS 



~ëÑ~äí çÅÜ ÄçêíäÉÇ~åÇÉ ~î Ç~Öî~ííÉå áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OROT çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
RMOT OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
p∏Çê~ cêÉÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI Öê~î\I Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âî~êíëI âî~êíëáí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ çÅÜ Ñäóíí ~î â~äââ®êê ìíÑ∏êÇÉë 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê çÅÜ Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

eÉä~ çãê™ÇÉ N EprFI ìíçã Éå äáíÉå Äáí á ÇÉëë åçêê~ ®åÇÉI 
ëäìíìåÇÉêë∏âíÉëK f ÇÉå åçêÇäáÖ~ëí ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~Öê~ê~ 
ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå ëíÉåëíê®åÖK aÉåå~ íóé ~î Ñçêåä®ãåáåÖ Ç~íÉê~ë 
î~åäáÖÉå íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK píÉåëíê®åÖÉå ä™Ö çî~åé™ Éíí ®ååì ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêI ëçã ®ê ëî™êí ~íí Ç~íÉê~K píÉåëíê®åÖÉå î~ê çêáÉåíÉê~Ç á ∏ëíJ 
î®ëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí îáÇ Éíí ëÉå~êÉ íáääÑ®ääÉ 
ëä®åÖíë ìéé çÇäáåÖëëíÉå ãçí ëíÉåëíê®åÖÉå Ñ∏ê ~íí ê∏à~ óííÉêäáÖ~êÉ Éå óí~K 
aÉíí~ ãçíëî~ê~ê ~ääíë™ Éå íêÉÇàÉ Ñ~ë ~î çÇäáåÖ á çãê™ÇÉíK vííÉêäáÖ~êÉ 
ë∏ÇÉêìí Ñ~ååë ÇáâÉë~îÖê®åë~ÇÉ Ä~åÇé~êÅÉääÉê EÇÉ ã®ííÉë áå á éä~å ®îÉå 
ìí~åÑ∏ê çãê™ÇÉíFI ë~ååçäáâí Ñê™å ëÉåí NUMMJí~ä ÄÉêçÉåÇÉ é™ ÇÉëë ÖçÇ~ 
ÄÉî~êáåÖëÖê~ÇI ®îÉå ÇÉëë~ íóÅâíÉë äáÖÖ~ çî~åé™ Éíí ®äÇêÉI ãóÅâÉí 
çíóÇäáÖíI çÇäáåÖëä~ÖÉêK _~åÇé~êÅÉääÉêå~ ä™Ö çêáÉåíÉê~ÇÉ á åçêÇJëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖK ûîÉå á ÇÉ ë∏Çê~ ÇÉä~êå~ ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë 
ãáåÇêÉ ê∏àÇ~ óíçê ãÉÇ ìééëä®åÖÇ ëíÉåI ë~ãí Éíí äáíÉí ëîÉÇà~í çãê™ÇÉK 
råÖÉÑ®ê ãáíí á çãê™ÇÉí î~ê ÇÉí î~ííÉåëàìâí çÅÜ äÉêáÖíK råÇÉê 

áÇ~ OROU çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ âìåÇÉ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~ëK 
lãê™ÇÉ O EcrF ìééîáë~ÇÉ Éíí Å~ NIR Çã íàçÅâí çÇäáåÖëä~ÖÉê ãÉå á ∏îêáÖí 
áåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å âçãã~ á âçåÑäáâí ãÉÇ 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK qáää çãê™ÇÉ O Ñ∏êÉëä™ë áåÖÉå îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ áåë~íëK 
lãê™ÇÉ P EcrF ®ê ÇÉí çãê™ÇÉ Çáí Éíí â~äââ®êê ëâ~ää Ñäóíí~ëK aÉëë ë∏Çê~ 
ÇÉä î~ê ãóÅâÉí î~ííÉåëàìâí çÅÜ î~ííÉå ëíÉÖ á ëÅÜ~âíÉå éÖ~ â~äââ®êêÉí 
ëçã äáÖÖÉê Ç®ê çÅÜ ëíê®ÅâÉê ëáÖ óííÉêäáÖ~êÉ ë∏ÇÉêìíK jçí ãáííÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí íçêâ~ÇÉ ÇÉí ìéé çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ ãçí åçêê 
Ñ∏êÉâçã Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ âî~êíëáíK ûîÉå íêÉ ã∏àäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK p~ãã~åí~ÖÉí éÉâ~ê ÑóåÇ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãçí Éå 
Äçéä~íë Ñê™å ëíÉå™äÇÉêåK cóåÇÉå ìééîáë~ÇÉ íî™ âî~äáí¨ÉêX îáëë~ î~ê î~ëë~ 
çÅÜ ~åÇê~ ãÉê êìåÇ~ éÖ~ ~íí ÇÉ êìää~íë á î~ííÉå ÉääÉê àçêÇK aÉí ëâìääÉ 
âìåå~ íóÇ~ é™ íî™ çäáâ~ Äçë®ííåáåÖëÑ~ëÉêK cóåÇã®åÖÇÉå ∏â~ê ãçí åçêê 
çÅÜ î®ëíÉêK aÉí ÄÉÇ∏ãë ~íí çãê™ÇÉí Ñçêíë®ííÉê î®ëíÉêìí ãçí éä~í™å ëçã 
áÇ~Ö äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
eìê âçããÉê â~äââ®êêÉí ~íí é™îÉêâ~ çãê™ÇÉí\ _áÇê~ê â®êêÉí íáää ~íí 
çãê™ÇÉí Ääáê î~ííÉåëàìâí çÅÜ Ç®êãÉÇ ®îÉå ~íí ÇÉí áÅâÉ ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉí î®ëíÉê çã ~âíìÉääí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ é™îÉêâ~ë\ _äáê 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ãÉÇ íáÇÉå ∏îÉêí®âí\ £â~ê â®êêÉíë óí~ ãÉÇ íáÇÉå\ 
aÉí ÄÉÇ∏ãë ~íí ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ç®ê â®êêÉí Ä∏êà~êI çÅÜ Ç®ê 
ÇÉí ~ê ãóÅâÉí î~ííÉåëàìâíI ä®ãå~ë ìí~å ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ~å 
åçêê~ çÅÜ î®ëíê~ ÇÉä~êå~ Ä∏ê ëäìíìåÇÉêë∏â~ëK bå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ îçêÉ ®îÉå ∏åëâî®êÇ Ñ∏ê ÇÉå äáää~ óí~ ëçã áÇ~Ö äáÖÖÉê 
ìí~åÑ∏ê Ç~ÖÉåë ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ Ç™ ÇÉå â~åëâÉ é™îÉêâ~ë é™ 
ëáâíK bÑíÉêëçã çãê™ÇÉí ®ê ÑìâíáÖí Ä∏ê Éå ÉîÉåíìÉää ìíÖê®îåáåÖ ëâÉ é™ 
ëÉåî™êÉå ÉääÉê ëçãã~êÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêä®íí~ ~êÄÉíÉíK j~êâÉå ÇçãáåÉê~ë 
çÅâë™ ~î íê®ÇI ëäó çÅÜ ãóÅâÉí ê∏ííÉê ëçã Ñ∏êëî™ê~ê ~êÄÉíÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

s®ëíê~ píÉåÄó VPWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OROV çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
RMNN OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇI hî~êíÉêÉí cçíÄçääÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
NK 

lãê™ÇÉå~ Ö®ääÇÉê ìí∏âåáåÖ ~î âî~êíÉêÉí cçíÄçääÉå çÅÜ iìåÇÄó 
_~ÅâÖ™êÇI ë~ãí Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å Ñ∏ê åóíí Äçëí~Çëçãê™ÇÉ á 
j~åíçêéK fåçã pâêìâÉÄó éä~åÉê~ë åó ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää 
_ÉêÖëÖ™êÇÉåK 
hî~êíÉêÉí cçíÄçääÉå 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Åáêâ~ NMMñUM ã E£JsF ëíçêíI çÅÜ ìíÖ∏êë ~î Éå 
Öê®ëÄÉî®ñí åçêêëäìííåáåÖ ãÉÇ sáÑçäâ~î~ääÉå á ë∏ÇÉê çÅÜ hìåÖëî®ÖÉå á 
åçêêK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ®ê Åáêâ~ NOM ãÉíÉêK lãê™ÇÉí Ç®ê sáÑçäâ~î~ääÉå 
ãÉÇ ~ää~ ëáå~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ éä~åÉê äáÖÖÉêI ìíÖ∏ê Éíí ìíã®êâí ä®ÖÉ ãÉÇ 
í~åâÉ é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉêK aÉí ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
ÄÉÇ∏ãë ÇçÅâI éÖ~ íçéçÖê~Ñáëâ~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåI áåíÉ áååÉÜ™ää~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK p∏Çê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N EeÉä~åÇÉêI ^K o~ééçêí rs £ëí OMMNWNNFK 
fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã hî cçíÄçääÉå ëâÉÇÇÉ îáÇ ÇÉí 
íáääÑ®ääÉíK oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs ∏ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 

áÇ~ ORPM çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Éñéäç~íÉêáåÖÉå â~å ëâÉ ìí~å Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇ 
aÉí å®êã~ëí íêÉâ~åíáÖ~I Åáêâ~ ORMñNRM ã EksJplF ëíçê~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ ãÉää~å NMR çÅÜ NNM ã∏ÜI çÅÜ Öê®åë~ê á 
ëóÇî®ëí íáää Éíí íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâí ìíêÉíí çãê™ÇÉ EkáäëëçåI ê~ééçêí rs 
£ëí OMMPWNTI tÉëíÉêäìåÇI ê~ééçêí rs £ëí OMMPWQNFK jÉÇ Ü®åîáëåáåÖ 
íáää êÉëìäí~íÉí Ñê™å ÇÉëë~ ìíêÉÇåáåÖ~êI ë~ãí ~íí çãê™ÇÉí ÄÉê∏ê éä~íëÉå Ñ∏ê 
iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇI çÅÜ ÉåäáÖí NTSM E~âí MSUJONWNI píçêëâáÑíÉ iìåÇÄó åê 
NJRF ™êë â~êí~ ®îÉå Éå óííÉêäáÖ~êÉ Ö™êÇ áåçã iìåÇÄó Ö~ãä~ ÄóíçãíI 
ÄÉÇ∏ãë ~íí çãê™ÇÉí â~å áååÉÜ™ää~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK iìåÇÄó 
Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖI çÅÜ Äóåë ä®ÖÉ Ñáååë é™ Éíí é~ê â~êíçê Ñê™å NTMMJ 
í~äÉíK aÉå åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê ìêëÅÜ~âí~íI 
ë™ ÇÉí ®ê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä ëçã ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê 
çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê â~å Ñ∏êî®åí~ëK lãê™ÇÉí ëçã ÜÉäÜÉí ®ê ÇçÅâ 
é™îÉêâ~í ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë ~âíáîáíÉíÉêK oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs £ëí 
ÄÉÇ∏ãÉê ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå Ä∏ê Ñ∏êÉÖ™ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âí çÅÜ Ñ∏êÇàìé~ÇÉ â~êíëíìÇáÉêI Ñ∏ê ~íí 
~îÖ∏ê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êëK 
läçÑëíçêé 
aÉí Åáêâ~ VRM ñ SRM J URM ã EEksJplF ã ëíçê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê 
ÄÉä®ÖÉí é™ URJVR ãÉíÉêë Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉíI ëíê~ñ ëóÇçëí çã j~åíçêéë 
íê~îÄ~å~I çÅÜ çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëí íáää ëóÇçëí çã Äçëí~Çëçãê™ÇÉI á ë∏ÇÉê 
Öê®åë~ê çãê™ÇÉí ãçí à®êåî®ÖÉåI çÅÜ á åçêê ãçí î®ÖÉå ãçí sáÄóK aÉí ®ê 
Éíí Ñä~Åâí çãê™ÇÉI íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ™âÉêã~êâI êÉëíÉå ëâçÖI 
Ä™ÇÉ ìåÖ ä∏îëâçÖ çÅÜ Éíí é~êíá ìééîìñÉå Ä~êêëâçÖK sáëë~ é~êíáÉê ~î 
™âÉêã~êâÉå ä™Ö ∏ééÉåI çÅÜ Ö~î Ç®êãÉÇ ÖçÇ~ ÄÉëáâíåáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå 
ãÉÇ í~åâÉ é™ Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâÉê~åÇÉ ÑóåÇK bíí çãê™ÇÉ å®êã~ëí î®ÖÉå 
á çãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíêÉííë ~êâÉçäçÖáëâí EeÉä~åÇÉêI ^K 
o~ééçêí rs ∏ëí OMMNWNNFK fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê åçíÉê~ÇÉë 
Ç™ áåçã läçÑëíçêéë ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉK bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ Ñáååë 
áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë ~î ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå çÅÜ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê 
~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå â~å ëâÉ ìí~å Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉêK 
pâêìâÉÄó 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ORMJSMMñQRMJPMM ã EkJpF ëíçêíI çÅÜ ÄÉëí™ê ~î 
_ÉêÖÖ™êÇÉåë íçãíI ™âÉêã~êâ çÅÜ Éíí é~ê áãéÉÇáãÉåíK _ÉêÖÖ™êÇÉå ®ê Éå 
îáÇ ëâáÑíÉí ìíÑäóíí~Ç Ö™êÇ Ñê™å pâêìâÉÄóI íáÇáÖ~êÉ â~êíçê îáë~ê áåÖÉå 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ü®êK sá ê∏ê çëë á Éå ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âíI çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ê á ∏ëíÉê íáää Éå ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí Ñçêåä®ãåáåÖI 
e∏ÖÄó UVWNI Äçéä~íë Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå çÅÜ à®êå™äÇÉêå çÅÜ à®êå™äÇÉêëÖê~îK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ìåÇÉêë∏âí áåçã î®Öçãê™ÇÉíI ãÉå ÄÉÇ∏ãë ëíê®Åâ~ ëáÖ 
∏îÉê ÜÉä~ ÇÉå Ü∏àÇI î~êé™ Äçéä~íëÉå äáÖÖÉêK qî™ çãê™ÇÉå ÄÉÇ∏ãë 
áååÉÜ™ää~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
lÄàÉâí N ìíÖ∏ê âî~êî~ê~åÇÉ ÇÉä ~îI ë~ãí ÇÉå íçéçÖê~Ñáëâí ~îÖê®åë~ÇÉ 
Ñçêíë®ííåáåÖÉå é™I ÇÉå ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉåK 
lÄàÉâí O ìíÖ∏êë ~î Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇéä~í™ âêáåÖ áãéÉÇáãÉåíÉå á ÇÉå á ∏îêáÖí 
í®ãäáÖÉå äÉêáÖ~ çÅÜ ä™Öä®åí~ ™âÉêã~êâÉåK m™ éä~íëÉå á~âííçÖë ÑäÉê~ 
âî~êíëÄáí~êI î~ê~î Éíí é~ê Ñ∏êÉÑ∏ää ÄÉ~êÄÉí~ÇÉK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí lÄàÉâí N Ä∏ê Ñ∏êÉÖ™ë ~î Éå 

áÇ~ ORPN çÑ OUVS 



 

~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖI çÅÜ lÄàÉâí 
O Ä∏ê ìíêÉÇ~ë ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ Ñ∏ê ~íí ~îÖ∏ê~ çã Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êë ÉääÉê ÉàK fåçã êÉëíÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë 
~íí Éñéäç~íÉêáåÖÉå â~å ëâÉ ìí~å Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

e∏ÖÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e∏ÖÄó 

áÇ~ ORPO çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
RMOU OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
s®ëíê~ qçääëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åå~ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI âäçëíÉêI íçêéI Äçéä~íëI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

fåçã ÇÉ ìééëÅÜ~âí~ÇÉ óíçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä çäáâ~ áåÇáâ~íáçåÉê 
é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êK s®ëíÉê çã ^äî~ëíê~ 
âäçëíÉêêìáå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä íóÇäáÖ~ çÅÜ áåíêÉëë~åí~ âìäíìêä~ÖÉêI 
ë~ãí Éíí ëíçäéÜ™äI ëçã é™ ÖêìåÇ ~î Äêáëí é™ ÑóåÇ ÇçÅâ ÉåÄ~êí â~å ÖÉ Éå 
çíóÇäáÖI ãÉå ÇçÅâ Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ç~íÉêáåÖK píê~ñ ë∏ÇÉê çã âäçëíÉêêìáåÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~ÇK aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ü∏êåÉí ~î 
ëÅÜ~âí NQ çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î Éå ÇÉä ~î Éå ëóääëíÉåëê~Ç ë~ãí êÉëíÉê ~î Éíí 
íê®ÖçäîK m™ ÖêìåÇ ~î ÄóÖÖå~ÇÉåë å®êÜÉí íáää âäçëíêÉí ÄÉëäìí~ÇÉë é™ éä~íë 
~ííI ÉÑíÉê ÇçâìãÉåí~íáçå ëâÉííI Ñóää~ áÖÉå ëÅÜ~âíÉí çÅÜ áëí®ääÉí ä®ÖÖ~ 
äÉÇåáåÖ~êå~ áåîáÇ ÇÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ ™âÉêÜ~âÉíK sáÇ ÇÉå ~åÇê~ 
ëÅÜ~âíëíê®Åâ~åI îáÇ qçääëí~ÇI é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ä~ÖÉêK aÉíí~ 
ä~ÖÉê íçäâ~ë ëçã óííÉêâ~åíÉå ~î Éíí íêçäáÖí Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëä~ÖÉêI Ç®ê 
ëà®äî~ Äçéä~íëÉå íêçäáÖÉå ®ê éä~ÅÉê~Ç é™ Éå äáíÉå éä~í™ á ™âÉêåë ãáííI ëíê~ñ 
î®ëíÉê çã ëÅÜ~âíÉíK 
a™ ã~êâáåÖêÉééÉí îáÇ â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå ëâìääÉ Ääá ë™ ãáåáã~äí ÑáååÉê 

áÇ~ ORPP çÑ OUVS 



îá Ñ∏ê å®êî~ê~åÇÉ áåÖÉå ~åäÉÇåáåÖ ~íí Ö™ îáÇ~êÉ ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NOWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®ëíê~ qçääëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®ëíê~ qçääëí~Ç USWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

s®ëíê~ qçääëí~Ç TTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ ORPQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
RMMR OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ häçëíÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âçãéçëí~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí êáëâÉê~ÇÉ ~íí ÄÉê∏ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ çÅÜLÉääÉê 
ãÉÇÉäíáÇ~ âäçëíÉêå®ê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê ~âíáîáíÉíÉêK fåÖÉå ä~ÖëâóÇÇ~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ ORPR çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PSPM OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ eìëÄóI dê~åÜ~ãã~êI jóëáåÖÉI _çÄÉêÖ~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉêI íçêéI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N çÅÜ OK 

aÉå ~âíìÉää~ àçêÇâ~ÄÉäå î~ê Å~ P âã ä™åÖI ãÉÇ Ä∏êà~å á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå 
~î £ëíê~ eìëÄó ë~ãÜ®ääÉ ë~ãí ë∏ÇÉêìí ãçí Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ iìåÇÄóI 
dê~åÜ~ãã~êI iáää~ jóëáåÖÉ çÅÜ Ö™êÇÉå cóääáåÖÉK sáÇ dê~åÜ~ãã~ê 
~åëä∏í Éå â~ÄÉä ™í ∏ëíÉê íáää Ö™êÇÉå jóëáåÖÉK bÑíÉê cóääáåÖÉ ÇêçÖë â~ÄÉäå 
îáÇ~êÉ î®ëíÉêìí Ñ∏êÄá Ö™êÇÉå _çÄÉêÖ~K cê™å _çÄÉêÖ~ ÖáÅâ 
â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ î®ëíÉêìí ãÉÇ ~îëäìíåáåÖ Å~ PRM ã ë∏ÇÉê çã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå gçÜ~ååÉëÄÉêÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå áåÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê OMMQK bå 
ëíÉåëíê®åÖI £ëíê~ eìëÄó QPPWO ëçã äáÖÖÉê á ä™Öä®åí ™âÉêã~êâ ãÉää~å 
Ö™êÇÉå jóëáåÖÉ çÅÜ íçêéÉí dê~åÜ~ãã~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î 
àçêÇâ~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖÉåK bÑíÉê îáëë~ àìëíÉêáåÖ~ê ~î â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå 
âìåÇÉ ÇçÅâ ëíÉåëíê®åÖÉå é~ëëÉê~ë ìí~å å™Öçå ™îÉêâ~åK bíí Ñ™í~ä 
ë∏âëÅÜ~âí ∏ëíÉê çã Ö™êÇÉå jóëáåÖÉ íçÖë ìééK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë çÅâë™ ê~ëÉêáåÖ ~î 

áÇ~ ORPS çÑ OUVS 



 

 
 

®äÇêÉ ëíçäéäÉÇåáåÖ~ê ÇÉäë ä®åÖë Éå ëíê®Åâ~ ∏ëíÉê çã Ö™êÇÉå cóääáåÖÉI ÇÉäë 
ä®åÖë Éå ëíê®Åâ~ ∏ëíÉê çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå gçÜ~ååÉëÄÉêÖK o~ëÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ 
ë~ãã~åä~Öí N âã äìÑíäÉÇåáåÖI çÅÜ ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê OMMRK bÑíÉê ÄÉëáâíåáåÖ 
çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ ~î îáëë~ ëíê®Åâçê ëâÉÇÇÉ ìíã®êâåáåÖ ~î Ñ~ëí~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~åëî~êáÖ~ éêçàÉâíçêÉê áåÑ∏ê ê~ëÉêáåÖÉåK 
sáÇ Éíí ~åí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí ê~ëÉêáåÖÉå ëâìääÉ ëâÉ ÖÉåçã 
â~éåáåÖ ~î ëíçäé~ê çÅÜ â∏êåáåÖ ãÉÇ ÑóêÜàìäáÖ ãçíçêÅóâÉäK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ eìëÄó QPPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíê~ eìëÄó NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíê~ eìëÄó OVPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíê~ eìëÄó OSUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíê~ eìëÄó OMMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ ORPT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQSQ OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pWí läçÑ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
e~åå~ jÉå~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ÇÉ á åçêê íáää aóÜ~ÖÉåLjìåâÖ®êÇÉí çÅÜ á 
ë∏ÇÉê íáää sáëíÉå~Ö~í~åK ^î âäçëíÉêâçãéäÉñÉí ÄÉê∏êÇÉë ÇÉå î®ëíê~ çÅÜ ÇÉä 
~î ÇÉå åçêê~ ä®åÖ~åI ëóÇî®ëíê~ âçêëÖ™åÖëÜ∏êå~åI ãáííé~êíáÉí ~î 
âäçëíÉêâóêâ~å ë~ãí ÇÉä ~î íáääÜ∏ê~åÇÉ âóêâçÖ™êÇK 
cäÉêí~äÉí ÄóÖÖå~ÇëÑ~ëÉê âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ë çÅÜ á ÇÉå î®ëíê~ çÅÜ åçêê~ 
ä®åÖ~å Ñ~ååë ãìê~êI ëéáëâçåëíêìâíáçåÉêI Ñóê~ î~êãäìÑíëìÖå~êI Öçäî çÅÜ 
â®ää~êÉ ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f ëóÇî®ëíê~ âçêëÖ™åÖëÜ∏êå~å Ñ~ååë ãìê~êI 
Öçäî çÅÜ Öê~î~êK f âäçëíÉêâóêâ~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Öê~î~êI íî™ 
éÉä~êÑìåÇ~ãÉåíI Öçäî çÅÜ åçêê~ çÅÜ ë∏Çê~ âóêâçãìêÉåI î~ê~î ÇÉå ëáëí~ 
ãÉÇ Éå ëíê®î~K 
qçí~äí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë NPN Öê~î~ê ãÉÇ NSS Öê~îä~ÖÇ~ á 
âçêëÖ™åÖëÜ∏êå~åI âäçëíÉêâóêâ~å çÅÜ âóêâçÖ™êÇÉå ãÉÇ ~êãëí®ääåáåÖ~êå~ 
^ íáää aK 

áÇ~ ORPU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ORPV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQOM OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí bÇÇ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí ë~ååçäáâí Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê áåçã óí~åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ ORQM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQVR OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâäìåÇI dáëëÉä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î 
äìÑíäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëíê®Åâ~å ëçã ÄÉê∏êë ~î ~êÄÉíÉí ®ê Å~ R âãK 
bå ÄÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉ ëíê®Åâçê ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ çÅÜ ê~ëÉêáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê OMMQK iìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâìääÉ ê~ëÉê~ë ÖáÅâ îáÇ Äóå 
_à∏êâäìåÇ ÖÉåçã hìÇÇÄó TNWN EÖê~îÑ®äíF ë~ãí áåíáää hìÇÇÄó VNWN EÜ∏ÖFK 
fåÑ∏ê ê~ëÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á ã~êë OMMR ã~êâÉêáåÖ ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖëÄ~åÇ 
~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K ríÑ∏ê~êÉå ~î ê~ëÉêáåÖÉå áåÑçêãÉê~ÇÉë çã ~íí 
ëíçäé~êå~ îáÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ä∏ê â~é~ë çÅÜ Ñçêëä~ë Äçêí ã~åìÉääíK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ ã~êâÉêáåÖ áåÑ∏ê ê~ëÉêáåÖ ~åëÉê £ij ~íí 
ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ~ê â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã 
éä~åÉê~ëK 

áÇ~ ORQN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó TNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

hìÇÇÄó VNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ ORQO çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PRUR OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêâóêâ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
Öê~îëíÉåëÑê~ÖãÉåíI ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê Éä ë~ãí ìíÄóíÉ ~î äóâíëíçäé~ê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

qçí~äí ìééÖáÅâ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ~êå~ íáää Å~ PRM ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå 
ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIR ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ ãK 
fåçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëéêáÇÇ~I 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~I ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí Éíí ëí∏êêÉ 
ëíÉåÄäçÅâ ãÉÇ îáÇÜ®Ñí~åÇÉ â~äâÄêìâK £îÉê ãÉêé~êíÉå ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå 
™íÉêÑ~ååë ë â âóêâçÖ™êÇëä~ÖÉê ÇáêÉâí ìåÇÉê Öê®ëíçêîÉåLÖêìëÉíK f ÇÉíí~ 
Ñ∏êÉâçã êÉÇÉéçåÉê~í ÄÉåã~íÉêá~ä ë~ãí Éåëí~â~ Öê~îëíÉåëÑê~ÖãÉåíK 
hóêâçÖ™êÇëä~ÖêÉí áåçã ëÅÜ~âíÇàìéÉí ìééîáë~ÇÉ Ç™äáÖ~ 
ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ åÉÇÄêìíÉå ëíê~íáÖê~ÑáI ë~ååçäáâí íáää Ñ∏äàÇ ~î 
êáâäáÖ Ñ∏êÉâçãëí ~î íê®ÇJ çÅÜ î®ñíê∏ííÉêI ãÉå ®îÉå íáää Ñ∏äàÇ ~î 
ìééêÉé~ÇÉ çãÖê®îåáåÖ~êK 
fåÖ~ áåí~âí~ Öê~îä®ÖÖåáåÖ~ê âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK 

áÇ~ ORQP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ ORQQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQVP OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
^ëâ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~î\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éÉåÇÉäí™Öëëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé ffK 
rêëéêìåÖäáÖÉå ÖàçêÇÉë îáÇ ÄÉëáâíåáåÖ Éå ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~íí íêÉ çÄàÉâí ElÄà fJ 
fffF î~ê ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëë~åí~I îáäâ~ áåâäìÇÉê~ÇÉë á rs £ëíë êÉãáëëî~ê 
EOMMPJNNJMRFK f ã~êë OMMQ ®åÇê~ÇÉë ÄóÖÖéä~åÉêå~I çÅÜ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ÖàçêÇÉ Ç®êÑ∏ê Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëéä~å çÅÜ âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ EOMMQJMVJMPF çÅÜ 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ á çâíçÄÉê OMMQ áåçã ÉåÇ~ëí Éíí ~î 
ÇÉ íêÉ çãê™ÇÉå~ ElÄà fffFK 
råÇÉê åçîÉãÄÉê OMMQ áåâçã åó~ ÄóÖÖéä~åÉê áÖÉå ëçã ÄÉê∏êÇÉ Éíí ~î ÇÉ 
®äÇêÉ çãê™ÇÉå~ ElÄà ffF ë~ãí åó~ çãê™ÇÉå ElÄàÉâí fs çÅÜ sFK ûêÉåÇÉí 
ÉêÜ∏ää åóíí Çåê é™ ä®åëëíóêÉäëÉå Eipq Çåê QPNJNNUUJMRFK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ìíÑ∏êÇÉ Ç®êÉÑíÉê ìåÇÉê ~éêáä OMMR 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK 
fåçã lÄàÉâí fff çÅÜ fs é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK fåçã 
lÄàÉâí ff EçãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã háãëí~Çî®ÖÉå çÅÜ ∏ëíÉê çã à®êåî®ÖÉåF 
Üáíí~ÇÉë ÇçÅâ Éå ëâ®êîëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI îáäâÉí 
ë~ååçäáâí êÉéêÉëÉåíÉê~ê ìíâ~åíÉå é™ Éíí Äçéä~íëJ çÅÜLÉääÉê Öê~îçãê™ÇÉ 
ëçã Ñçêíë®ííÉê é™ åçêê~ ëáÇ~å î®ÖÄ~åâÉåK 

áÇ~ ORQR çÑ OUVS 



a™ ÇÉåå~ ä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉëä∏íë á ë~ãê™Ç ãÉÇ Éñéäç~í∏êÉåë 
âçåí~âíéÉêëçå ~íí îáÇ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ áåíÉ î~ê å∏Çî®åÇáÖI áåÖ~ ë∏âëÅÜ~âí 
ÉääÉê óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ÖàçêÇÉë Ç®êÑ∏ê áåçã lÄàÉâí s 
EÄÉêÖÉí åçêê çã háãëí~Çî®ÖÉåFK 
_çéä~íëLÖê~îçãê™ÇÉí ~åã®äë ëçã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç ORU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

áÇ~ ORQS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQRS OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
k~îÉëí~ÇI j~ìêáíëÄÉêÖI sáâÄçä~åÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖ~êI Éí~éé O ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
fåçã Ñ∏äà~åÇÉ çãê™ÇÉå Ü~ê ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î s^JäÉÇåáåÖÉå Ñ∏êÉÖ™ííë ~î 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêW 
NK iìåÇëÄ~ÅâÉåLlÇÉåëÄ~ÅâÉå J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé 
OLÑ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëíê®ÅâåáåÖÉåI ëçã ÖáÅâ åçêê çã 
pí™äíçêéÉíLkÉëíçêëíçêéÉí Ñê~ã íáää Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉå ìéé ãçí 
lÇÉåëíìÖ~å î~ê Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK cê™å 
Ü∏àÇÉå ìéé ãçí lÇÉåëíìÖ~å îáÇ~êÉ ∏ëíÉêìí ä®åÖë lÇÉåÄ~ÅâÉå Ñê~ã íáää 
cìêìäìåÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
oÉëìäí~í çÅÜ ™íÖ®êÇW _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®åÖë Éå Åáêâ~ NMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ áåíáää ™âÉêÜçäãÉ á 
™âÉêã~êâ EiìåÇëÄ~ÅâÉå QWPF çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ∏îÉêÖáîÉå 
à®êåî®ÖëÄ~åâK NQ` ™äÇÉêI âçä Ñê™å Ü®êÇW OM ^a J NQM ^a EN ëáÖã~I r~ 
OPQRNFK 
a™ s^JäÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë á ÇÉå Ö~ãä~ à®êåî®ÖëÄ~åâÉå ã™ëíÉ ëí∏êëí~ 
Ñ∏êëáâíáÖÜÉí á~âíí~ë á çãê™ÇÉí îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ çÅÜ ìééä®ÖÖ ~î àçêÇã~ëëçêK 
c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êëí∏êÇÉë ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë éä~íëÉå ~î 

áÇ~ ORQT çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

~êâÉçäçÖáëâ éÉêëçå~ä íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~åëî~êáÖ ~êÄÉíëäÉÇ~êÉ á ÖçÇ íáÇ 
Ñ∏êÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåë Ä∏êà~åK 
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåL 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáÇ iìåÇëÄ~ÅâÉåLlÇÉåëÄ~ÅâÉåK 
OK jóÅâÉäÄó J ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK kçêê çã jóÅâÉäÄó ëâìääÉ 
äÉÇåáåÖÉå Çê~ë á Éíí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉK k®ê~äáÖÖ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®ê Ää ~ Öê~îÑ®äíÉå qáåÖëí~Ç UWN çÅÜ NUWNK lãê™ÇÉí ÄäÉî 
Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
oÉëìäí~í çÅÜ ™íÖ®êÇW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ 
ë∏âëÅÜ~âí ëçã íçÖë ìéé îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK açÅâ ÇêçÖë s^J 
äÉÇåáåÖÉå çãÉÇÉäÄ~êí áåíáää Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä EqáåÖëí~Ç NNVWNF é™ 
™âÉêÜçäãÉK c∏ê ~íí áåíÉ ëâ~Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë éä~íëÉå ~î 
~êâÉçäçÖáëâ éÉêëçå~ä íáääë~ãã~åë ãÉÇ ~åëî~êáÖ ~êÄÉíëäÉÇ~êÉ á ÖçÇ íáÇ 
Ñ∏êÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåë Ä∏êà~åK 
PK ^äãëí~Ç J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK iÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ Ü®ê 
ë∏ÇÉê çã Öê~îÑ®äíÉí cìêáåÖëí~Ç NWNK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
QK pâàçêëí~Ç J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK bå ÄóíçãíI q™Äó UOWN ®ê 
ÄÉä®ÖÉå ë∏ÇÉê çã äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
RK q™Äó J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK bíí ÑäÉêí~ä ëíÉåëíê®åÖ~êI Ää ~ 
q™Äó NMVWN äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
SK cêáëí~Ç N J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK bíí Öê~îÑ®äíI q™Äó OVWN 
äáÖÖÉê å®ê~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK mçíÉåíáÉääí Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉK 
oÉëìäí~í çÅÜ ™íÖ®êÇW _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êI 
ë~ãí âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI NQ`Ç~íÉêáåÖI âçä á Ü®êÇW OR 
^a J NPM ^a Nä ëáÖã~I r~ OPQROFK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí ëâ~Ç~ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñäóíí~ÇÉë äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Å~ TR ã ™í ë∏ÇÉêK bå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉå åó~ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ìíÑ∏êë á çâíçÄÉê 
OMMQK sáÇ ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ J á ∏îêáÖí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
TK cêáëí~Ç O J ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK bíí ÑäÉêí~ä ëíÉåëíê®åÖ~êI q™Äó 
PMWNJO äáÖÖÉê åçêê çã çÅÜ í~åÖÉê~ê äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
UK _à∏êâäìåÇ N J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK bíí Öê~îÑ®äíI hìÇÇÄó 
TNWN á ëçÅâÉå ®ê ÄÉä®ÖÉí å®ê~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
VK _à∏êâäìåÇ O J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK pâ™äÖêçé~êI hìÇÇÄó 
OQTWN çÅÜ ÄçêíçÇä~íE\F Öê~îÑ®äíI hìÇÇÄó POSWN äáÖÖÉê å®ê~ 
äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
NMK qáííçêé J ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK iÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë Ü®ê áåîáÇ 
Öê~îÑ®äíÉåI hìÇÇÄó ROWN çÅÜ £ëíê~ píÉåÄó PQWNK 
bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖÉå á ëÉéíÉãÄÉê OMMRK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
NNK lÄó Ö~ãä~ íçãí J ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK iÉÇåáåÖÉå ëâìääÉ 
Ü®ê Çê~ë áåíáää lëÄó Ö~ãä~ íçãíI £ëíê~ eìëÄó QNNWNK 

áÇ~ ORQU çÑ OUVS 



oÉëìäí~í çÅÜ ™íÖ®êÇW _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK NQ`Ç~íÉêáåÖI âçä á Ü®êÇW SQM ^a J 
SUU ^a EN ëáÖã~I r~ OPQRMFK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí ëâ~Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
Ñäóíí~ÇÉë äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Å~ NRM ã ™í ∏ëíÉêK aÉå åó~ 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ ÄÉê∏ê~ å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
NOK lêãâ®ää~å J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK iÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë Ü®ê 
áåíáää £ëíê~ eìëÄó PVOWNK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK 
NPK d®ÇÇÉëí~Ç J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK mçíÉåíáÉääí Öê~îJ çÅÜ 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
oÉëìäí~íW fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

qáåÖëí~Ç NNVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

cìêáåÖëí~Ç NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

q™Äó PMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

q™Äó PMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q™Äó 

hìÇÇÄó ROWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

£ëíê~ eìëÄó QNNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ ORQV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRUS OMMQI OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~êÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âçãéäÉííÉêáåÖ ~î íêÉâ~ãã~êÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

e~êÖ QWV äáÖÖÉê å®ê~ Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí ëKâK iáää~ e~êÖ 
ÑóåÇÉíK cóåÇÉí ÄÉëí™ê Ää~åÇ ~åå~í ~î Éå ÄêçåëâáííÉäI Éå ëâ∏äÇÄìÅâä~ çÅÜ 
Éíí ëî®êÇK 
aÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë îáÇ íî™ íáääÑ®ääÉåK f ÇÉÅÉãÄÉê OMMQ 
∏ééå~ÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ìíê∏å~ ã~êâÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ á çãê™ÇÉíK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉëë~ ëÅÜ~âíK f ëÉéíÉãÄÉê OMMR 
ìíÑ∏êÇÉë ëà®äî~ ~êÄÉíÉí ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î áåÑáäíê~íáçåëÄ®ÇÇÉåK qî™ 
ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë îáÇ ÇÉíí~ íáääÑ®ääÉK bíí ëÅÜ~âí ä∏éíÉ Ñê™å ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
íêÉâ~ãã~êÄêìååÉå íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ áåÑáäíê~íáçåëÄ®ÇÇÉåK aÉí ~åÇê~ 
ëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ ãÉää~å áåÑáäíê~íáçåÉå çÅÜ ÄçåáåÖëÜìëÉíK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK 

áÇ~ ORRM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ ORRN çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRSS OMMQ\ 

k~ãåLéä~íë 
pâ™êÉëí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î ìííà®åí~ íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé ffK 

píê®Åâ~å ®ê Å~ PIR âã ä™åÖ çÅÜ ã~å ~îëÉê ëÅÜ~âí~ Ä™ÇÉ ãÉÇ Öê®îã~ëâáå 
çÅÜ Ñê®ëÖê®î~êÉK píê®Åâçêå~ á ™âÉêã~êâ éä~åÉê~ë ~íí Ñê®ëÖê®î~ë ãÉÇ Éå 
ëÅÜ~âíÄêÉÇÇ é™ MINMJMINR ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ MITR ãK i®åÖë ∏îêáÖ~ 
ëíê®Åâçê ~åî®åÇë Öê®îã~ëâáå çÅÜ ëÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ Ääáê Ç™ Å~ MIPM ã çÅÜ 
ÇàìéÉí Å~ MISR ãK 
f çãê™ÇÉí Ñáååë çäáâ~ íóéÉê ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã í Éñ Öê~î~ê 
Epâ∏åÄÉêÖ~ RSWN çÅÜ RTWNFI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Epâ∏åÄÉêÖ~ NSQWN çÅÜ 
NSSWNFI ëâ™äÖêçé~ê Epâ∏åÄÉêÖ~ NRSWNF çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êI Çîë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ê~ëÉê~ÇÉ Ü®Öå~ÇÉê Epâ∏åÄÉêÖ~ OMMWNFK aÉí ®ê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê ëçã ÇçãáåÉê~ê á çãê™ÇÉíK bíí ëíçêí 
~åí~ä ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê îáë~í ~íí ÇÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ 
ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~êå~ î~åäáÖÉå Ñáååë ÉííI áÄä~åÇ çãÑ~íí~åÇÉI 
~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉ Ççäí ìåÇÉê ã~êâóí~åK lãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê çÑí~ 
çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~êI Äçéä~íëJI âìäíJ ÉääÉê çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êK i®åÖë 
ìíêÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å Ñ∏êÉäáÖÖÉê ®îÉå ÖçÇ~ ã∏àäáÖÜÉíÉê ~íí é™íê®ÑÑ~ 

áÇ~ ORRO çÑ OUVS 



 

  
 

 

ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK aÉëë~ äáÖÖÉê î~åäáÖÉå ãÉää~å ORJRM ã ∏ Ü çÅÜ Ü~ê 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå Ç™î~ê~åÇÉ ëíê~åÇäáåàÉå J iáíçêáå~Öê®åëÉå Ekáäëëçå 
OMMMFK iáíçêáå~Ü~îÉí å™ÇÇÉ ëáå Ü∏Öëí~ åáî™ Å~ RMMM Ñ hê EbêáÅëëçå C 
káäëëçå OMMOFK aÉ Ñóê~ ìíî~äÇ~ çãê™ÇÉå~ äáÖÖÉê ãÉää~å PMJQM ã ∏ ÜK 
fåçã Ñóê~ ÇÉäçãê™ÇÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí ë~ååçäáâÜÉíÉå Ñ∏ê ~íí íê®ÑÑ~ é™ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê î~ê ëíçêK 
lãê™ÇÉ NK 
mä~íëÉå äáÖÖÉê Å~ NMM ãÉíÉê Ñê™å Éå ç~îÖê®åë~ÇI Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë 
Epâ∏åÄÉêÖ~ NVVWNFK aÉå Å~ NRM ã ä™åÖ~ ëíê®Åâ~å ä∏éÉê á Ö~ãã~ä 
∏îÉêÖáîÉå ™âÉêã~êâ åÉÇ~åÑ∏ê ÄÉêÖ çÅÜ s çã ä~åÇëî®Ö EkJpFK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á äÉêàçêÇI ìí~å 
ëé™ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êI âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÑóåÇK 
lãê™ÇÉ OK 
píê®Åâ~å Ö™ê ä®åÖë ãÉÇ Éå ëóÇJ íáää ëóÇçëíëäìííåáåÖI Å~ PMJPR ã ∏ Ü çÅÜ 
ãÉÇ Éå äÉêáÖ ìåÇÉêÖêìåÇK m™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã çãê™ÇÉí Ñáååë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK pâ∏åÄÉêÖ~ RSWN çÅÜ RTWN äáÖÖÉê î®ëíåçêÇî®ëí çã ÇÉå 
~âíìÉää~ óí~å çÅÜ ÄÉëí™ê ~î êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK póÇ∏ëí çã éä~íëÉå 
äáÖÖÉê pâ∏åÄÉêÖ~ NRSWN á Ñçêã ~î ëâ™äÖêçé~êK píê~ñ ë∏ÇÉê Ü®êçã Ñáååë 
Éíí Ñ∏êÇÉä~âíáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ îáäâÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ìåÇÉê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ™ê OMMNK a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éíí â®êåÑê~ÖãÉåí ~î âî~êíë 
EbêáÅëëçå C káäëëçå OMMOFK píê®Åâ~å ®ê Å~ PMM ãÉíÉêK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉå ä™Öä®åí~ äÉêáÖ~ ™âÉêã~êâÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉëK 
lãê™ÇÉ PK 
mä~íëÉå ìíÖ∏êë ~î Éå äáíÉå âìääÉ ãÉÇ ∏ëíëäìííåáåÖ çÅÜ ëíê®Åâ~å ®ê UM ãK 
c∏êÜ∏àåáåÖÉå Ü~ê Ääáîáí ~îëâìêÉå ~î Éå Öêìëî®Ö çÅÜ îáääçê á î®ëíÉêK 
h~ÄÉäå Ö™ê ÖÉåçã âìääÉå çÅÜ îáÇ~êÉ ™í åçêÇ∏ëí ãçí çãê™ÇÉ OK jÉää~å 
çãê™ÇÉ O çÅÜ P ®ê ÇÉí ë~åâí çÅÜ Éíí äáíÉí î~ííÉåÇê~Ö Ö™ê ÖÉåçã óí~åK 
lãê™ÇÉ O çÅÜ P ®ê Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê é™ î~ê ëáÇ~ çã ÇÉíí~ ë~åâ~êÉ çãê™ÇÉK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëÅÜ~âíÉí Eëçã Ñäóíí~íë íáää î®ëíê~ ëáÇ~å 
çã î®ÖÉåF ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ âêçëëíÉå é™ äÉê~K 
lãê™ÇÉ QK 
lãê™ÇÉí îáÇ _êÉë®ííÉê Ü∏àÉê ëáÖ å™Öçí çÅÜ äáÖÖÉê é™ Å~ PRJQM ã ∏ Ü çÅÜ 
ëäìíí~ê Ñ∏êëí åÉê ãçí åçêê Ñ∏ê ~íí Ç®êÉÑíÉê îáâ~ ~î ãçí ∏ëíÉêK aÉå 
~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê Å~ NRM ãÉíÉê ä™åÖ çÅÜ Ö™ê î®ëíÉê çã Éíí 
ëâçÖëâä®íí áãéÉÇáãÉåíK p∏ÇÉê çã â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåë ëíê®Åâ~ äáÖÖÉê 
óííÉêäáÖ~êÉ Éíí áãéÉÇáãÉåí Ç®ê Éå ã∏àäáÖ Äçéä~íë âçåëí~íÉê~íë EbêáÅëëçå 
C káäëëçåFK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖëíáääÑ®ääÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÑóåÇK 

áÇ~ ORRP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ∏åÄÉêÖ~ 

áÇ~ ORRQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRQN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÖI _~åâÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉ Ñ∏ê íÉäÉâ~ÄÉä íáää ÄÉÑáåíäáÖ PdJã~ëí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~å î~ê íçí~äí Å~ SMM ãK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å ÄÉê∏êÇÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ ìåÇÉêë∏âí~ çÅÜ 
Äçêíí~Öå~ Öê~î~ê Eo~ééÉëí~Ç ONWN çÅÜ OOWNFK bå ëíçê ÇÉä ~î ëíê®Åâ~å 
ÖáÅâ ®îÉå ∏îÉê Éå Ü∏àÇéä~í™I ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ éçíÉåíáÉääí 
Ñçêåä®ãåáåÖëä®ÖÉK h~ÄÉäëíê®Åâ~å Ñäóíí~ÇÉë Ç®êÑ∏ê Å~ RM ã ä®åÖêÉ 
ë∏ÇÉêìíX â~ÄÉäå Ñ∏êä®ÖÖë áëí®ääÉí á Éå âçêíI ∏îÉêÖáîÉå î®Öëíê®ÅâåáåÖ ëçã 
ë~ååçäáâí Äêìâ~íë ëçã Éêë®ííåáåÖëî®Ö å®ê bQW~å ÄóÖÖÇÉë çã íáää 
ãçíçêî®ÖK s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê åì ∏îÉêîìñÉå ~î í~ääéä~åíçêI çÅÜ ~åî®åÇë 
ëçã êáÇëíáÖK sáÇ s®ëíÉêä∏ë~î®ÖÉå çÅÜ Ñê~ã íáää PdJã~ëíÉå Ñ∏êä®ÖÖë 
â~ÄÉäå á î®Öëä®åí çÅÜ áåíáää ÄÉÑáåíäáÖí Éäâ~ÄÉäëÅÜ~âíK 
cÉã ë∏âëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí TM ã íçÖë ìéé ä®åÖë ÇÉå åó~ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK j~íÉêá~äÉí î~ê Ää~åÇ~í EÖêìëI ë~åÇI ëíÉåF çÅÜ Ö~î Éíí 
çãê∏êí áåíêóÅâK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ åçíÉê~ÇÉëK 
bÑíÉê ~íí ëíê®Åâ~å Ñ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ü~ê ®åÇê~íë ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí ãÉÇ íÉäÉâ~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå íáää PdJã~ëíÉå â~å 

áÇ~ ORRR çÑ OUVS 



ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç OOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

o~ééÉëí~Ç ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ ORRS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRQT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sáëíÉå~Ö~í~åI dê∏åÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáëíÉå~Ö~í~å î~ê ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå ìíÑ~êí ãçí pí läçÑë âäçëíÉê EÉåÇ~ëí 
Å~ PM ã Äçêí é™ ~åÇê~ ëáÇ~å à®êåî®ÖÉåF çÅÜ ÇÉ åóìééí®Åâí~ 
Ü~åíîÉêâëçãê™ÇÉí îáÇ pâ®ååáåÖÉ âêáãáå~äî™êÇë~åëí~äí ä®åÖêÉ ÄçêíK 
qáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê îáë~í ~íí Ö~í~å íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ®ê 
ìééÖê®îÇ Ñ∏ê s^I ÉäK íÉäÉK Ç~Öî~ííÉå ããK 
f ÇÉí U ñ P ã ëíçê~ ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë Ñ∏ê ~íí í®í~ ä®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê é™ Éå OIR ã ÄêÉÇ ëíê®Åâ~ á ëÅÜ~âíÉíë åçêÇäáÖ~ëíÉ 
ìíâ~åíK i~ÖêÉå î~ê MIQRJMISR ã íàçÅâ~K £îÉêëí ä™Ö Éíí MIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ â~äâÄêìâI íÉÖÉäÑäáë ããI îáäâÉí ã∏àäáÖÉå â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å 
êáîåáåÖÉå ~î âäçëíêÉíI ÉääÉê Ü~ ä~Öíë Çáí ëçã Çê®åÉêáåÖ ~î Ö~í~åK i~ÖêÉí 
î~ê ÑêìëÉí çÅÜ âìåÇÉ áåíÉ ~å~äóëÉê~ë å®êã~êÉK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí MIOJ 
MIQ ã íàçÅâí ë~åÇáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î âçä çÅÜ ëçíäáåëÉêK i~ÖêÉí 
Ü~ÇÉ Éå î™ÖáÖ ÄçííÉåI îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ã~êâÉå ìêëéêìåÖäáÖÉå ~åî®åíë 
Ñ∏ê ë™ â~ää~ÇÉ êóÖÖ~ÇÉ ™âê~êI Éå î~åäáÖ çÇäáåÖëÑçêã ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK 
råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí îáÇíçÖ Öìä çê∏êÇ ë~åÇI á î®ëíÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
íçêîêÉëíÉêK 

áÇ~ ORRT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ORRU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRQU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë w i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î áÇêçííëéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK 
fåÖ~ Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ é™îáë~êK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë pâ®ååáåÖÉ 
QOWNI ëÉåíáÇ~ ™âê~êK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ QOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ORRV çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PRQV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píê™I eÉêêÉëí~Ç píçêÖ™êÇI _çêÖÜ~ãå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êëíçãíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏äà~åÇÉ çãê™ÇÉå ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä Ü~ê 
Ääáîáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé O êÉëéÉâíáîÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖW 

NK píê™ âóêâ~Lpíê™ Ö~ãä~ ÄóíçãíJ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
pÉñ ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NUM ã íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ä®åÖë ãÉÇ 
ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäK fåëä~Ö ~î ëâ®êîëíÉå çÅÜ íÉÖÉäK qî™ 
Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñê™å îáäâ~ âçäéêçî Ñ∏ê NQ`J~å~äóë íçÖëK 
OK h~äîÉëí~ÇI píê™ ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
cÉã ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NRMã íçÖë ìééK fåëä~Ö ~î ëâ®êîëíÉåK f Éíí 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëî~Öí ëçíáÖíI ÑóåÇíçãí ä~ÖÉê é™ Å~ MIO ã ÇàìéK 
PK mê®ëííçêé NWNI üâÉêã~êâI píê™ ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
qêÉ ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí UM ã íçÖë ìééK båëí~â~ ëâ®êîáÖ ëíÉå á 
™âÉêóí~åK f ∏îêáÖí áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
QK pî®äáåÖÉI píê™LeÉêêêÉëí~Ç ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
cÉã ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NQM ã íçÖë ìééK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 

áÇ~ ORSM çÑ OUVS 



 

 

áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
RK eÉêêÉëí~Ç ÄóíçãíJ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ÖÉåçã eÉêêÉëí~Ç Äó ∏îÉêî~â~ÇÉëK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
SK eìëÄÉêÖ~I eÉêêÉëí~Ç ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
cÉã ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NOM ã íçÖë ìééK j∏êâí äÉêáÖí ä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå á Éíí ëÅÜ~âíK f ÇÉí ã∏êâ~ ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åí ÄÉåK f ~åå~í ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI Ñê™å 
îáäâÉå âçäéêçî íçÖëK 
TK s~ää~I h®ääëí~Ç ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
cóê~ ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NPM ã íçÖë ìééK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
UK vñëí~ÇI h®ääëí~Ç ëåJ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
qî™ ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí TM ã íçÖë ìééK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
VK _™êëí~Ç Ö™êÇëíçãíK oçÖëä∏ë~ ëåJ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä áåíáää _™êëí~Ç Ö™êÇëíçãí ∏îÉêî~â~ÇÉëK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
o~ëÉêáåÖÉå ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ ÄÉÇ∏ãë Éà ÄÉê∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
~êÄÉíÉí ãÉÇ çãÄóÖÖå~Ç çÅÜ ê~ëÉêáåÖ ~î Éäå®í â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã 
éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píê™ PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eÉêêÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ääëí~Ç 

oçÖëä∏ë~ QRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _™êëí~Ç 

áÇ~ ORSN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRPS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖÜ~ãåI e~åë~Ö™êÇÉåI h®ääëí~ÇI e™åÖÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

lãÄóÖÖå~ÇÉå î~ê ÇÉä ~î Éå ëí∏êêÉ ìééêìëíåáåÖ ~î Éäå®íÉí ãÉää~å píê™J 
e~åë~Ö™êÇÉåK sáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI âìåÇÉ ëÉñ çÄàÉâí 
âçåëí~íÉê~ë ìíãÉÇ ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉí î~ê ÇÉëë~ çÄàÉâí ëçã î~ê Ñ∏êÉã™ä 
Ñ∏ê ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé OK f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ ®îÉå Éå 
ãáåÇêÉ ëíê®Åâ~ á h®ääëí~Çë ëçÅâÉå ãÉää~å h®ääëí~Ç çÅÜ e®åÖÉêK 
lÄàÉâí äI oçÖëä∏ë~ ëå 
_çéä~íëJ çÅÜ Öê~îä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ îáÇ _çêÖÜ~ãåI áåíáää 
oçÖëä∏ë~ TOWN ë~ãí éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå åì ãÉê Äçêíí~Öå~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå oóÇK 
NU ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë çã íçí~äí Å~ QMM ä∏éãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí OI oçÖëä∏ë~ ëå 
_çéä~íëJ çÅÜ Öê~îä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ îáÇ cêÉÄÉêÖ~K pàì 
ëÅÜ~âí 
∏ééå~ÇÉë çã íçí~äí Å~ NNR ä∏éãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ORSO çÑ OUVS 



lÄàÉâí PI oçÖëä∏ë~ ëå 
dê~îä®ÖÉK fåíáää Éíí ëíçêí çÇäáåÖëê∏ëÉ îáÇ üëÄóK qêÉ ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë çã 
íçí~äí Å~ TR ä∏éãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí QI s®îÉêëìåÇ~ ëå 
_çéä~íëJ çÅÜ Öê~îä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ ãÉää~å aàìêâ®ää~ çÅÜ 
lãÄÉêÖëäáÇÉåK pÉñ ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë çã íçí~äí Å~ NRM ä∏éãÉíÉêK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí RI s®îÉêëìåÇ~ ëå 
_çéä~íëJ çÅÜ Öê~îä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ áåíáää s®îÉêëìåÇ~ 
NQWNI NRWNI NUWN çÅÜ QOWN á qóëâÉêóÇK qêÉ ëÅÜ~âí çã íçí~äí Å~ NMM 
ä∏éãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí SI s®îÉêëìåÇ~ ëå 
_çéä~íëJ çÅÜ Öê~îä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ çÅÜ éä~íë Ñ∏ê 
Äçêíí~ÖÉå Ñ~ëíáÖÜÉí ëíê~ñ åçêê çã e~åë~Ö™êÇÉåK cÉã ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë 
çã íçí~äí Å~ NNM ä∏éãÉíÉêK bå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñê™å îáäâÉå Éíí âçäéêçî 
íáääî~ê~íçÖëK 
h®ääëí~ÇJe™åÖÉêI h®ääëí~Çë ëå 
_çéä~íëä®ÖÉK qçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ á å®êÜÉíÉå ~î h®ääëí~Çë RWN çÅÜ 
NQWNK bíí ëÅÜ~âí çã RR ä∏éãÉíÉê ∏ééå~ÇÉëK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

bÑíÉê ìíÑ∏êÇ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
~êÄÉíÉí ãÉÇ ÄóÖÖå~íáçåÉå ~î Éäå®íÉí â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®îÉêëìåÇ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oçÖëä∏ë~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®ääëí~Ç 

áÇ~ ORSP çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PROT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eçäãÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
à®êå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éå Ö™åÖâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

píçêäÉâÉå é™ ëÅÜ~âíÉí î~ê Å~ PP ñ T ãK aàìéÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ R ãK sáÇ 
íáääÑ~ääÉí Ñ∏ê Ñ∏êëí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëÇ~ÖÉå Ü~ÇÉ ãÉê ®å Ü~äî~ ëÅÜ~âíÉí 
Öê®îíëK qáää ëíçê ÇÉä ÄÉëíçÇ ÑóääåáåÖÉå ~î êÉÅÉåí~ ÄóÖÖå~ÇëJ çÅÜ 
ÑóääåáåÖëã~ëëçêK båÇ~ëí áåçã Éíí çãê™ÇÉ ëóåíÉë áåí~âí~ ä~ÖÉê á éêçÑáäÉåK 
eìã∏ë~ ä~ÖÉê î~êî~ÇÉ ãÉÇ äÉêä~ÖÉê çÅÜ ä~ÖÉê ëçã íáää ëíçê ÇÉä ÄÉëíçÇ ~î 
êçëíáÖí à®êåK ûîÉå ëçí Ñ∏êÉâçã á Éå ÇÉä ä~ÖÉêK a™ ÇÉëë~ ä~ÖÉê ÉåÄ~êí 
ëóåíÉë á ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåI ÄÉëí®ãÇÉë ~íí çî~åäáÖÖ~åÇÉ â~Ää~ê ëâìääÉ 
Ñêáä®ÖÖ~ë çÅÜ ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê í~ë ÄçêíK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÇÉëë~ ä~ÖÉê 
ÉåÇ~ëí Ü~ÇÉ Éå ìíëíê®ÅâåáåÖ é™ ÇêóÖí Éå ãÉíÉê çÅÜ Éå íçí~ä íàçÅâäÉâ ~î 
Å~ MIN ã çÅÜ ä™Ö ÇáêÉâí ìåÇÉê íî™ à®êåê∏êK i~ÖêÉå ÖáÅâ Éà ~íí Öê®î~ 
çî~åáÑê™å é™ ÖêìåÇ ~î ê~ëêáëâÉåI îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí ä~ÖêÉå ÑáÅâ Öê®î~ë 
ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáå Ñê™å ëáÇ~åK i~ÖêÉå ÖáÅâ Ç®êÑ∏ê Éà ~íí ëÉé~êÉê~K 
båÇ~ëí ÑóåÇ ~î íî™ íìåå~êÉ à®êåê∏êI Éå à®êåéä™í çÅÜ ãáåÇêÉ à®êåÑê~ÖãÉåí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK g®êåê∏êÉå íóÇÉê é™ ~íí ä~ÖêÉå Ä∏ê î~ê~ ëÉåíáÇ~K 
f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ëóåíÉë á ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå Éå íÉÖÉäãìêI Å~ íî™ ãÉíÉê 

áÇ~ ORSQ çÑ OUVS 



 

ìåÇÉê Ç~ÖÉåë ã~êâóí~K jìêÉå ÖáÅâ Éà ~íí ìåÇÉêë∏â~ é™ ÖêìåÇ ~î ëáíí 
çíáääÖ®åÖäáÖ~ ä®ÖÉ Å~ OIR J P ãÉíÉê ∏îÉê ëÅÜ~âíÄçííÉå çÅÜ ãÉÇ 
ê~ëÉêáåÖëÄÉå®Öå~ ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êK eìêìîáÇ~ íÉÖÉäãìêÉå áåÖ™íí á 
ÄóÖÖå~ÇÉåë î®ÖÖ~ê ÉääÉê á â®ää~êãìêÉå ÖáÅâ Éà ~íí ìíê∏å~ ÉåÇ~ëí ÖÉåçã 
çâìä®ê ÄÉëáâíåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ORSR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PROU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _~ÅâÉåI hçéé~êâóéÉåI _ÉêÖëâî~Çê~åíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éêçàÉâíÉêáåÖ áåÑ∏ê Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉä NK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ORSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PROV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
^ÖÉíçãí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á å®êÜÉíÉå ~î píóêëí~Ç NPPWNI ìééÖáÑí çã Éíí 
Öê~îÑ®äíK 
ví~å î~ê áåÇÉä~í á íêÉ çãê™ÇÉåK aÉëë~ î~ê ìåÖÉÑ®êäáÖí ìíã®êâí~ çÅÜ áåíÉ 
ÇáêÉâí é™ íáÇáÖ~êÉ ~åîáë~Ç éä~íëK p∏âëÅÜ~âí íçÖë çÅâë™I ÉÑíÉê 
∏îÉêÉåëâçããÉäëÉI ìí~åÑ∏ê ÇÉ íêÉ çãê™ÇÉå~ ãÉÇ í~åâÉ é™ ëÉå~êÉ ëÅÜ~âí 
Ñ∏ê ÉäI î~ííÉåI íÉäÉ ãã çÅÜ Ñ∏êë∏â ÖàçêÇÉë íáää ~íí ~îÖê®åë~ Öê~îÑ®äíÉíK 
fåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ë∏åÇÉêéä∏àí Öê~îÑ®äíK p~ååçäáâí Éíí 
Ñä~íã~êâëÖê~îÑ®äí Ñê™å íáÇÉå ãÉää~å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK NO Öê~î~êI ãÉëí Äçííå~êI N ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ ë~ãí Äê®åÇ~ ÄÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ORST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ ORSU çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PRPM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí p®ääëâ~éëÇ~åëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ê íáää íî™ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI 
p~åâí gçÜ~ååÉë VNWN Eëâ™äÖêçéëäçâ~äF çÅÜ p~åâí gçÜ~ååÉë NOMWN 
EÄçéä~íëFK 
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ∏îÉêí®Åâí ëíÉåÜ®ääK e®ääÉå íçÖë Ñê~ã á ëáå 
ÜÉäÜÉí çÅÜ êÉåë~ÇÉë åçÖ~ Ñ∏ê ~íí ë∏â~ ÉÑíÉê Éî Ü®ääêáëíåáåÖ~êLëâ™äÖêçé~êI 
áåÖ~ ë™Ç~å~ ëíçÇ ÇçÅâ ~íí Ñáåå~K 
fåÖÉí ~î ëÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ çÅÜ çãê™ÇÉí 
î~ê ÇÉëëìíçã âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î é™Ñ∏êÇ~ ê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK 

áÇ~ ORSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ ORTM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRPN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí h™âÉåÜìë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ORTN çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PRPP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó â~ÄÉäÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÇàìéÉí î~ê ÄÉê®âå~Ç íáää Å~ MISM ãÉíÉê çÅÜ ÄêÉÇÇÉå Å~ MIRM ãÉíÉêK 
aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ìééÖáÅâ íáää Å~ SMM ãK aÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ áåíáää Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä Eoóëí~Ç 
NVRWNFK vííÉêäáÖ~êÉ ëâ™äÖêçé~ê Ñ~ååë NMM íáää OMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã 
Éñéäç~íÉêáåÖëëíê®Åâ~å Eoóëí~Ç NVQWN çÅÜ NVSWNFK 
póÇî®ëí çã ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå ∏ééå~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ Å~ PM ãÉíÉêK f 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK kçêÇ∏ëí çã 
ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉå ∏ééå~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ Å~ SR ãÉíÉêK f ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åä®ÖÖåáåÖI íóÇäáÖí ~îÖê®åë~Ç ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Å~ QIR ãÉíÉê ÄêÉÇ çÅÜ Å~ NIN ãÉíÉê ÇàìéK cóääåáåÖÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î ëî~êíÖê™I å™Öçí ëçíáÖ äÉê~ áååÉÜ™ää~åÇÉ ëâ®êîëíÉåK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK aÉëëìíçã 
íáääî~ê~íçÖë Éíí âçäéêçîK aÉí ÖáÅâ áåíÉI á Ñ®äíI ~íí âçåëí~íÉê~ çã 
~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÑçêåíáÇ~ ÉääÉê çã ÇÉå î~ê êÉÅÉåíK aÉí â~å äáâ~î®ä ê∏ê~ 
ëáÖ çã Éå ëí∏êêÉ ÑçêåíáÇ~ Öêçé ÉääÉê Éå Äêìåå ëçã Éíí áÖÉåÑóääí ®äÇêÉ ÇáâÉK 

áÇ~ ORTO çÑ OUVS 



fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ å∏Çî®åÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç PMO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ ORTP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRTQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e™â~åíçêéI píçêÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé ä 
çÅÜ OK 

bí~éé ä ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí Éå ÄÉëáâíåáåÖ ~î 
ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK oÉëìäí~íÉí ÄäÉî ~íí Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ âìåÇÉ éÉâ~ë 
ìí ëçã Éíí éêÉëìãíáîí Äçéä~íëä®ÖÉK 
ríêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé OI ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë ëóÇî®ëí çã píçêÖ™êÇÉåë ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉêK i®åÖëí 
ìéé á ëäìííåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ á éä~å é™ MIRñMIS 
ãK f íçééÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë Ñ∏êìíçã ëâ®êîáÖ~ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ~ 
ëíÉå~ê ®îÉå ëçí çÅÜ Äáí~ê ~î âçäK f ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí ~ää~ íçãíÉê Ñ∏êìíçã Éå â~å 
Éñéäç~íÉê~ë ìí~å îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK bå íçãí ÄÉÜ∏îÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ë áåå~å Éå ÉîÉåíìÉää Ñê~ãíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçå â~å ëâÉK _Éëäìí 
Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

áÇ~ ORTQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ ORTR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRPU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
c™ä™ë~I sáâáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
däÉåå gçÜ~åëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÇÉí~äàéä~åÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

oÉëìäí~íÉí îáë~ê ~íí ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçããÉê áåçã ë™î®ä 
ìíêÉÇåáåÖëJ ëçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
oÉëìäí~íW 
aÉäçãê™ÇÉ O J ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O Ec™ä™ë~ RWUFK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ ÇêóÖí UM MMM ãO çÅÜ ìíÖàçêÇÉë 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ìééçÇä~Ç ™âÉêã~êâK bå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ 
~î ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ Ñ~ååë Éå Ö™êÇëéä~å ë~ãí íî™ ÄóÖÖå~ÇÉêK 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë Å~ RM ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå çÅÜ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã çãê™ÇÉíë Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ 
é~êíáÉê ÇKîKëK áåçã ÇÉ ë∏Çê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉä~êå~K aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää íêÉ ÇÉäçãê™ÇÉå áåçã ÇÉí ëí∏êêÉ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK fåçã ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î OMJí~ä ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê ë~ãí Ü®êÇ~êK 
açÅâ ÖàçêÇÉë áåÖ~ ÑóåÇ ~î Ñ∏êÉã™äI ãÉå ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê éÉâ~ê 
ãçí Éå íêçäáÖÉå Ç~íÉêáåÖ íáää ÄêçåëJ ÉääÉê à®êå™äÇÉêK p~ååçäáâí ìíÖ∏ê ÇÉ 

áÇ~ ORTS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

é™íê®ÑÑ~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ä~ê~ Éå ÇÉä ~î Éå ëí∏êêÉ Äçéä~íë ëçã 
ëíê®ÅâÉê ãçí î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêI ìí~åÑ∏ê ~âíìÉääí Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉK 
lãê™ÇÉí ∏ëíê~ ëáÇ~ ÄÉëí™ê ~î Éíí Ñä~Åâí çÅÜ ÇÉäîáë ÄÉÄóÖÖí Ü∏àÇä®ÖÉ ëçã 
ã~êâÉê~í ëäìíí~ê åÉÇ ãçí î®ëíÉêK hçåÅÉåíêÉê~í íáää ëä®åíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êI ë~ãã~åä~Öí Éíí ÇêóÖí íáçí~äI áåÖ~ Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ 
ÖàçêÇÉëK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê çÅÜ íêçäáÖÉå 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK 
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êå Ñ~ååë Éíí ÄÉêÖëé~êíá çÅÜ 
çãÉÇÉäÄ~êí ëóÇçëí çã ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éåëí~â~ Ü®êÇ~ê ë~ãí Éíí íêÉíáçí~ä ëíçäéÜ™äK 
fåÖ~ Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ ÖàçêÇÉëK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö á ÄçííÉå ~î çÅÜ í®ÅâíÉë 
~î Éíí ìéé íáää MIQ ã íàçÅâíI Üìã∏ëí çÅÜ âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉêK bå 
å®êã~êÉ Ç~íÉêáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê âçãéäáÅÉê~ÇK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ë~ãíáÇáÖí ëçã ÇÉí âê~ÑíáÖí 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê íáää îáäâÉí ÇÉ íêçäáÖÉå ëâ~ âçééä~ë ÖÉê áåíêóÅâ ~î 
Éå ëÉå~êÉ íáÇK ríáÑê™å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë çÅÜ ÇÉí âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖêÉíë 
â~ê~âí®êI ë~ãí Ñê™åî~êçå ~î Éíí ÑóåÇã~íÉêá~äI Ääáê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ~ääí 
áÑê™å à®êå™äÇÉê íáää ãÉÇÉäíáÇ Ñìääí ã∏àäáÖK 
oÉëìäí~íW aÉäçãê™ÇÉ P J ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ec™ä™ë~ RWUFK 
^âíìÉääí Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ ä™Ö á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ëóåäáÖ~ 
çÅÜ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉíI o~ééÉëí~Ç NTWNK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
í~åÖÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉí á íêÉ î®ÇÉêëíêÉÅâI ãçí î®ëíI ∏ëí çÅÜ åçêêK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë Å~ OM ëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå çÅÜ ÑäÉêí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bíí íáçí~ä ~î ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ìåÇÉêë∏âíÉë Ñ∏ê Ü~åÇK aÉå ÇÉä ~î ÇÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉí ëçã ä™Ö á 
~åëäìíåáåÖ íáää ~âíìÉääí Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí 
ÄÉêÖáãéÉÇáãÉåí ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä ëóåäáÖ~ Öê~î~êK m™ íî™ ëáÇçê çã 
áãéÉÇáãÉåíÉíI î®ëíÉê çÅÜ ∏ëíÉê çã ÇÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~êK m™ 
áãéÉÇáãÉåíÉíë î®ëíê~ ëáÇ~I ÉåÇ~ëí Éíí íáçí~ä ãÉíÉê Ñê™å Éíí é~ê ëóåäáÖ~ 
Öê~î~êI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ™âÉêã~êâÉå QJR ÇÉäîáë Ñ∏êëí∏êÇ~ Öê~î~ê Eë~ååçäáâí 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êFK jóÅâÉí ~î ÇÉå ëíÉå ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå ìíÖàçêí Éå ÇÉä ~î 
Öê~îâçåëíêìâíáçåÉå Ü~ê á ëÉå~êÉ íáÇ ~îä®Öëå~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí 
ã~êâÉå Äêìâ~íë Ñ∏ê àçêÇÄêìâK båÇ~ëí Éíí ÄçííÉåëâáâí ~î ëíÉå ™íÉêëí™ê 
áÇ~ÖK bîÉåíìÉääí â~å ÇçÅâ ÄÉÖê~îåáåÖ~ê Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉK sáÇ 
Ü~åÇêÉåëåáåÖ ~î Éå ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Äáí~ê ~î Äê®åí 
ÄÉåK lÅâë™ é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î áãéÉÇáãÉåíÉí Üáíí~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å î~ê ÇçÅâ ~î Éå ~åå~å 
â~ê~âí®êK h~ê~âí®êáëíáëâí Ñ∏ê ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ ÇÉåå~ ëáÇ~ î~ê ~íí ÇÉ á 
ëíçê ìíëíê®ÅâåáåÖ ÄÉëíçÇ ~î Ü®êÇÖêçé~êLâçâÖêçé~êK p~ãã~åä~Öí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®êã~êÉ Éíí íáçí~äI ãÉíÉêëíçê~ Ü®êÇÖêçé~êLâçâÖêçé~ê á 
~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉíK qáääë~ãã~åë ãÉÇ Ü®êÇLâçâÖêçé~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íêÉ é~ÅâåáåÖ~ê ãÉÇ ëíÉåI âçåëíêìâíáçåÉêå~ î~ê 
êìåÇ~LêìåÇçî~ä~ çÅÜ Å~ PJQ ã á Çá~ãÉíÉêK qî™ ~î ÇÉã ìåÇÉêë∏âíÉë 
ÇÉäîáë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ íêçäáÖÉå ìíÖ∏êë ÇÉ Éà ~î Öê~î~êK 
p~ååçäáâí Ä∏ê ÇÉëë~I äáâëçã Ü®êÇLâçâÖêçé~êå~ ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
~âíáîáíÉíÉê âçééä~ÇÉ íáää Öê~îÑ®äíÉíK bå Äáí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ Üáíí~ÇÉë 
îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î çãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉíK 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖW 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã íêÉ ãáåÇêÉ ÇÉäçãê™ÇÉå 
êÉä~íáîí çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ 

áÇ~ ORTT çÑ OUVS 



 
Öêçé~êK 
fåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë êÉëíÉê ~î QJR Öê~î~êI 
íêçäáÖÉå ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ë~ãí Ü®êÇLâçâÖêçé~ê çÅÜ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK cóåÇ 
~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå ÖàçêÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

o~ééÉëí~Ç NTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ ORTU çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRPR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
o~ééÉëí~ÇI ^ëëÉÇìåI j~äã~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí\I ä∏ëÑóåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ÄÉêÖ~êíI âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé OK 

c®äí~êÄÉíÉí ëâÉÇÇÉ ÖÉåçã ÄÉëáâíåáåÖ~êI ë~ãí ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK f 
ë∏âëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëéêáÇÇ~ ä∏ëÑóåÇ á Ñçêã ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç 
ÄÉêÖ~êí çÅÜ âî~êíë ë~ãí Äê®åÇ äÉê~K vííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë Éà å∏Çî®åÇáÖ ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK 
sáÇ Ñ®äí~êÄÉíÉí á~âííçÖë ÇçÅâ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê áåîáÇ 
ëíê®ÅâåáåÖÉåI é™ ÇÉå ksJp£ ™ëêóÖÖ ëçã ä∏éÉê ä®åÖë î®Ö NMOUK f Ü™êí 
ÄÉí~ÇÉ çÅÜ Ü™êí ìééíê~ãé~ÇÉ Ü®ëíÜ~Ö~ê ë™Öë Éíí íàìÖçí~ä Ñä~Åâ~ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê ãÉÇ á óí~å í~äêáâ~ ëíÉå~êI îáäâ~ â~å ìíÖ∏ê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á 
Éíí Öê~îÑ®äí çã Å~ NPMñTM ã áåîáÇ Éíí ãáåÇêÉ ÄÉêÖëé~êíáK lãê™ÇÉí 
~åã®äë íáää ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Ñ∏ê ÄÉî~âåáåÖëëâóÇÇK aÉí Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
Öê~îÑ®äí ~åî®åÇë áÇ~Ö ëçã Ü®ëíÜ~ÖÉI îáäâÉí â~å ãÉÇÑ∏ê~ îáëë~ ëâ~Ççê é™ 
ÉîÉåíìÉää~ Öê~î~êK 

áÇ~ ORTV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ o~ééÉëí~Ç 

áÇ~ ORUM çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRQM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£ëíÉêã~äãëî®ÖÉåI dêçëëî~Çëî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â~íçÇáëâí âçêêçëáçåëëâóÇÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ PMM ã ~î ÇÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíÉíK aÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ää~åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíãÉÇ 
£ëíÉêã~äãëî®ÖÉå çÅÜ á Éíí ãáåÇêÉ Öê∏åçãê™ÇÉ ìíãÉÇ dêçëî~Çëî®ÖÉåK 
f âçêëåáåÖÉå ãÉää~å £ëíÉêã~äãëî®ÖÉå çÅÜ dêçëî~Çëî®ÖÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ 
ÉåäáÖí ìééÖáÑí Éå ëíÉåóñ~ ìééÜáíí~íëK cóåÇéä~íëÉå ®ê áåíÉ áåÑ∏êÇ á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí ãÉå Ñáååë ãÉÇ é™ Éå ìééíÉÅâåáåÖ ~î ìééÜáíí~ÇÉ 
ëíÉåóñçê á cáåëé™åÖ ãÉÇ çãåÉàÇ ëçã Ñ∏êî~ê~ë é™ £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã Eåê PVUFK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ëâÉÇÇÉ á ÜìîìÇë~â ä®åÖë ëíê®Åâ~å ìíãÉÇ 
dêçëî~Çëî®ÖÉåK i®åÖë £ëíÉêã~äãëî®ÖÉå âçåíêçääÉê~ÇÉë Éå ÇÉä ∏ééå~ÇÉ 
ãáåÇêÉ óíçêK båÄ~êí ìééÑóääÇ~ ã~ëëçê çÅÜ êÉÅÉåí ã~íÉêá~ä âìåÇÉ Ü®ê 
á~âíí~ëK ríãÉÇ dêçëî~Çëî®ÖÉå âçåíêçääÉê~ÇÉë Éå Å~ NPM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
ûîÉå Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìééÑóääÇ~ ã~ëëçê çÅÜ ëí®ääîáë å~íìêäáÖ~ àçêÇä~ÖÉêK 
bíí ëÉåíáÇ~ ëíçäéÜ™ä ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ íÉäÉëíçäéÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®ê êÉëíÉê ÉÑíÉê 
ëíçäéÉå Üáíí~ÇÉëK bå êÉÅÉåí Öêçé áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäI éçêëäáå çÅÜ Öä~ë 

áÇ~ ORUN çÑ OUVS 



é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå á ëÅÜ~âíÉíK fåÖÉå âìäíìêé™îÉêâ~å á Ñçêã ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ á~âíí~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ ORUO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRTR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_à∏êâÉîáâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí çãÑ~íí~ÇÉ ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ ãÉää~å íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå 
îáÇ _à∏êâÉîáâë Ö™êÇ çÅÜ p∏ããÉåë ëíê~åÇ ∏ëíÉê Ç®êçãK aÉåå~ äÉÇåáåÖ 
Éêë~ííÉë ~î Éå àçêÇâ~ÄÉäK p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå Å~ QMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ 
~î ëÅÜ~âíåáåÖK 
sáÇ íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉëáâí~ÇÉë Éå 
Ñ∏êÉëä~ÖÉå ~äíÉêå~íáî ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäåK aÉåå~ ä™Ö å™Öçí ë∏ÇÉê 
çã ÇÉå Ñ∏êëí íáääí®åâí~ çÅÜ ä∏éíÉ ÖÉåçã Éíí çãÑ~íí~åÇÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK rê ~åíáâî~êáëâ ëóåéìåâí ÄÉÇ∏ãÇÉë ëíê®ÅâåáåÖÉå ëçã 
çä®ãéäáÖ çÅÜ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäå âçã ëçã éä~åÉê~í ~íí ëâÉ 
ä®åÖë ÇÉå î®Ö ëçã ä∏éÉê Ñ∏êÄá _à∏êâÉîáâë Ö~ãä~ íçãíK aÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå ëâÉÇÇÉ ä®åÖë Éå Å~ TM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I îáÇ ÇÉå ÇÉä ëçã 
~åÖê®åë~ÇÉ íáää ÇÉå Ö~ãä~ Ö™êÇëíçãíÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ORUP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

qçêé~ OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qçêé~ 

áÇ~ ORUQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRTS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qáÇÉêëìãë âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÇàìéÉí éä~åÉê~ÇÉë íáää ãÉää~å MISM çÅÜ MITM ã çÅÜ ÄêÉÇÇÉå íáää Å~ 
MIPM ãK aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ Éñéäç~íÉêáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê Å~ U âãK sáÇ 
qáÇÉêëêìãë âóêâ~ âçã ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉäå ~íí é~ëëÉê~ å®ê~ âóêâçÖ™êÇÉåK 
e®ê Öê®îÇÉë ®îÉå Éå ë™ â~ää~Ç Äêìåå Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇÉíK k®êÜÉíÉå íáää 
âóêâ~å áåÇáâÉê~ÇÉ ~íí ÇÉí âìåÇÉ Ñáåå~ë ÇçäÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ã~êâ 
ä®åÖë ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉåI íáää ÉñÉãéÉä Öê~î~êK f ∏îêáÖí ÖáÅâ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇÉí íáää ëí∏êëí~ ÇÉä á î®ÖJ ÉääÉê 
ÇáâÉëâ~åíI á ÇÉ Ñ~ääÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë áåÖÉå îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ áåë~íë î~ê~ 
å∏Çî®åÇáÖK 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ SM ãÉíÉê îáÇ âóêâ~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ ORUR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáÇÉêëêìã 

áÇ~ ORUS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRTT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d®ääëí~ÇI eáãå~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜI h~êáå pìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

cr NK qçí~ä óí~ STPM ãOK råÇÉêë∏âí óí~ QTM ãOK 
aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ~åëäìíÉê åçêê çÅÜ ∏ëíÉê ìí ãçí Éíí çãê™ÇÉ ~î 
ãçê®åJ çÅÜ ëâçÖëã~êâ ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää~ 
ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíK sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé OI 
Ü∏ëíÉå OMMQ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãáåëí íêÉ íóÇäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ 
íáää Öê~îÑ®äíÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë íî™ ~î ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI íî™ Ü®êÇ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêíÖê®îÇÉëK fåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ ÑóåÇK 
Ep~ãã~åí~ÖÉí ãÉÇ ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã íçÖë ìéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
Éí~éé O ~åëÉë Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âí çÅÜ Äçêíí~ÖÉåF 
cr OK qçí~ä óí~ çã TUVM ãOK råÇÉêë∏âí óí~ PUO ãOK 
póÇëäìííåáåÖÉå ~î Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ™âÉêã~êâÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ íêÉ 
ë∏âëÅÜ~âíK ^ää~ ëÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ÇÉäëI î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë î~ê~I 
åÉÇçÇä~ÇÉ Äçéä~íëêÉëíÉê ë~ãí ìåÇÉê ÇÉíí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã íçäâ~ÇÉë Ü®êê∏ê~ 
Ñê™å Éå Äçéä~íëK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖ óííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí ìéé é™ 

áÇ~ ORUT çÑ OUVS 



Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå á ™âÉêã~êâÉå ë~ãí á ëóÇëäìííåáåÖÉåK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë åÉÇçÇä~ÇÉ ä~ÖÉêI íêçäáÖíîáë Ñê™å íáÇáÖ~êÉ çÇäáåÖK fåÖ~ ÑóåÇ 
íóÇÉê é™ ~íí ÇÉ Ü®êê∏ê Ñê™å å™Öçå Äçéä~íëK båëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã 
Éíí î®ä~îÖê®åë~í çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉåK aÉëë~ ìåÇÉêë∏âíÉë 
çÅÜ ÄçêííçÖë ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
Ep~ãã~åí~ÖÉí ãÉÇ ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã íçÖë ìéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
Éí~éé O ~åëÉë Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âí çÅÜ Äçêíí~ÖÉåF 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë NN ~åä®ÖÖåáåÖ~êW O åÉÇÖê®îåáåÖ~êI P ëíçäéÜ™äI S 
Öêçé~ê ë~ãí Éíí ä~ÖÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ ORUU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRRQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí e®ëíÉåI iáää~ s~ääÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~íI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQI Ñ~à~åëFI ÄÉåI íÉÖÉäI ÄìíÉäàÖä~ë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖí ~îäçéé ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå 
ã®âíáÖÜÉí ~î Å~ MKOJMIP ã ìåÇÉê MISJMIV ã íàçÅâ~ ëÉåíáÇ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK f âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ÄÉå çÅÜ íÉÖÉäÑäáëçêK f 
ä~ÖêÉíë ∏îêÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄìíÉäàÖä~ë çÅÜ Éå ëâ®êî~ Ñ~à~åëK råÇÉê 
âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë ëé™ê ~î Öêçé~êI ã∏àäáÖÉå ëíçäéÜ™äI ãÉÇ Éå Ñä~ããáÖ 
ÑóääåáåÖK aÉëë~ â~å ë~ååçäáâí âçééä~ë íáää Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê á 
çãê™ÇÉíK 

áÇ~ ORUV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ORVM çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRPT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
o~ÖåÉíçêéI dçãã~I iìåÇÄóI £ëëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI à®êåI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NP âã ~î ÇÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíÉíI î~ê~î Å~ 
U âã çãÑ~íí~ÇÉ åóëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäK i®åÖë Éå Å~ QIS âã ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ ê~ëÉê~ÇÉë ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖK pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ Ñ∏ê 
àçêÇâ~ÄÉäå ìíÑ∏êÇÉë ìíãÉÇ î®ÖÄ~åâ çÅÜ á ™âÉêJ çÅÜ ®åÖëã~êâK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ Ñóê~ ëí®ääÉå ìíãÉÇ 
ëÅÜ~âíëíê®Åâ~åK póÇî®ëí çã o~ÖåÉíçêé âêáåÖ Éå ãáåÇêÉ ãçê®åÜ∏à Ç 
Öê®îÇÉë Éíí íáçí~ä ë∏âëÅÜ~âíK båÇ~ëí å~íìêäáÖ~ àçêÇä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK `~ 
QMM ã ëóÇ∏ëí çã d∏ãã~I áåíáää oáëáåÖÉ NPQWNI ëâÉÇÇÉ Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää ìíãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå á ™âÉêã~êâK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK pÅÜ~âíëíê®Åâ~å é~ëëÉê~ÇÉ ÉåÇ~ëí Éêí 
íáçí~ä ãÉíÉê Ñê™å ÇÉå á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê 
Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~K 
i®åÖë Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ ë∏ÇÉê çã iìåÇÄó Öê®îÇÉë Éíí Ñ™í~ä ë∏âëÅÜ~âíK 
aÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î äÉê~ çÅÜ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ d∏ãã~ ìíÑ∏êÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê 

áÇ~ ORVN çÑ OUVS 



 

 

 

ÉÑíÉêëçã ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå âçã ~íí ®åÇê~ë Éíí ÑäÉêí~ä 
Ö™åÖÉê é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå çãÖáî~åÇÉ íçéçÖê~ÑáåK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ®äÇêÉ 
™âÉêã~êâ Éå ëí∏êêÉ ëçíáÖ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ 
äÉê~ çÅÜ ëâ®êîëíÉåK bíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå ê®åå~ E\F é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå á 
ë~ãã~ çãê™ÇÉK aÉå í®åâí~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå àìëíÉê~ÇÉë Ü®ê çã Éíí 
ÑäÉêí~ä Ö™åÖÉê é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ÉÑíÉêëçã 
ÄÉêÖÖêìåÇÉå çã∏àäáÖÖàçêÇÉ Éå â~ÄÉäÖê®îåáåÖK bíí ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäI à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ ëä~ÖÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ 
ìíÉÑíÉê î®Ö á ë~ãã~ çãê™ÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oáëáåÖÉ NPQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ ORVO çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PRRM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eçëíéáí~äëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
e~åíîÉêâë~îÑ~ää á Ñçêã ~î ëâçã~âÉêáLä®ÇÉêÜ~åíîÉêâ á Ñçêã ~î ëâ~Ñí íáää 
êÉÇëâ~éI éäáÖÖ~êI ä®ÇÉêëéáääI ~îë™Ö~ÇÉ ÄÉåI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëFI ä®ÇÉêI 
ëéáâ~êI ÇóãäáåÖ~êI ~åáã~äáÉÄÉåI å∏íëâ~äI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^J~åëäìíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ÄÉê∏êÇÉ Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ íçäî ä∏éãÉíÉê ÅÉåíê~äí áåçã 
p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK 
m™ ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI âî eÉêíáÖÉå PI Ñáååë PIR ã íàçÅâ~ 
âìäíìêä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ìåÇÉê Å~ MIT ã é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK aÉ ®äÇëí~ 
ä®ãåáåÖ~êå~ áååÉ á âî~êíÉêÉí ®ê Ç~íÉê~ÇÉ íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î 
îáâáåÖ~íáÇÉåK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí ëâ~Ç~ ÇÉ ®äÇëí~ âìäíìêä~ÖêÉå á Ö~í~å 
Ñ∏êä~ÇÉë äÉÇåáåÖÉå ë™ Ü∏Öí ëçã ã∏àäáÖí ãÉÇ í~åâÉ é™ ~åëäìíåáåÖÉå íáää 
ÄÉÑáåíäáÖ s^K aÉëëìíçã ™íÉêÑóääÇÉë ëÅÜ~âíÉí ãÉÇ ÇÉ ìééÖê®îÇ~ ã~ëëçêå~K 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á eçëéáí~äëÖ~í~å âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÑäÉê~ 
î®äÄÉî~ê~ÇÉ Ö~íìåáî™Éê Ñ~ååë á ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë ÉåÇ~ëí íáää NIQJNIT ã Çàìé çÅÜ é™ ÇÉí é~êíáÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ 
åáî™Éê ãÉÇ íê®â~îÉäÄÉä~ÖÇ~ Ö~íçêK £îÉê â~îÉäÄêç~êå~ Ñ~ååë íî™ åáî™Éê 
ãÉÇ êáëÄ®ÇÇ~ê ìåÇÉê ë®ííë~åÇä~ÖÉê ãÉÇ Ñê~ÖãÉåí~êáëâí ÄÉî~ê~ÇÉ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK 
d~í~å ÄÉå®ãåÇÉë íáÇáÖ~êÉ pâçã~â~êÉÖ~í~å çÅÜ ÇÉ ÑóåÇ ëçã ÖàçêÇÉë á 

áÇ~ ORVP çÑ OUVS 



 

ÑóääåáåÖ~êå~ ãÉää~å Ö~íìåáî™Éêå~ îáë~ÇÉ ëáÖ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ìíÖ∏ê~ë ~î 
~îÑ~ääëã~ëëçê Ñê™å ÇÉ ëâçã~âÉêáÉê ëçã Ñ~ååë ä®åÖë Ö~í~å ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇÉåK ^îÑ~ääÉí Ü~ê åóííà~íë ëçã ìíà®ãå~åÇÉ ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê 
â~îÉäÄêçä®ÖÖåáåÖ~êå~K ûîÉå ~îÑ~ää Ñê™å ÄÉåÜ~åíîÉêâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ÑóääåáåÖ~êå~ ãÉää~å Ö~íìåáî™Éêå~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ ORVQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRPV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pí~Äó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉéêçÖê~ã ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë PN ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î NIR ãÉíÉê á 
™âÉêã~êâK j~êâÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ÜçãçÖÉå ÄêìåÖê™ äÉê~ ãÉÇ Éåëí~â~ 
é~êíáÉê ~î ë~åÇ çÅÜ ãçê®åK f ™âÉêàçêÇÉå Ñ~ååë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ã~íÉêá~ä á 
Ñçêã ~î éçêëäáåI íÉÖÉäÄáí~êI éä~íëI Öä~ëK bíí äáíÉíI ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~í 
ã∏àäáÖí çÇäáåÖëä~ÖÉê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëI ãÉå á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ ORVR çÑ OUVS 



 

 
 

 

  

^fp kê üê 
PRPQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e™êëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

aÉí~äàéä~åÉå ìééê®íí~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ãÉÇÖÉ ÄóÖÖê®íí Ñ∏ê ëã™áåÇìëíêáI Ü~åÇÉä 
çÅÜ ëÉêîáÅÉK m™ Éå ~î íçãíÉêå~ éä~åÉê~ë Éå åó Äê~åÇëí~íáçå ~íí ìééÑ∏ê~ë 
ãÉÇ ÄóÖÖëí~êí ÇÉå N ~ìÖìëíá OMMRK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ™âÉêã~êâ ë~ãí 
Éíí ~åí~ä áãéÉÇáãÉåíK dÉåçã çãê™ÇÉí ä∏éÉê Éå î®Ö â~åí~Ç ~î Éå ~ää¨K 
rééÇê~ÖëÖáî~êÉ î~ê cáåëé™åÖë âçããìåK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ 
Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí 
ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK p∏âëÅÜ~âíÉå ∏ééå~ÇÉë áåçã ÇÉå óí~ ëçã î~ê 
~îëÉÇÇ Ñ∏ê ÇÉí~äàéä~åÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé N âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåçã ÇÉå 
~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëéä~íëÉå áåíÉ Ñ~ååë å™Öê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉå ~íí óí~å ìíÖàçêÇÉ Éíí ä®ãéäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê Äçéä~íë 
çÅÜLÉääÉê Öê~î~êK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé OI ∏ééå~ÇÉë Éíí QMJí~ä 
ë∏âëÅÜ~âí áåçã óí~å Ñ∏ê ÇÉå í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK f ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK fåçã ê~ãÉå Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉå 
ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ®îÉå ~ää¨åK 

áÇ~ ORVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

áÇ~ ORVT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRST OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí kìåå~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQJíóéI Ñ~à~åëFI â~âÉäI âêáíéáéçêI íÉÖÉäI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

m™ íçãíÉå Ñáååë Éå ëíìÖ~ Ñê™å ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉíK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ ÇÉí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Ñ∏ê s^I Ç®ê äÉÇåáåÖÉå ÄóííÉë 
ìíK hìäíìêä~ÖÉê ìééíê®ÇÇÉ é™ Å~ MIQJMIR ã ÇàìéK aÉ ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖêÉå î~ê MIMRJMIO ã íàçÅâ~K f ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ ÑóääÇ ãÉÇ ëíÉå~ê çÅÜ ã~íàçêÇLâìäíìêä~ÖÉêI ëçã 
íçäâ~ÇÉë ëçã Éå áÖÉåÑóääÇ â®ää~êÉK i®åÖêÉ áå é™ íçãíÉå Ñ~ååë Éå ÖêìåÇ 
åÉÇÖê®îåáåÖ ãÉÇ Éå ÑÉíI ëçíáÖ ÑóääåáåÖK 

áÇ~ ORVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ ORVV çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRRO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pä~â~I pâÉÇ~ rÇÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI íçêéI Äçéä~íëI ÄóÖÖå~ÇI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI 
ãáäëíçäéÉI êìåêáëíåáåÖI Öê~îÑ®äíI Öê~îI ÜìëÖêìåÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä çÅÜ ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

pä~â~ NVTWO 
?d~äÖÄ~ÅâÉå? 
pä~â~ NVTWO ®ê ÇÉå éä~íë Ç®ê ÉåäáÖí íê~ÇáíáçåÉå íê~âíÉåë Ö~äÖÄ~ÅâÉ Ü~ê 
î~êáí éä~ÅÉê~ÇK båäáÖí ®äÇêÉ ìééÖáÑíÉê ëâ~ ®îÉå Éå ÄÉÖê~îåáåÖ ãÉÇ ëî®êÇ 
Ü~ é™íê®ÑÑ~íë Ü®ê Epä~â~ NVTWNFK 
píê®ÅâåáåÖÉå é™Ä∏êà~ë ìí~åÑ∏ê ?d~äÖÄ~ÅâÉå? çÅÜ ëâ~ á å®êçãê™ÇÉí 
éä~ÅÉê~ë á Éå áÖÉåîìñÉå ™âÉêK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê Ç®êÑ∏ê ~íí Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ Éà ÄÉê∏êëK 
pä~â~ ONVWNI OOMWNJP 
_çéä~íëÉê çÅÜ íçêéä®ãåáåÖ~ê 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ á çãê™ÇÉí âêáåÖ pä~â~ ë~ãÜ®ääÉ Ü~ê Éå 
ë~ãã~åëí®ääåáåÖ ~î íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êI éçíÉåíáÉää~ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ çãê™ÇÉå ëçã áåíÉ ®ê ä®ãéäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏Éê ÖÉåçãÑ∏êíëK _ä~åÇ ÇÉëë~ Ñáååë Äçéä~íëÉêI îáäâ~ Ü~ê 
ìåÇÉêë∏âíë ~êâÉçäçÖáëâí çÅÜ í~Öáíë ÄçêíI ëÉ iìåÇèîáëí OMMP Ñ∏ê êÉëìäí~íK 

áÇ~ OSMM çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

båäáÖí ®äÇêÉ â~êíçê Ü~ê Ü®ê ®îÉå íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë íçêéK 
e®ê éä~åÉê~ë â~ÄÉäå ~íí éä~ÅÉê~ë áåçã Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éå ìåÇÉêë∏âí çÅÜ 
Äçêíí~ÖÉå Äçéä~íëK qçêéä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êë ÉàK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí 
Ç®êÑ∏ê ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ Éà ÄÉê∏êëK 
pâÉÇ~ SQWN 
mêçÑ~å ÄóÖÖå~Ç çÅÜ Äóíçãí 
aÉå éêçÑ~å~ ÄóÖÖå~ÇÉåI Éå Éåî™åáåÖë ã~åÄóÖÖå~ÇI äáÖÖÉê áåçã íçãíÉå 
pâÉÇ~Ö™êÇÉåK _óå pâÉÇ~ Ñáååë çãå®ãåÇ êÉÇ~å NPMO çÅÜ ÇÉëë 
ìíÄêÉÇåáåÖ ®ê áåêáí~Ç ÉåäáÖí iìåÇèîáëí OMMP Eo~ééçêí rs £ëí OMMPWQTFI 
ãÉå ÇÉå Ü~ê áåÖÉí o^ûJåìããÉêK fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê 
ÖÉåçãÑ∏êíë Ñ∏ê ~íí ÄÉëí®ãã~ ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î ÄóíçãíÉåK 
aÉå éêçÑ~å~ ÄóÖÖå~ÇÉå é™îÉêâ~ë áåíÉ ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK ríÄêÉÇåáåÖÉå 
~î ÄóíçãíÉå ®ê áåíÉ âä~êä~ÖÇI çÅÜ â~ÄÉäåë éä~åÉê~ÇÉ éä~ÅÉêáåÖ â~å 
ã∏àäáÖíîáë âçêë~ ÄóíçãíÉåK f ë~ãê™Ç ãÉÇ ^ååáâ~ qçääI i®åëëíóêÉäëÉåI 
ÄÉÇ∏ãë ~íí Éå åÉÇéä∏àåáåÖ ~î â~ÄÉäå Ö∏ê ãáåëí~ ã∏àäáÖ~ ëâ~Ç~ é™ 
ÉîÉåíìÉää~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê î~êÑ∏ê ÇÉåå~ ãÉíçÇ Ñ∏êÉëä™ë Ü®êK 
pâÉÇ~ NWNI NQPWN 
jáäëíçäéÉ çÅÜ ìééÖáÑí çã êìåêáëíåáåÖ 
h~ÄÉäå éä~åÉê~ë ~íí Öê®î~ë åÉÇ î®ëíÉê çã pâÉÇ~ âóêâ~ çÅÜ âóêâçÖ™êÇI 
é™ î®ëíê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉåK cê™å âóêâ~å Ñáååë ìééÖáÑíÉê çã êìåêáëíåáåÖ~êI 
ëçã ÇçÅâ áåíÉ ®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ á ëÉå~êÉ íáÇK lãê™ÇÉí åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã 
âóêâ~å Ü~ê á Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ EiìåÇèîáëí OMMPF ÄÉÇ∏ãíë ëçã Éíí 
çãê™ÇÉ ëçã â~å áååÉÜ™ää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
hóêâçÖ™êÇÉå çÅÜ ãáäëíçäéÉå ∏ëíÉê çã î®ÖÉå ìåÇîáâë îáÇ 
â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåK h~ÄÉäå ëâ~ éä~ÅÉê~ë î®ëíÉê çã î®ÖÉå çÅÜ á Éå ä™Öí 
ÄÉä®ÖÉå ™âÉê çÅÜ ÄÉê∏ê Ç®êãÉÇ î~êâÉå ãáäëíçäéÉå ÉääÉê âóêâçÖ™êÇÉåK 
pâÉÇ~ PRWNI SSWN 
dê~îÑ®äí çÅÜ Äçêíí~ÖÉå Ü∏Ö 
sáÇ lêäìåÇ~ ëâçä~ á Ü~ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìíÑ∏êí íî™ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå Äçêíí~Öå~ Ü∏ÖÉå pâÉÇ~ 
SSWN çÅÜ Öê~îÑ®äíÉí pâÉÇ~ PRWNI ãÉå áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë EiáåÇÄÉêÖ OMMOI lÜäë¨å OMMOFK _™Ç~ ÇÉëë~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
Ü~ê ìíÑ∏êíë á ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK 
üâÉêå åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ä™Öí ÄÉä®ÖÉå çÅÜ áåíÉ 
ä®ãéäáÖí ëçã Äçéä~íëä®ÖÉK aÉ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ü~ê îáë~í ~íí ÇÉí 
áåíÉ ®ê ë~ååçäáâí ~íí é™íê®ÑÑ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
pâÉÇ~ NPMWN 
rééÖáÑí çã ëíÉåë®ííåáåÖ 
ûäÇêÉ ìééíÉÅâåáåÖ~ê ÄÉê®íí~ê çã Éå ëíÉåë®ííåáåÖ é™ éä~íëÉåK bå åó 
é™Ñ~êíëî®Ö ®ê ÄóÖÖÇ á çãê™ÇÉíK 
sáÇ Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉí ~íí ÇÉí áåíÉ ®ê íêçäáÖí ~íí óííÉêäáÖ~êÉ Éà 
çî~å ã~êâ ëóåäáÖ~ Öê~î~ê âçããÉê ~íí é™íê®ÑÑ~ëI Ç™ â~ÄÉäå ëâ~ éä~ÅÉê~ë 
î®ëíÉê çã î®ÖÉå á Éå ä™Öí ÄÉä®ÖÉå ™âÉêK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí áåÖ~ ÜáåÇÉê 
Ñáååë â~ÄÉäåë éä~ÅÉêáåÖ Ü®êK 
pâÉÇ~ NMPWNI NSPWN 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ çÅÜ ãáäëíçäéÉ 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ëéáëê∏ëÉ çÅÜ Éå 
â®ää~êÖêìåÇK 
p™î®ä ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ çÅÜ ãáäëíçäéÉå ®ê ÄÉä®Öå~ ∏ëíÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ 
î®Ö çÅÜ â~ÄÉäå éä~åÉê~ë î®ëíÉê çã î®ÖÉåK i®ãåáåÖ~êå~ âçããÉê áåíÉ ~íí 

áÇ~ OSMN çÑ OUVS 



 

é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉå Ü®êK 
o~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ 
m™ Éå ëíê®Åâ~ ëâ~ää ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖ ê~ëÉê~ëK sáÇ Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí åÉÇí~ÖåáåÖÉå ~î ëíçäé~êå~ áåíÉ âçããÉê ~íí é™îÉêâ~ å™Öê~ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
h~ÄÉäå â~å ìí~å ÜáåÇÉê éä~ÅÉê~ë ÉåäáÖí éä~åÉêå~ çÅÜ äìÑíäÉÇåáåÖÉå â~å 
ê~ëÉê~ëK sáÇ pâÉÇ~ Äóíçãí é~ëëÉê~ë ä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãë âìåå~ 
é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK açÅâ áååÉÄ®ê Éå åÉÇéä∏àåáåÖ ~î â~ÄÉäå 
áåçã ÇÉëë~ çãê™ÇÉå ãáåëí~ ã∏àäáÖ~ ëâ~Ç~ é™ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ î~êÑ∏ê 
ÇÉåå~ ãÉíçÇ Ñ∏êÉëä™ëK £îêáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã é~ëëÉê~ë é™îÉêâ~ë áåíÉ 
~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ NVTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ ONVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOMWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pä~â~ OOMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

pâÉÇ~ SQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ NQPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ SSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ NPMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ NMPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

pâÉÇ~ NSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ OSMO çÑ OUVS 



 

 

  
 

^fp kê üê 
PRRV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
i~ãÄçÜçî 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î åó Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä çÅÜ ê~ëÉêáåÖ ~î 
äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ PMM ä∏éãÉíÉê ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Éäâ~ÄÉäåK m™ Éå Å~ PM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê 
Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä á ëâçÖëã~êâI êÉëíÉå ~î ~êÄÉíÉí âçã ~íí ëâÉ á î®Öâ~åíK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ä®åÖë Éå ÇÉä ~î ÇÉå 
ëíê®Åâ~ ëçã ä∏éíÉ ÖÉåçã ëâçÖëã~êâK aÉåå~ ëíê®Åâ~ ìíÖáÅâ Ñê™å ÇÉå 
ë∏Çê~ ®åÇÉå ~î ÉääÉÇåáåÖëÖ~í~å çÅÜ Ñ∏äàÇÉ íáää ëí∏êëí~ ÇÉä ®äÇêÉ àçêÇâ~ÄÉä 
á ëóÇî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ Ñê~ã íáää çî~å å®ãåÇ~ î®ÖK c∏êìíçã ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê 
â~ÄÉäå ∏ééå~ÇÉë Éå óí~I Å~ R ñ ä ã ëíçêI ~îëÉÇÇ Ñ∏ê ëâ~êîåáåÖK båÇ~ëí 
å~íìêäáÖ~ àçêÇã~ëëçê á Ñçêã ~î ëíÉåáÖ ãçê®å âìåÇÉ Ü®ê á~âíí~ë çÅÜ áåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÑ∏ê ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉå 
ã®êâíÉë Éå âî~Çê~íáëâ ëíÉåë®ííåáåÖ ìí ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖëÄ~åÇ Ñ∏ê ~íí 
ìåÇîáâ~ ëâ~Ççê é™ ä®ãåáåÖÉåK ríáÑê™å ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí ÄÉÇ∏ãÇÉë 
~íí ëíçäéÉå ä®åÖëí á åçêÇî®ëí é™ ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ÉåÄ~êí ëâìääÉ 
â~é~ë çÅÜ áåíÉ Öê®î~ë ìéé îáÇ ê~ëÉêáåÖK 

áÇ~ OSMP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pä~â~ RUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OSMQ çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRSM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí mêÉä~íÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI ÇàìêÄÉåI âêáéáéëëâ~ÑíI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~âìí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ìí Ñê™å ÜìëÉíë åçêêëáÇ~ çÅÜ ä®åÖë ãÉÇ ÜìëÉí Å~ ÑÉã 
ãÉíÉê Ñê™å Üìëî®ÖÖK i®åÖÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉí î~ê Å~ OM ãÉíÉêI ÄêÉÇÇÉå Å~ 
MIVM ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí NIPMJNIQM ãÉíÉêK råÇÉê Öê®ëíçêîÉå çÅÜ Éíí 
ã~íàçêÇëä~ÖÉê é™ Å~ MIOR ãÉíÉê Ñ~ååë Éíí ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê ëçã 
Ü®êëí~ãã~ÇÉ Ñê™å é~ëíçêëÉñéÉÇáíáçåÉåë ìééÑ∏ê~åÇÉK i~ÖêÉí ê®ÅâíÉ íáää 
MIPS ãÉíÉêë Çàìé Ñê™å ã~êâóí~å ê®âå~íK 
a®êìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÜçãçÖÉåí íàçÅâí ä~ÖÉê ~î Üìã∏ë äÉê~ ãÉÇ 
Éåëí~â~ ëíÉå~êI íÉÖÉäëâ®êîçêI âçäÄáí~ê çÅÜ ÇàìêÄÉåK i~ÖêÉí î~ê äÉêáÖ~êÉ 
ãçí ÄçííÉåK m™ NIOM ãÉíÉêë Çàìé é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉå~ê ëçã ÉîÉåíìÉääí 
âìåÇÉ î~ê~ ëóääëíÉå~êK sáÇ ëíÉå~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ ~î âêáíéáéëëâ~ÑíI 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ éáéäÉêÇÉâçê çÅÜ Éå ÄçííÉåëâ™ää~K qêçäáÖÉå 
ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î äÉê~ é™ NIPR ãÉíÉê ÇàìéK 

áÇ~ OSMR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSMS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRSN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÖ~í~åI üéêçãÉå~ÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖë ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~ ÜìêìîáÇ~ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíÉå~K f hçêéÖ~í~å âìåÇÉ çéíçâ~ÄÉäå Ñ∏êä®ÖÖ~ë ∏îÉê á Éíí ÄÉÑáåíäáÖí 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK f üéêçãÉå~ÇÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ìíÑóääå~ÇÉê 
ä®åÖë pâÉå~™åK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÄÉÇ∏ãÉê Ç®êãÉÇ ~íí 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~í ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 

áÇ~ OSMT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSMU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRSO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
fÇêçííî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
p∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~ ÜìêìîáÇ~ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíÉå~K ^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë á Éå Öê∏åóí~ åçêê çã fÇêçííëî®ÖÉå ëíê~ñ áåíáää 
pâ®ååáåÖÉ PSWN ëçã ìíÖ∏êë ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK f ë∏âëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ã~íàçêÇ çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçêK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ÄÉÇ∏ãÉê Ç®êãÉÇ ~íí äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã 
éä~åÉê~í ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 

áÇ~ OSMV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ PSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSNM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRSP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí iìåÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î âóêâçÖ™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

qçí~äí ÄÉê∏ê ìíîáÇÖåáåÖÉå Éå óí~ ~î Å~ OO MMM ãOK 
lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ™âÉêã~êâ á íê®Ç~I ëçã Ñê™å Éå ã~êâÉê~Ç Ü∏àÇ ëäìíí~ê 
åÉê ãçí î®ëíÉêK aÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ íêÉÇàÉÇÉäÉå ~î óí~å ÄÉëí™ê ~î êÉä~íáîí 
éä~å ã~êâK f åçêÇî®ëí Ñáååë Éíí ë~åâí íê®ÇÄÉîìñÉí çãê™ÇÉI ëçã Éà ëâ~ 
Éñéäç~íÉê~ëK 
qçí~äí NS ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ SRM ä∏éãÉíÉê 
Öê®îÇÉë ãÉÇ Öê®îã~ëâáå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK aÉå ë â 
ÉâçåçãáÖ™êÇÉå éä~åÉê~ë ~íí ~åä®ÖÖ~ë á ÇÉå åçêÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉíK gçêÇã™åÉå ÄÉëí™ê Ü®ê ~î ãçê®å ãÉÇ áåëä~Ö ~î ë~åÇëíê™âK fåçã 
ÇÉåå~ ÇÉäóí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇÄçííå~ê çÅÜ Ñóê~ ëíçäéÜ™ä ìí~å 
áåÄ∏êÇÉë êÉä~íáçåK hçäéêçî íçÖë Ñê™å Ü®êÇÄçííå~êå~K 
f ÇÉå ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí íçí~ä~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ä∏éÉê Éíí ë~åÇëíê™â 
á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK fåçã ÇÉåå~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îêáÖ~ OU 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇÄçííå~êI 
Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ëí∏êÜ™äK 

áÇ~ OSNN çÑ OUVS 



 

 

 
 

aÉå ëóÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉí íçí~ä~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î 
ãóÅâÉí ëíÉåáÖ ãçê®åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
ÇÉåå~ ÇÉäóí~K fåíÉ ÜÉääÉê ëÅÜ~âíÉå á ÇÉå éä~å~I î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëóí~å áååÉÜ∏ää å™Öçí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ÇÉäçãê™ÇÉí 
Ç®ê ÉâçåçãáÖ™êÇÉå ®ê í®åâí ~íí äáÖÖ~ â~å Éñéäç~íÉê~ë ëçã éä~åÉê~íK 
ûîÉå ÇÉ åçêÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ çÅÜ î®ëíäáÖ~ ä®ÖêÉ ÇÉä~êå~ ~î ™âÉêã~êâÉå â~å 
Éñéäç~íÉê~ëK fåÑ∏ê Éå Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê ÇçÅâ ãÉää~åé~êíáÉí ãÉÇ ÇÉå 
ë~åÇáÖ~ ëäìííåáåÖÉåI Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå 
îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖI ~äíÉêå~íáîí ìåÇ~åí~ë Ñê™å Éå Éñéäç~íÉêáåÖK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ü~ê ëâÉíí á ë~ãê™Ç ãÉÇ ^ååáâ~ qçääI âìäíìêãáäà∏ÉåÜÉíÉåI 
i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 
cóåÇW óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI íêÉÑçíëÖêóí~ EO Ñê~ÖãÉåíFI âêáíéáé~ EO Ñê~ÖãÉåíF 
a~íÉêáåÖW ~îî~âí~ê ~å~äóëëî~ê 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSNO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRSQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI ãìêÄêìâI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íî™ åó~ äóâíëíçäé~ê ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ Éíí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê íÉäÉK i®åÖë ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ë~ãí êÉëíÉê 
ÉÑíÉê ÇÉå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ Ö~í~åë ~ëÑ~äíëÄÉä®ÖÖåáåÖK 
m™ ÇÉí íî™ éìåâíÉê Ç®ê ÇÉ åó~ äóâíëíçäé~êå~ ëâìääÉ éä~ÅÉê~ë Öê®îÇÉë åÉê 
íáää MIURJNIM ã ÇàìéK 
hìäíìêä~ÖÉê ìééíê®ÇÇÉ é™ Å~ MIR ã ÇàìéK m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå î®ëíê~ 
ëíçäéÉå î~ê âìäíìêä~ÖêÉå Å~ MIQR ã íàçÅâ~K sá ÇÉå ∏ëíê~ ëíçäéÉå å™ÇÇÉë 
áåíÉ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉåK f ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
ëâáâí ãÉÇ â~äâëíÉåëÑäáëçê é™ NIM ã ÇàìéK a®ê∏îÉê Ñ~ååë ÑÉí~ âìäíìêä~ÖÉê 
çÅÜ Éíí Äê~åÇä~ÖÉêK 

áÇ~ OSNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSNQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRON OMMR 

k~ãåLéä~íë 
h~åçåíçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î éìãé~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSNR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRNU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
bÖÉÄóÖ~í~åI jà∏äÄó âóêâçÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê Éíí åóíí Ñà®êêî®êãÉå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ää ~ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää jà∏äÄó ONQWNI Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖK fåÖ~ ëé™ê ~î Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã ÇÉ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã ëÅÜ~âíÉí é~ëëÉê~ÇÉ áåíáääK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó ONQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OSNS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PROO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kçêãä∏ë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçåI oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
î®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç îáää~ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

qçí~äí íçÖë QS ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ SSM 
ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê NIUM çÅÜ OIQM ãÉíÉêK aÉ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ëâ~Ç~í ~î Éå Öêìëí®âíK 
^î ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí Ñê~ãÖ™ê ~íí î®ÖÉå ãçí eÉêêÄÉêÖ~ íáÇáÖ~êÉ 
Ö™íí ∏îÉê çãê™ÇÉíK oÉëíÉê ~î î®ÖÉå Üáíí~ÇÉë á Éíí é~ê ëÅÜ~âí á Ñçêã ~î 
àçêÇä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ ëíÉåÑäáëK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ë~ãí íî™ ëíçäéÜ™ä 
ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ êÉÅÉåí~K aÉ çÇäáåÖëä~ÖÉê ëçã êÉÖáëíêÉê~íë îáÇ Éå 
â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ á Ä∏êà~å ~î NVVMJí~äÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí Ñ™í~ä ëÅÜ~âíK aÉ 
î~ê ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~ çÅÜ áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ Üáíí~ÇÉëK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë 
ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK _Éëäìí Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

áÇ~ OSNT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

áÇ~ OSNU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PRSU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eçëéáí~äëÖ~í~åI sáåíÉêî~ÇëÖ~í~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
Ü~åíîÉêâë~îÑ~ää Eëä~ÖÖI ä®ÇÉêëéáääI ~îë™Ö~ÇÉ ÄÉåFI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇë 
®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ëíê∏åáåÖI ÄêóåÉI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê åó Ñà®êêî®êãÉ~åëäìíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ÄÉê∏êÇÉ Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ SM ä∏éãÉíÉê ÅÉåíê~äí áåçã p∏ÇÉêâ∏éáåÖë 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK 
f çãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìéé íáää PIR ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~íëK 
aÉ ®äÇëí~ ä®ãåáåÖ~êå~ áååÉ á âî~êíÉêÉí eÉêíáÖÉå P ®ê Ç~íÉê~ÇÉ íáää ëÉå~êÉ 
ÇÉäÉå ~î îáâáåÖ~íáÇÉåK aÉí åì ~âíìÉää~ ëÅÜ~âíÉí Ñ∏êä~ÇÉë ë™ ~íí ÇÉí á ë™ 
ëíçê çãÑ~ííåáåÖ ëçã ã∏àäáÖí ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉ ëÉåíáÇ~ ëÅÜ~âíÑóääåáåÖ~êK 
a®ê ÇÉíí~ áåíÉ î~ê ã∏àäáÖí àìëíÉê~ÇÉë ëÅÜ~âíÇàìéÉí ë™ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå 
ÄÉê∏êÇÉë ë™ äáíÉ ã∏àäáÖíK fåÖÉå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë åÉê íáää å~íìêäáÖ 
ìåÇÉêÖêìåÇK 
f sáåíÉêî~ÇëÖ~í~å Ñ∏äàÇÉ ëÅÜ~âíÉí Éíí ®äÇêÉ s ^JëÅÜ~âí çÅÜ Ç®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Ää ~ Éå â~îÉäÄêç á ÇÉå ë∏Çê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåK f 
eçëéáí~äëÖ~í~å Ñ∏äàÇÉë ÇÉí s ^JëÅÜ~âí ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ìåÇÉê î™êÉå 
OMMR çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí îáÇ ~åëäìíåáåÖëéìåâíÉå íáää âî 
eÉêíáÖÉå PK a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëí™ÉåÇÉ ëíçäéÉ ë~ãí âìäíìêä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ä®ÇÉêëéáääK fååÉ á âî eÉêíáÖÉå Öê®îÇÉë íáää 

áÇ~ OSNV çÑ OUVS 



 

 

ë~ãã~ Çàìé ëçã ÇÉå åó~ ÄóÖÖå~ÇÉåë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ î~êÑ∏ê âìäíìêä~ÖÉê 
ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êÇÉë é™ Éå OñN ã ëíçê óí~ Ç®ê ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë å™Öçí 
Çàìé~êÉK a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå íê®âçåëíêìâíáçåK 
aÉå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí ëçã î~ê éä~ÅÉê~í á âî dáääÉí Öê®îÇÉë åÉê íáää Å~ MIT ã 
Çàìé ìåÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâóí~K a®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î 
íê®Äêçä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ë~ååçäáâí î~ê Éå ÇÉä ~î Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ Öê®åÇ 
ÖÉåçã âî~êíÉêÉíK qî™ åáî™Éê ãÉÇ â~îÉäÄêç~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK dÉåçã 
âÉê~ãáâã~íÉêá~äÉí â~å ÇÉ Ç~íÉê~ë íáää NOMMJNPMMJí~äÉåK aáêÉâí î®ëíÉê çã 
Öê®åÇÉåI å®êã~ëí ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåI Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ÇÉäîáë 
Äê~åÇëâ~Ç~Ç ëíÉåâçåëíêìâíáçå ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ Äê~åÇä~ÖÉêK f ~åëäìíåáåÖ 
íáää ëíÉå~êå~ Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÖ îáäâÉí â~å ~åíóÇ~ ~íí ÇÉ áåÖ™íí á Éå 
âçåëíêìâíáçå á Éå ëãÉÇà~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSOM çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
PRSV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí pWí káÅçä~ìë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI íÉÖÉäÑäáë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î éÉêÖçä~I ë~ãí ìééë®íí~åÇÉ ~î 
ëí~âÉí çÅÜ éä~åíÉêáåÖ ~î íê®Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉåå~ ìíÑ∏êÇÉë á ÇÉå ∏ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î p∏ÇÉêâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~Çëçãê™ÇÉK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ë∏âëÅÜ~âí áåçã ÇÉ óíçê ëçã ëâìääÉ 
âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ã~êâáåÖêÉééÉåK c~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ á 
Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ MIS ã ÇàìéK aÉ óíäáÖ~ëíÉ âìäíìêä~ÖêÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î äÉêáÖ Öê™Äêìå âìäíìêàçêÇ ãÉÇ íÉÖÉäÑäáëçê çÅÜ ÑóåÇ ~î 
îáíäÉêÉÇÉâçêÉ~í óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK 
dÉåçã Éå ∏îÉêÉåëâçããÉäëÉ ãÉÇ Ñ~ëíáÖÜÉíë®Ö~êÉå ÄÉëä∏íë ~íí ~ää 
ëÅÜ~âíåáåÖ ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää Éíí ã~ñáã~äí Çàìé é™ MIS ãK aÉíí~ áååÉÄ®ê 
~íí ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå~ â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 

áÇ~ OSON çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSOO çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PRTM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí kçêíìää 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäâêçëëI íê®âçäI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bå óí~ ~î Å~ ON ãO Ä~å~ÇÉë ~î íáää Éíí Çàìé ~î Å~ MIO ãK m™ Éå éìåâí 
áåçã ÇÉåå~ óí~ Öê®îÇÉë Ü™ä Ñ∏ê Öàìíéäáåí åÉê íáää Éíí Çàìé ~î ÇêóÖí MIR ãK 
m™Ñ∏êÇ ë~åÇ çÅÜ ã~íàçêÇ Ä~å~ÇÉë ~î åÉÇ íáää Éå åáî™ Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê 
îáÇíçÖ EÅ~ MIO ãFK ^îÄ~åáåÖÉå ãÉÇÑ∏êÇÉ ë™äÉÇÉë áåÖ~ áåÖêÉéé á 
âìäíìêä~ÖÉêK c∏ê Ñ∏ê~åâêáåÖëéäáåí Ü~åÇÖê®îÇÉë Éå óí~ çã Å~ MIR ãO Å~ 
MIR ã åÉÇ áÖÉåçã âìäíìêä~ÖêÉíK aÉëë~ MIR ã ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Öê™ëî~êíI 
íáääëóåÉë êÉÇÉéçåÉê~íI âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î íÉÖÉäâêçëëI íê®âçäI 
Ñê~ÖãÉåí ~î Ñ~à~åë çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK 
dÉåçã ÇÉå ìíÑ∏êÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå â~å ÇÉí Ñ~ëíëí®ää~ë ~íí âìäíìêä~ÖÉê 
Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ Ñê™å Éíí Çàìé ~î Å~ MIO ã áåçã ÇÉå ~âíìÉää~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK 

áÇ~ OSOP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSOQ çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRTN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kìååÉëíáÖÉåI oáåÖÖ~í~åI iáåÇÄä~Çëî®ÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI íÉÖÉäI Öä~ëI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó~ Ñà®êêî®êãÉ~åëäìíåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉå á Ö~íìã~êâI á kìååÉëíáÖÉåI oáåÖÖ~í~å çÅÜ iáåÇÄä~Çëî®ÖÉå 
ìééîáë~ÇÉ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK aÉí ë~ãã~ Ö®ääÇÉ ëÅÜ~âíÉå á 
âî hçêåâå~êêÉå U çÅÜ V EiáåÇÄä~Çëî®ÖÉå OU çÅÜ PMFK 
f íçãíã~êâ á âî iáäà~å Q EkìååÉëíáÖÉå OVF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñä~Åâí ÇáâÉ 
ìåÇÉê Éíí ÑÉíí Äêìåí âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää íÉÖÉä çÅÜ âÉê~ãáâ 
~î _ffWQJíóéK f íçãíã~êâ á âî p™åÖ~êÉå R EoáåÖÖ~í~å RF é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éíí ÇáâÉ ãÉÇ ëâ®êîáÖ~ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~ê á ÑóääåáåÖÉåK f 
ÇáâÉëÑóääåáåÖÉå Ñ~ååë ®îÉå Éåëí~â~ ÇàìêÄÉå çÅÜ âçäÄáí~êK bíí ÄÉå 
âçããÉê ~íí Ç~íÉê~ë ÖÉåçã `JNQ ~å~äóëK 

áÇ~ OSOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSOS çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRUM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâ∏åÉêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ Q âã ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
íÉäÉâ~ÄÉäåK aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖÉå î~ê í®åâí ~íí ä∏é~ á ®åÖëJ çÅÜ 
ÄÉíÉëã~êâ ë~ãí á ëâçÖëã~êâ ìíãÉÇ î®Öâ~åíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉå ~âíìÉää~ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Éà 
âçã ~íí ÄÉê∏ê~ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜÉääÉê ìåÇÉê ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé äI 
î~êÑ∏ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ö∏ê ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí ÇÉí ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí áåíÉ ÄÉÜ∏îÉê çãÑ~íí~ë ~î îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
áåë~íëÉêK 

áÇ~ OSOT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ qêóëÉêìã 

áÇ~ OSOU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRTO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hçêéÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ E_ffWQFI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó s^JÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ Éíí ÄÉÑáåíäáÖí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê s^K f ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK m™ ÇÉëë ë∏Çê~ ëáÇ~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ã®âíáÖÜÉí é™ ãáåëí MIR ãK aÉ 
ìåÇêÉ ä~ÖêÉå ™íëâáäàÇÉë ~î î~ííÉå~îë~íí~ ä~ÖÉê ãÉÇ äÉê~K m™ Å~ N ã Çàìé 
ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ ã~êâóí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉå~ê íçäâ~ÇÉ ëçã Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖX â~åëâÉ Éå ëíÉåëâçÇÇ ëíê~åÇâ~åí íáää pâÉå~™åK pÅÜ~âíÉí 
Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê íáää çê∏êÇ ìåÇÉêÖêìåÇK 

áÇ~ OSOV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSPM çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PRTP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
oáãÑçêë~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééê®íí~ÇÉ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

lãê™ÇÉí Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ê íçí~äí Å~ NQIP Ü~I Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íî™ 
óíçêI ^ çÅÜ _I é™ U êÉëéÉâíáîÉ SIP Ü~K lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå 
~î ëâçÖëã~êâK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI ÄÉÇ∏ãÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
óí~ ^ â~å Éñéäç~íÉê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK fåÖ~ Éà 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñ∏êÇ®ãåáåÖ~ê ÉääÉê éçíÉåíáÉää~ Äçéä~íëä®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~î óí~ ^K j~êâÉå áåçã óí~å ÄÉëí™ê ~î ÄäçÅâêáâI 
ë~åÇáÖ ãçê®åK bå íêÉÇàÉÇÉä ~î óí~å ®ê Éíí ã~êâÄÉêÉíí â~äÜóÖÖÉK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê Ç®êÉãçí ~íí óí~ _ Ä∏ê Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI áåÑ∏ê Éå Éñéäç~íÉêáåÖK aÉä~ê ~î óí~åë 
ëäìííåáåÖ åÉê ãçí ëà∏å g®êåäìåÇÉå ÄÉÇ∏ãë î~ê~ éçíÉåíáÉää~ Äçéä~íëä®ÖÉåK 
_ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ö∏êë ÇÉäîáë ãÉÇ Ä~âÖêìåÇ ~î é™íê®ÑÑ~Ç Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Äçéä~íë á ëäìííåáåÖ îáÇ ë∏Çê~ s®ëíÉêäáÇÉåI Å~ ä âã ë∏ÇÉê çã ÇÉí ~âíìÉää~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 

áÇ~ OSPN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qà®êëí~Ç 

áÇ~ OSPO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRSR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâÉå~™åI iáåâ∏éåÖëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
cäáåíÖçÇëéçêëäáåI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ä~ÖåáåÖ ~î s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

_Éê∏êÇ~ éä~íëÉê î~ê pâÉå~™åë î®ëíê~ ëíê~åÇ ëíê~ñ åçêê çã 
s~ÇëíÉå~Ö~í~å ë~ãí á âçêëåáåÖ~êå~ iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å J hóêâçÖ~í~å çÅÜ 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å J pí~íáçåëÖ~í~åK 
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë á ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê s^K aÉ Ä™Ç~ Öêçé~êå~ á 
iáåâ∏éáåÖëÖ~í~å ìééîáë~ÇÉ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK fåîáÇ 
pâÉå~™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇçÅâ ìíáÑê™å ÑóåÇ ~î 
ÑäáåíÖçÇëéçêëäáå ëçã ëÉåíáÇ~K pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉê íáää çê∏êÇ 
ìåÇÉêÖêìåÇK 

áÇ~ OSPP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSPQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRRS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ãåÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI ä®ÇÉêI íê® 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÄÉäóëåáåÖëÑìåÇ~ãÉåíI Ç~Öî~ííÉåÄêìåå 
çÅÜ ê∏ê íáää ÄÉÑáåíäáÖ Ç~Öî~ííÉåÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
a™ ìééÇê~ÖëÖáî~êå~ áåíÉ âçåí~âí~í ãìëÉÉí Ñ∏êê®å ~êÄÉíÉí êÉÇ~å î~ê 
é™Ä∏êà~íI âìåÇÉ ÉåÇ~ëí íî™ ~î íçí~äí Ñóê~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê 
ÄÉäóëåáåÖëÑìåÇ~ãÉåí ìåÇÉêë∏â~ëK f ÇÉ íî™ ëçã áåíÉ âìåÇÉ ìåÇÉêë∏â~ë 
î~ê ÑìåÇ~ãÉåíÉå êÉÇ~å é™ éä~íë çÅÜ êìåí Éíí ~î ÇÉëë~ Ü~ÇÉ åó 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ä~ÖíëK 
aÉ íî™ ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåíÉå ä®åÖëí åçêêìí é™ e~ãåÖ~í~å 
ìåÇÉêë∏âíÉëK pÅÜ~âíÉå î~ê NIO J NIU ã ëíçê~ çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIV ãK 
cäÉê~ âçãé~âí~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI î~ê~î ÑäÉê~ ãÉÇ 
ÄóÖÖå~Çëê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK f ëÅÜ~âíÉí ä®åÖëí åçêêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉå~ê 
Å~ MIP ã ëíçê~I ëçã ÉîÉåíìÉääí â~å î~ê~ ëóääëíÉå~ê íáää Éå ÄóÖÖå~ÇK 
píÉå~êå~ ä™Ö é™ Å~ MIU ã ÇàìéK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉåÄêìåå çÅÜ ê∏ê íáää ÄÉÑáåíäáÖ Ç~Öî~ííÉåÄêìååI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK pÅÜ~âíÉí î~ê S ã ä™åÖí 
çÅÜ NIM J NIO ã ÇàìéíK bíí ~åí~ä âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉí Ñ~ååë ÇÉ 
ëçã áååÉÜ∏ää ë™î®ä çêÖ~åáëâ~ ã~íÉêá~ä ëçã ÄóÖÖå~Çëê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK 

áÇ~ OSPR çÑ OUVS 



f î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë íî™ ä~ÖÉê â~îÉäÄêç~êI ä~ÖÇ~ Çáâí çî~åé™ 
î~ê~åÇê~K a®êìåÇÉê Ñ~ååë Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ä™ÇÉ ëíÉå çÅÜ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëíçêíÉÖÉäK ûååì Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ Ñ~ååë ìåÇÉê ÇÉåå~ ãÉå ÇÉå 
ëáëíå®ãåÇÉ Ü~ÇÉ ãáåÇêÉ ìíëíê®ÅâåáåÖK _™ÇÉ â~îÉäÄêç~êå~ çÅÜ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê î~êáí Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~êK d~í~å îÉêâ~ê Ü~ Ü~Ñí Éå 
ëíê®ÅâåáåÖ å™Öçí î®ëíÉêìí à®ãÑ∏êí ãÉÇ Ç~ÖÉåë e~ãåÖ~í~åI Ñ∏ê Éíí 
íóÇäáÖí ~îëäìí é™ Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëóåíÉë á Ü∏àÇ ãÉÇ ãáííÉå á Ç~ÖÉåë 
Ö~í~K 
£ëíÉê çã Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~êå~ îÉêâ~ÇÉ ã~å âçãã~ áå á íçãíã~êâK bå 
âçåëíêìâíáçå ëçã ãÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí ®ê Éå áÖÉåÑóääÇ Äêìåå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
é™ MIU ã Çàìé ä®åÖëí ∏ëíÉêìí á ëÅÜ~âíÉíK hÉê~ãáâÑóåÇ îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå 
íêçäáÖíîáë Ñóääíë áÖÉå å™Öçå Ö™åÖ á ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å ~î 
NUMMJí~äÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p∏ÇÉêâ∏éáåÖ NQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ p∏ÇÉêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSPS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRVO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d~äíÉÄçI h™íÉÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç é~ê~ääÉääî®Ö ä®åÖë ãÉÇ pí™åÖ™Ç~äëÄ~å~å 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

aÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉ ëçã âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã Éíí 
ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí Ü∏àÇé~êíá ãÉÇ Éå ëÉêáÉ ~îë~íëÉê é™ 
ÇêóÖí NMM ã∏ÜK bÑíÉê ÄÉëäìí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå EOMMQJNOJMOF ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
çÅâë™ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ éä~íëÉåK 
sáÇ ÇÉåå~ Ñê~ãÖáÅâ ~íí ëí∏êêÉ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î 
óåÖêÉ ~âíáîáíÉíÉêK _ä~åÇ ~åå~í ìíÖ∏êë ëíçê~ ÇÉä~ê ~î íÉêê~ëëÉêå~ ~î 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK råÇÉê ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ Öêçé~ê ãÉÇ ëéê®åÖëíÉåI 
ë~ååçäáâí Äçêíëéê®åÖÇ~ ÄäçÅâK a®ê çê∏êÇ ìåÇÉêÖêìåÇ âìåÇÉ Üáíí~ë Ñ~ååë 
êáâäáÖí ãÉÇ ëé™ê ÉÑíÉê êçíÄê®åÇÉê çÅÜ óåÖêÉ Öêçé~êK rs £ëí ÖàçêÇÉ 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê î~ê çå∏ÇáÖ~I î~êÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄê∏íëK 

áÇ~ OSPT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëå®ë 

áÇ~ OSPU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRVN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí ^ëóäÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ìééÖáÅâ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ~êå~ íáää Å~ NMR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå 
ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIS ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ MIT ãK 
fåçã äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëéêáÇÇ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éíí Ñê~ÖãÉåí~êáëâí Ñä®íîÉêâëÖ®êÇÉI Éå 
ëóääëíÉåëê~ÇI Éå åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖK £îÉê ãÉêé~êíÉå ~î 
ëíê®ÅâåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë âìäíìêä~ÖÉê ÇáêÉâí ìåÇÉê Öê®ëíçêîÉåK hìäíìêä~ÖêÉå 
áåçã ëÅÜ~âíÇàìéÉí ìééîáë~ÇÉ Ç™äáÖ~ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå çÅÜ 
åÉÇÄêìíÉå ëíê~íáÖê~ÑáI ë~ååçäáâí íáää Ñ∏äàÇ ~î êáâäáÖ Ñ∏êÉâçãëí ~î íê®ÇJ çÅÜ 
î®ñíê∏ííÉêK 
lãê™ÇÉí Ñ∏ê äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ~êå~ áåÖáÅâ á ÇÉå ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇëÇÉäÉå ?p~åÇÉå?I î~êë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~îÜóëíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ëäçííëÄóÖÖÉí îáÇ NRMMJí~äÉíë ëäìíK a®êÉÑíÉê Ü~ê çãê™ÇÉí ìíÖàçêí íê®ÇÖ™êÇëJ 
LçÇäáåÖëã~êâ Ñê~ã íáää ãçÇÉêå íáÇK 

áÇ~ OSPV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OSQM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRVM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ iìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí Å~ RM MMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ áåîáÇ ëâàìíÑ®äíÉí çÅÜ 
ÖçäÑÄ~å~å á píçê~ iìåÇI ëçã ~åëäìíÉê íáää s®ííÉêåK hìäíìêãáäà∏å á 
å®êçãê™ÇÉí éê®Öä~ë Ñê®ãëí ~î ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉê á íê®Ç~L®åÖëã~êâ á Éå î®ëíëäìííåáåÖ ãÉÇ ÑäÉê~ 
ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåí çÅÜ éä~í™äáâå~åÇÉ ~îë~íëÉêI ë~ãí Éå ä™åÖëíê®Åâí 
™ëêóÖÖ ìíãÉÇ çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ëáÇ~K m™ ÇÉåå~ ™ëêóÖÖI ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã ÇÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉíI Ü~ê Éå Äçéä~íë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêå äçâ~äáëÉê~íë îáÇ 
Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ E£ij OMMNFK ríÄêÉÇåáåÖÉå ~î Äçéä~íëÉå ®ê çâ®åÇ 
™í ∏ëíÉê çÅÜ åçêêK fåçã ÇÉí ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë 
ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê Éå ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉK 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉå çÅÜ Äçéä~íëÉåë 
ÄÉä®ÖÉåÜÉí á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖI Ñ∏êÉëä™ê oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäK qçéçÖê~Ñáëâí 
ëÉíí â~å áåíÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉí ~îÖê®åë~ë áåçã çãê™ÇÉíI Ç™ ™ëÉå çÅÜ ÇÉëë 
ëäìííåáåÖ Ñ∏äàÉê ìíãÉÇ ÜÉä~ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~åK 

áÇ~ OSQN çÑ OUVS 



 
 

s®ëíÉê çã ™ëÉåë ~îëäìí Ñ∏äàÉê Éíí é~êíá ãÉÇ éä~í™Éê çÅÜ ~îë~íëÉê á 
~åëäìíåáåÖ íáää áãéÉÇáãÉåíÉå á ëäìííåáåÖÉåI çÅÜ ä®åÖëí á î®ëíÉê îáÇí~ê Éíí 
Ñä~Åâí é~êíá á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ã~êâî®ÖK rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI áåçã ëäìííåáåÖÉå ãÉÇ ~îë~íëÉê ÉÑíÉêëçã ÇÉ 
íçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí ìíÖ∏ê ãóÅâÉí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëJ ÉääÉê ~âíáîáíÉíëóíçê 
ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK a®ê íÉêê®åÖÉå ∏îÉêÖ™ê íáää ~íí Ääá Ñä~ÅâI ä®åÖëí á 
î®ëíÉê áåîáÇ Éå ã~êâî®ÖI Ñ∏êÉëä™ë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ qçääëí~Ç OTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ qçääëí~Ç 

áÇ~ OSQO çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
PRUV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£åáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Å~ãéáåÖéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

T ëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉå Ñ∏êä~ÇÉë é™ 
ÖêìåÇî~ä ~î ã~êâíçéçÖê~Ñáå áåíáää ÄÉêÖëáãéÉÇáãÉåíÉå çÅÜ ìåÖÉÑ®ê Ç®ê 
ã~êâáåÖêÉéé éä~åÉê~ëK aÉ â~åëâÉ ãÉëí çéíáã~ä~ Äçéä~íëä®ÖÉå~I ÇÉäë 
å®êã~ëí Ö™êÇÉå çÅÜ á çãê™ÇÉíë kl ÇÉäI Ñ∏êä~ÇÉë áåÖ~ ëÅÜ~âí é™ ÖêìåÇ 
~î ~íí áåçã ÇÉëë~ óíçê éä~åÉê~ë ÉåÇ~ëí Öê®ëã~ííçê ÉääÉê Öê∏åçãê™ÇÉå 
î~êîáÇ áåÖ~ ã~êâáåÖêÉéé éä~åÉê~ëK 
Q ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáíí ∏îÉê 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí î~ê ëî™êí ~íí ~îÖ∏ê~ çã ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê 
å~íìêäáÖ~ ã~êâÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê ÉääÉê çã ÇÉ Ü®êê∏êÇÉ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~âíáîáíÉíÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âìåÇÉ áåíÉ âçééä~ë íáää ~âíáîáíÉíÉê Ü∏ê~åÇÉ 
íáää ÇÉí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Öê~îÑ®äíÉí ÉääÉê ÇÉ ëâ™äÖêçé~ê ëçã Ñáååë á 
å®êçãê™ÇÉíK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ëâ®êîëíÉåK 
m™ ÖêìåÇ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ëéêáÇåáåÖI çíóÇäáÖÜÉí çÅÜ ~íí 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë âçåíÉñí áåíÉ éÉâ~ê ãçí å™Öçí áåíÉåëáîí ìíåóííà~í 
çãê™ÇÉ ÄÉÇ∏ãÉê rs £ëí ~íí áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ™íÖ®êÇÉê ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K 
aÉíí~ ®ê ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí éä~åÉå Ñ∏ê Å~ãéáåÖéä~íëÉå áåíÉ 

áÇ~ OSQP çÑ OUVS 



Ñ∏ê®åÇê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OSQQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRUU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêâóêâ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
jìêÄêìâI ã®ååáëâçÄÉåI ÇàìêÄÉåI âáëíëéáâ~ê 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öçäî~êÄÉíÉå á âäçëíÉêâóêâ~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉåå~ ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÖçäîÜ®ää~êå~ áåå~å ÇÉ äóÑíÉë 
ìééK f ÖçäîÑóääåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê∏êÇ~ ëâÉäÉííÇÉä~ê çÅÜ Éíí âçêí~ÇÉ 
é~êíá ~î Éå ÇÉäîáë åÉÇÄêìíÉå íÉÖÉäãìêK aÉ ëâÉäÉííÇÉä~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
™íÉêÄÉÖê~îÇÉëK jìêÄêìâ Ñê™å íÉÖÉäãìêÉå Ü~ê à®ãÑ∏êíë ãÉÇ çÅÜ Ñ∏êíë íáää 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãë êÉÑÉêÉåëë~ãäáÖ Ñ∏ê ãìêÄêìâK 

áÇ~ OSQR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OSQS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PRUT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d®îÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé äK 
f ÇÉí åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä â®åÇ~ 
ÑçêåJ çÅÜ âìäíìêä®ãåáåÖ~êK `~ NRM ã åçêÇî®ëí çã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉí ®ê ÑçêåÄçêÖÉå aÉÖÉåëÄçêÖ Es®ëíê~ eìëÄó UUWNF 
çÅÜ Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ ÉÑíÉê àçêÇíçêéÉí iìÖåÉí ÄÉä®Öå~K f å®êÜÉíÉå 
íáää ÑçêåÄçêÖÉå çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå Ü~ê ®îÉå Éå Äêçåëóñ~ 
é™íê®ÑÑ~íë EkçêÇÉå NVPUFK s®ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éå 
ÑçêåÄçêÖëäáâå~åÇÉ ëíÉåî~ääK jÉää~å QMM J SMM ã ë∏ÇÉêìí ®ê Éíí ÑäÉêí~ä 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉI Éå ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ Éå çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖK 
jÉää~å ORM JRRM ã Ñê™å ÇÉå ∏ëíê~ Öê®åëÉå ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉí 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäI äáÖÖ~åÇÉ é™ ÇÉå åçêê~ â~åíÉå ~î 
Éå ÄÉêÖêóÖÖ EsJ£FI Éå Öê~î~åä®ÖÖåáåÖI íêçäáÖÉå Ñê™å Äêçåë™äÇÉêåK 
dê~îÉå ìíÖ∏êë ~î Éíí ê∏ëÉI T ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ áåíáää MIQ ã Ü∏ÖK 
píÉåã~íÉêá~äÉí ®ê MIOJMIP ã ëíçê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î MIQJMIT ã ëíçê~ ëíÉå~êK f 
ê∏ëÉíë ÅÉåíêìãI ãÉÇ Çê~ÖåáåÖ ãçí î®ëí ®ê Éå ãáííÖêçéI OñN ã ëíçê çÅÜ 
MIP ã ÇàìéK o∏ëÉíë î®ëíê~ ÇÉä îáë~ê íÉÅâÉå é™ ~íí î~ê~ çãéäçÅâ~ÇK f 

áÇ~ OSQT çÑ OUVS 



~åëäìíåáåÖ íáää ê∏ëÉí á ks çÅÜ p£ Ñáååë ãáåÇêÉ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉK 
k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑçêåJ ÉääÉê âìäíìêä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ áåíÉ á~âíí~Ö~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OSQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OSQU çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRRN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qçêåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
cçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÉåÑ~ãáäàëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

m™ íçãíÉå Ñ~ååë Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~ÇÉ ä®ãåáåÖK píÉåë®ííåáåÖÉå 
ÄÉëâêÉîë îáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå NVUM ëçã ëÉñ íáää ëàì ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉêI 
∏îÉêíçêî~Ç ãÉÇ Éåëí~â~ ëíÉå~ê á óí~åK aÉí âçåëí~íÉê~ë Ç™ ®îÉå ~íí ÇÉí 
âìåÇÉ ê∏ê~ ëáÖ çã Éå ëÉåíáÇ~ àçêÇÜ∏ÖK 
f Ñ®äí âìåÇÉ áåíÉ å™Öçí ëé™ê ~î ëíÉåë®ííåáåÖ âçåëí~íÉê~ë çî~å ã~êâK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ∏ééå~ÇÉë ëÉñ ëÅÜ~âí é™ éä~íëÉåK f ÇÉëë~ âçåëí~íÉê~ÇÉë 
ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ãÉÇ ëíÉåI äÉê~I íÉÖÉä çÅÜ íê®ÇëíìÄÄ~êK 
j®âíáÖÜÉíÉå ìééÖáÅâ ëçã ãÉëí íáää NIM ãÉíÉê çÅÜ ëçã ãáåëí íáää MIR 
ãÉíÉêK råÇÉê Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~åÇK fåÖ~ ëé™ê ~î ÇÉå 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~ÇÉ ä®ãåáåÖÉå âìåÇÉ ™íÉêÑáåå~ëK cóääå~Çëã~ëëçêå~ 
âçã ÉåäáÖí ã~êâ®Ö~êÉå Ñê™å å®ê iàìåÖ~ ë~ãÜ®ääÉ ÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê ãáííÉå 
é™ NVMMJí~äÉíK iàìåÖ~ äáÖÖÉê Å~ SMM ãÉíÉê Ñê™å ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK ríáÑê™å ÇÉå çãÖáî~åÇÉ íçéçÖê~Ñáå çÅÜ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ë ã®âíáÖÜÉí Ä∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ñ∏êëí Ü~ ëÅÜ~âí~íë ìê 
áåå~å ÇÉå ëÉÇ~å Ü~ê Ñóääíë ìéé ãÉÇ ã~ëëçêK a®êÑ∏ê ®ê ÇÉí ë~ååçäáâí ~íí 

áÇ~ OSQV çÑ OUVS 



 ÇÉå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~ÇÉ ä®ãåáåÖÉå î~ê Éå ëÉåíáÇ~ àçêÇÜ∏ÖK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OSRM çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PRRU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j™ä~êÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK 

f çÅÜ ëíê~ñ áåíáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ íî™ ÑóåÇ ~î 
ëíÉåóñçêK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î Éå ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ Öêìë™ëI ãÉÇ Éå ~îë~íë 
ãçí ë~åâ~êÉ ã~êâÉêK aÉíí~ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëçíáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®ê áåçã Éíí Å~ NM ñ NR ã ëíçêí çãê™ÇÉK f å®êÜÉíÉå ~î ÇÉëë~ 
Üáíí~ÇÉë Éå Äáí ëä~ÖÉå âî~êíëK m™ ∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î óí~å Ñ~ååë Éå Ü~åÇÑìää 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã ã∏àäáÖíîáë â~å î~ê~ ~åä~ÖÇ~ ~î ã®ååáëâçêI ÉääÉê 
ëçã ®ê ëíÉåäóÑíK jçê®å™ëÉå ®ê ãóÅâÉí ëíÉåáÖ çÅÜ çãê™ÇÉí Ü~ê î~êáí Ü™êí 
éä∏àíK f ÇÉí íáÇáÖ~êÉ î™íã~êâëçãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖ~ ÑóåÇ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê ~íí áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ OSRN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ NMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

pâ®ååáåÖÉ SWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSRO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRRR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píê™ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç s^JäÉÇåáåÖ çÅÜ íêÉâ~ãã~êÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê s^ íáää ëÉêîáÅÉÄóÖÖå~ÇÉå íáääâçã ®îÉå 
ëÅÜ~âíåáåÖ íáää å®êäáÖÖ~åÇÉ Ñ~ëíáÖÜÉíI ÇÉå Ñ∏êÉ ÇÉíí~ ëçÅâÉåëíìÖ~åK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ç™ ã~å ÄÉÑ~ê~ÇÉ ~íí s^J 
ëÅÜ~âíåáåÖÉå ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ píê™ Ö~ãä~ ÄóíçãíK aÉå Ñ Ç ëçÅâÉåëíìÖ~å ä™Ö 
é™ Éå ãáåÇêÉ ìééÜ∏àåáåÖI îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí ã~å ÄÉÑ~ê~ÇÉ ~íí Éå ÇÉä 
~î ÄóíçãíÉå î~ê äçâ~äáëÉê~Ç Ç®êK pÅÜ~âí ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ ä ã ÇêçÖë 
ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë åÉÇ íáää 
ìåÇÉêÖêìåÇÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇI Öêìë çÅÜ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê Eãçê®åFK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê Å~ MIP ã íàçÅâíK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Äóíçãí á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã Éíí Å~ MIS ã 
ÄêÉíí ÇáâÉI ëçã íêçäáÖÉå ÑìåÖÉê~í ëçã Éíí ëÉåíáÇ~ Çê®åÉêáåÖëÇáâÉK 

áÇ~ OSRP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píê™ PUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píê™ 

áÇ~ OSRQ çÑ OUVS 



  

 

^fp kê üê 
PRVP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
âî~êíÉêÉí _áâíÑ~ÇÉêå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä çÅÜ OK 

qçí~äí ∏ééå~ÇÉë U ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ SM ãÉíÉêK 
pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~ê äJO ãÉíÉêK lãê™ÇÉí Öê®åë~ê á ë∏ÇÉê ãçí ÑKÇK _áêÖáíí~ 
ëàìâÜìëçãê™ÇÉK f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë Éå ÖàìíÉå 
ÄÉíçåÖéä~íí~ îáäâÉí íáääÜ∏êí Éíí ~î ëàìâÜìëÉíë î®ñíÜìëK båäáÖí ìééÖáÑíÉê 
ëâ~ Éíí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Üìë Ü~ î~êáí ëí~ääK 
lãê™ÇÉí î~ê ìééÑóääí ãÉÇ MIQJMIR ãÉíÉê íàçÅâ~ ë~åÇä~ÖÉêK råÇÉê ÇÉëë~ 
Ñ~ååë ®äÇêÉ ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ®îÉå Éíí MIQ ãÉíÉê 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ÇçÅâ êÉÅÉåí çÅÜ î~ê ãóÅâÉí 
ë~ååçäáâí êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Ö∏ÇëÉäëí~ÅâK lãê™ÇÉí î~ê ®îÉå ãóÅâÉí ëí∏êí 
~î Çê®åÉêáåÖ~êK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÄÉÇ∏ãÉê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉê áåíÉ ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K _Éëäìí Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

áÇ~ OSRR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OSRS çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PROS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d~ãä~ o™ÇëíìÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSRT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PROR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j~êâ~íí~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë î®äÄÉî~ê~ÇÉ ëíê~íáÑáÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê 
Ñê™å íáÇáÖãçÇÉêå ëí~ÇëÖ™êÇëãáäà∏K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë VSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSRU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PROQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kçêãä∏ë~I qçêé~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lãê™ÇÉí î~ê Å~ QRMM ãOK aÉå ~âíìÉää~ óí~å ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉíÉëã~êâ çÅÜ 
îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
NVM ãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

kçêãä∏ë~ NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêãä∏ë~ 

áÇ~ OSRV çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PRTU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê PdJã~ëí ë~ãí íî™ 
íÉâåáâÄçÇ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå TU ã Ü∏Ö~ ã~ëíÉå çÅÜ íÉâåáâÄçÇ~êå~ éä~åÉê~ÇÉë ~íí ~åä®ÖÖ~ë á 
â~åíÉå ~î Éå ëâçÖëÇìåÖÉ ëçã ~åÖê®åë~ê Éå ∏ééÉå Öê®ëóí~K qáää ÇÉíí~ 
éä~åÉê~ÇÉë Öê®îåáåÖ Ñ∏ê íêÉ ëí~Ö íáääÜ∏ê~åÇÉ ã~ëíÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Ñóê~ ë∏âëÅÜ~âíK 
pÅÜ~âíÉå íçÖë ìéé é™ éä~íëÉêå~ Ñ∏ê ã~ëíÉå çÅÜ íÉâåáâÄçÇ~êå~ ë~ãí Ñ∏ê 
ÇÉ íêÉ ëí~ÖÉå çÅÜ î~ê Å~ T ñ T êÉëéÉâíáîÉ R ñ P ã ëíçê~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ã~ëíÉå ë~ãí ÇÉ åçêÇî®ëíê~ çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ 
ëí~ÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ëóÇëäìíí~åÇÉI ÇÉäîáë Ää∏íI ®åÖëã~êâK dê®îåáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉí 
ë∏Çê~ ëí~ÖÉí ëâÉÇÇÉ é™ Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ Ñóê~ ë∏âëÅÜ~âíÉåK f 
ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ã~ëíÉå ë~ãí ÇÉ åçêÇî®ëíê~ çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ 
ëí~ÖÉå ÄÉëíçÇ ÇÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î ëíóî äÉê~K m™ éä~íëÉå Ñ∏ê 
ÇÉå íáääí®åâí~ ã~ëíÉå Ñê~ãâçã ®äÇêÉ í®ÅâÇáâÉåK aÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉí é™ 
áãéÉÇáãÉåíÉí éä~ÅÉê~ÇÉë á å®êÜÉíÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ ê∏àåáåÖëê∏ëÉK f çãê™ÇÉí 
ä™Ö ®îÉå Éå ÜÉä ÇÉä ëéê®åÖëíÉåK aÉå å~íìêäáÖ~ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ Ü®ê 

áÇ~ OSSM çÑ OUVS 



~î äàìë ë~åÇK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ö∏ê ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí ÇÉå 
íáääí®åâí~ ÄóÖÖå~íáçåÉå â~å îáÇí~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáåÖëí~Ç 

áÇ~ OSSN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRTV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qáÇÉêëêìãë âóêâçÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ã®ååáëâçÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ Éíí ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ëçã ä∏éíÉ Ñê™å î~éÉåÜìëÉíë 
Éåíê¨I á ÖêìëÖ™åÖÉå é™ âóêâ~åë ë∏Çê~ ëáÇ~ çÅÜ Ñê~ã íáää âäçÅâëí~éÉäåK 
i®åÖë ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãê∏êÇ~ 
ëâÉäÉííÇÉä~êI îáäâ~ ™íÉêÄÉÖê~îÇÉëK pâÉäÉííÇÉä~êå~ Ü®êëí~ãã~ê ë~ååçäáâí 
Ñê™å Öê~î~ê ëçã Öê®îíë ë∏åÇÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êÇ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖK råÇÉê âäçÅâëí~éÉäåI ëçã ìééÑ∏êÇÉë NTNNI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ®äÇêÉ Äê~åÇä~ÖÉêK f ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê 
~î Öê~î~êK bíí Ü~ê í~Öáíë Ñê™å Äê~åÇä~ÖêÉí Ñ∏ê NQ`J~å~äóëK 

áÇ~ OSSO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ qáÇÉêëêìã 

áÇ~ OSSP çÑ OUVS 



 
 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PROP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e®åÇÉä∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñ®êÇî®ÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ éä~åÉê~Ç äçÖáëíáâÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí í~åÖÉê~ê p~åâí gçÜ~ååÉë UQWNI jÉäÄó ÄóíçãíK 
dÉåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ Ñê~ã íáää ÄóíçãíÉå ä∏éÉê Éå Ñ®êÇî®ÖI 
Ep~åâí gçÜ~ååÉë NPUWNFK s®ÖÉå é™îáë~ÇÉë á Éå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé ä E£ij ê~ééçêí TUWOMMPFK aÉå åì ~âíìÉää~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää çãê™ÇÉíë åçêê~ çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ÇÉäK 
j™äÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí â~êíÉê~ çÅÜ ÉîÉåíìÉääí Ç~íÉê~ Ñ®êÇî®ÖÉåI 
çÅÜ âä~êÖ∏ê~ çã ÄóíçãíÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ íáää ÇÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë P ëÉâíáçåÉê é™ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î î®ÖÉåK 
pÉâíáçåÉêå~ êáí~ÇÉëI ÇçÅâ Üáíí~ÇÉë áåÖÉí âçä íáää Ç~íÉêáåÖK c®êÇî®ÖÉåë 
ëíê®ÅâåáåÖ ã®ííÉë áå ãÉÇ admpK bíí ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë á ÇÉå ÇÉä ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã Öê®åë~ê ìéé ãçí ÄóíçãíÉåK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OSSQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

p~åâí gçÜ~ååÉë NPUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

p~åâí gçÜ~ååÉë UQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OSSR çÑ OUVS 



 

^fp kê 
PRRT 

üê 
OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ ^ëâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë píáÄ¨ìë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI íÉÖÉäI ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™äK 
hìäíìêä~ÖêÉå áååÉÜ∏ää íÉÖÉäI âçäëí®åâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ ëéáâK fåÖ~ ÑóåÇ 
ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê ®äÇêÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉå çÅÜ 
ëíçäéÜ™äÉå ®ê ë~ååäáâí Ñê™å NTMMJNVMMJí~äÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OSSS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRRP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píóêëí~ÇI ^ÖÉíçãí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ îáää~íçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éíí çë®âÉêí ëíçäéÜ™ä íçäâ~ÇÉë ëçã êÉëíÉêå~ ~î Éå 
ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íëK f ™âÉêå Ñ~ååë Éå ÇÉä ëâ®êîáÖ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK 
fåÖ~ ∏îêáÖ~ ÑóåÇK o^û rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê ~íí áåÖ~ óííÉêäáÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

píóêëí~Ç NNPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

píóêëí~Ç NNPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ píóêëí~Ç 

áÇ~ OSST çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PRMT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kçêëÜçäã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~êáÉ lÜäë¨å 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~ê\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå î®åÇéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå ~âíìÉää~ éä~íëÉå ìíÖ∏êë ~î Éíí áãéÉÇáãÉåí é™ îáäâÉå Éíí ëí∏êêÉ 
ëÉåíáÇ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉ äáÖÖÉêK o∏àåáåÖëê∏ëÉí ÄÉëíçÇ ~î ëí∏êêÉ ëíÉå~ê EMIOMJ 
MIRM ã ëíçê~F á óí~å ãÉÇ~å ÇÉí ìåÇÉê ÇÉëë~ Ñ~ååë Éå ã~íí~ ~î ãáåÇêÉ 
EMIMIRJMINR ã ëíçê~F ëíÉå~êK aÉ ëí∏êêÉ ëíÉå~êå~ ~îä®Öëå~ÇÉë ãÉÇ 
Öê®îã~ëâáåK _ä~åÇ ÇÉã Ñ~ååë ëéê®åÖëíÉå~ê ÉääÉê ëéê®Åâí~ ëíÉå~ê îáäâÉí 
áåÇáâÉê~ê Éå ãóÅâÉí ëÉå Ç~íÉêáåÖ Ñ∏ê íáääâçãëíÉå ~î ê∏ëÉíK 
råÇÉê ÇÉ ëíçê~ ëíÉå~êå~ Ñ~ååë Éå ã~íí~ ~î å~íìêëíÉå çÅÜ Ñäáëçê Ñê™å ÇÉ 
ëéê®Åâí~ ëíÉå~êå~K fåÖÉí ëçí ÉääÉê âçä Ñ~ååë Ää~åÇ ëíÉå~êå~K _ÉêÖÉí 
êÉåë~ÇÉë Ñê™å ëíÉåã~íí~å çÅÜ ÄÉêÖÉí ëçé~ÇÉë êÉåí á ëóÑíÉ ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã 
ÇÉí Ñ~ååë ëâ™äÖêçé~ê ÉääÉê êáëíåáåÖ~êK fåÖÉí ~î ÇÉíí~ Ñ~ååë é™ ÄÉêÖÉí ë™ 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãë ~åëÉê ~íí Éå Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖ ~î ÇÉåå~ 
ÇÉä ~î çãê™ÇÉí ®ê ã∏àäáÖ ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâíK 

áÇ~ OSSU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç ORRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

áÇ~ OSSV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSON OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_àìêëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ë∏âëÅÜ~âí ìéé áåçã çãê™ÇÉí ë~ãí ä®åÖë Éå 
éä~åÉê~Ç î®Öëíê®ÅâåáåÖK fåçã Éíí Å~ PMñOM ã EsJ£F ëíçêí çãê™ÇÉ á ÇÉå 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î íçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
á Ñçêã ~î Q ëíçäéÜ™äI N Öêçé çÅÜ P Ü®êÇ~êK lãê™ÇÉí ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®ê 
î®ä ~îÖê®åë~í ãçí ë∏ÇÉê çÅÜ î®ëíÉêI ãçí åçêê çÅÜ Ñ∏êãçÇäáÖÉå ®îÉå ãçí 
∏ëíÉê ~åëäìíÉê çãê™ÇÉí íáää Öê~îÑ®äíÉíI oóëí~Ç NTUWNK 

áÇ~ OSTM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

oóëí~Ç NTTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

oóëí~Ç NTUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oóëí~Ç 

áÇ~ OSTN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQRV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£îÉêÄóI d™ëÉä∏íI qáåÖÉíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Éêë®ííåáåÖëî®Ö~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 
sáÇ £îÉêÄó çÅÜ d™ëÉä∏í ã~ëâáåÖê®îÇÉë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí 
NMM ä∏éãÉíÉê á ™âÉêóí~ ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê 
Éêë®ííåáåÖëî®ÖÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
sáÇ qáåÖÉíçêé ã~ëâáåÖê®îÇÉë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí NOM 
ä∏éãÉíÉê á ™âÉêóí~ çÅÜ Ü~Öã~êâ ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê 
Éêë®ííåáåÖëî®ÖÉåK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ö∏ê Ç®êÑ∏ê ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí ÄóÖÖå~íáçåÉêå~ 
~î Éêë®ííåáåÖëî®Ö~ê îáÇ £îÉêÄóLd™ëÉä∏í ë~ãí qáåÖÉíçêé â~å ìíÑ∏ê~ë ìí~å 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ OSTO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dáëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ pã™ä~åÇ d®êÇëÉêìã 

áÇ~ OSTP çÑ OUVS 



 

 

  
 

 

 

^fp kê üê 
PQRU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
iáåÇ∏I j~êÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åä®ÖÖåáåÖ ~î î®Öçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 

s®ÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí Ö™ Ñê™å iáåÇ∏ íáää j~êÄó á kçêêâ∏éáåÖë ∏ëíê~ 
ìíâ~åíK i®åÖÇÉå ®ê ÄÉê®âå~Ç ~íí Ääá Å~ PMMM ãÉíÉê çÅÜ ÄêÉÇÇÉå íáää Å~ 
OM ãÉíÉêK s®ÖÉå âçããÉê ~íí ~åëäìí~ íáää éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á j~êÄóK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î Éå 
∏îÉêëáâíäáÖ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉ ë~ãí ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK fåîÉåíÉêáåÖÉå 
î~ê Ñê®ãëí áåêáâí~Ç é™ ~íí ìééí®Åâ~ åó~ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêK aÉå ~åÇê~ 
Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë Ñóê~ åó~ äçâ~äÉê ãÉÇ ëâ™äÖêçé~ê 
E£ij äI QI R çÅÜ SFI Éå íçêéä®ãåáåÖ E£ij OF çÅÜ Éå Ü®Öå~Ç E£ij PFK 
^î ÇÉëë~ âçããÉê Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä E£ij NF çÅÜ íçêéä®ãåáåÖÉå E£ij 
OF ÇáêÉâí ~íí é™îÉêâ~ë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåK f j~êÄó Ö™ê ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÉåÇ~ëí Å~ PM ãÉíÉê Ñê™å Éå ëâ™äÖêçéëäçâ~ä 
Ea~ÖëÄÉêÖ NQQWNFK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé O ∏ééå~åÇÉë íçí~äí UR ëÅÜ~âíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ íî™ ~îëåáíí ~î ÇÉå 

áÇ~ OSTQ çÑ OUVS 



 

 
 

éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåK bå ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìééÉ é™ Éíí áãéÉÇáãÉåí á 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåë î®ëíê~ ÇÉäK aÉåå~ ÇÉä ~î î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë 
ÇçÅâ ~î Éñéäç~í∏êÉå ìåÇÉê Ñ®äí~êÄÉíÉíë Ö™åÖ çÅÜ Ç®êÑ∏ê âçããÉê ë™äÉÇÉë 
áåíÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ~íí é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK f î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå 
ëKâK a∏ãÉëí~ÇëÜ~ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉíLä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ ~î Üìã∏ë ë~åÇ ãÉÇ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~êI 
íê®âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K sáÇ £ij ä çÅÜ O ∏ééå~ÇÉë áåÖ~ ëÅÜ~âíK fåÖ~ 
ëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë ÜÉääÉê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää a~ÖëÄÉêÖ NQQWNFK f ∏îêáÖ~ 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ NQQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ OSTR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQRT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cä~ëÄà∏êâÉI hçäîÉíçêéI e®ää~I d™ääÄç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NS âã ~î ÇÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíÉíI î~ê~î Å~ 
NQIR âã çãÑ~íí~ÇÉ åóëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäK i®åÖë Éå Å~ NIR âã ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ ëâÉÇÇÉ äáåÄóíÉ á ÄÉÑáåíäáÖ ÉääÉÇåáåÖëÖ~í~K bå ëíçê ÇÉä ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäå ÄÉê∏êÇÉ î®ÖÄ~åâK 
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ íêÉ ëí®ääÉå ìíãÉÇ 
ëÅÜ~âíëíê®Åâ~åK sáÇ hçäîÉíçêé á oÉÖå~ ëçÅâÉåI Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíI 
âçåíêçääÉê~ÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖÉå ä®åÖë Éå Å~ QR ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ cä~ëÄà∏êâÉI é™ ëà∏å cä~íÉåë î®ëíê~ 
ëáÇ~I âçåíêçääÉê~ÇÉë Éå Å~ QMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÖÉåçã 
ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã 
Éíí éêÉëìãíáîí Äçéä~íëä®ÖÉK båÇ~ëí å~íìêäáÖ~ àçêÇä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK kk£ 
çã e®ää~ Ö™êÇI Éå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíI âçåíêçääÉê~ÇÉë Éå Å~ RMM ã ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ ÖÉåçã ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK aÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå 
ä∏éíÉ ∏îÉê ®åÖëJ çÅÜ ™âÉêã~êâ çÅÜ Ñ∏äàÇÉ ä®åÖë Éå Å~ OTM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ 
î®ÖÉå ìéé ãçí e®ää~ Ö™êÇK f Éíí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå á ™âÉêã~êâ ìíãÉÇ î®ÖÉå 

áÇ~ OSTS çÑ OUVS 



 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íêçäáÖí ëíçäéÜ™äK h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå àìëíÉê~ÇÉë Ü®ê ™í 
åçêÇî®ëí Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ áåíê™åÖ á Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oáëáåÖÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ oÉÖå~ 

áÇ~ OSTT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRMQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâ®êÄä~Åâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääI ë~ãí Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

iÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ á å®êÜÉíÉå ~î Éíí Öê~îÑ®äíI hìääÉêëí~Ç PTWNI ë~ãí íî™ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå ÄÉä®Öå~ áåçã NMM ã 
Ñê™å jçí~ä~ ëíê∏ãK 
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Ñà®êêî®êãÉëíê®Åâ~åK f 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ N ÇêçÖë T ëÅÜ~âíI á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ O ÇêçÖë Q 
ëÅÜ~âíI áåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë R ëÅÜ~âíK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™îÉêâ~ë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

áÇ~ OSTU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìääÉêëí~Ç PTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìääÉêëí~Ç 

áÇ~ OSTV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRMR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
s®ååÉÄçêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

^êÄÉíÉí áååÉÑ~íí~ÇÉ Ä™ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ã~êââ~ÄÉä ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î 
ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖK p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ OIM âã Ñ∏ê 
ã~êââ~ÄÉäåK iìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâ~ ê~ëÉê~ë ®ê Å~ MIR âã ä™åÖK 
_ÉëáâíåáåÖ çÅÜ íÉêê®åÖêÉâçÖåçëÉêáåÖ ~î ëíê®Åâ~å Ñ∏ê ã~êââ~ÄÉäå 
êÉëéÉâíáîÉ äìÑíäÉÇåáåÖÉå Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíëK j~êââ~ÄÉäå Çê~ë íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå á î®Öëä®åí ÉääÉê á î®ÖÄ~åâK s~êâÉå ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäå 
ÉääÉê ê~ëÉêáåÖÉå ~î äìÑíäÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏ê â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê 
éçíÉåíáÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖëä®ÖÉåK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ö∏ê Ç®êÑ∏ê 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí ~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ OSUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêáëíÄÉêÖ 

áÇ~ OSUN çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PRMS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâ®äëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
dê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
â~ãI ëÅê~ã~ë~ñI Äê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å çãÑ~íí~ÇÉ Å~ OMMM ãOK fåçã 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åI ëçã Ä~å~ÇÉë ~î ÜÉäíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ Öê~î~ê çÅÜ 
PM Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ™âÉêã~êâ çÅÜ ÇÉ ÑäÉëí~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ëâ~Ç~ÇÉ ~î éäçÖÉåK aÉ Ñóê~ Öê~î~êå~ ëóåíÉë ëçã 
ÇáÑÑìë~ ã∏êâ~ Ñä®Åâ~ê ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåK aÉ ìééîáë~ÇÉ ~ää~I ìíçã ÉåI Éíí 
Çàìé é™ Å~ R ÅãK f Éå ~î Öê~î~êå~ Ñ~ååë Éå ëÅê~ã~ë~ñ ëçã ÄÉî~ê~íë î®ä 
éÖ~ ~íí ÇÉå ëíçÇ åÉÇëíìÅâÉå á äÉê~å ãÉÇ Ü~åÇí~ÖÉí åÉÇ™íK aÉ ∏îêáÖ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ìééîáë~ÇÉ ®îÉå ÇÉ Éíí Çàìé é™ Å~ R ÅãK aÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëíçäéÜ™äÉå ÄáäÇ~ÇÉ áåÖÉå íóÇäáÖ ëíêìâíìê ëçã âìåÇÉ íçäâ~ëK 
c∏êìíçã ëÅê~ã~ë~ñÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå Ñê~ÖãÉåíÉê~Ç â~ãI çÅâë™ 
ÇÉå ä™Ö á Éå ~î Öê~î~êå~K bå ~î Öê~î~êå~ ®ê `NQJÇ~íÉê~Ç íáää QQMJSOM É 
hê çÅÜ ëÅê~ã~ë~ñÉå â~å íóéçäçÖáëâí Ç~íÉê~ë íáää çãâêáåÖ SMMJTOR É âêK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê ÇÉå óííÉêëí~ ÇÉäÉå ~î sáäÜÉäãëÄÉêÖë Öê~îÑ®äí EhîáääáåÖÉ 
NRWNF ëçã Öê®îÇÉë ìí NVVO çÅÜ NVVPK a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
Ñê®å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ Öê~î~ê Ñê™å îÉåÇÉäíáÇK 
råÇÉê ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉëW Q Äê~åÇÖê~î~êI N ëíÉåé~ÅâåáåÖI NM 

áÇ~ OSUO çÑ OUVS 



 

ëíçäéÜ™äI N ÖêçéI U Ü®êÇ~êI N åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ V éáååÜ™äK máååÜ™äÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~K 
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åë çãÑ~ííåáåÖ ÄÉëí®ãÇÉë ìåÇÉê Éíí ã∏íÉ ãÉÇ 
kçêêâ∏éáåÖë âçããìåI i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å çÅÜ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ÇÉå ON àìåá OMMRK a™ ÄÉëä∏íë ~íí ÉåÇ~ëí 
Éå ÇÉä ~î ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã é™íê®ÑÑ~íë ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâìääÉ 
ëäìíìåÇÉêë∏â~ëK päìíìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ìíÖàçêÇÉ ìåÖÉÑ®ê Ü®äÑíÉå ~î ÇÉå 
óí~ ëçã ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë áååÉÜ™ää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
aÉå êÉëíÉê~åÇÉ óí~å Eëçã ä™Ö å®êã~ëí bQW~åF âçã áåíÉ íáää 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ ÇÉå âìåÇÉ ÄÉî~ê~ë ëçã Éíí Öê∏åçãê™ÇÉK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hîáääáåÖÉ NRWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ OSUP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQRR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£ëíê~ pâêìâÉÄóI iáääâóêâ~I q∏êåÉî~ää 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î ÉääÉÇåáåÖëå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 

^êÄÉíÉí áååÉÄ~ê ~íí Ü∏Öëé®ååáåÖëäìÑíäÉÇåáåÖ Éêë®ííë ãÉÇ àçêÇâ~ÄÉäI 
äìÑíäÉÇåáåÖ~ê ê~ëÉê~ë çÅÜ ÄÉÑáåíäáÖ~ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉê á äìÑí Éêë®ííë 
ãÉÇ ã~êâëí~íáçåÉêK 
oÉëìäí~íÉí ~î ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí â~ÄÉäå âçããÉê ~íí é~ëëÉê~ áåíáää Éíí 
~åí~ä â®åÇ~ ÑçêåJ çÅÜ âìäíìêä®ãåáåÖ~êK sáÇ ê~ëÉêáåÖÉå ~î ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
äìÑíäÉÇåáåÖÉå âçããÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~íí ÄÉê∏ê~ëK _óÖÖ~åÇÉí ~î 
ã~êâíê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉêå~ âçããÉê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó QNWNJO 
qî™ âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™ Éå Ü∏àÇK h~ÄÉäå éä~ÅÉê~ë åÉÇ~åÑ∏ê 
Ü∏àÇÉåI á ™âÉêã~êâI îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ áåíÉ ÄÉê∏êëK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó NMVWN 
bå ëíÉåë®ííåáåÖ é™ ÄÉêÖëâä~ÅâK h~ÄÉäå éä~ÅÉê~ë é™ ~åÇê~ ëáÇ~å î®ÖÉå 
çÅÜ Öê~îÉå ÄÉê∏êë áåíÉ ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó UPWNJO 

áÇ~ OSUQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

 

qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™ Éå Ü∏àÇ áåíáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉK e®ê ëâ~ â~ÄÉäå Çê~ë á 
™âÉêã~êâ çÅÜ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉå ëâ~ éä~ÅÉê~ë á ™âÉêâ~åíÉåK 
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êë áåíÉ ~î ~êÄÉíÉíK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó UVWN 
bå ëíÉåë®ííåáåÖ é™ âê∏åÉí ~î Éå ãçê®åêóÖÖK h~ÄÉäå éä~ÅÉê~ë ë∏ÇÉê çã 
î®ÖÉå çÅÜ ÄÉê∏ê áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó STWN çÅÜ UQWN 
kçêê çã î®ÖÉå äáÖÖÉê Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ pâêìâÉÄó UQWN é™ âê∏åÉí ~î Éå 
Ü∏àÇK aÉí ÄÉëí™ê ~î NR ëóåäáÖ~ Öê~î~êK p∏ÇÉê çã î®ÖÉåI é™ ëóÇ∏ëíëáÇ~å 
~î Éå Ü∏àÇ äáÖÖÉê £ëíê~ pâêìâÉÄó STWN ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
h~ÄÉäå ëâ~ éä~ÅÉê~ë é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å çã î®ÖÉå á â~åíÉå é™ Éå ™âÉê çÅÜ 
ÄÉê∏ê áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
iáääâóêâ~ NVWN 
píÉåë®ííåáåÖ ÄÉä®ÖÉå é™ âê∏åÉí ~î Éå Ü∏àÇ çÅÜ áåíáää ÇÉåå~ Éå ÄóíçãíK 
båäáÖí Éå ä~åíã®íÉêá~âí Ñê™å NTPO Ñáååë Ü®ê ûêåÉëí~Çë Ö~ãä~ íçãíK 
båäáÖí ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖÉå NVQT Ñ~ååë íî™ ëóåäáÖ~ ÜìëÖêìåÇÉêK 
_óíçãíÉå ®ê áåíÉ oJã~âêÉê~Ç Ç™ Éå Ö™êÇ ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñáååë âî~êK 
rêëéêìåÖäáÖÉå éä~åÉê~ÇÉë â~ÄÉäå ~íí Çê~ë á åçêÇçëíäáÖí êáâíåáåÖ ê~âí ∏îÉê 
ÄóíçãíÉåK a™ ÇÉíí~ ëâìääÉ é™îÉêâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉëäçÖ rs £ëí Éå 
êÉîáÇÉê~Ç ëíê®ÅâåáåÖ ä®åÖë ãÉÇ î®ÖÉåK aÉåå~ ëíê®ÅâåáåÖ Ü~ê ëÉå~êÉ 
®åÇê~íë ~î ìíÑ∏ê~êÉå çÅÜ ëâ~ åì ä®ÖÖ~ë á Éå ™âÉê ë∏ÇÉê çã Ü∏àÇÉå Ç®ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ÄÉä®Öå~K aÉåå~ éä~ÅÉêáåÖ ìíÖ∏ê áåÖÉí ÜáåÇÉê Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖK 
lãê™ÇÉ N £ëíê~ pâêìâÉÄó ëçÅâÉå 
lãê™ÇÉ îáÇ pçäÄ~Åâ~ ÄÉÇ∏ãÇÉë îáÇ Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖÉå ëçã Éíí 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK aÉí ÄÉëí™ê ~î Éå Ü∏àÇ á ä~åÇëâ~éÉí 
ëçã áÇ~Ö ÄÉëí™ê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ÄÉíÉëã~êâK fåçã ÄÉíÉëã~êâÉå Ñáååë 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå £ëíê~ pâêìâÉÄó TSWNI Å~ NRM ã Ñê™å î®Öâ~åíÉåK a™ ÇÉí 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí âÉÇàÉÖê®îåáåÖ áåíáää î®ÖÇáâÉí Ö∏ê ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ é™ 
ÉîÉåíìÉää~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ®å Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖI Ñ∏êÉëä™ë 
ÇÉåå~ ãÉíçÇ Ü®êK 
o~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ 
£ëíê~ pâêìâÉÄó QNWNJO 
qî™ âî~Çê~íáëâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™ Éíí âê∏å ~î Éå ãçê®åÜ∏àÇK bå ëíçäéÉ 
®ê åÉÇÖê®îÇ Éíí é~ê ãÉíÉê áÑê™å Éå ~î Öê~î~êå~K e®ê Ä∏ê ëíçäéÉå ë™Ö~ë 
åÉÇK 
£ëíê~ pâêìâÉÄó UQWN 
dê~îÑ®äí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î NR Öê~î~ê é™ Éíí âê∏å ãÉÇ ÄÉêÖ á Ç~ÖÉåK bå ëíçäéÉ 
®ê åÉÇÖê®îÇ éêÉÅáë áåíáää Éå Öê~îK aÉå ~åÇê~ ëíçäéÉå ®ê 
éä~ÅÉê~Ç á å®êÜÉíÉå ~î Öê~î~êå~K e®ê Ä∏ê ëíçäé~êå~ ë™Ö~ë åÉÇK 
q∏êåÉî~ää~ OOTWNJP 
cçêåä®ãåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ Äçéä~íë 
é™ Éå ãçê®åÜ∏àÇK a™ Äçéä~íëÉåë ìíëíê®ÅâåáåÖ ®ê çâ®åÇ â~å Éå 
Äçêíí~ÖåáåÖ ~î ëíçäéÉå ëâ~Ç~ ÉîÉåíìÉää~ ä®ãåáåÖ~êK m™ Ü∏àÇÉå Ä∏ê 
ëíçäéÉå ë™Ö~ë åÉÇK 

p~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë â~å â~ÄÉäå éä~ÅÉê~ë ÉåäáÖí éä~åÉêå~ çÅÜ 
äìÑíäÉÇåáåÖÉå â~å ê~ëÉê~ë çã Ü®åëóå í~ë íáää ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã 
ÄÉê∏êëK j~êâíê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåÉêå~ é™îÉêâ~ê áåíÉ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ OSUR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ pâêìâÉÄó QNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó QNWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó NMVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó UPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó UPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó UVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó STWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíê~ pâêìâÉÄó UQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

iáääâóêâ~ NVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáääâóêâ~ 

iáääâóêâ~ NVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáääâóêâ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ pâêìâÉÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáääâóêâ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ OOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ OOTWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

q∏êåÉî~ää~ OOTWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ q∏êåÉî~ää~ 

áÇ~ OSUS çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PQRQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
j~êÄóI rååÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêI íçêéI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

mêçÖê~ãçãê™ÇÉí ëâ~ää ÇÉí~äàéä~åÉê~ë á íêÉ Éí~ééÉêI ä j~êÄóI O 
Ç~äÖ™åÖÉåI P rååÉêëí~ÇK aÉå åì ~âíìÉää~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
Éí~éé O çÅÜ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö®ääÉê ~ää~ P Éí~ééÉêå~K 
lãê™ÇÉí ®ê íçí~äí Å~ NQQ Ü~ ëíçêíK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉ 
Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ä ìåÇÉê î™êÉå OMMRK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éäî~ çÄàÉâíK káç ~î ÇÉëë~ ÄÉê∏êë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåI çÄàÉâí äI OI PI QI SI TI UI V çÅÜ NMK fåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñáååë Éäî~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI a~ÖëÄÉêÖ PMWNI 
PNWNI POWNI PRWNI SNWNI SRWNI NPRWNI NPSWNI NPUWNI NPVWN çÅÜ NQMWN K ^î 
ÇÉëë~ âçããÉê a~ÖëÄÉêÖ PNWNI PRWNI SRWNI NPRWNI NPSWNI NPVWN çÅÜ 
NQMWN ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
lÄàÉâí äI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~îJ çÅÜ Äçéä~íëä®ÖÉK píÉåáÖ ãçê®å™ë á ëâçÖëã~êâ EÄ~êêFI 
Å~ NUM ñ PM ã EksJp£FK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ QMMM ã K qçí~äí ∏ééå~ÇÉë íáç 
ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖëáâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí OI a~ÖëÄÉêÖë ëå 

áÇ~ OSUT çÑ OUVS 



 
  

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI Å~ SM ñ OM ã EksJp£FK hê∏å ~î ãçê®å™ë á 
ëâçÖëã~êâ EÄ~êêFK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ VMM ã K qçí~äí ∏ééå~ÇÉë íêÉ ëÅÜ~âíK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí PI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI Å~ SM ñ PM ã EkJpFK jçê®åéä~í™ á ëâçÖëã~êâ 
EÄ~êêFK lÄàÉâíÉí 
î~ê Å~ NNMM ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë ëÉñ ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ Ñê~ãâçãK 
lÄàÉâí QI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI Å~ SM ñ QM ã EksJp£FK píÉåÄìåÇÉåI ë~åÇáÖ 
ãçê®å á ëâçÖëã~êâ EÄ~êêFK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ NSMM ã K qçí~äí ∏ééå~ÇÉë íêÉ 
ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí SI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI Ñä~Åâ ëäìííåáåÖ á ™âÉê çÅÜ ëâçÖëã~êâ 
EÄä~åÇëâçÖF NOM ñ UM ã EkJpF é™ Ü∏àÇ ∏îÉê Ñ∏êÉ ÇÉíí~ Ü~îëîáâK lÄàÉâíÉí 
î~ê Å~ T SMM ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë OM ëÅÜ~âíK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 
lÄàÉâí TI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI ëíÉåê∏àÇ óí~ é™ éä~í™ çÅÜ ëóÇî®ëí ëäìííåáåÖ ~î 
ãçê®åÜ∏àÇ ãÉÇ ÄÉêÖ ∏îÉê Ñ∏êÉ ÇÉíí~ Ü~îëîáâI SM ñ PM ã E £JsFK 
lÄàÉâíÉí î~ê Å~ NRMM ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë NP ëÅÜ~âíK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
çÄàÉâíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 
lÄàÉâí UI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI Ñä~Åâ ëäìííåáåÖ á Ü~Öã~êâ ãçí åçêÇI NRM ñ PM 
ã EksJpsFK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ PUMM ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë Éäî~ ëÅÜ~âíK f 
ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK fåçã çÄàÉâíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ëé™ê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖ á 
Ñçêã ~î ™êÇÉêëé™êK 
lÄàÉâí VI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI áãéÉÇáãÉåí îáÇ ™âÉêI NQM ñ SM ã EkJpFK m™ 
áãéÉÇáãÉåíÉí Ñáååë Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉI ëçã Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë î~ê~ ëÉåíáÇ~K 
lÄàÉâíÉí Ñçêíë®ííÉê ìí~åÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ TUMM 
ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
lÄàÉâí NMI a~ÖëÄÉêÖë ëå 
_ÉëâêáîåáåÖW _çéä~íëä®ÖÉI ™âÉêã~êâI NUM ñ RM ã E£JsFK lÄàÉâíÉí î~ê Å~ 
TOMM ãOK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë OR ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a~ÖëÄÉêÖ PNWN 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~îI êÉëí ëíÉåK bå óí~ ∏ééå~ÇÉë îáÇ a~ÖëÄÉêÖ PNWNK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a~ÖëÄÉêÖ PRWN 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~îI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë Éäî~ 
ëÅÜ~âí îáÇ a~ÖëÄÉêÖ PRWNK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a~ÖëÄÉêÖ SRWN 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~î~êI ìééÖáÑíÉê çã Ü∏Ö~êK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë Éäî~ ëÅÜ~âí 
îáÇ a~ÖëÄÉêÖ SRWNK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
a~ÖëÄÉêÖ NPRWN 

áÇ~ OSUU çÑ OUVS 



 

 
 

 

_ÉëâêáîåáåÖW qçêéä®ãåáåÖI ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ëéáëê∏ëÉK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë Éäî~ 
ëÅÜ~âíK pé™ê ~î ~Öê~êîÉêâë~ãÜÉí á Ñçêã ~î Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ íÉêê~ëëâ~åíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ë~ãí Éå ÇÉä ~î Éå ÜìëÖêìåÇK 
a~ÖëÄÉêÖ NPSWN 
_ÉëâêáîåáåÖW cçëëáä ™âÉêã~êâ áåçã Éíí Å~ NMM ñ TM ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íêÉ ™âÉêóíçêK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âíK f çãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçëëáä™âÉêã~êâ ãÉÇ ™âÉêóíçêI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 
íÉêê~ëëâ~åíÉêK 
a~ÖëÄÉêÖ NPVWNJQ 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~îÖêìéé çã Ñóê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
í~êî~ÇÉë Éå Öê~î ~î ë~ãí ∏ééå~ÇÉë OO ëÅÜ~âíK ^åí~äÉí â®åÇ~ Öê~î~ê 
∏â~ÇÉ Ñê™å Ñóê~ íáää ëÉñ ë~ãí âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå çë®âÉê Öê~î áåçã 
çãê™ÇÉíK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëíóÅâÉå Ü®êÇ~êK 
a~ÖëÄÉêÖ NQMWN 
_ÉëâêáîåáåÖW dê~îI çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖK råÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
lÄàÉâí NK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖ Ä∏ê a~ÖëÄÉêÖ PRWNI NPSWN çÅÜ NPVWNJQ 
ëäìíìåÇÉêë∏â~ëK a~ÖëÄÉêÖ NPRWN çÅÜ çÄàÉâí SI T çÅÜ U Ä∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ëK c∏êìíë~íí ~íí ÇÉ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î a~ÖëÄÉêÖ SRWN áåíÉ 
âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Éå Éñéäç~íÉêáåÖ ÄÉÜ∏îë áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
áåë~íëÉê Ç®êK ûîÉå çã áåÖÉå Öê~î âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë îáÇ a~ÖëÄÉêÖ PNWN 
Ü~ê ÇÉå êÉëí~ ëíÉåÉå Éíí âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉ çÅÜ Ä∏ê âî~êëí™ ÉääÉê 
ÇçâìãÉåíÉê~ë îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖK sáÇ a~ÖëÄÉêÖ NQMWN çÅÜ 
çÄàÉâí äI OI PI QI V çÅÜ NM ÄÉÇ∏ãë áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê 
î~ê~ å∏Çî®åÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

a~ÖëÄÉêÖ PNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NQMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ SRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ NPRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

a~ÖëÄÉêÖ PRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ a~ÖëÄÉêÖ 

áÇ~ OSUV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQRP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
iÉÇÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®åÖåáåÖ ~î ~îäçééëå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK p∏âëÅÜ~âíÉå ∏ééå~ÇÉë áåçã ÇÉå ëíê®Åâ~ ëçã 
î~ê ~îëÉÇÇ Ñ∏ê ~îäçééëäÉÇåáåÖÉå 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé äI âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåíáää ÇÉå 
~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ñáååë Ää~åÇ ~åå~í ÇÉå ë™ â~ää~ÇÉ 
iÉÇÄÉêÖëÜ∏ÖÉå EiÉÇÄÉêÖ RWNFK j∏àäáÖÜÉí Ñ~ååë Ç®êÑ∏ê ~íí 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~êI íáää ÉñÉãéÉä Öê~î~êI ëçã áåíÉ ®ê 
ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâ ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâáåÖêÉééÉíK sáÇ 
Öê®îåáåÖÉå ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
açÅâ íáääî~ê~íçÖë âî~êíë Ñê™å ã~êâóí~å á ~åëäìíåáåÖ íáää ë∏âëÅÜ~âí NO íáää 
NSK hî~êíëÉå î~ê ÄÉ~êÄÉí~Ç çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Äáéçä®ê â®êå~ çÅÜ Ñóê~ 
~îëä~ÖK lã ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Éå ëíê~åÇÄìåÇÉå ëä~Öéä~íë â~å âî~êíëÉå 
Ç~íÉê~ë ãÉää~å UPMM J U QMM _m Eçâ~äFK 

áÇ~ OSVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

áÇ~ OSVN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQRO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
rääëí®ãã~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êÇàìé~Ç ∏îÉêëáâíëéä~å çÅÜ ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI 

fåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ î~äÇÉë NT çÄàÉâí ìí Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé 
OK ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK 
f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ ®îÉå Éå âìäíìêÜáëíçêáëâ ÄÉÇ∏ãåáåÖ áåÑ∏ê Éå 
ÉîÉåíìÉää î®Öëíê®ÅâåáåÖ ëçã ®ê í®åâí ~íí âçêë~ rääëí®ãã~ë Üáëíçêáëâ~ 
ÄóíçãíK 
fåçã ëàì ~î çÄàÉâíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ñê®ãëí 
á Ñçêã ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ë~ãí ëíçê~ óíçê ãÉÇ ®äÇêÉI 
íêçäáÖÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÇäáåÖëä~ÖÉêK aÉ åì é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏ê 
Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ áåÑ∏ê Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ∏êÉëä™ê rs £ëí 
~íí ë~ãíäáÖ~ ÇÉëë~ ëàì çÄàÉâí çãÑ~íí~ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lÄàÉâí Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê lÄà fsI sI sfI sffI sfffI fuI 
uffK 
lÄà fsI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê EÜ®êÇI ëíçäéÜ™äI Öêçé~êF ë~ãí ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK 

áÇ~ OSVO çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

lÄà sI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê EÜ®êÇI ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖF ë~ãí ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK 
lÄà sfI Ü®êÇ á î®ëíê~ ÇÉäÉåI çÇäáåÖëä~ÖÉê á î®ëíê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
çÄàÉâíÉíK 
lÄà sffI çÇäáåÖëä~ÖÉêK lÄà sff ~åëäìíÉê íáää Éå íáÇáÖ~êÉê êÉÖáëíêÉê~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖ Ei~åÇÉêóÇ OPVWNF 
lÄà sfffI Äçéä~íëI ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉêK 
lÄà fuI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Öê~îLçÇäáåÖëê∏ëÉ\ 
lÄà uffI ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ êÉëí ëíÉåK _™Ç~ î~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ 
ëçã i~åÇÉêóÇ OSPWN çÅÜ OONWNK pÅÜ~âí íçÖë ìéé Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã 
ëíÉåëíê®åÖÉå Ñ~ååë ÄÉî~ê~Ç ìåÇÉê éäçÖLíçêîä~ÖêÉíI îáäâÉí îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ 
Ñ~ääÉíK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå é~ëëÉê~ê ê~âí ∏îÉê ÄóÖÖåáåÖëíçãí åê PI ÉåäáÖí NSVT 
™êë ÖÉçãÉíêáëâ~ ~îã®íåáåÖ ~î rääëí®ãã~ ÄóK _óå Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖ á 
ëâêáÑí Ñê™å NPNT çÅÜ ãÉÇ í~åâÉ é™ çãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë ÇÉí 
ã∏àäáÖÜÉí ~íí Üáíí~ Ñê~ãÑ∏ê~ääí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
Ñê~ã íáää Üáëíçêáëâ íáÇ áåçã ÄóíçãíÉåë Öê®åëÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OSPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OSVP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQRN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~êîÉëí~ÇI bÇëÄÉêÖ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iáë~ h i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
dê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI Öê~îÑ®äíI _óíçãíLÖ™êÇëíçãíI íçêé 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
fåîáÇ i~åÇÉêóÇ OUTWNI Öê~î çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK Epíê®Åâ~ NF 
fåîáÇ i~åÇÉêóÇ NOWNI î~ê ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å êÉÇ~å é™îÉêâ~Ç ~î 
ÄÉÑáåíäáÖ î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
Epíê®Åâ~ OF 
fåîáÇ i~åÇÉêóÇ PNUWNI ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóíçãíI î~ê ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å 
é™îÉêâ~Ç ~î ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖI ëíê®Åâ~å ëä®ééíÉëK Epíê®Åâ~ QF fåîáÇ 
i~åÇÉêóÇ PNVWNI íçêéä®ãåáåÖI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé ãÉÇ ê∏ÇÖçÇëÑóåÇK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK Epíê®Åâ~ RF 

áÇ~ OSVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

i~åÇÉêóÇ OUTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ NOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ PNVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OSVR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQSP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
aóÜ~ÖÉåI jìåâÖ®êÇÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë píáÄ¨ìë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ëíê®Åâ~å ãÉää~å pWí läçÑë âäçëíÉê Eá 
ë∏ÇÉêF çÅÜ pâÉå~™å Eá åçêêFK s®ëíÉê çã çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
_áëâçéëÜçäãÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ëçã ëéÉÖä~ê 
çãê™ÇÉíë âçééäáåÖ íáää ë™î®ä pWí läçÑë âäçëíÉê ëçã _áëâçéëÜçäãÉåK 
f ëä®åíÉå ãçí âäçëíÉêçãê™ÇÉí ™íÉêÑ~ååë Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
âäçÅâÖàìíåáåÖëÖêçéK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå Ö~åëâ~ ëíçê~ ã®åÖÇÉê 
ê~ëÉêáåÖëJ çÅÜ ~îÑ~ääëã~íÉêá~äI ë~ååçäáâí Ñê®ãëí Ñê™å âäçëíêÉíK 
m™ Éå éä~í™ ãÉää~å âäçëíêÉí çÅÜ ÇÉ ë~åâ~êÉ é~êíáÉêå~L™å Ñ~ååë Éíí é~ê 
Ñ~ëÉê ãÉÇ Éåâä~êÉ ÄóÖÖå~ÇÉêK m™ ë~ãã~ óí~ Ñ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
ìÖåëâçåëíêìâíáçåÉê ë~ãí âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ãóÅâÉí 
íê®âçä çÅÜ Äê®åÇ~ ë®ÇÉëâçêåK bíí ~î ÇÉëë~ ä~ÖÉê Ç~íÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íáää NNMMJNOMMJí~äK 
i®åÖêÉ åçêêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí é~ê ëí∏êêÉ íê®âçåëíêìâíáçåÉêK aÉå åçêê~I 
ëçã Ü~ê ìíÖàçêíë ~î Éå âáëíâçåëíêìâíáçåI Ö~î ãóÅâÉí ÉåÜÉíäáÖ~ 
ÇÉåÇêçâêçåçäçÖáëâ~ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ™ê NOTM ãÉÇ Éå Ñ∏êëí®êâåáåÖ á Ñçêã 

áÇ~ OSVS çÑ OUVS 



 

 

~î âê~ÑíáÖ~ ëíçäé~ê âêáåÖ NOUQK aÉå ë∏Çê~ ëçã íêçäáÖÉå Ü~ê ÑìåÖÉê~í ëçã 
Éå ëâçåáåÖ ãÉää~å ™å çÅÜ ÇÉí ÄÉÄóÖÖÇ~ çãê™ÇÉí Ö~î áåíÉ äáâ~ ÉåíóÇáÖ~ 
Ç~íÉêáåÖ~ê ãÉå ®ê ë~ååçäáâí ÄóÖÖÇ ëÉå~êÉK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ®îÉå Éå ãáåÇêÉ áåë~íë î®ëíÉê çã à®êåî®ÖÉåK 
póÑíÉí ãÉÇ ÇÉåå~ î~ê ~íí âçåíêçääÉê~ çÅÜ Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë âìåå~ âåóí~ 
ë~ãã~å ìééí®ÅâíÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~ê Ñê™å NVRMJí~äÉí 
ãÉÇ êÉëìäí~íÉå Ñê™å ÇÉ åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ á aóÜ~ÖÉåK 
hçåëíêìâíáçåÉå î®ëíÉê çã à®êåî®ÖÉå Ö~î á äáâÜÉí ãÉÇ 
âáëíâçåëíêìâíáçåÉå ÇÉåÇêçâêçåçäÖáëâ~ Ç~íÉêáåÖ~ê íáää çãâêáåÖ NOTM çÅÜ 
Ä∏ê ~ääíë™ î~ê~ ÇÉä ~î ë~ãã~ âçåëíêìâíáçåK 
aÉí ÄäÉî çÅâë™ âä~êí ~íí pâÉå~™å ®åÇê~í ëíê®ÅâåáåÖ Éíí ÑäÉêí~ä Ö™åÖÉê çÅÜ 
~íí çãê™ÇÉí î~êáí ãÉê î~ííÉåëàìâí ®å áÇ~ÖI â~åëâÉ Äáíîáë çÅâë™ Ü~Ñí 
∏ééå~ î~ííÉåóíçêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OSVT çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

^fp kê üê 
PQQV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÅâÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI î®ÖI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉéêçÖê~ã~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 

bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ âçåëí~íÉê~ë ~íí éä~åçãê™ÇÉí í~åÖÉê~ê 
pîáÉëí~Çë ®äÇëí~ â®åÇ~ íçãí Ers P á i~åÇÉêóÇë ëçÅâÉåFI ÄÉê∏ê Éå ã∏àäáÖ 
Ñçêåä®ãåáåÖ EÖê~îI i~åÇÉêóÇ NOUWNFI Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëíÉå™äÇÉêëÑ∏êÉã™ä 
Ei~åÇÉêóÇ OMOWNF çÅÜ íêÉ ëí∏êêÉI íçéçÖê~Ñáëâí ~îÖê®åë~ÇÉI 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉå Ç®ê ë~ååçäáâÜÉíÉå Ñ∏ê çî~å ã~êâ 
çã~êâÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãë î~ê~ ëíçêK 
f ÇÉ Ñ~ää éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ÄÉê∏ê ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ çãê™ÇÉå~ Ñ∏êÉëä™ë 
Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK lã ã~êâÉê~ÇÉ çãê™ÇÉå Éà ÄÉê∏êëI 
ÄÉÇ∏ãë ~íí Éñéäç~íÉêáåÖ~ê â~å ëâÉ ìí~å âçåÑäáâí ãÉÇ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK mä~åÉåë ÖÉåçãÑ∏ê~åÇÉ ÉåäáÖí ~âíìÉääí ÇÉí~äàéä~åÉÑ∏êëä~Ö 
ÄÉÇ∏ãë áåíÉ é™îÉêâ~ âìäíìêãáäà∏å é™ Éíí ÄÉíóÇ~åÇÉ ë®ííK aÉå Ö~ãä~ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖ ëçã ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñáååë âî~ê áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê 
ÇçÅâ î®êÇ ~íí ÄÉî~ê~I çÅÜ çã ã∏àäáÖí áåíÉÖêÉê~ á éä~å~êÄÉíÉíK 

áÇ~ OSVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ OMOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

i~åÇÉêóÇ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OSVV çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PQSR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí j~Ö~ëáåÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
pçÑá~ tÉååëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåFI ãóåíI âêáíéáéçêI ÄÉåI ÄêçåëâäáééI 
Äêçåëëã®äçêI Öàìíí~ééI Äìäíä™ëåóÅâÉäI îáâí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉí ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê E™êÇÉêJI 
éäçÖëé™êI Ü®Öå~ÇÉêI ÇáâÉF ëçã â~å ëÉé~êÉê~ë á ãáåëí íî™I íêçäáÖÉå íêÉI 
çäáâ~ Ñ~ëÉê Ñê™å Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ Ñê~ã á NUMMJ ÉääÉê NVMMJí~äK 
cê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñáååë Éå NQ`JÇ~íÉêáåÖ ~î Éíí ~î çÇäáåÖëä~ÖêÉå 
íáää ëäìíÉí ~î NNMMJI NOMMJí~äI ë™ ÇÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí çÇäáåÖÉå é™ éä~íëÉå 
Éí~ÄäÉê~íë íáÇáÖ~êÉ ®å î~Ç ëçã ®ê ëóåäáÖí á ÑóåÇã~íÉêá~äÉíK 
bíí ~åí~ä ëå~êäáâ~ Öêçé~ê ãÉÇ çâä~ê Ñìåâíáçå çÅÜ å™Öçå ëí∏êêÉ 
åÉÇÖê®îåáåÖ ~î äáâå~åÇÉ â~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK cóääåáåÖÉå á ÇÉëë~ Öêçé~ê 
áååÉÜ∏ää ã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJNTMMJí~äK 
ûîÉå Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä çÇ~íÉê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
cóåÇW 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë á î~Ç ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK 
P ãóåí Ñê™å NSMMJ ÉääÉê NTMMJí~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí Éå ã∏àäáÖ ãÉÇÉäíáÇ~ 
Äê~âíÉ~í ëçã ®ååì Éà ~å~äóëÉê~íëK 
hêáíéáéçê 

áÇ~ OTMM çÑ OUVS 



e~åíîÉêâë~îÑ~ää á Ñçêã ~î ë™Ö~í ÄÉå 
e~åíîÉêâë~îÑ~ää á Ñçêã ~î Äêçåëâäáéé çÅÜ Äêçåëëã®äíçê 
dàìíí~éé á âçéé~êäÉÖÉêáåÖ 
_ìäíä™ëåóÅâÉä 
sáâí 
hÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåF 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OTMN çÑ OUVS 



 

 
  

 

^fp kê üê 
PRMU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
^ëâ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
píÉåóñ~ Eâå~ÅâëíÉåFI âÉê~ãáâI âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~K 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éÉåÇÉäí™Öëëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

m™ Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë Ü∏Öëí~ éìåâíI ~ääÇÉäÉë 
áåíáää háãëí~Çî®ÖÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ 
ìíÖàçêÇÉë ~î T ~åä®ÖÖåáåÖ~êLä~ÖÉê ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ü∏ê íáää Éå ãáåÇêÉ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î ÇÉäë âìäíìêä~ÖÉêI î®ÖÖê®åå~ 
çÅÜLÉääÉê Éå ëí∏êêÉ Öêçé ëçã Üçê íáää ÇÉí ÉîÉåíìÉää~ ÜìëÉíë áåêÉ 
ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê EÅáêâ~ RñP ãFK f ∏ëíÉê î~ê âçåëíêìâíáçåÉå åÉÇÖê®îÇ íáää Éíí 
Çàìé ~î ãáåëí MIP ã çÅÜ ä~ÖêÉå åÉÇ ãçí ÄçííÉå î~ê ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ 
Eâî~êíëFK rí~åÑ∏ê âçåëíêìâíáçåÉå Ñ~ååë ÇÉäë Éå óí~ ãÉÇ ëçí ëçã â~å 
î~ê~ Éå ìíÇê~ÖÉå Ü®êÇ çÅÜ ÇÉäë Éíí é~ê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ëâ®êîëíÉå ëçã 
~åíáåÖÉå ®ê ëíçäéÜ™ä ~äíÉêå~íáîí Öêçé~êK 
cóåÇ ÖàçêÇÉë ~î Éå ëäáé~Ç ëíÉåóñ~ EÇá~Ä~ëF ëçã ëÉâìåÇ®êí Ü~ê ~åî®åíë 
ëçã âå~ÅâëíÉåI ÑäÉê~ Äáí~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ çÅÜ ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI 
~ääí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉåK píÉåóñ~å íóÇÉê 
é™ Éå åÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖ ãÉå Ü~ê ëÉâìåÇ®êí ~åî®åíë ëçã âå~ÅâëíÉå 
î~êÑ∏ê Éå å™Öçí óåÖêÉ Ç~íÉêáåÖ îÉêâ~ê êáãäáÖK hÉê~ãáâÉå çÅÜ îáëë~ Äáí~ê 
~î âî~êíëÉå íóÇÉê ëå~ê~êÉ é™ Éå Äêçåë™äÇÉêëÇ~íÉêáåÖ ~äíÉêå~íáîí ®äÇêÉ 

áÇ~ OTMO çÑ OUVS 



à®êå™äÇÉêëÇ~íÉêáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

háãëí~Ç ORU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háãëí~Ç 

áÇ~ OTMP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRMV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hìÇÇÄóI fåÖÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î äÉêáÖ ™âÉêã~êâ ëçã á ë∏ÇÉê 
~îÖê®åë~ë ~î Éíí ÇáâÉK p∏ÇÉê çã ÇáâÉí Ñáååë Ñê™å Éíí ëã~äí Ä~åÇ ãÉÇ Öê®ë 
çÅÜ ÄìëâîÉÖÉí~íáçå ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ Ñê~ã íáää Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉå ãçí 
p∏îÉêëí~ÇK 
p~ãã~åä~Öí ∏ééå~ÇÉë íçäî ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáå áåçã ÇÉí é™ â~êí~å 
ã~êâÉê~ÇÉ é~êíáÉí ~î ™âÉêã~êâÉåK fåÖ~ ëé™ê ~î Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë∏âëÅÜ~âíÉå î~êÑ∏ê ä®åëãìëÉÉí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí åóÄóÖÖå~íáçå 
â~å íáää™í~ë é™ ™âÉêã~êâÉå åçêê çã ÇáâÉíK aÉå ~ääê~ ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î 
™âÉêå ìíÖ∏ê ÇçÅâ Éíí ìåÇ~åí~Ö ÉÑíÉêëçã áåÖ~ ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉë Ç®ê Ç™ 
áåÖÉå Éñéäç~íÉêáåÖ éä~åÉê~ÇÉë á ÇÉåå~ ÇÉäK 
f ÇÉí ëã~ä~ Ä®äíÉí ãÉää~å ™âÉêã~êâÉå çÅÜ Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉå á ëóÇî®ëí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉåëíê®åÖ~ê îáäâ~ ~îÖê®åë~ÇÉ Éå ãáåÇêÉ ëíÉåê∏àÇ óí~ 
íçäâ~Ç ëçã Ñçëëáä ™âÉêK aÉëë~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ®ê áåíÉ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êë áåíÉ ~î Éå ÉîÉåíìÉää ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
é™ ÇÉå åìíáÇ~ ™âÉêã~êâÉåK 

áÇ~ OTMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hìÇÇÄó NTMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hìÇÇÄó 

áÇ~ OTMR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSPO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
dêáãëÜìäíI o∏ÇÉÄçä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

f å®êÜÉíÉå Ñáååë ÇÉ Ñçëëáä~ ™âê~êå~ £ÇÉëÜ∏Ö NQMWN çÅÜ NQNWNK 
i®åÖë â~ÄÉäåë éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖ ÇêçÖë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí ëÉ çã 
®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
Üáíí~ÇÉë Éíí ëíçäéÜ™äI ãÉÇ ãçÇÉêåí Ñ∏åëíÉêÖä~ë á ÑóääåáåÖÉåK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

áÇ~ OTMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OTMT çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PSPN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
mêóëëÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î PdJã~ëí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
fåçã çãê N é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK 
bå ëí∏êêÉ Öêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉí î®ëíäáÖ~ëí ÄÉä®Öå~ ëÅÜ~âíÉíI î~êÑ∏ê 
óííÉêäáÖ~êÉ ëÅÜ~âí íçÖë å™Öê~ ãÉíÉê ãçí ∏ëíÉê ìéé Ñ∏ê ~íí ë∏â~ ÉÑíÉê Éå 
ä®ãéäáÖ~êÉ éä~íë Ñ∏ê ã~ëíÉåK ûîÉå Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Q Öêçé~ê çÅÜ P ëíçäéÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Öê®îÇÉë ìí çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK bå Äáí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå Ñ∏êëí 
å®ãåÇ~ ÖêçéÉåI á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK bå 
íêçäáÖ Ç~íÉêáåÖ ®ê óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêL®äÇêÉà®êå™äÇÉê ãÉÇ í~åâÉ é™ ä®ÖÉí á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää £ëíê~ båÉÄó NSSWNK 
fåçã çãê O é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK j~ëíÉå âçããÉê 
Ç®êÑ∏ê ~íí éä~ÅÉê~ë Ü®êK 

áÇ~ OTMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NSSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTMV çÑ OUVS 



 

 
 

  

^fp kê üê 
PSOV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
£ÇÉëÜ∏Ö íáää ä®åëÖê®åëÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI Ü™äî®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

h~ÄÉäå ä®ÖÖë á î®Öëä®åíI Ñê®ãëí ä®åÖë Ö~ãä~ oáâëÉíí~åI ë~ãí á î®ÖÄ~åâ 
íáää ãáåÇÉ î®Ö~êK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âí ä®åÖë î®Öëä®åíÉå îáÇ 
pî®ã Eáåíáää éä~íëÉå Ñ∏ê Éå Äçêíí~ÖÉå Ü®ääâáëí~F ë~ãí ä®åÖë ®äÇêÉ 
î®Öëíê®Åâ~ á hê™âÉêóÇ Eáåíáää Ü™äî®Ö~êFK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bå ëí∏êêÉ àìëíÉêáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ê ëâÉíí ÉÑíÉê Ñ®äí~êÄÉíÉíK 
aÉå éä~åÉê~ÇÉ Çê~ÖåáåÖÉå áå íáää Ö™êÇ~êå~ îáÇ hê™âÉêóÇë å~íìêêÉëÉêî~í 
âçããÉê áåíÉ ~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ëX áëí®ääÉí Çê~ë â~ÄÉäå ä®åÖë Ö~ãä~ oáâëÉíí~åK 
a™ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå á ∏îêáÖí Ö™ê é™ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å ä®åÖë Ö~ãä~ 
oáâëÉíí~å ë~ãí á î®ÖÄ~åâ é™ ãáåÇêÉ î®Ö~ê îáÇ ä®åëÖê®åëÉåI Ö∏êë 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ëK 
p~ãã~åí~ÖÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí ãÉÇ 
çéíçâ~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OTNM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ÇÉëÜ∏Ö OPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ÇÉëÜ∏Ö VMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OTNN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSOU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eìäíÉâáä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®ÑI hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N çÅÜ OK 

p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ ~î NIR âãK 
h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ~î äÉÇåáåÖëíê®ÅâåáåÖÉå 
ìíÑ∏êÇÉëK p∏âëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí RM ä∏éãÉíÉê ã~ëâáåÖê®îÇÉë áåçã 
éçíÉåíáÉääí Äçéä~íëä®ÖÉ á Ü~Öã~êâK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ Ö∏ê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí 
çãÄóÖÖå~íáçåÉå ~î Éäå®íÉí é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ eìäíÉâáä NWO çÅÜ NWQ â~å 
ìíÑ∏ê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ OTNO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üëÄç 

áÇ~ OTNP çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PSOT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
dìääÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iáë~ h i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉä NK 

fåíáää ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÉåÄçëí~ÇëÜìëÉí Ñáååë Öê~îÑ®äíÉí £ëíê~ píÉåÄó NQVWNK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ÇÉ îáÇ ÄÉëáâíåáåÖ ìíÑ∏êÇ ~î ä®åëëíóêÉäëÉå 
ÇÉä~íë ìéé á íî™ ä®ÖÉåW i®ÖÉ ^ çÅÜ i®ÖÉ _K aÉëë~ éêáçêáíÉê~ÇÉë á 
Äçâëí~îëçêÇåáåÖ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉíK póÑíÉí ãÉÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI ÇÉä NI î~ê ~íí ~îÖê®åë~ Öê~îÑ®äíÉí ë~ãí ~íí í~ êÉÇ~ é™ 
á îáäâÉå ìíëíê®ÅâåáåÖ ÉîÉåíìÉää~ ÄÉî~ê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååëK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI ÇÉä NI ìåÇÉêë∏âíÉë ÉåÇ~ëí i®ÖÉ ^K qêçíë ä®ÖÉíë 
å®êÜÉí íáää Öê~îÑ®äíÉí âçã áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~íí ÄÉê∏ê~ë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ OTNQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ píÉåÄó NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ píÉåÄó 

áÇ~ OTNR çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PSOS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Ü®ääêáëíåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉåI ÜçêåI ëä~ÖÖ EÉî ëáåíê~Ç äÉê~FI Ñäáåí~I 
âî~êíë~îëä~ÖI äÉêâäáåáåÖI ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉI ã~äëíÉåëä∏é~êÉLãçêíä~êI 
âå~ÅâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
c∏ê ~íí ãáåëâ~ ëäáí~ÖÉí çÅÜ Ñ∏êÄ®ííê~ ëâóÇÇÉí ~î Ü®ääêáëíåáåÖ~êå~ á 
eáããÉäëí~äìåÇëé~êâÉå éä~åÉê~ê kçêêâ∏éáåÖë âçããìå ~íí Ñäóíí~ ÇÉå 
Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö Ed`Jî®ÖF ëçã áÇ~Ö ä∏éÉê ∏îÉê ÄÉêÖÉí ãçí ëóÇî®ëí ë® 
~íí ÇÉå Ü~ãå~ê é™ ~îë~íëÉå ãÉää~å ÄÉêÖÉí çÅÜ ÇÉå Äê~åí~ ëíê~åÇÄêáåâÉå 
íáää kçêêâ∏éáåÖë ëíê∏ãK 
pirqrkabop£hkfkd 
bÑíÉê ÄÉëäìí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã ÇÉå 
Ñê~ãí~Öå~ óí~å áåçã çãê `I áåçã Éíí Å~ NOR âî~Çê~íãÉíÉê ëíçêí 
çãê™ÇÉK OP ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ë~ãíäáÖ~ ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê çÅÜ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íî™ Äêìåå~êI Éå ìÖåI ãáåëí íêÉ Ü®êÇÖêçé~êI Éå âçâÖêçéI 
∏îêáÖ~ Öêçé~ê ë~ãí Ü®êÇ~êK aÉå Äêìåå ëçã âçåëí~íÉê~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ NIOM ã á Çá~ãÉíÉêI Å~ MISM ã Çàìé 
çÅÜ áååÉÜ∏ää Ää ~ äÉêâäáåáåÖ ãÉÇ éáåå~îíêóÅâ ë~ãí ëä~ÖÖ EÉî ëáåíê~Ç äÉê~FK 
aÉå çî~å å®ãåÇ~ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉ óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
ÄêìååK aÉåå~ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Å~ PñP ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Å~ NIPM ã ÇàìéK f 
ÄêìååÉå î~ê ëÉÇ~å Éå ëíçê Ü®êÇÖêçé åÉÇÖê®îÇK f Ü®êÇÖêçéÉå çÅÜ 
ÄêìååÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ âÉê~ãáâI ÑäÉê~ ã~äëíÉåëä∏é~êÉ çÅÜ 
âå~ÅâëíÉå~êI ëä~ÖÖ EÉîK ëáåíê~Ç äÉê~FI äÉêâäáåáåÖ ãÉÇ íóÇäáÖ~ éáåå~îíêóÅâ 

áÇ~ OTNS çÑ OUVS 



 

 

 

 

 
 

ë~ãí çÄê®åÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK hÉê~ãáâÉå î~ê ~î ëî™êÇ~íÉê~Ç 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK m™ íçééÉå ~î ÄêìååÉåLÜ®êÇÖêçéÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉI ä~ÖÇ ãÉÇ ÇÉå ëäáé~ÇÉ ëáÇ~å åÉÇ™íK 
rÖåÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå äÉêÑçÇê~Ç ìÖåëÖêçé ãÉÇ íêÉ íóÇäáÖ~ ëâáâí Äê®åÇ äÉê~ 
çÅÜ âçääáåëÉêK rÖåÉå Öê®îÇÉë ìí íáää Å~ RMBK ^åäÉÇåáåÖÉå íáää ÇÉíí~ î~ê 
~íí Éå ëí~êâëíê∏ãëâ~ÄÉä âçêë~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉåK f ìÖåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êáâäáÖí ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éåëí~â~ Äáí~ê âÉê~ãáâI î~êÑ∏ê ÇÉí íêçäáÖÉå ê∏ê 
ëáÖ çã Éå âÉê~ãáâìÖåK 
cóåÇ áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åW hÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Éî 
ÜçêåI ëä~ÖÖ EÉî ëáåíê~Ç äÉê~FI Ñäáåí~I âî~êíë~îëä~ÖI äÉêâäáåáåÖ EÉî 
ìÖåëî®ÖÖ~ê ÉääÉê ã∏àäáÖÉå Ñê™å Üìëî®ÖÖ~êFI ã~äëíÉåëìåÇÉêäáÖÖ~êÉI 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉLãçêíä~êI âå~ÅâëíÉåK 
qçäâåáåÖW aÉí ÖáÅâ ~íí ìêëâáäà~ íêÉ íáÇëÑ~ëÉê áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK 
aÉå ®äÇëí~ Ñ~ëÉå ÄÉëí™ê ~î ÇÉ åÉÇÖê®îÇ~ Äêìåå~êå~K k®ëí~ Ñ~ë ÄÉëí™ê ~î 
Ü®êÇÖêçéÉå ëçã î~ê åÉÇÖê®îÇ á ÄêìååÉåI ë~ãí ∏îêáÖ~ Ü®êÇÖêçé~ê çÅÜ 
Öêçé~ê îáäâ~ íêçäáÖÉå íáääÜ∏ê ë~ãã~ Ñ~ëK aÉå óåÖëí~ Ñ~ëÉå ìíÖ∏êë ~î Éíí 
íáçí~ä Ü®êÇ~êI î~ê~î á ëíçêí ëÉíí ë~ãíäáÖ~ ÄÉëíçÇ ~î Éíí íìåí âçää~ÖÉê ë~ãí 
Éíí ä~ÖÉê ëâ®êîëíÉåK e®êÇ~êå~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉ é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå Öêçé~ê çÅÜ 
Ü®êÇÖêçé~êK 
a~íÉêáåÖW aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ âÉê~ãáâÉå ®ê ~î ~ääã®å Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êI 
îáäâÉí Ö∏ê éä~íëÉå ëî™êÇ~íÉê~ÇK bå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ ∏îêáÖí 
âÉê~ãáâã~íÉêá~ä Ñê™å å®êçãê™ÇÉí EmêóëëÖ™êÇÉåF ÖÉê éä~íëÉå Éå íêçäáÖ 
Ç~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ã∏àäáÖÉå Ñáååë Éå íáÇáÖ Ñ~ë á óåÖëí~ 
Äêçåë™äÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTNT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSOR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
üÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå üÄó NQWR åçêê çã üÄó 
cóêÄçåÇÉÖ™êÇ Ñáååë Éå íêçäáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ãÉÇ ÑóåÇ ~î Éíí ëí∏êêÉ 
~åí~ä ÑäáåíÑ∏êÉã™ä E£ÇÉëÜ∏Ö SWNFK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ~ê ä®åÖë 
ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå é™ ™âÉêã~êâ áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ 
üÄó NQWR çÅÜ ORWNK oÉëíÉê~åÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖ î~ê éä~åÉê~Ç ~íí ä®ÖÖ~ë á 
î®Öëä®åíI çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë Éà ÄÉê∏ê~ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå Ñê™å 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãë ëáÇ~ ®ê ~íí ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä â~å 
ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OTNU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ÇÉëÜ∏Ö 

áÇ~ OTNV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSOQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
os RN 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Öçãä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ O Üáíí~ÇÉë Äçéä~íëä®ÖÉå~ áåçã îáäâ~ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉëK ríáÑê™å âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëçã Üáíí~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O íçÖë å™Öê~ ëí∏êêÉ óíçê ìééI Ñ∏ê ~íí 
ÄÉÇ∏ã~ çÅÜ ~îÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
fåçã £ëíê~ båÉÄó OMRWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ÖêçéK f ÇÉå Éå~ 
Ü®êÇÉå Üáíí~ÇÉë íî™ Äáí~ê âÉê~ãáâI á ÇÉå ~åÇê~ Éå Äáí Äê®åí ÄÉåK 
hçäéêçîÉê ëâ~ää ëâáÅâ~ë Ñ∏ê `NQJ~å~äóëK 
fåçã £ëíê~ båÉÄó OMSWN Ñ~ååë ëé™ê ~î êçíÄê®åÇÉê á Ñçêã ~î ëíçê~ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ íçêîáÖ âçä çÅÜ äàìëI Äê®åÇ ë~åÇK qî™ çë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉë ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã Ü®êÇÄçííå~êK jÉÇ í~åâÉ é™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë 
â~ê~âí®ê çÅÜ âçåíÉñíÉå ãÉÇ êçíÄê®åÇÉê ®ê ÇÉåå~ íçäâåáåÖ çë®âÉêK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉå~ ®ê ÄÉä®Öå~ îáÇ ÇÉå åÉÇêÉ ÇÉäÉå ~î Éå 
™ëëíê®ÅâåáåÖI ëçã ìíÖ∏ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK e®êÇ~êå~ 
â~å Ü~ äÉÖ~í á ìíâ~åíÉå ~î Éå ë™Ç~å Äçéä~íë ëçã â~å Ü~ ëáå Ñçêíë®ííåáåÖ 
åçêê çã êáâëî®Ö RNK aÉ â~å çÅâë™ Ü~ î~êáí êÉä~íÉê~ÇÉ íáää ~âíáîáíÉíÉê îáÇ 
ÇÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ãçëëÉåI íáÇáÖ~êÉ Éå Ü~îëëîáâLî™íã~êâK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ rs 

áÇ~ OTOM çÑ OUVS 



£ëí Ñ∏êÉëä™ê ~íí áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó OMRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó OMSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTON çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSOP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eáããÉäëí~äìåÇëé~êâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
mÉê káäëëçåI ^äÑ bêáÅëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®ääêáëíåáåÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI ê∏ÇÖçÇëFI Äê®åí ÄÉåI âå~ÅâëíÉåI éçêëäáåI íÉÖÉäI 
Öä~ëI à®êåÑê~ÖãÉåíI çÄê®åÇ~ ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
c∏ê ~íí ãáåëâ~ ëäáí~ÖÉí çÅÜ Ñ∏êÄ®ííê~ ëâóÇÇÉí ~î Ü®ääêáëíåáåÖ~êå~ á 
eáããÉäëí~äìåÇëé~êâÉå éä~åÉê~ê kçêêâ∏éáåÖë âçããìå ~íí Ñäóíí~ ÇÉå 
Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö Ed`Jî®ÖF ëçã áÇ~Ö ä∏éÉê ∏îÉê ÄÉêÖÉí å™Öçí î®ëíÉêìí 
ë™ ~íí ÇÉå Ü~ãå~ê é™ ~îë~íëÉå ãÉää~å ÄÉêÖÉí çÅÜ ÇÉå Äê~åí~ 
ëíê~åÇÄêáåâÉå íáää kçêêâ∏éáåÖë ëíê∏ãK f åçîÉãÄÉê OMMQ ÖàçêÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉä NI ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå 
î~êîáÇ íêÉ çãê™ÇÉå E^J`F ãÉÇ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
aÉå QJU àìäá OMMR ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉä OI î~êë 
ëóÑíÉ î~ê ~íí âä~êÖ∏ê~ çãÑ~ííåáåÖÉå ~î ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã íáÇáÖ~êÉ 
ìééí®Åâíë ë~ãí â~ê~âíÉêáëÉê~ çÅÜ çã ã∏àäáÖí Ç~íÉê~ ÇÉãK jÉÇ~å 
ä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉ ^ î~ê Ñ™ çÅÜ áåíÉíë®Ö~åÇÉ î~ê ÇÉ á çãê™ÇÉ _ ÇÉëíç 
ãÉê áåíêÉëë~åí~K f ÇÉí ëÉå~êÉ çãê™ÇÉí ìíîáÇÖ~ÇÉë ëÅÜ~âíÉí çÅÜ Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëä®ãåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí Üìë ãÉÇ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå íáää 
Ö~îÉäå ~åëäìí~åÇÉ Ü®Öå~Ç ìåÇÉêë∏âíÉëK ûîÉå ìí~åÑ∏ê ÜìëÉí Ñ~ååë 
Ü®êÇ~êK cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ÄäK~K ~î âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éå 
âå~ÅâëíÉåK k™Öê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~åë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä 
~åíóÇÉê ~íí Äçéä~íëä®ãåáåÖÉå Ñçêíë®ííÉê ãçí ëíê∏ããÉåK 
f çãê™ÇÉ ` Ñ~ååë Éå ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ ëçã íáÇáÖ~êÉ Ü~ÇÉ íçäâ~íë ëçã 

áÇ~ OTOO çÑ OUVS 



 
 

 

 

 

Éå ëíÉåë~íí î®ÖK aÉå î~ê çãâêáåÖ P ã ÄêÉÇ çÅÜ Ñçêíë~ííÉ áå á 
ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~K sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ÇÉä O ÖàçêÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ 
çÄëÉêî~íáçåÉê ëçã éÉâ~ÇÉ é™ ~íí ÇÉí á ëí®ääÉí ®ê Ñê™Ö~ çã Éå ëíÉåÑóääÇ 
ÄêìååK f ÇÉí ëåáíí ëçã Öê®îÇÉë Ñ~ååë ìåÇÉê ÇÉå MIO ã íàçÅâ~ éäçÖÖ™åÖÉå 
Éíí å®êã~êÉ MIQ ã íàçÅâ ä~ÖÉê ~î í®íí é~Åâ~ÇÉ ëâ®êîëíÉå~ê ëçã îáä~ÇÉ é™ 
Éíí ÇêóÖí MIO ã íàçÅâí ä~ÖÉê ~î î~êîáÖí ëÉÇáãÉåíK f ÇÉí ëÉå~êÉ Ñ~ååë 
çÄê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ íê®âçäK dêçéÉå Ü~ÇÉ Éå Ñ∏ê Äêìåå~ê â~ê~âíÉêáëíáëâ 
íê~ííÑçêãK f íçééÉå î~ê ÇÉå å®êã~êÉ O ã ÄêÉÇ çÅÜ á ÄçííÉå MIT ãK aÉí 
î~ê ÉãÉääÉêíáÇ íîÉâë~ãí çã ëÉâíáçåÉå î~ê ÖàçêÇ á ÄêìååÉåë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK 
eìëÉí çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉ _ Ü~ÇÉ í~Öáí ÇÉå ãÉëí~ ~î íáÇÉå 
á ~åëéê™â çÅÜ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÄêìååÉå á çãê™ÇÉ ` âìåÇÉ Ç®êÑ∏ê áåíÉ 
êóãã~ë áåçã ÄìÇÖÉíÉå î~êÑ∏ê Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
çãê™ÇÉ ` ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí ~îÖê®åë~ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå NV 
àìäá OMMRK fåäÉÇåáåÖëîáë ìíîáÇÖ~ÇÉë ëÅÜ~âíÉí ãçí ëóÇî®ëí î~êîáÇ 
ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖÉå âìåÇÉ ~îÖê®åë~ë á ÇÉåå~ êáâíåáåÖK k®ê 
ãçíëî~ê~åÇÉ ìíîáÇÖåáåÖ ÖàçêÇÉë á åçêÇ∏ëí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ êáâíäáÖí 
ãÉÇ ëâ®êîëíÉå çÅÜ ëçíáÖI âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇK jÉÇ ìåÇ~åí~Ö Ñ∏ê Éå 
çãâêáåÖ Éå ã ÄêÉÇ êÉãë~ ìíîáÇÖ~ÇÉë ëÅÜ~âíÉí ìéé íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ d`J 
î®ÖÉå é™ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖÉåI ãÉå ìí~å ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå âìåÇÉ 
~îÖê®åë~ëK a®êÉÑíÉê ÖêçîêÉåë~ÇÉë ÇÉå Å~ TM ãO ëíçê~ óí~å ãÉÇ 
Ü~åÇêÉÇëâ~é î~êîáÇ å®êã~êÉ NR Ü®êÇ~ê âìåÇÉ ìêëâáäà~ë ãçí Éíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ìåÇÉêä~ÖK víäáÖí á íêÉ Ü®êÇ~ê íáääî~ê~íçÖë äáâ~ ã™åÖ~ 
âÉê~ãáâëâ®êîçê ~î ~ääã®å Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK f å™Öê~ Ü®êÇ~ê 
çÄëÉêîÉê~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉåK sáÇ~êÉ âìåÇÉ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖÉå ∏îÉê 
ÄêìååÉå ~îÖê®åë~ëK m~ÅâåáåÖÉå ®ê çêÉÖÉäÄìåÇÉí êìåÇ~Ç çÅÜ ã®íÉê Å~ 
PIR ã á Çá~ãÉíÉêK aÉí íáÇáÖ~êÉ Öê®îÇ~ ëåáííÉí äáÖÖÉê á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë 
î®ëíê~ ÇÉäK _êìååÉå â~å Ç®êÑ∏ê Ñ∏êî®åí~ë î~ê~ Çàìé~êÉ ®å î~Ç ëçã 
Ñê~ãÖ™ê ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ Öê®îÇ~ ëÉâíáçåÉåK f éäçÖÖ™åÖÉå Ñ~ååë êáâäáÖí 
ãÉÇ ÑóåÇ Ñê™å ÇÉå Üáëíçêáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ë™ëçã ê∏ÇÖçÇëI éçêëäáåI íÉÖÉäI 
Öä~ë à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI ãÉå çÅâë™ ëâ®êîëíÉå Ñê™å ÇÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëçã Ñ∏êíë ìéé ~î éäçÖÉåL™êÇêÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíê~ båÉÄó NWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

£ëíê~ båÉÄó NWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTOP çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQOR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí açäâÉåI aêçííåáåÖíçêåÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê 
éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ ~î âî açäâÉå NVVRK sáÇ ÇÉåå~ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉêå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉI î~êÑ∏ê ÇÉí áåíÉ Ñáååë å™Öçí ~íí 
áåî®åÇ~ ãçí Éå Ñçêíë~íí Éñéäç~íÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OTOQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTOR çÑ OUVS 



 

 
 

 
 
 

^fp kê üê 
PQRM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eàìäëÄêçî®ÖÉåI rîÉÄÉêÖëî®ÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ OIS âã ~î ÇÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíÉíK 
pÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë Ää~åÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™ pí™åÖ™åë î®ëíê~ ëáÇ~ é™ 
Ü∏àÇÉê ãÉää~å RRJTR ã ∏ ÜK 
`~ O âã ëÅÜ~âí âçåíêçääÉê~ÇÉë ìíãÉÇ eàìäëÄêçî®ÖÉåI píê~åÇ®åÖëî®ÖÉåI 
h~äâî®ÖÉåI bâÉJÄçêÖëî®ÖÉåI p®íÉêî®ÖÉåI ûåÖÖ™êÇëî®ÖÉå çÅÜ 
rîÉÄÉêÖëî®ÖÉå ë~ãí áå íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ìíÉÑíÉê å®ãåÇ~ î®Ö~êK båÄ~êí 
å~íìêäáÖ~ àçêÇä~ÖÉêI ìééÑóääÇ~ ã~ëëçê çÅÜ êÉÅÉåí ã~íÉêá~ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
ríãÉÇ eàìäëÄêçî®ÖÉå âìåÇÉ Éå ®äÇêÉ çÇäáåÖëÜçêáëçåí ëí®ääîáë á~âíí~ëK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OTOS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OTOT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQTP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÖëíáÖÉåI dê™Ü~ää~î®ÖÉåI ûäÖëíáÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉâìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î 
Öê®îÇ~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉK pÅÜ~âíÉå î~ê ä~ÖÇ~ á Ö~íçêå~I ãÉÇ 
áåëíáÅâ~êÉ é™ îáää~íçãíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå 
®äÇêÉ ã~êâÜçêáëçåíI ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Å~ OM ã ä®åÖë ûäÖëíáÖÉå åçíÉê~ÇÉëK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
Ñà®êêî®êãÉìíÄóÖÖå~ÇÉå â~å ÖÉåçãÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~í 

áÇ~ OTOU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

áÇ~ OTOV çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PQUU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÖÉÄó kçêêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê àçêÇî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK aÉí 
~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí î~ê éä~åÉê~í íáää ÇÉå OPLP OMMRK ^êÄÉíÉí ÑáÅâ îáÇ ÇÉí 
íáääÑ~ääÉí ~îÄêóí~ë é™ ÖêìåÇ ~î ~íí íà®äÉå á ã~êâÉå î~ê Ñ∏ê ÇàìéK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖë~êÄÉíÉí ™íÉêìééíçÖë ÇÉå NRLQ OMMRK 
gçêÇî®êãÉå ìíÖáÅâ Ñê™å ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ î~ê éä~åÉê~Ç ~íí Ö™ Å~ 
OMM ãÉíÉê åçêê∏îÉêK sáÇ ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå î~ê Éñéäç~íÉêáåÖëëíê®Åâ~å 
íáää ëíçê~ ÇÉä~ê çãê∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ ã~êâ~êÄÉíÉK aÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë Ç®êÑ∏ê íáää Ç®ê äÉÇåáåÖÉå ä®ãå~ÇÉ íçãíã~êâÉå çÅÜ 
∏îÉêÖáÅâ á ™âÉêã~êâK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉîÉåíìÉää 
Ü®êÇ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK e®êÇÉå î~ê Å~ NIRM ñ NITM ãÉíÉê ëíçê ãÉÇ ëâ®êîáÖ 
çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå ãÉÇ Éå å™Öçí ëçíáÖ ÑóääåáåÖI ÇçÅâ ë~âå~ÇÉë âçäK 
e®êÇÉå ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ å®êã~êÉ ìí~å äÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê àçêÇî®êãÉå âìåÇÉ 
Ñäóíí~ë ë™ ~íí ëâ~Ç~ é™ ~åä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ ìåÇîáâ~ëK píçäéÜ™äÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OTPM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

e~ÖÉÄóÜ∏Ö~ OMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ e~ÖÉÄóÜ∏Ö~ 

áÇ~ OTPN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQUT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
dê∏åäìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î ÉåÄçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí ®ê éä~åÉê~í ~íí ëâÉ é™ Éíí Ñä~Åâí Ü∏àÇä®ÖÉ á ™âÉêã~êâI á 
~åëäìíåáåÖ íáää Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ eçÖëí~Ç NMUWNI Éå ëíÉåëíê®åÖK fåçã Éå 
ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î ÇÉí Ñä~Åâ~ Ü∏àÇä®ÖÉí Üáíí~ÇÉë ∏îÉêéä∏àÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëçã Ü®êÇêÉëíÉê çÅÜ ÖêçéêÉëíÉêK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ÄÉÇ∏ãÉê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ 
™íÖ®êÇ áåíÉ ®ê å∏Çî®åÇáÖI Ñ∏êìíë~íí ~íí ÇÉå ÇÉä ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ëçã 
âî~êäáÖÖÉê á ÄÉÑáåíäáÖ íçãíÖê®åë áåíÉ ÄÉê∏êë îáÇ ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ 
ã~êâ~êÄÉíÉå~K lî~åëí™ÉåÇÉ ÄÉÇ∏ãåáåÖ ®ê Éíí Ñ∏êëä~ÖI ëçã ìíÖ∏ê Éíí ~î 
ÇÉ ìåÇÉêä~Ö i®åëëíóêÉäëÉå Ü~ê ~íí í~ ëí®ääåáåÖ íáää îáÇ Éå ÉîÉåíìÉää 
~åë∏â~å çã Éñéäç~íÉêáåÖK 

áÇ~ OTPO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

eçÖëí~Ç NMUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ eçÖëí~Ç 

áÇ~ OTPP çÑ OUVS 



  
 

 

 

^fp kê üê 
PQVM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kçêÇ~åëâçÖI ^êâ∏ëìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉêI má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î\I î®ÖI Ç~ããI Äêç 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÄ~ê ÇÉäë Éå áåîÉåíÉêáåÖ á çãê™ÇÉí ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~êI Ç™ ÇÉå ëÉå~ëíÉ áåîÉåíÉêáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë âêáåÖ ãáííÉå ~î NVQMJ 
í~äÉíI ÇÉäë Éå ÇçâìãÉåí~íáçå ~î ÇÉ âìäíìêÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñáååë 
áåçã çãê™ÇÉíK 
fåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉí Ñáååë Éå Ö~ãã~ä ä~åÇëî®Ö Ers PF 
ëçã äÉÇÉê á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK s®ÖÉå Ñáååë ãÉÇ é™ NSMMJí~äëâ~êíçêI 
çÅÜ â~å î~ê~ ®äÇêÉ ®å ë™K f ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñáååë Éå ëíÉåÄêç ElÄà NFI ëçã 
íóÅâë î~ê~ Ñê™å NUMMJí~äÉíK f åçêê~ ÇÉäÉå ®ê Éå ëíÉåî~ää ElÄà OF ÄÉä®ÖÉå 
ãÉÇ çë®âÉê ÑìåâíáçåK bå Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ää ElÄà PF äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Éå î~ííÉåëéÉÖÉä Ç®ê ã~å Ñ∏êÉ âóäëâ™éÉåë íáÇ í~Öáí áë íáää Ñ∏êë®äàåáåÖK f 
çãê™ÇÉí ä®åÖëí á î®ëíÉê Ñáååë ÉîÉåíìÉääí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ëíÉåë®ííåáåÖ Ers 
OFK c~ëíáÖÜÉíÉå kçêÇ~åëâçÖ Éí~ÄäÉê~ÇÉë ëÉå~ëí ìåÇÉê NRMMJí~äÉíK båäáÖí 
éä~åÉêáåÖÉå âçããÉê ÇÉå ~íí âî~êäáÖÖ~ çãÖáîÉå ~î ÖçäÑÄ~åçêK qêçíë ~íí 
ÇÉå áåíÉ áåÖ™ê á Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê ÇÉå êÉÖáëíêÉê~íë ëçã rs QI 
gçåëÄÉêÖë ëçÅâÉåK 

áÇ~ OTPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ gçåëÄÉêÖ 

áÇ~ OTPR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQUS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
dçÇÉÖ™êÇë âóâêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
h~ÄÉäå Öê®îÇÉë åÉÇ é™ î®ëíê~ ëáÇ~å ~î ÇÉå Öêìëî®Ö ëçã é~ëëÉê~ê î®ëíÉê 
çã âóêâ~åK dçÇÉÖ™êÇë âóêâ~ ëâ~ ÉåäáÖí ìééÖáÑí Ü~ áåîáÖíë ™ê NONR ~î 
ÄáëâçéÉå á iáåâ∏éáåÖK båäáÖí Éå â~êí~ Ñê™å ~ê NTOQ ®ê âóêâçÖ™êÇÉå 
éä~ÅÉê~Ç ë∏ÇÉê çã âóêâ~åK fÇ~Ö ®ê âóêâçÖ™êÇÉå ìíîáÇÖ~Ç çÅÜ äáÖÖÉê é™ 
î®ëíê~ ëáÇ~å ~î ÇÉå Öêìëî®Ö ëçã ÄÉê∏êÇÉë îáÇ â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖÉåK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OTPS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dçÇÉÖ™êÇ 

áÇ~ OTPT çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

^fp kê üê 
PQUR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
dêÉÄç éê®ëíÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI âçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

p∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á p£ ÇÉäÉå Ep çã áåÑ~êíÉå íáää éê®ëíÖ™êÇÉåFK e®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí∏êÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ë~ãí Éíí ÑäÉêí~ä ãçÇÉêå~ ëí∏êåáåÖ~êK bíí 
ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëÅÜ~âí íçÖë ìéé k çã áåÑ~êíëî®ÖÉå Ç®ê 
ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~í é™ ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíK bå ÇÉä ~î Éå âçäåáåÖëÖêçé 
ìåÇÉêë∏âíÉëI îáäâÉå âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI NOVMJNPNM ^a EO 
ëáÖã~FK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çÅÜ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ îáë~ é™ ~íí çãê™ÇÉí 
Ü~ê ÑäÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î äáâå~åÇÉ â~ê~âí®êK aÉëëìíçã ÄçêÇÉ ~î ÇÉå êáâä 
ã®åÖÇÉå Äê®åÇ äÉê~ á éäçÖä~ÖêÉí ìÖå~ê Ü~ Ñìååáí Ü®êK 
pçã ÜÉäÜÉí ÄÉÇ∏ãë ÇçÅâ óí~å î~ê~ ë™ é~ëë Ñ∏êëí∏êÇ ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë 
çÇäáåÖ çÅÜ ~âíáîáíÉíÉê EÇáâÉåI é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê ÉíÅF ~íí óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåíÉ â~å ãçíáîÉê~ëK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë çÅâë™ âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ êìåí Éíí ~î ÇÉ ~åÇê~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå~ Ers QWOI 
∏îÉêéä∏àÇ~ Öê~î~êF Ñ∏ê ~íí ã∏àäáÖÖ∏ê~ ÄóÖÖå~íáçå ~î Éå îáää~K póÑíÉí î~ê 
~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~îÖê®åë~ rs QWOK cçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ á ÇÉëë~ 
ëÅÜ~âíK rs QWO âî~êäáÖÖÉê ÇçÅâI çÅÜ rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê ìíëí~âåáåÖ ~î 

áÇ~ OTPU çÑ OUVS 



Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíë Öê®åëÉê áåÑ∏ê ÇÉå Ñê~ãíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçåÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ dêÉÄç 

áÇ~ OTPV çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PQUP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pìåÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~Ç ~î äÉÇåáåÖëå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

S ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~åK iÉÇåáåÖÉå 
~ê éä~åÉê~Ç ~íí Ñ∏êä®ÖÖ~ë á ™âÉêâ~åí áåíáää Éå Ü~Öã~êâ ëçã áååÉÜ™ääÉê Éíí 
êÉÖáëíêÉê~í Öê~îÑ®äí cáîÉäëí~Ç TWNK p∏âÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë ãÉÇ ÄêÉÇ ëâçé~ 
Ñ∏ê çã ã∏àäáÖí Ñ™åÖ~ ÉîÉåíìÉää~ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ~å â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ÉåÇ~ëí 
âçããÉê ~íí Öê®î~ë åÉÇ á Éíí Åáêâ~ MIQ ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí 
aÉ Ñ∏êëí~ íêÉ ëÅÜ~âíÉå EOMMI OMN çÅÜ OMOF äáÖÖÉê ÉåÇ~ëí Éíí PMJí~ä ãÉíÉê 
áÑê™å Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ é™ ë~ãã~ ëî~Öí ∏ëíëäìíí~åÇÉ ™ëêóÖÖK f ÇÉëë~ íêÉ 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çê∏êÇ ã~êâ ëçã ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇ çÅÜ Öêìë ìí~å å™Öê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK sáÇ ëÅÜ~âí OMP Ä∏êà~ê ã~êâÉå ëíáÖ~ Ñ∏ê ~íí âìäãáåÉê~ 
ìåÖÉÑ®ê îáÇ ëÅÜ~âí OMR çÅÜ OMVK e®ê î~ê çÅâë™ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ãÉê 
äÉêÄä~åÇ~ÇK 
f ëÅÜ~âí OMP é™íê®ÑÑ~ÇÉë P Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î 
íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí å™Öçí ÇáÑÑìëí ëíçäéÜ™äK sáÇ ÇÉíí~ ëÅÜ~âí Ü~ê ã~êâÉå 
éä~å~í ìí çÅÜ ÄáäÇ~ê Éå äáíÉ Ü∏ÖêÉ éä~í™ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää Öê~îÑ®äíÉíK 
e®êÇ~êå~ î~ê ~î íóéáëâ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê çÅÜ áååÉÜ∏ää Ö~åëâ~ 

áÇ~ OTQM çÑ OUVS 



 
 

 

êáâäáÖí ãÉÇ ëçíK âçäI ëâ®êîJ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK c∏êãçÇäáÖÉå Ü®êê∏ê 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñê™å Éå Äçéä~íë ëçã äáÖÖÉê ~ääÇÉäÉë å®ê~ Öê~îÑ®äíÉíK açÅâ 
áåÖ~ ÑóåÇK 
a™ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí áåíÉ áååÉÜ∏ää ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ 
ìééÑ~íí~ÇÉë ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉ á â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏êÉëäçÖë ~íí â~ÄÉäå 
âìåÇÉ Ñ∏êä®ÖÖ~ë ëçã éä~åÉê~í ãÉÇ~å Ç®ê ä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâìääÉ 
â~ÄÉäå Ñ∏êä®ÖÖ~ë ãÉÇ Ñ∏êëâàìíåáåÖ ãçí åçêê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Ç®ê áåÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á~âííçÖëK rs £ëí Ñ∏êÉëäçÖ ë™äÉÇÉë ~íí â~ÄÉäå â~å Ñ∏êä®ÖÖ~ë 
ëçã éä~åÉê~í ãÉÇ îáëë âçêêáÖÉêáåÖ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ÇÉ 
åóìééí®Åâí~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ~íí â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ áåíÉ 
ëâìääÉ ∏îÉêëíáÖ~ MIQ ãK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

cáîÉäëí~Ç TWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

áÇ~ OTQN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQUO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cìêáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ffK 

h~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå Å~ RMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K aÉí ëçã 
â~ää~ë ëíê®Åâ~ N çÅÜ O Eíáääë~ãã~åë NNM ãF é™ ÄáÑçÖ~Ç éä~å î~ê óíçê 
ëçã ä™Ö á íî™ íê®ÇÖ™êÇ~êK píê®ÅâåáåÖÉå áåçã óí~ N î~ê çêÇÉåíäáÖí ëä®åí~Ç 
Ç®ê â~ÄÉäå ëâìääÉ Çê~ë ë™ Ç®ê ÖàçêÇÉë áåÖ~ éêçîëÅÜ~âíK fåíÉ ÜÉääÉê ä®åÖë 
ëíê®Åâ~ O ÖàçêÇÉë å™Öê~ éêçîëÅÜ~âí ÇÉäë éÖ~ ~î íê®ÇÖ™êÇÉå ÇÉäë éÖ~ ~î 
~íí Ç®ê ëóåíÉë Éå íáÇáÖ~êÉ åÉÇÖê®îåáåÖK 
i®åÖë ëíê®Åâ~ P EPUM ãF íçÖë ìéé íáç ëÅÜ~âí ~î Éå ëíê®Åâ~ é™ 
ë~ãã~åä~Öí NMM ãÉíÉêK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí áåÖÉå ä~ÖëâóÇÇ~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖ äáÖÖÉê á î®ÖÉå Ñ∏ê ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK 

áÇ~ OTQO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

áÇ~ OTQP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQUN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cäáëí~ÇëJhìää~ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î Éäå®íÉí ë~ãí ÑÉã åó~ ã~êâëí~íáçåÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK 
mêçàÉâíÉí çãÑ~íí~ê ë™î®ä Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î åó Ü∏ÖJ çÅÜ ä™Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä 
ëçã ê~ëÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖK 
bÑíÉê ëÉÇî~åäáÖ ~êâáîâçåíêçää çÅÜ ÄÉëáâíåáåÖ á Ñ®äí ENN ã~à OMMRF ä®åÖë 
ÜÉä~ ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~åI ÄÉÇ∏ãÉê oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ~íí 
ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉå~ áåíÉ âçããÉê á âçåÑäáâí ãÉÇ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí Ñáååë Éíí í®ãäáÖÉå ëíçêí áåëä~Ö ~î ëíÉåãìê~ê âêáåÖ 
Ü~Ö~ê çÅÜ á ëâçÖÉåI ÇÉëë~ Ñ~ääÉê áåíÉ áåçã hji Ei~Ö çã ÑçêåãáååÉå 
ããFI ãÉå ëâóÇÇ~ë ~î pâçÖëî™êÇëä~ÖÉåë Ü®åëóåëêÉÖäÉê çÅÜ Ü~ê 
ÄáçíçéëâóÇÇ á ÇÉ Ñ~ää ÇÉ äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå çÇä~ÇÉ ã~êâÉåK 

áÇ~ OTQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ häçÅâêáâÉ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cäáëí~Ç 

áÇ~ OTQR çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQUM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
c™ÖÉäëí~I cáîÉäëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~ê Éí~éé O 
áåçã íêÉ ëíê®ÅâçêK 
vííÉêäáÖ~êÉ íêÉ ëíê®ÅâåáåÖ~ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ìêëéêìåÖäáÖÉå ëçã ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëë~åí~I ãÉå ÄÉÜ∏îÇÉ áåíÉ ìíêÉÇ~ë ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíK aÉ éä~åÉê~ÇÉ 
ëíê®ÅâåáåÖ~êå~ ìééÖáÅâ íáää ÇêóÖí U âáäçãÉíÉêK 
c∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ íî™ ëí®ääÉåW 
lÄàÉâí ff EpíìÄÄÉíçêéF J ^åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ìíä~â~ÇÉ Ü®êÇ~êI Öêçé~ê 
çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää ÜóÇÇâçåëíêìâíáçåI ë~ãí ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK ^åã®äë ëçã 
Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 
lÄàÉâí sf Eå®ê~ cáîÉäëí~Ç OUWN îáÇ bâÉíçêéF J ^åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ ä~ÖÉêêÉëíÉêI ë~ãí ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK mä~íëÉå Ü~ê îáÇ 
Éå íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ÄÉÇ∏ãíë ëçã ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉ EëÉ 
o^û rs £ëí o~ééçêí NVVTWPFK ^åã®äë ëçã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 
aÉ éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå~ âìåÇÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ÉÑíÉê ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

áÇ~ OTQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáîÉäëí~Ç 

áÇ~ OTQT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQTV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cìêáåÖëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó íÉäÉâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ RMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã cìêáåÖëí~Çë âóêâ~K 
fåå~å Ñ®äí~êÄÉíÉí Ü~ÇÉ Ä∏êà~í ®åÇê~ÇÉë â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ~î 
Éñéäç~í∏êÉåK oÉëìäí~íÉí ÄäÉî Éíí ÄÉíóÇäáÖí ãáåÇêÉ ã~êâáåÖêÉéé ®å 
íáÇáÖ~êÉ éä~åÉê~íK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íçí~äí íêÉ ë∏âëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ íêÉ ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë é™ éä~íëÉå Ñ∏ê 
Éíí Äçêíí~ÖÉí Öê~îÑ®äí EcìêáåÖëí~Ç UPWNFK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OTQU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

cìêáåÖëí~Ç UPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ cìêáåÖëí~Ç 

áÇ~ OTQV çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PQTT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píê™äëå®ëI £êáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åÉÇä®ÖÖÉäëÉ ~î ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ÄÉëáâíåáåÖ åçíÉê~ÇÉ rs £ëí ~íí ÄêÉÇÄ~åÇÉí ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ 
íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI áåíáää íáÇáÖ~êÉ 
â®åÇ~ Äçéä~íëÉê çÅÜ á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ íê~âíK sáÇ íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê ÇÉå 
~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉäåë ä®ÖÉ Ü~ÇÉ 
Ñäóíí~íë ë™ ~íí ÇÉ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå áåíÉ ä®åÖêÉ ÄÉê∏êÇÉëK 
fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíÖê®îåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉëK 
sáÇ ëíê®Åâ~ ^ EëÉ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~F ëâìääÉ â~ÄÉäå Öê®î~ë åÉÇ á î®Öëä®åíÉå 
çÅÜ áåíÉ á ÇÉå ™âÉêã~êâ ëçã ÄÉÇ∏ãíë ëçã Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK s®Öëä®åíÉå ®ê êÉÇ~å ê∏êÇ ã~êâ çÅÜ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êë áåíÉK 
sáÇ ëíê®Åâ~ _ EëÉ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~F Ü~ÇÉ â~ÄÉäå Ñäóíí~íë çÅÜ êÉÇ~å Öê®îíë 
åÉÇK aÉíí~ Ü~ÇÉ ëâÉíí ë~ãíáÇáÖí ëçã Éå ~åå~å Éñéäç~í∏ê Ü~ÇÉ Öê®îí åÉÇ 
Éäâ~ÄÉäK aÉëë~ â~Ää~ê ®ê åì éä~ÅÉê~ÇÉë ∏ëíÉê çã êáâëî®Ö PO Eá î®Öëä®åí 
íáää ÅóâÉäÄ~å~I á Öêìëî®Ö çÅÜ á î™íã~êâÉêå~ åÉÇ ãçí pî~êí™åF çÅÜ ä®åÖë 
ÇÉå åçêê~ î®Öëä®åíÉå ~î ~îÑ~êíëî®ÖÉå ãçí iáååÉÑçêëK s®Öëä®åíÉêå~I 

áÇ~ OTRM çÑ OUVS 



 

 

î®Öâ~åíÉå çÅÜ á Öêìëî®ÖÉå ®ê êÉÇ~å ê∏êÇ ã~êâ çÅÜ ã∏àäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë áåíÉK päìííåáåÖÉå ãçí pî~êí™å ÄÉëí™ê ÇÉäë ~î ä®ÖêÉ 
äáÖÖ~åÇÉ ™âÉêã~êâI ÇÉäë ~î î™íã~êâI Ç®ê áåÖ~ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉK 
sáÇ ëíê®Åâ~ ` EëÉ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~F Ü~ÇÉ â~ÄÉäå êÉÇ~å Öê®îíë åÉÇK aÉå 
Ü~ÇÉ Öê®îíë åÉÇ á î®Öâ~åíÉåL ëä®åíÉå çÅÜ áåíÉ á ™âÉêã~êâÉå ëçã åçíÉê~íë 
ëçã Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK s®Öâ~åíÉåLëä®åíÉå ®ê êÉÇ~å 
ê∏êÇ ã~êâ çÅÜ ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë áåíÉK 
aÉåå~ ëäìíêÉÇçîáëåáåÖ ìíÖ∏ê ®êÉåÇÉë ÇçâìãÉåí~íáçå çÅÜ Éêë®ííÉê Éå 
ê~ééçêíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ bâÉÄó 

áÇ~ OTRN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQTS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sê™åÖëí~ÇI s~êÄóI bîÉêíëÜçäã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
eáëíçêáëâ ä~åÇëâ~éë~å~äóë 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
bå Üáëíçêáëâ ä~åÇëâ~éë~å~äóë Ü~ê ìíÑ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
î®ÖìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê î®Ö ONMI ÇÉäÉå _à∏êëí~ÇJmÉêëíçêéK 

oÉëìäí~íÉí ~î ~å~äóëÉå ìíÖ∏ê ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê ~îÖê®åëåáåÖ ~î âìäíìêãáäà∏Éê 
ëçã ®ê ë®êëâáäí î®êÇÉÑìää~K a®êÉÑíÉê âçããÉê Ñ∏êëä~Ö é™ çäáâ~ 
î®ÖâçêêáÇçêÉê ~íí ìí~êÄÉí~ëK 
qî™ âìäíìêãáäà∏Éê Ü~ê Ñê~ãëí™íí ëçã ë®êëâáäí î®êÇÉÑìää~I ëçã Ä∏ê ÄÉî~ê~ë 
Ñ∏ê ~íí ®îÉå á Ñê~ãíáÇÉå âìåå~ î~ê~ â®ääçê íáää âìåëâ~é çÅÜ ìééäÉîÉäëÉê 
~î ÇÉí ®äÇêÉ âìäíìêä~åÇëâ~éÉíW 
Jçãê™ÇÉí âêáåÖ d∏í~ â~å~ä çÅÜ içÇÇÄó Äêç ãÉÇ ÇÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã 
î®ñíÉ ìéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí â~å~äÉå ëíçÇ âä~ê 
JÇÉí ë~ãã~åÜ™ääå~ âçãéäÉñÉí îáÇ sê™åÖëí~Ç çÅÜ bîÉêíëÜçäãë 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~Ç ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å Ç®ê ÉãÉää~åK 
vííÉêäáÖ~êÉ Éå âìäíìêãáäà∏ ®ê î®êÇ ~íí äóÑí~ë Ñê~ãK aÉí ®ê ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
î®Ö ONM ëçã ãÉÇ ëáå ãÉÇÉäíáÇ~ éê®ÖÉä ëäáåÖê~ê ëáÖ Ñê~ã ÖÉåçã 
ä~åÇëâ~éÉíK s®ÖÉå Ä∏ê Ñçêíë®ííåáåÖëîáë î~ê~ á Äêìâ çÅÜ ~åî®åÇ~ë Ñ∏ê 
äçâ~äíê~Ñáâ çÅÜ ÅóâäáëíÉêI çÅÜ â~åëâÉ ®îÉå ëçã íìêáëíî®ÖK 

áÇ~ OTRO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ aêçíÜÉã 

áÇ~ OTRP çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PQSO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
kó~ jçí~ä~Ö~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~åå~ _ÉêÖèîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~åãÉëçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åëâáäÇ âçêëåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå Ñ∏êí®í~Ç 
Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏ á Ñçêã ~î Öê®åëã~êâÉêáåÖ~ê çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK £îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉí âìåÇÉ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
Éíí ä™åÖí íáÇëëé~åå J Ñê™å óåÖëí~ à®êå™äÇÉêLíáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ íáää ãçÇÉêå íáÇ J 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë Ää~ ~î Éíí ãáåëí NR ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ 
RIP ãÉíÉê ÄêÉíí ä™åÖÜìë ãÉÇ í~âÄ®ê~åÇÉ î®ÖÖëíçäé~ê çÅÜ íî™ ÖêçéÜìëK 
aÉí Éå~ ÖêçéÜìëÉí Ü~ÇÉ Éå â~ääãìê~Ç ÉäÇëí~Ç ÉääÉê ê∏âìÖå á ëóÇî®ëíê~ 
Ü∏êåÉíK bå Äêìåå çÅÜ Éå ÇìÄÄÉäÜ®êÇ Ñ∏ê ÄêçåëÖàìíÉêá é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäK e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éíí ÑäÉêí~ä 
é~ê~ääÉää~ ÇáâÉå á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä∏éíÉ á ëóÇî®ëíJ 
åçêÇçëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉëë~ ë~ãã~åÑ∏ää ãÉÇ Éå é™ ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä EíÉñ 
NSPUI NTNOF ëóåäáÖ Öê®åëã~êâÉêáåÖK aÉåå~ Ñ∏êÉÑ~ääÉê Ü~ ìíÖàçêí Éå ®äÇêÉ 
ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê jçí~ä~Ö~í~åK aÉ å®ãåÇ~ ÇáâÉå~ çÅÜ ä™åÖÜìëÉí Ñ∏êÉÑ∏ää 
î~ê~ çêáÉåíÉê~ÇÉ ÉåäáÖí ë~ãã~ ëíêìâíìêK 
^Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê á~âííçÖë Ñê®ãëí á Ñçêã ~î ëé~Ç~îíêóÅâI ™êÇÉêëé™ê çÅÜ 
íÉÖÇáâÉåK bíí íóÇäáÖí ~îÖê®åë~í çãê™ÇÉ ãÉÇ ëé~Ç~îíêóÅâ ä™Ö çãÉÇÉäÄ~êí 

áÇ~ OTRQ çÑ OUVS 



 
 

 

î®ëíÉê çã ä™åÖÜìëÉíK aÉí íçäâ~ÇÉë ëçã Éå ã∏àäáÖ çÇä~Ç í®éé~K qî™ çäáâ~ 
™âÉêëâáÑíÉå î~ê ìêëâáäàÄ~ê~K aÉí ®äÇêÉI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íÉÖÇáâÉå çÅÜ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ™êÇÉêëé™êI Ñ~ååë ∏îÉê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI 
ìíçã á ÇÉå åçêÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉåK aÉí î~ê çêáÉåíÉê~í á í®ãäáÖÉå ê®í îáåâÉä 
ãçí ä™åÖÜìëÉí çÅÜ ÇáâÉå~ ìíãÉÇ ÇÉå ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉí óåÖêÉ 
ëâáÑíÉí ë~ãã~åÑ∏ää ãÉÇ ÇÉ íÉÖ~ê ëçã Ñáååë ã~êâÉê~ÇÉ é™ NTTS ™êë 
â~êí~K aÉí ®ê çêáÉåíÉê~í á Å~ QM Öê~ÇÉêë îáåâÉä ãçí ÇÉå ®äÇêÉ 
íÉÖêáâíåáåÖÉå çÅÜ Ñ~ååë ∏îÉê ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK 
bå Ü®êÇ Ç~íÉê~ÇÉë íáää ãÉää~ååÉçäáíáâìã çÅÜ Éå Ü®êÇ íáää ∏îÉêÖ™åÖÉå 
ãÉää~å óåÖëí~ Äêçåë™äÇÉê çÅÜ Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK fåÖ~ ~åÇê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ ãÉÇ ë®âÉêÜÉí âåóí~ë íáää ÇÉëë~ éÉêáçÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OTRR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQTQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iáë~ h i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí íçÖë ìéé ÑÉã ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î PN ãÉíÉêK fåÖÉå 
Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
pÅÜ~âíÉå íçÖë ìéé é~ê~ääÉääí ãÉÇ Öêìëî®ÖÉå ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ á 
åçêÇî®ëíäáÖ J ëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ëà∏å dä~åK a™ Öêìëî®ÖÉå 
áåíÉ î~ê åÉÇÖê®îÇ çÅÜ ÇÉëëìíçã ë~âå~ÇÉ Éíí ÇáâÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí ÇÉí 
âìåÇÉ âî~êäáÖÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ ìåÇÉê î®Öóí~åK aÉ ÑÉã ëÅÜ~âíÉå î~ê ÇçÅâ 
íçãã~ çÅÜ áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáäâÉí îáë~ê ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí íáääÜ∏ê~åÇÉ _çêÖ TUWN çÅÜ O ë~ååçäáâí ìééÜ∏ê 
ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìíI á ÇÉí ëçã áÇ~Ö ëÉê ìí ëçã Ü~Öã~êâK 

áÇ~ OTRS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ TUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTRT çÑ OUVS 



  

^fp kê üê 
PSOM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cóääáåÖÉI dä~ÇÜÉã 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó~ íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
^êÄÉíëçãê™ÇÉí ä™Ö á Éå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ àçêÇÄêìâëÄóÖÇ ëóÇî®ëí çã 
kçêêâ∏éáåÖK i®ãåáåÖ~ê Ñê™å à®êå™äÇÉêI Ñê®ãëí á Ñçêã ~î Öê~î~êI Öê~îÑ®äí 
çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~ê ®ê ÇçãáåÉê~åÇÉK 
qçí~äí ∏ééå~ÇÉë ÑÉã ë∏âëÅÜ~âí é™ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉåK f 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OTRU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OTRV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQTO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
bâëìåÇë Ö™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åÉÇÄê®ååáåÖ ~î Éå ã~Ö~ëáåëÄóÖÖå~Ç 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí âçåíêçääÉê~ çã ÇÉí Ñ~ååë Ü®ääêáëíåáåÖ~ê é™ 
ÄÉêÖëÜ®ää~ê ìåÇÉê çÅÜ áåíáää ã~Ö~ëáåëÄóÖÖå~ÇÉåI îáäâ~ á ë™ Ñ~ää ëâìääÉ 
ëâ~Ç~ë å®ê ÄóÖÖå~ÇÉå Äê®åÇÉë åÉÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉåÖàçêÇÉë 
Ü®ää~êå~ çÅÜ ÄÉäóëíÉë ãÉÇ ëä®éäàìë Ñ∏ê ~íí ëóåäáÖÖ∏ê~ ÉîÉåíìÉää~ 
Ü®ääêáëíåáåÖ~êK fåÖ~ Ü®ääêáëíåáåÖ~ê Ñê~ãíê®ÇÇÉ é™ å™Öçå ~î Ü®ää~êå~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí Ö∏ê ~íí £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí ÇÉí 
áåíÉ Ñáååë å™Öê~ ÜáåÇÉê Ñ∏ê Éå åÉÇÄê®ååáåÖ ~î ã~Ö~ëáåëÄóÖÖå~ÇÉåK 

áÇ~ OTSM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTSN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQTN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
p∏ÇÉêäÉÇÉåI bOO 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ÖÉåçã ÄÉëáâíåáåÖ ~î ÇÉ ÄÉêÖëÜ®ää~ê ëçã äáÖÖÉê 
áåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉí á ëóÑíÉ ~íí âçåëí~íÉê~ çã ÇÉí Ñ~ååë 
å™Öçå Ü®ääêáëíåáåÖ é™ ÇÉëë~K ûîÉå íêÉ ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ÇÉëK fåÖ~ åó~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI î~êâÉå é™ Ü®ää~êå~ ÉääÉê á ë∏âëÅÜ~âíÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTSO çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQTM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
k®ëI píçäéäóÅâ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÑäìÖÑáëâÉ~åä®ÖÖåáåÖ á ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
sá ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ Äçéä~íë ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê çãê™ÇÉíI á Ñçêã ~î ëã™ ëí®åâ ~î âçäI ëã™ Äáí~ê 
Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå á îáëë~ ëÅÜ~âíK f çãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ã∏àäáÖí âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉë âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 
hìäíìêä~ÖêÉí ®ê ë~ååçäáâí Ñäóíí~í ~î éäçÖÉå çÅÜ áåíÉ é™ çêáÖáå~äéä~íëK f ÇÉ 
ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñ™í~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë 
ëçã ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK bå â®êå~ çÅÜ Éíí ~îëä~Ö ~î âî~êíë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á éäçÖä~ÖêÉí á ™âÉêåK o^û rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí áåÖÉå 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ áåÑçêã~íáçå Ö™ê ~íí Ñ™ ìí ~î ä®ãåáåÖ~êå~ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí ®ê ÇçÅâ ã∏àäáÖí ~íí êÉëíÉêå~ ~î ÇÉå ëâ~Ç~ÇÉ 
Äçéä~íëÉå â~å Ñçêíë®íí~ ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìíI ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå Ö~ãä~ ÑäçÇÑ™ê~å 
íáää jçí~ä~ ëíê∏ãK 

áÇ~ OTSP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ _êìååÉÄó 

áÇ~ OTSQ çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PQSV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
^ëâÉÄó âäçëíÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååáâ~ hçåëã~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI â~äâëíÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáëì~äáëÉêáåÖ ~î ^ëâÉÄó âäçëíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

dêìåÇëíÉå~ê íáää âçêëÖ™åÖëãìê~ê á î®ëíÉêI ∏ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê äçâ~äáëÉê~ÇÉë 
ÇÉäîáë çÅÜ âçêëÖ™åÖ~ê ã~êâÉê~ÇÉëK bå ÇÉä ~î â®ää~êÉå í∏ãÇÉë é™ ëáíí 
áååÉÜ™ää íáää Éíí ä®ãéäáÖí Çàìé ë™ ãìê~êå~ ëóåäáÖÖàçêÇÉë çÅÜ Éíí ~îëåáíí ~î 
ÇÉå ë∏Çê~ âóêâçÖ™êÇëãìêÉå éäçÅâ~ÇÉë åÉÇK f Ü™ä ëçã Öê®îÇÉë Ñ∏ê 
íê®ëí~âÉí ëçã ëâ~ çãÖ®êÇ~ âäçëíêÉí á ë∏ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÑäÉêí~äÉí 
íáääÑ®ääÉå ãìêêÉëíÉê ãÉÇ Ñ~ëí íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâK 
båëí~â~ ÑóåÇ ~î éêçÑáäíÉÖÉäI ÄêÉÇãÉàëÉäÜìÖÖÉí â~äâëíÉåëÑê~ÖãÉåíK 
jáååÉëëíÉåÉå ^ëâÉÄó OQMWN Ñäóíí~ÇÉë íáää Éå éä~íë ëçã Ä®ííêÉ ä®ãé~ÇÉ 
ëáÖ Ç™ îáëì~äáëÉêáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êíë ÉÑíÉê ãìåíäáÖí íáääëí™åÇ ~î g~å 
bêáâëëçåI i®åëëíóêÉäëÉåI OMMRJMPJPNK aÉå ®ê åì ÄÉä®ÖÉå å®ê~ âóêâ~åë 
ëóÇî®ëíê~ Ü∏êå~I TIRM ã åçêê çã Ñ∏êê™ÇëÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ NIUM ã Ñê™å Éå 
êÉÅÉåí ãìêK 

áÇ~ OTSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

^ëâÉÄó NUNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

áÇ~ OTSS çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQSU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
^ëâÉÄó ëâçä~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
m®ê h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖ ~î ÜìëÖêìåÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

kçêê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ëâçäÄóÖÖå~ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI Éå Éî 
®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇ ë~ãí Éå ëâ®êî~ ëíÉåÖçÇëâÉê~ãáâ EpáÉÖÄìêÖFK 
hìäíìêä~ÖêÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íàçÅâ~ ÜçãçÖÉå~ ä~ÖÉêI íçäâ~ÇÉ ëçã 
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê ~äíÉêå~íáîí çÇäãÖëä~ÖÉêK aÉå Éî ÜìëÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î 
íî™ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê áåíáää î~ê~åÇê~K f ÇÉå ã™å ÇÉí ®ê Éå ÜìëÖêìåÇ Ñçêíë®ííÉê 
ÄóÖÖå~ÇÉå ãçí åçêêI ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí Ñ~ååë ÇçÅâ 
áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉå~êå~ ëçã âìåÇÉ ëí®êâ~ íçäâåáåÖÉå 
~î ~íí ÇÉí ëí™íí Éå ÄóÖÖå~Ç é™ éä~íëÉåK píÉåÖçÇëëâ®êî~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë î~ê~ Éíí ìíÑóääå~Çëä~ÖÉêK 

áÇ~ OTST çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ ^ëâÉÄó 

áÇ~ OTSU çÑ OUVS 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PQST OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâ®ååáåÖÉ ëí~íáçå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
pçÑá~ tÉååëíê∏ã 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Äê~âíÉ~íI Ääóâìä~I ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäâêçëëI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI 
âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éÉåÇÉäí™Öëëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å âåóí~ë ÇáêÉâí íáää ~Öê~ê 
îÉêâë~ãÜÉíK ríáÑê™å ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí â~å ÇÉí îáÇ~êÉ 
âçåëí~íÉê~ë ~íí Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí á ~ää~ Ñ~ää Ñê™å NSMMJí~äÉí î~êáí 
ÄÉä®ÖÉí é™ ëí~ÇÉå pâ®ååáåÖÉë àçêÇ~êK f ÇÉ íêÉ ëÅÜ~âíÉå é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å çã 
à®êåî®ÖÉå Ñ∏êÉâçããÉê ìéé íáää O ã á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK j∏àäáÖÉå 
Ü~ê ã~ëëçêå~ íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î à®êåî®ÖÉå á 
ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉíK pí®ääîáë ®ê ÇÉí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉëë~ ã~êâ~êÄÉíÉå 
Ñ∏êëí åÉÇëÅÜ~âí~í íáää ?ëíÉêáä? ã~êâK aÉíí~ Ö®ääÉê ®îÉå ÇÉä~ê ~î ÇÉå î®ëíê~ 
ëáÇ~åK 
m™ ÇÉ éä~íëÉê Ç®ê âìäíìêä~ÖÉê EãÉëí~ÇÉäë íêçäáÖÉå çÇäáåÖëä~ÖÉêF Ñ~ååë 
ÄÉî~ê~ÇÉ ìééäÉîÇÉë ä~ÖêÉå çÅÜ ä~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ëçã ëå~êäáâ ÇÉå ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™ hîK j~Ö~ëáåÉí íáÇáÖ~êÉ á ™ê EOMMRFK 
hîK j~Ö~ëáåÉí ~åëäìíÉê ÇáêÉâí á åçêê íáää ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí åì ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK a®ê Ñ~ååë Éå êÉä~íáîí íóÇäáÖ ëíê~íáÖê~Ñá ãÉÇ íêÉ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK iáâå~åÇÉ ä~ÖÉê çÅÜ ëíê~íáÖê~Ñá ™íÉêÑ~ååë ÜÉäí ÉääÉê ÇÉäîáë á 
ÇÉå åì ~îëäìí~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âíK 

áÇ~ OTSV çÑ OUVS 



 

 
 

cÉã ÇáâÉå â~å ã∏àäáÖÉå íçäâ~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å NTTV 
qêÉ é™ î®ëíê~ ëáÇ~å çã à®êåî®Öëëé™êÉí çÅÜ íî™ é™ ∏ëíê~K p~ãíäáÖ~ ä∏éÉê á 
åJë êáâíåáåÖK c∏êìíçã ÇÉëë~ ÑÉã ÇáâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ÑÉã ÇáâÉå 
Eë~ãí íî™ ãÉÇ íÉÖÉäJ ÉääÉê à®êåê∏ê á ÄçííÉåFK 
mäçÖJ I ™êÇÉêëé™ê çÅÜ â®ééÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã à®êåî®ÖÉåK 
f ∏îêáÖí Ñ~ååë Éåëí~â~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EÄä ~ íêÉ 
ëíóÅâÉå é~ê~ääÉääí äáÖÖ~åÇÉ ?ê®ååçê?F ëçã ëâìääÉ âìåå~ êÉéêÉëÉåíÉê~ Éíí 
®äÇêÉ ìíåóííà~åÇÉ ~î çãê™ÇÉíK 
p~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ óíçê ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ~îë∏âíÉë ãÉÇ 
ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK f ëÅÜ~âí QRT é™íê®ÑÑ~ÇÉëI á î~Ç ëçã ëâìääÉ îáë~ ëáÖ î~ê~ á 
ëÉå íáÇ çãÇÉéçåÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI Éå Ü~äî Äê~âíÉ~íK  bíí çÇäáåÖëä~ÖÉê á 
ëÅÜ~âí PST áååÉÜ∏ää Éå Ääóâìä~I á ∏îêáÖí ÄÉëíçÇ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê®ãëí ~î 
ëã™I Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäâêçëëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åë ë~ãí 
å™Öê~ âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OTTM çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQSS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
mä™íëä~Ö~êÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~åå~ _ÉêÖèîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÄÉåëáåã~Åâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

 bíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê î®ëíÉê çã çãê™ÇÉí ä™Ö ìåÇÉê Ü∏ÖJ çÅÜ ëÉåãÉÇÉäíáÇ 
pWí fåÖêáÇë âäçëíÉêI çÅÜ Ä™ÇÉ î®ëíÉêI ë∏ÇÉê çÅÜ ∏ëíÉê çã óí~å Ñáååë 
îáâáåÖ~íáÇ~ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ÇÉ ÖÉåçã ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK 
aÉí ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ áååÉÜ™ää~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê 
á Ñçêã ~î â®ééÜ™äI ëíçäéÜ™äI Éå ÖêçéI ÇáâÉåI Éå Ü®êÇI ë~ãí ~Öê~ê~ 
ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î çÇäáåÖëä~ÖÉê çÅÜ ™êÇÉêëé™êK i®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ë 
éêÉäáãáå®êíI ìíáÑê™å ÑóåÇã~íÉêá~äÉíI íáää éÉêáçÇÉå îáâáåÖ~íáÇ íáää 
íáÇáÖãçÇÉêå íáÇK 
lãê™ÇÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ 
âçåëí~íÉê~ÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ çÄàÉâí áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí âìåÇÉ 
ìåÇÉêë∏â~ë çÅÜ Äçêíí~Ö~ë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
f çÅÜ ãÉÇ ~îëäìí~Ç Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ â~å ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí Ç®êÑ∏ê 
~åëÉë íáääÖ®åÖäáÖ Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK fåÖ~ îáÇ~êÉ Ñ®äíáåÖêÉéé ÄÉÜ∏îÉê Ö∏ê~ë 
ìê ~êâÉçäçÖáëâí Ü®åëÉÉåÇÉK 

áÇ~ OTTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

pâ®ååáåÖÉ RWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâ®ååáåÖÉ 

áÇ~ OTTO çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQVS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~îÉêä~åÇI s®ëíÉêÄê®ååáåÖÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìí∏âåáåÖ ~î í®âíîÉêë~ãÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 

ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ëâçÖëã~êâ çÅÜ Éå í®âíK f å®êÜÉíÉå Ü~ê 
ÇÉí åóäáÖÉå ìíÑ∏êíë ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ~êI Ç®ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~íëK qçí~äí Öê®îÇÉë PP ëÅÜ~âí é™ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉíK 
£ééå~åÇÉí ~î ë∏âëÅÜ~âíÉå Ñ∏êëî™ê~ÇÉë ~î ëíçêãÑ®ääÇ~ íê®Ç ëçã î~ê Éíí 
êÉëìäí~í ~î çêâ~åÉå dìÇêìåë îÉêâåáåÖ~ê á à~åì~êá OMMRK f ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ®äÇêÉ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OTTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iÉÇÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h~Ö~ 

áÇ~ OTTQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQVT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
üÖÉäëà∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK 

^êÄÉíÉí áååÉÑ~íí~ê Ä™ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ã~êââ~ÄÉä ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î 
ÄÉÑáåíäáÖ äìÑíäÉÇåáåÖK j~êââ~ÄÉäå Çê~ë ÇÉäë á íçãíã~êâ áåíáää ëà∏å 
üÖÉäëà∏åI ÇÉäë á Ü∏Öä®åí ëâçÖëã~êâK p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ 
NIM âã Ñ∏ê ã~êââ~ÄÉäåK iìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâ~ ê~ëÉê~ë ®ê çÅâë™ Å~ NIM 
âã ä™åÖK 
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ çÅÜ íÉêê®åÖêÉâçÖåçëÉêáåÖ ~î ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ê~Ç 
ÜìëÖêìåÇÉê îáÇ Ö™êÇëä®ÖÉí Ñ∏ê £îêÉ üÖÉäëà∏K h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê 
îáë~ÇÉ ~íí Éå Ö™êÇ ãÉÇ å~ãåÉí üÖÉäëà∏ Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ â~êí~ Ñê™å 
NSVU E^âí ijp aRTJNMNWNF é™ ë~ãã~ éä~íë ëçã åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇëä®ÖÉK 
k~ãåÉí üÖÉäëà∏ Epíçê~ çÅÜ iáää~F Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~Öí NQRP 
EïïïKëçÑáKëÉFK 
c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ~íí ëâ~Ç~ ã∏àäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ áåçã Ö™êÇëä®ÖÉí Ñ∏ê £îêÉ üÖÉäëà∏ ~åëÉê 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~ííW 
J qêÉ ëíçäé~ê ëçã áåÖ™ê á äìÑíäÉÇåáåÖÉå îáÇ Ö™êÇëä®ÖÉí £îêÉ üÖÉäëà∏ 
ÉåÄ~êí â~é~ëX áåíÉ Öê®îë ìéé îáÇ ê~ëÉêáåÖK 

áÇ~ OTTR çÑ OUVS 



 

J j~êââ~ÄÉäå ëçã ëâ~ Çê~ë áåíáää Ö™êÇëä®ÖÉí Ñ∏êä®ÖÖë íáää Éå ÄÉÑáåíäáÖ 
ëâçÖëî®ÖK 
råÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí çî~åëí™ÉåÇÉ êÉâçããÉåÇ~íáçåÉê Ñ∏äàë ~î 
Éñéäç~í∏êÉå ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí â~å ìíÑ∏ê~ë 
ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hîáääáåÖÉ 

áÇ~ OTTS çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQVU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_çääâáåÇ ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î ÉääÉÇåáåÖëå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 

bå Å~ OIS âã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ìíêÉÇÇÉëK rs £ëí ~åëÉê ~íí ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ 
~êÄÉíÉå~ áåíÉ âçããÉê á âçåÑäáâí ãÉÇ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
Ç®êãÉÇ â~å ëâÉ ìí~å Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ háë~ 

áÇ~ OTTT çÑ OUVS 



 
 

 
 
 

 

^fp kê üê 
PQVV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
j~êãçêÄêçííÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìã 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î î~ííÉå çÅÜ ~îäçéé ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

mä~íëÉå äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ~ Äçéä~íëÉå 
c~ÖÉêîáâ EhêçâÉâ OPWNFK aÉ éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖ~êå~ ä∏éíÉ ãÉää~å PR çÅÜ 
RR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK aÉ ä®ÖêÉ é~êíáÉêå~ ìíÖáÅâ Ç™ ÇÉëë~ î~ê âê~ÑíáÖí 
ëí∏êÇ~ çÅÜ íçéçÖê~Ñáëâí ãáåÇêÉ ä®ãéäáÖ~K 
cÉã ëÅÜ~âí ìééíçÖë á äÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ á ÇÉ ∏îêÉ åáî™Éêå~K f 
ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí á~âííçÖë ëî~ääÖêìë Ñê™å ÇÉí Ñçêå~ Ü~îÉíë ëíê~åÇòçåK 
péêáÇÇ~ Äáí~ê ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëLÄÉêÖ~êí Üáíí~ÇÉëK pÅÜ~âíÉå ÄÉê∏êÇÉ î~Ç 
ëçã ÄÉÇ∏ãë î~ê~ ìíâ~åíÉå é™ Éå ãáåÇêÉI ëíê~åÇÄìåÇÉå ãÉëçäáíáëâ äçâ~ä 
é™ ÇêóÖí RR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí é™ÖáÅâ 
ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏ê éä~åÉê~ÇÉ îáää~íçãíÉê á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ s^JäÉÇåáåÖÉåK rs £ëí ÄÉÇ∏ãÉê ~íí Äçéä~íëÉåë ÅÉåíêìã 
™íÉêÑáååë éêÉÅáë Ç®ê ã~å êÉÇ~å Üìååáí ëÅÜ~âí~ Äçêí ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ÇÉ 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖêÉåK bå ëíçê ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå ®ê Ç®êãÉÇ Ñ∏êëí∏êÇI ãÉå 
â~å Ü~ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ á çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉå ãçí åçêê çÅÜ î®ëíK 
_çéä~íëÉå ~åã®äë ëçã Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

áÇ~ OTTU çÑ OUVS 



f Éå ãáåÇêÉ áåîÉåíÉêáåÖ ~î å®êçãê™ÇÉí ÖàçêÇÉë çÅâë™ Ñ∏ê ~íí ∏â~ 
éä~íëÑ∏êëí™ÉäëÉåK sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åå~å ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ÇêóÖí 
NRM ã k çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉåå~ ~åã®äë çÅâë™ ëçã Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

hêçâÉâ NMU £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

hêçâÉâ NMV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

áÇ~ OTTV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRMM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hìää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíëI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

fåçã lÄàÉâí N é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä∏ëÑóåÇ ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíë á ã~íàçêÇëä~ÖêÉí 
á ∏ééÉå ™âÉêK hêçâÉâëçãê™ÇÉí Ü~ê ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêå î~êáí Éå áåíÉåëáîí 
ìíåóííà~Ç ãáäà∏K fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã ãçíáîÉê~ê Éå îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
lÄàÉâí O ÄÉÑ~ååë êÉÇ~å î~ê~ ÄÉÄóÖÖÇ çÅÜ ìíëÅÜ~âí~Ç çÅÜ áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ÄÉÜ∏îë Ü®êK 
fåçã lÄàÉâí P é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä∏ëÑóåÇ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ ~åå~í óåÖêÉ 
ã~íÉêá~äK mä~íëÉå Ñ∏ê hìää~ Ö~ãä~ íçãí ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ ~î 
óåÖêÉ Ö™êÇ~âíáîáíÉíÉêK d™êÇÉå ëçã äÉÖ~í Ü®ê áåâäìëáîÉ 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê Ü~ê êáîáíë á ãçÇÉêå íáÇI çÅÜ á çãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ 
Öêçé~êI ÇìãéÜ∏Ö~ê çÅÜ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ë Ü®êK 

áÇ~ OTUM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ hêçâÉâ 

áÇ~ OTUN çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQTR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_çêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
iáë~ h i~êëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ ~î ä~åÇÇáâÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉí íçÖë ìéé ÑÉã ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î PN ãÉíÉêK fåÖÉå 
Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
pÅÜ~âíÉå íçÖë ìéé é~ê~ääÉääí ãÉÇ Öêìëî®ÖÉå ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ á 
åçêÇî®ëíäáÖ J ëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ëà∏å dä~åK a™ Öêìëî®ÖÉå 
áåíÉ î~ê åÉÇÖê®îÇ çÅÜ ÇÉëëìíçã ë~âå~ÇÉ Éíí ÇáâÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí ÇÉí 
âìåÇÉ âî~êäáÖÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ ìåÇÉê î®Öóí~åK aÉ ÑÉã ëÅÜ~âíÉå î~ê ÇçÅâ 
íçãã~ çÅÜ áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáäâÉí îáë~ê ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí íáääÜ∏ê~åÇÉ _çêÖ TUWN çÅÜ O ë~ååçäáâí ìééÜ∏ê 
ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìíI á ÇÉí ëçã áÇ~Ö ëÉê ìí ëçã Ü~Öã~êâK 

áÇ~ OTUO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

_çêÖ TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

_çêÖ TUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ kçêêâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTUP çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

^fp kê üê 
PSMU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí e~åÇÉäëã~ååÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãéìíëåáåÖ ~î ÄóÖÖå~ÇÉêå~ á âî e~åÇÉäëã~ååÉå N á 
s~ÇëíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ÄóÖÖå~Çë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î Ñ~ë~ÇÉêå~ íáää ÇÉå ÄóÖÖå~Ç ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå á 
Ü∏êåÉí píçêÖ~í~åJeçîëÖ~í~åK 

f ÇÉå ~âíìÉää~ ÄóÖÖå~ÇÉå áåÖ™ê ãìêîÉêâ Ñê™å Ä™ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ NSMMJ 
NTMMJí~äÉåK 
^ää ä∏ë éìíë íçÖë Äçêí Ñê™å Ñ~ë~ÇÉêå~I î~êÉÑíÉê ä∏ëí ëáíí~åÇÉ ëéáâíÉÖÉä 
Ñ®ëíÉë áåå~å åó â~äâéìíë ™íÉê í®ÅâíÉ ãìêîÉêâÉíK pÉåãÉÇÉäíáÇ~ 
íÉÖÉäãìêîÉêâ âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë ∏îÉê ÜÉä~ Ö~îÉäå çÅÜ é™ ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î ÜìëÉíë Ñ~ë~Ç ãçí píçêÖ~í~åK m™ Ö~îÉäå ãçí eçîëÖ~í~å Ñ~ååë Éå 
ëÉå~êÉ ä~ÖåáåÖ ãÉÇ ë~åÇëíÉå Ñ~ëíë~íí ãÉÇ âê~ãéçê á ãìêîÉêâÉíK aÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î ÜìëÉíë Ñ~ë~Ç ãçí píçêÖ~í~åI ë~ãí ∏îêÉ ÇÉäÉå ~î Ö~îÉäå 
ãçí eçîëÖ~í~åI ìíÖàçêÇÉë ~î Éå íáããÉêëíçããÉ í®Åâí ãÉÇ ëéáâíÉÖÉäI 
îáäâÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉíK 
f ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ íÉÖÉäãìêîÉêâÉí âìåÇÉ íêÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ Ñ∏åëíÉê∏ééåáåÖ~ê 
ëé™ê~ëK f ä™åÖëáÇ~åë Ñ~ë~Ç ãçí Ö™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëÉåíáÇ~ Ñ∏åëíÉê 
ìåÇÉê ãçÇÉêå éìíëK aÉíí~ Ü~ê ™íÉê éìíë~íë ∏îÉêK m™ ÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ 

áÇ~ OTUQ çÑ OUVS 



 ãìêîÉêâÉå Ñ~ååë é~êíáÉê ãÉÇ ÄÉî~ê~Ç ®äÇêÉ éìíë çÅÜ ~îÑ®êÖåáåÖ~êK 
jìêÄêìâëJ çÅÜ éìíëéêçîÉê Ü~ê ë~ãä~íë áå çÅÜ íáääÑ∏êíë ä®åëãìëÉÉíë 
êÉÑÉêÉåëë~ãäáåÖ Ñ∏ê ãìêÄêìâK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OTUR çÑ OUVS 



 
 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PSOO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hîáÅâëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

sáÇ Éå ÄÉëáâíåáåÖ OMMPJMRJMUI ìíÑ∏êÇ ~î £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìãI 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí çî~å ã~êâ áåíÉ Ñáååë å™Öê~ ëóåäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
bíí Ü∏àÇé~êíá áåçã çãê™ÇÉí ÄÉíê~âí~ë ëçã Éíí ~êâÉçäçÖáëâí çÄàÉâíI ÇÉí 
îáää ë®Ö~ Éå éä~íë ëçã ìíÖ∏ê Éå ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK fåÑ∏ê ìíêÉÇåáåÖÉåI 
Éí~éé OI ™ê OMMR Ü~ÇÉ çãê™ÇÉí ìí∏â~íëK aÉíí~ ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí ÇÉ ÇÉä~ê ~î 
çãê™ÇÉí ëçã ìí∏â~íë ÖÉåíÉãçí ÄÉëáâíåáåÖÉå OMMP âçã ~íí áåîÉåíÉê~ë 
çÅÜ îáÇ ÄÉÜçî ëâìääÉ ®îÉå ë∏âëÅÜ~âí ∏ééå~ëK 
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~î ÇÉ åóíáääâçãå~ ÇÉä~êå~ ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí Ñ~ååë ®äÇêÉ Ñêìâííê®Ç é™ Éíí ~åí~ä áãéÉÇáãÉåíK 
hìäíìêî®ñíÉê çÅÜ Ñêìâííê®Ç â~å áåÇáâÉê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK 
bñéäç~í∏êÉå Ü~ÇÉ ÇçÅâ Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ~åî®åÇ~ ë~ãíäáÖ~ áãéÉÇáãÉåí ëçã 
Öê∏åçãê™ÇÉåK a®êÑ∏ê ÄÉÇ∏ãÇÉë ~íí áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê 
îáÇ ÇÉëë~ î~ê å∏Çî®åÇáÖ~K 
sáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ çÄàÉâíÉí ∏ééå~ÇÉë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âíK f 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OTUS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ üíîáÇ 

áÇ~ OTUT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRNT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
cáååëíìÖ~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
à®êåI ÉíÉêåáíéä~íí~I âÉê~ãáâ EÑäáåíÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

i®åÖÇÉå é™ ëÅÜ~âíÉí î~ê VPIR ãI ÄêÉÇÇ Å~ NIP ã çÅÜ ÇàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ 
ãÉää~å MITR çÅÜ NIO ãK pÅÜ~âíÉí ~åëä∏í íáää ÄÉÑáåíäáÖ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ 
çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ íáää Ç~ÖÜÉãëÄóÖÖå~ÇÉå é™ çãê™ÇÉíK 
i®åÖë ÜÉä~ ëíê®Åâ~å Ñ~ååë Å~ MIPR ã é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêI ìåÇÉê ~ëÑ~äí Öêìë 
çÅÜ é™ óíçê ~î Öê®ëã~ííçê ã~íàçêÇK råÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë ä®åÖë ëíçê~ ÇÉä~ê 
~î ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêI ãÉÇ Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ MINR ãK 
k™Öê~ âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK ^ää~ ~î íêçäáÖí 
ëÉåíáÇ~ Ç~íìãK bå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ãóÅâÉí ëíçê~ ÜìÖÖå~ Ñóêâ~åíáÖ~ ëíÉå~ê 
Ñ~ååë ä®åÖë ëÅÜ~âíÉí ë∏ÇÉê çã pâçäÖê®åÇK eìëÖêìåÇÉåë ä®åÖÇ Å~ NN ãK 
m™ Éâçåçãáëâ~ â~êí~å ∏îÉê jà∏äÄó Ñê™å NVQU Ñ~ååë é™ éä~íëÉå Éå 
ÄóÖÖå~Ç ëçã ∏îÉêÉåëëí®ããÉê ãÉÇ ä®ÖÉí Ñ∏ê ÜìëÖêìåÇÉåK bíí ëíÉåëâçíí 
ëíçäéÜ™ä ãÉÇ ÑóåÇ ~î Éíí à®êåÑ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å®êÜÉíÉå ~î 
ÜìëÖêìåÇÉåK bíí âìäíìêä~ÖÉê ~î ëÉåíáÇ~I íêçäáÖÉå áåÇìëíêáÉää â~ê~âí®ê 
Ñ~ååë å®êã~êÉ Ç~ÖÜÉãëÄóÖÖå~ÇÉåK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã 
Ü∏ê íáää Éå s^JäÉÇåáåÖK pÉåíáÇ~ ÑóåÇI ë™ëçã ÉíÉêåáíéä~íí~ çÅÜ ÑäáåíÖçÇë 

áÇ~ OTUU çÑ OUVS 



Ñ~ååë á s^JåÉÇÖê®îåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OTUV çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQOU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉåå~ ∏ééå~ÇÉë ÑÉã éêçîëÅÜ~âí ä®åÖë ãÉÇ ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK j™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
î~ê ~íí Üáíí~ ÇÉí çéíáã~ä~ äÉÇåáåÖëëíê™âÉí Ç®ê Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉë 
á ë™ äáíÉå çãÑ~ííåáåÖ ëçã ã∏àäáÖíK 
qî™ ~î éêçîëÅÜ~âíÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ëí∏êåáåÖ~êK aÉ ∏îêáÖ~ íêÉ 
ìééîáë~ÇÉ MIPJMIR ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉå ä®åÖë ëíê®ÅâåáåÖÉå 
î~ê ëí∏êÇ~ ~î ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê s^ çÅÜ Ö~ëK aÉå éä~åÉê~ÇÉ 
äÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê Ñà®êêâóä~ â~å éä~ÅÉê~ë á ë~ãã~ ëÅÜ~âí ëçã Ö~ëäÉÇåáåÖÉåI 
îáäâÉí áååÉÄ®ê ~íí Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÉåÇ~ëí ÄÉê∏êë á ëÅÜ~âíâ~åíÉêå~K 
iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå Ä∏ê ëí™ ìåÇÉê ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

áÇ~ OTVM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTVN çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQOT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
j~äãëä®ííëî®ÖÉåI oóÇëî®ÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ëéáääî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 

lãê™ÇÉíI ëçã äáÖÖÉê ÇêóÖí RM ã £ çã ÇÉå ãÉëçäáíáëâ~ Äçéä~íëÉå îáÇ 
qê®ÇÖ™êÇëíçêéÉí Eh®êå~ NOSWNI NOTWNI NOUWNFI äáÖÖÉê ãÉää~å 
j~äãëä®ííëî®ÖÉå çÅÜ oóÇëî®ÖÉå á iáåâ∏éáåÖë ëí~ÇK pÅÜ~âí ìééíçÖë 
ä®åÖë Éå ëíê®Åâ~ ~î ÇêóÖí NMM ãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå~ âìåÇÉ ÖÉåçãÑ∏ê~ë ìí~å 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇK 

áÇ~ OTVO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTVP çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQOS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hîáååÉÄóî®ÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
lääÉ e∏êÑçêë 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ ~î Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçã ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

^êÄÉíÉí ÄÉê∏êÇÉ íî™ çäáâ~ ëíê®ÅâåáåÖ~ê á ëí~ÇëÇÉäÉåK aÉå î®ëíê~ ëíê®Åâ~å 
î~ê Å~ PMM ã ä™åÖ çÅÜ é~ëëÉê~ÇÉ á Éíí ëã~äí Öê∏åçãê™ÇÉ ãÉää~å ÑäÉê~ 
íçãíÉê çÅÜ ~åëäìíåáåÖëî®Ö~êK f p£ ®åÇ~å ~î ÇÉå î®ëíê~ ëíê®ÅâåáåÖÉå 
í~åÖÉê~ÇÉë Éíí ëí∏êêÉ Öê∏åçãê™ÇÉ Ç®ê íî™ äçâ~äÉê ãÉÇ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ®ê ÄÉä®Öå~ Ei~åÇÉêóÇ OTWN çÅÜ OUWNFK aÉå ∏ëíê~ ëíê®Åâ~å 
®ê Å~ OMM ã ä™åÖ çÅÜ Ö™ê ÜÉäí á Ö~íìã~êâK 
iÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå~ ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë îáÇ íêÉ íáääÑ®ääÉå çÅÜ Éíí é~ê 
éêçîëÅÜ~âíåáåÖ~ê ä®åÖë ëíê®ÅâåáåÖÉå ÖàçêÇÉëK aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí 
ÜÉä~ ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ ä®åÖë íáÇáÖ~êÉ ìééÖê®îÇ ã~êâK 
fåÖÉå çê∏êÇ ã~êâ çÅÜ áåÖ~ íÉÅâÉå é™ Ñçêåä®ãåáåÖ âìåÇÉ ÜÉääÉê á~âíí~ëK 

áÇ~ OTVQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OTVR çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSNQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pçÅâÉåã~êâÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë iìåÇèîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë QN ëÅÜ~âí ëçã î~ê NIR ãÉíÉê ÄêÉÇ~ çÅÜ 
ë~ãã~åä~Öí PUM ãÉíÉê ä™åÖ~K pÅÜ~âíÉå éä~ÅÉê~ÇÉë áåçã ÇÉ çãê™ÇÉå 
ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N ÄÉÇ∏ãíë ëçã ãÉëí çéíáã~ä~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëä®ÖÉåK 
fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëë~åí~ Ñ∏êÉã™äI ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK båëí~â~ êÉÅÉåí~ Ñ∏êÉã™ä åçíÉê~ÇÉëK o∏àëíÉåë~åë~ãäáåÖ~ê 
ë~ãí Éå ëÉåíáÇ~ ëíÉåãìê Ñáååë áåçã ÇÉå ÇÉä ~î çãê™ÇÉí ëçã çãÑ~íí~ë ~î 
ëâçÖëã~êâK 

áÇ~ OTVS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OTVT çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PQOQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí m~ä~íëÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖI bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉäI éçêëäáåI ëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê é™ åó ÑçíÄçääë~êÉå~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

c∏ê å®êî~ê~åÇÉ ~åî®åÇë Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã ÑçíÄçääëéä~åÉêK fåÑ∏ê 
ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ÇÉí çâä~êí á îáäâÉå çãÑ~ííåáåÖ çãê™ÇÉí ëí∏êíë ~î 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉëë~K 
qçí~äí ∏ééå~åÇÉë PR ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ PRM 
ãÉíÉêK £îêÉ ä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î Å~ MIOM ãÉíÉê ã~íàçêÇK råÇÉê ã~íàçêÇÉå 
Ñ~ååë Éíí é™Ñ∏êí Å~ MINM ãÉíÉê íàçÅâí ë~åÇä~ÖÉêK råÇÉê ë~åÇä~ÖêÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ä~ÖÉê ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã é™Ñ∏êÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î äÉê~ ãÉÇ Éåëí~â~ áåëä~Ö ~î Ää~åÇ ~åå~í íÉÖÉäI éçêëäáå çÅÜ 
ëéáâK cóääå~Çëä~ÖêÉíë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ ëçã ãÉëí íáää MIRM ãÉíÉê çÅÜ î~ê 
ëçã íàçÅâ~ëí á ë∏ÇÉê åÉÇ ãçí pí™åÖ™åK píê~íáÖê~Ñáå íóÇÉê é™ ~íí 
çãÑ~íí~åÇÉ ã~êâ~êÄÉíÉå ëâÉíí îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÑçíÄçääëéä~åÉêå~K 
råÇÉêÖêìåÇÉå ÄÉëíçÇ ~î äÉê~K f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 

áÇ~ OTVU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OTVV çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQOP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qçêåÄóI pâ®ÖÖÉíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
oáÅâ~êÇ iáåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 

f çãê™ÇÉí ëâ~ää Éíí åóíí äM âî â~ÄÉäÑ∏êÄ~åÇ ÄóÖÖ~ëK pÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉë íáää Å~ ä ãÉíÉê çÅÜ ëÅÜ~âíÇàìéÉí íáää MIS ãÉíÉêK ríêÉÇåáåÖÉå 
ìíÑ∏êÇÉë á íî™ Éí~ééÉê î~ê~î ÇÉå Ñ∏êëí~ ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê 
ë~ãí ÄÉëáâíåáåÖK aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Éå 
ë∏âëÅÜ~âíëìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ÇÉå ~âíìÉää~ 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK 
sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåI Éí~éé äI âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí á å®êÜÉíÉå 
~î ÇÉí ~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê ~î Ää~åÇ ~åå~í 
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íëI ã ãK qçí~äí Öê®îÇÉë íî™ ëÅÜ~âíK fåÖ~ ®äÇêÉ 
ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìí~å ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ Ñóääå~Çëã~ëëçê 
âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâáåÖêÉééÉíK 

áÇ~ OUMM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUMN çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQOO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
häçëíÉêÖ~í~åI hî~êíÉêÉí _ç~ëI píìêÉÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

píê®ÅâåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå åçêê çã î~Ç ëçã ~î íê~Çáíáçå ~åëÉííë áåÖ™ á 
iáåâ∏éáåÖ NRPWNI iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK råÇÉê ëÉå~êÉ ™ê 
Ü~ê ÇÉí ÇçÅâ îáë~í ëáÖ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ ä®åÖêÉ ™í åçêê ®å 
î~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ ~åí~ÖáíëK _ä~åÇ ~åå~í Ñ∏êÉâçããÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~î ë â 
ìíâ~åíëâ~ê~âí®ê á Ñçêã ~î ëâàìäI ä~Ççê çÅÜ îÉêâëí®ÇÉêK 
sáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âê~ÑíáÖí ëçíáÖí ä~ÖÉê ëçã 
âìåÇÉ Ñ∏äà~ë ä®åÖë Éå NPM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ á häçëíÉêÖ~í~åK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ä~ÖêÉí Ñ~ååë ®îÉå ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ íÉÖÉäI ë~ãí Éå ëí∏êêÉ 
~îÑ~ääëÖêçéK _™ÇÉ ä~ÖêÉí çÅÜ ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ â~å ë~ååçäáâí 
âçééä~ë íáää ÇÉí ë~äéÉíÉêëàìÇÉêá ëçã Ñ~ååë é™ éä~íëÉå ÉåäáÖí NSPV ™êë 
ÖÉçãÉíêáëâ~ â~êí~K 

áÇ~ OUMO çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUMP çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSNP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
`áëíÉêåÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê éä~åíÉêáåÖ ~î Äìëâ~ê çÅÜ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

^êÄÉíÉí éä~åÉê~ÇÉ Ñ∏êëí ~íí ÄÉê∏ê~ Éå ëíê®Åâ~ çã Å~ OTM ãÉíÉê ãÉå âçã 
~íí ®åÇê~ë íáää NVM ãÉíÉêK aÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉå ä™Ö áåçã Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK qçí~äí íçÖë NM ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ 
Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ SM ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIU ã çÅÜ 
ÇàìéÉí î~ê Å~ MIOJMIQ ãK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖK 
eÉä~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå íçÖë Ñê~ãI ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK bíí 
âçäéêçî íçÖë Ñ∏ê ~å~äóëK fåÖ~ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OUMQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ PV £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OUMR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PSNO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
läëâÉééÉíçêéI qçäëâÉééI s™åÖ~I píÉåëíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
mÉëíJLâçäÉê~âóêâçÖ™êÇI Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~íáçå ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖK 

^êÄÉíÉí áååÉÑ~íí~ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ã~êââ~ÄÉäI ÄóíÉ ~î ÄÉÑáåíäáÖ~ 
ëíçäéäÉÇåáåÖ~ê ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î äìÑíäÉÇåáåÖK p~ãã~åä~Öí ÄÉê∏êë Éå 
ëíê®Åâ~ é™ Å~ V âãK 
h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí íÉêê®åÖêÉâçÖåçëÉêáåÖ ~î ëíê®Åâ~å Ñ∏ê 
ã~êââ~ÄÉäå êÉëéÉâíáîÉ äìÑíäÉÇåáåÖÉå Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíëK s®ëíÉê çã 
qçäëâÉéé ëâìääÉ ã~êââ~ÄÉäå Çê~ë çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã s™åÖ~ TRWNI Éå 
éÉëíâóêâçÖ™êÇK bå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Ç®êÑ∏ê é™ éä~íëÉåK bíí Å~ 
RM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ä®åÖë ÜÉä~ ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å Öê®îÇÉëK f ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ë∏åÇÉêéä∏àÇ Ü®êÇÄçííÉåK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã Ö∏ê Ç®êÑ∏ê 
ÄÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éäâ~ÄÉäå â~å ìíÑ∏ê~ë ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 

áÇ~ OUMS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™åÖ~ TRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™åÖ~ 

áÇ~ OUMT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSNN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hìåÖëÄêç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Öä~ëé®êä~I ÄÉ~êÄÉí~í ÄÉå\ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ ~î ã~êâÄ®ÇÇ ë~ãí äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê 
s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê ã~êâÄ®ÇÇÉå âçã ~íí çãÑ~íí~ Å~ NMM ãO ãÉÇ Éíí Çàìé 
~î ÇêóÖí O ãÉíÉêK qçí~äí ìééÖáÅâ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå íáää Å~ TR 
ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIR J NIM ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ MIT J OIM ãK 
fåçã óí~å Ñ∏ê ã~êâÄ®ÇÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
ëíê~íáÑáÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ®äÇêÉ ã~êâåáî™ÉêI ã ãK 
iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ á ÜìîìÇë~â íê®ÇÖ™êÇëãóää~ çÅÜ áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ëíê®ÅâåáåÖÉåK 

áÇ~ OUMU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê NVQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUMV çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRNR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_êìååëîáâëÖ~í~åI hìããÉäíê~éé~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉåÉÇä®ÖÖåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î êÉÇ~å 
Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãã~åí~ÖÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí ãÉÇ 
Ñà®êêî®êãÉåÉÇä®ÖÖåáåÖ ä®åÖë ~âíìÉää~ Ö~íçê â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó SMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OUNM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSMV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_ÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää 

qçí~äí ìééÖáÅâ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå íáää Å~ OR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î 
Å~ MIS ã çÅÜ Éíí Çàìé ~î Å~ MIT ãK 
iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á Éå êÉä~íáîí Äê~åí ëäìííåáåÖK 
j~êâÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí MIMR J MINM ã íàçÅâí ä~ÖÉê 
Öê®ëíçêîLÜìãìë ëçã îáä~ÇÉ ÇáêÉâí é™ ãçê®åK jçê®åÉå Ü~ê Ü®ê Éíí êáâäáÖí 
áååÉÜ™ää ~î ?ëâáîáÖ? â~äâëíÉåK 
fåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉåK 

áÇ~ OUNN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ häçëíÉê 

áÇ~ OUNO çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PRNQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
lÑÑÉêÄóI bêî~ëíÉÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíëI ëä~ÖÖ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î äÉÇåáåÖëå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 

aÉ éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉå~ ëâÉÇÇÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ ä®ãéäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåK 
^î ÇÉ ìêëéêìåÖäáÖÉå Q çÄàÉâíÉå ëçã î~äÇÉë ìí ÄäÉî Ä~ê~ O Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
ë∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖK m™ íî™ çÄàÉâí ëâìääÉ â~ÄÉäå ÉåÇ~ëí éä∏à~ë åÉÇI î~êÑ∏ê 
áåÖêÉééÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ë™ ëã™ ~íí ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇ Éå î~ê 
å∏Çî®åÇáÖK p∏âëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ ëâÉÇÇÉ é™ Ñ∏äà~åÇÉ çÄàÉâíW 
lÄàÉâí ff Eá å®êÜÉíÉå ~î jçí~ä~ NTSWNFK f Éíí ä™åÖí ëã~äí ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë U ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê EÉî ®äÇêÉ î®ÖFK cóåÇ ~î âÉê~ãáâI ÄÉ~êÄ âî~êíëI ëä~ÖÖK 
i®ãåáåÖ~ê êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå Äçéä~íë ëçã Éî ÄÉÖê®åë~ê ëáÖ íáää Éå Å~ 
NOMñPM ã ëí éä~í™ s çã î®ÖK _çéä~íëÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éî Éå óåÖêÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ñ~ë ®å ëíÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êå~ îáÇ jçí~ä~ NTSWNK aÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë Ç™ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Éà âìåÇÉ 
Ñ∏êä®ÖÖ~ë é™ ~åå~í ëí®ääÉK 
lÄàÉâí fs J cçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éà áåçã çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OUNP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jçí~ä~ NTSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jçí~ä~ 

áÇ~ OUNQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PSMT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sáÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ çÅÜ íêÉâ~ãã~êÄêìåå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíê®Åâ~ á íê®ÇÖ™êÇÉå ëçã Ñ∏äàÇÉë âçåíáåìÉêäáÖíI 
äáâëçã Éå ëíê®Åâ~ åçêê çã Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉå á ™âÉêã~êâ Ç®ê ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å âçåíêçääÉê~ÇÉëK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ OUNR çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PSMS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
s®ÇÉêëí~Ç _çëÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
£ÇÉâóêâçÖ™êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ë~ãí ê~ëÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ÑÉã ë∏âëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí 
NOR ä∏éãÉíÉêK p∏âëÅÜ~âíÉå íçÖë ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå ä®åÖë ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå é™ ™âÉêóí~å áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå s®ÇÉêëí~Çë 
_çëÖ™êÇ OWNK bå Ü®êÇÄçííÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ âçäéêçî íçÖë Ñ∏ê NQ`J 
~å~äóëK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
bå ÄÉëáâíåáåÖ ä®åÖë äìÑíäÉÇåáåÖÉå ëçã ëâìääÉ ê~ëÉê~ë ìíÑ∏êÇÉë çÅâë™K 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê éçíÉåíáÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå ÄÉê∏êÇÉëK 
p~ãã~åí~ÖÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí ãÉÇ 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éäâ~ÄÉäå á çî~å å®ãåÇ~ Ñ~ëíáÖÜÉíÉê â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã 
éä~åÉê~íK 

áÇ~ OUNS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ÇÉêëí~Ç TUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OUNT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PSMR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ âäçëíÉêë âóêâ~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉääI âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ÖêìëÖ™åÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK 

^îëÅÜ~âíåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ êÉÅÉåí ÖêìëI ÇÉä~ê ~î ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê 
Ääçíí~ÇÉëI ãÉå âçã Éà ~íí ÄÉê∏ê~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUNU çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSMQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e®ää~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îÑ®äí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ çÅÜ åóÄóÖÖå~íáçå ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìë 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
aÉëë~ ìíÖ∏êë ~î s®ëíê~ eìëÄó NQWN ëçã ®ê Éå ëíÉåë®ííåáåÖ á âê∏åä®ÖÉ ~î 
Éå ãáåÇêÉ ÄÉêÖëêóÖÖK aÉåå~ Öê~î äáÖÖÉê Å~ QR ã Ñê™å ~âíìÉääí 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉK _ÉíóÇäáÖí å®êã~êÉ äáÖÖÉê Öê~îÑ®äíÉí s®ëíê~ eìëÄó 
NRWN ëçã ÄÉëí™ê ~î NR êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK dê~îÑ®äíÉí äáÖÖÉê Å~ PM ã 
åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK vííÉêäáÖ~êÉ Éíí Öê~îÑ®äí Ñáååë á 
å®êçãê™ÇÉíI s®ëíê~ eìëÄó NSWNI ëçã ÄÉëí™ê ~î U Ü∏Ö~ê çÅÜ PS êìåÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK aÉíí~ Öê~îÑ®äí äáÖÖÉê Å~ TM ã åçêÇî®ëí çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK jÉää~å ÄóÖÖå~ÇëíçãíÉå çÅÜ ÇÉ íî™ Öê~îÑ®äíÉå 
ä∏éÉê ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇëî®ÖÉåI ëçã á Ç~Ö ®ê Éå ãáåÇêÉ Öêìëî®ÖK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééíçÖë ÑäÉê~ ëÅÜ~âí Ç®ê ã~êâ~êÄÉíÉ 
éä~åÉê~ëK píçê~ ÇÉä~ê ~î ~âíìÉääí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí 
ìééçÇä~ÇK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OUNV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó NRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OUOM çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PSMP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d~ããÉäíçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~îI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI âìäíìêä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉåÑ~ãáäàëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ~âíìÉääí çãê™ÇÉ Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î s™êÇëÄÉêÖë ÖçäÑÄ~å~I 
ëçã äáÖÖÉê áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O 
î~êîáÇ êáâäáÖí ãÉÇ Äçéä~íëêÉä~íÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK aÉ 
NQ`Jéêçî ëçã íçÖë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î Ç~íÉêáåÖ~ê 
íáää Äêçåë™äÇÉê Er~JNPRNSFK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~âíìÉää~ ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë T RUM ãO î~ê~î áåíÉåëáîí íçí~äí PMM ãO Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ OR 
ë∏âëÅÜ~âíK f Éíí ~î ÇÉëë~ ëÅÜ~âíI ëÅÜ~âí UI ëçã äáÖÖÉê á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí PñO ã ëíçêí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ âê~ÑíáÖí âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇ çÅÜ ãÉÇ ëâ®êîëíÉå ÇáêÉâí 
ìåÇÉê íçêîÉå E£ij NFK sáÇ ëçåÇåáåÖ âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ë ~íí âìäíìêä~ÖêÉí 
î~ê ìéé íáää MIQR ã ÇàìéíK aÉíí~ âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ îáÇ~êÉ ìí~å 
ëÅÜ~âíÉí ™íÉêÑóäÇÉë çÅÜ çãê™ÇÉí éêáÅâ~ÇÉë áå ãÉÇ admpK 
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ñáååë s™êÇëÄÉêÖ NNVWOJQK aÉëë~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìíÖ∏êë ~î Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK ví~å 

áÇ~ OUON çÑ OUVS 



ãÉÇ ÇÉëë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí ÇÉí çî~å ÄÉëâêáîå~ âìäíìêä~ÖêÉí Ñ™ê áåíÉ 
çãÑ~íí~ë ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s™êÇëÄÉêÖ NNVWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NNVWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

s™êÇëÄÉêÖ NNVWQ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OUOO çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PSMO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
s~ääëÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñäóíí ~î ÇáâÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

c∏ê®åÇêáåÖ~ê ÖàçêÇÉë ÇçÅâ á éä~åÉêå~I ÇáâÉí âìäîÉêíÉê~ÇÉë çÅÜ Éå î®Ö 
íáääâçãK hìäîÉêíÉå ÄóÖÖÇÉë áåçã Éå óí~ ëçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë OMMPK aÉí 
âçåëí~íÉê~ë Ç™ ~íí ÇÉí áåíÉ áååÉÜ∏ää å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK f çãê™ÇÉí Ñ∏ê 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÖàçêÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê 
Å~ NPMñPM ãÉíÉê çÅÜ K fåçã ÇÉíí~ ∏ééå~ÇÉë åáç ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ çã NOR ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ NIUM ã çÅÜ 
ÇàìéÉí î~ê ãÉää~å MIOR çÅÜ MIQM ãÉíÉêK 
f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ã∏êâ~êÉ àçêÇä~ÖÉê ìåÇÉê ã~íàçêÇÉåK 
i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää ëâ®êîáÖ ëíÉå çÅÜ Éåëí~â~ âçäëí®åâK pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ®ê ÇÉí â®åí ~íí ä®ãåáåÖ~ê á å®êçãê™ÇÉí ®ê ëí~êâí 
ë∏åÇÉêéä∏àíëK i~ÖêÉí ®ê ë~ååçäáâí êÉëíÉê ÉÑíÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã 
éä∏àíë ë∏åÇÉêK i~ÖêÉí ~îÖê®åë~ÇÉë çÅÜ ä~ÖêÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK bíí ÑäÉêí~ä 
âçäéêçî áåë~ãä~ÇÉëK f ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ 
ëíÉå~êK 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~åëÉê ~íí îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Éà ®ê 
å∏Çî®åÇáÖ~ ìåÇÉê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ ~íí Éíí ÑäÉêí~ä âçäéêçî ~å~äóëÉê~ëK aÉíí~ 

áÇ~ OUOP çÑ OUVS 



â~å ëâÉ áåçã í~âéêáëÉí Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ÇÉêëí~Ç 

áÇ~ OUOQ çÑ OUVS 



 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PSMN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pã∏êÄçääëî®ÖÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®ÑI gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉåÉÇä®ÖÖåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

aÉå íçí~ä~ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉå î~ê Å~ P âãK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î êÉÇ~å 
Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíK aÉå ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å ∏îÉêî~â~ÇÉë ∏îÉêëáâíäáÖíK 
bå åçÖÖê~åå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäë ~î Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âí á 
äçâ~äÖ~íçê áåíáää ÇÉå ë â jáÇëçãã~êâìääÉå á ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
píìêÉÑçêëI ÇÉäë ~î Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âí á k~ííîáçäëî®ÖÉå ã Ñä áåíáää sáëí 
âóêâ~K 
sáÇ pã∏êÄçääëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé ãÉÇ íê®êÉëíÉêK m™ 
k~ííîáçäëî®ÖÉå áåíáää Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉíë ìééÑ~êí çÄëÉêîÉê~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ 
íê®é™äÉK _™Ç~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã êÉä~íáîí ëÉåíáÇ~K fåÖÉí ∏îêáÖí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
p~ãã~åí~ÖÉí ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí ~êÄÉíÉí ãÉÇ 
Ñà®êêî®êãÉåÉÇä®ÖÖåáåÖ ä®åÖë ~âíìÉää~ Ö~íçê â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OUOR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ OUOS çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PSMM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píìêÉÑçêëI eìëÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
ëä~ÖÖI à®êåëéáâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé ffK 

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ìíëéêáíí ∏îÉê óí~åK 
^î ÇÉëë~ ÄÉÇ∏ãÇÉë Éå ëçã êÉÅÉåíI íî™ ëçã ÇáÑÑìë~ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ã∏àäáÖíîáë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK båëí~â~ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÖ çÅÜ 
à®êåëéáâK 
rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåíÉ ®ê ãçíáîÉê~ÇÉ 
á çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OUOT çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáëí 

áÇ~ OUOU çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRVV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eìîìÇëí~ÇëÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éå âìäîÉêí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí Ü~ÇÉ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ QIR ã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ MIS ãK 
d™êÇëéä~åÉå ÖÉåçãâçêë~ÇÉë ~î ÇáîÉêëÉ ÉäJ çÅÜ íÉäÉâ~Ää~ê ë~ãí 
äÉÇåáåÖ~ê íáää ÄÉêÖî®êãÉåI îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí ÇÉí áåíÉ Ñ~ååë å™Öê~ 
çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉî~ê~ÇÉ ìíãÉÇ ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉ 
çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖêÉå Ñçêíë~ííÉ ìåÇÉê ëÅÜ~âíÇàìéÉí é™ Å~ MIU ãK fåÖ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

áÇ~ OUOV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s~ÇëíÉå~ ONWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s~ÇëíÉå~ 

áÇ~ OUPM çÑ OUVS 



 
 

 

 

^fp kê üê 
PRVU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÇÇçêé 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
Äê®åÇ äÉê~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé O ë~ãí Éå ~êâÉçäçÖáëâ á Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé 
NI îáäâÉå ìíÑ∏êÇÉë ~î o^û rs £ëíK sáÇ ÇÉåå~ ìíêÉÇåáåÖ éÉâ~ÇÉë Éíí 
çãê™ÇÉ ìí Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ Éíí ~åí~ä ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå Ñ∏ê 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®åë~ê íáää Éíí ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñ ãÉÇ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êI Öê~î~ê çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á ™âÉêã~êâK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Üáíí~ÇÉë Éíí ã∏àäáÖí 
ëíçäéÜ™äI çÅÜ á å™Öê~ ëÅÜ~âí Ñ~ååë ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ á 
äÉê~åK f ™âÉêå Ñ~ååë ®îÉå Éå ÇÉä ëâ®êîëíÉåK aÉíí~ íçäâ~ë ëçã êÉëíÉêå~ 
ÉÑíÉê Éå ∏îÉêéä∏àÇ çÅÜ ãóÅâÉí Ñ∏êëí∏êÇ Äçéä~íë ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 
ríêÉÇåáåÖÉå Éí~éé O ÖàçêÇÉë áåçã Ñóê~ ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå é™ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê 
á ™âÉêã~êâÉåI ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N Ü~ÇÉ ìíéÉâ~ë ëçã íçéçÖê~Ñáëâí 
ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK fåçã Éíí ~î ÇÉëë~ ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå Üáíí~ÇÉë 
Éå åÉÇÖê®îåáåÖI î~êë ™äÇÉê çÅÜ Ñìåâíáçå ®ê çâ®åÇK fåçã Éíí ~åå~í 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉ Üáíí~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ëçíÑä®ÅâK aÉíí~ íçäâ~ë ëçã 

áÇ~ OUPN çÑ OUVS 



Éå ÇÉä ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sáâáåÖëí~Ç NVSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç NVSWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

sáâáåÖëí~Ç ONRWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OUPO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PRVT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
räàÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î PdJã~ëí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á å®êÜÉíÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí sáÄó ORWNI éä~íëÉå î~ê 
®îÉå Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î Ü∏àÇÉåLéä~í™å î~ê 
ìééÄóÖÖÇ ~î ëÅÜ~âíã~ëëçêK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ ëçã ãçíáîÉê~ê 
Ñçêíë~íí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáÄó 

áÇ~ OUPP çÑ OUVS 



 

 

 
 

^fp kê üê 
PRVS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
_~åâÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
däÉåå gçÜ~åëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
Öä~ëI íÉÖÉäI éçêëäáå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë å®êã~êÉ PM ë∏âëÅÜ~âí çã Éå 
ë~ãã~åí~ÖÉå ä®åÖÇ ~î Å~ NRM ä∏éãÉíÉêI ãÉå íêçíë Éå çãÑ~íí~åÇÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖ âìåÇÉ å™Öê~ ÉÖÉåíäáÖ~ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí Éà 
âçåëí~íÉê~ëK båëí~â~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçãI ÇÉëë~ îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ îáÇ 
å®êã~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÄÉëí™ ~î ëíÉåäóÑí Ñê™å ™âÉêã~êâÉåK 
bíí é~ê ëíçäéÜ™ä ë~ãí å™Öçå Öêçé Üáíí~ÇÉë îáëëÉêäáÖÉåI ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ÇçÅâ ãóÅâÉí Ñ™ çÅÜ ëéêáÇÇ~K aÉëë ~ääã®åå~ â~ê~âí®êI 
íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÑóåÇ ~î Öä~ëI íÉÖÉä çÅÜ éçêëäáå éÉâ~ê ãçí ~íí ÇÉ 
ë~ååçäáâí ®ê ëÉåíáÇ~K 
p~ãã~åÑ~ííåáåÖW 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ Éà ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí 
âçåëí~íÉê~ë áåçã ìåÇÉêë∏âí çãê™ÇÉK 

áÇ~ OUPQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sáâáåÖëí~Ç 

áÇ~ OUPR çÑ OUVS 



 

 

 

 

 

^fp kê üê 
PRVR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sÉí~ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gçÜ~å píÉåî~ää 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâI Eqê~ííÄ®Ö~ê ããFI âçêíäáÉI ëä~ÖÖI âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åÇ äÉê~I 
Äê®åÇí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK `áêâ~ 
TRM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë íçí~äí çÅÜ ìíÖàçêÇÉë Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ~î 
ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~ê ~î çäáâ~ ëä~ÖK R Üìë âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ãÉå 
Åáêâ~ NM Ñáååë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK `áêâ~ QMM ÑóåÇ Ü~ê 
íáääî~ê~í~Öáíë î~ê~î íî™ ÑóåÇâ~íÉÖçêáÉê î~ê ëéÉÅáÉää~K aÉäë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
å®ëí~å áåí~âí âçêíäáÉ ~î à®êå ëçã ë~ååçäáâí â~å Ç~íÉê~ë íáää êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê çÅÜ ÇÉäë é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ ®äÇëí~ çÅÜ Çàìé~ëíÉ âìäíìêä~ÖêÉå Éíí 
NMMJí~ä ëâ®êîçê ~î íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ EãÉÇ ÄìâëíêÉÅâF ëçã î~åäáÖíîáë 
Ç~íÉê~ë íáää PRMMJPPMM Ñ hêK 
_çéä~íëÉêå~ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ é™ íêÉ óíçê Eâ~ää~ÇÉ ^I _ çÅÜ `FK lãê™ÇÉ 
^ áååÉÜ∏ää Éíí å®ëí~å áåí~âí PJëâÉééáÖí ä™åÖÜìë ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK oìåí çã ÜìëÉíI ãÉå Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ë∏ÇÉê çãI Ñ~ååë Éå 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ~âíáîáíÉíëóí~ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK 
lãê™ÇÉ _ áååÉÜ∏ää ãáåëí R Üìë Eî~ê~î O áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉë á Ñ®äíFK lãê™ÇÉí 
~åëä∏í íáää Éå î™íã~êâLÄ®ÅâÑ™ê~ ãÉÇ Ç®ê çÅâë™ R çÇäáåÖëJ ÉääÉê 
âìäíìêä~ÖÉê åÉÇ ãçí Ä®ÅâÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK i~ÖêÉå î~ê ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ 

áÇ~ OUPS çÑ OUVS 



 
 

 

 

çÅÜ áååÉÜ∏ää ~åä®ÖÖåáåÖ~êK råÇÉê ÇÉëë~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâÉå ëçã î~ê ÇÉéçåÉê~Ç á î™íã~êâÉåK lãê™ÇÉ _ 
áååÉÜ∏ää ®îÉå Éíí é~ê âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ëä~ÖÖÉê îáäâÉí áåÇáâÉê~ê 
ä™ÖíÉâåáëâ à®êåÜ~åíÉêáåÖ é™ Äçéä~íëÉêå~K bå ëä~âíéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
çãê _I ÇÉå Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK bíí ~î ÜìëÉå âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë î~ê~ Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK lãê™ÇÉ _ áååÉÜ∏ää ë™äÉÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
lãê™ÇÉ ` áååÉÜ∏ää Éíí ~åí~ä ëí∏êêÉ Ü®êÇ~ê îáäâ~ ë~ååçäáâí â~å Ç~íÉê~ë 
íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK aÉëë~ Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå ~åî®åíë Ñ∏ê Ää~åÇ ~åå~í 
íçêâåáåÖ ~î ÉñÉãéÉäîáë ÑçÇÉê çÅÜ ëé~ååã™äK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ 
ãáåëí Éíí é~ê ®äÇêÉ Üìë ëçã ë~ååçäáâí â~å Ç~íÉê~ë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
lãê™ÇÉí áååÉÜ∏ää ãáåëí íî™ QJëíçäéëÜìëK 
_çéä~íëÉêå~ ëé®ååÉê ∏îÉê Éå ä™åÖ éÉêáçÇ ãÉÇ ÇÉå ®äÇëí~ âçåëí~íÉê~ÇÉ 
Ç~íÉêáåÖÉå Ñê™å Åáêâ~ PRMM Ñ hê ~î íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ çÅÜ Ñê~ã íáää ãáåëí 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ EÉå Ç~íÉêáåÖ Ñáååë ®îÉå Ñê™å ëÉåãÉÇÉäíáÇFK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ ÇÉå ∏ëíê~ 
ëáÇ~å çã d`Jî®ÖÉåK aÉëë~ ìåÇÉêë∏âíÉë bg îáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìí~å 
Ü~ê Ä~ê~ âçåëí~íÉê~íë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK _çéä~íëÉå ÉääÉê 
Äçéä~íëÉêå~ äáÖÖÉê Ü®ê âî~ê çÅÜ ã™ëíÉ ÄÉî~â~ë áåÑ∏ê ÉîÉåíìÉää Ñê~ãíáÇ~ 
Éñéäç~íÉêáåÖK bà ìåÇÉêë∏âí ãÉå âçåëí~íÉê~í Äçéä~íëçãê™ÇÉ ®ê ã~êâÉê~í 
é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~K 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sÉí~ QR £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

áÇ~ OUPT çÑ OUVS 



 

 

 

 

^fp kê üê 
PSNM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
d®îÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~ííá~ë pÅÜ∏åÄ®Åâ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑóåÇéä~íëI íçêéI ÑçêåÄçêÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇI Äêçåë™äÇÉêI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N ìíãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®Åâ~åK 

aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëóÑíÉ ®ê ~íí ÄáåÇ~ ë~ãã~å ÇÉå åìî~ê~åÇÉ í®âíÉå 
îáÇ iìÇÇÉå ãÉÇ Éå éä~åÉê~Ç åó í®Åâí áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå d®îÉêëí~Ç ä WQK 
ví~å Ñ∏ê ÇÉå åó~ í®âíÉå Ü~ê êÉÇ~å áåîÉåíÉê~íë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê ÇÉíí~ 
éêçàÉâíK 
f ÇÉí åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä â®åÇ~ 
ÑçêåJ çÅÜ âìäíìêä®ãåáåÖ~êK f çãÉÇÉäÄ~ê ~åëäìíåáåÖ íáää î®Öçãê™ÇÉí ®ê 
ÑçêåÄçêÖÉå aÉÖÉåëÄçêÖ çÅÜ Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ ÉÑíÉê àçêÇíçêéÉí 
iìÖåÉíK f å®êÜÉíÉå íáää ÑçêåÄçêÖÉå çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå Ü~ê ®îÉå Éå 
Äêçåëóñ~ é™íê®ÑÑ~íëK 
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ î®Öçãê™ÇÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉë óíçê 
Ü∏ê~åÇÉ íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå iìÖåÉíK p™î®ä ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
ÜìëÖêìåÇÉê ëçã Ñçëëáä ™âÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉëK sáÇ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ ÉÑíÉê íçêéÉí a~äÉåI îáäâÉå äáÖÖÉê á çãê™ÇÉíë 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK ûîÉå âìåÇÉ ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå Äêçåëóñ~I ëçã kçêÇÉå 
ÄÉëâêÉî NVPUI ã~êâÉê~ë é™ â~êí~K 

áÇ~ OUPU çÑ OUVS 



 cóåÇéä~íëÉå çÅÜ ÑçêåÄçêÖÉå äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää î®Öçãê™ÇÉíK aÉëë~ 
çãê™ÇÉå Ä∏ê çãÑ~íí~ë ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê 
ÉîÉåíìÉää î®ÖÄóÖÖå~íáçåK 
k™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑçêåJ ÉääÉê âìäíìêä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ áåíÉ á~âíí~Ö~ëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

s®ëíê~ eìëÄó OSP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó NVRWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó OSO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

s®ëíê~ eìëÄó UUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ eìëÄó 

áÇ~ OUPV çÑ OUVS 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

^fp kê üê 
PRNO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
iìåÇÄó _~ÅâÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äK qçí~äí 
∏ééå~ÇÉë NV ë∏âëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ OMM ãÉíÉêK 
pÅÜ~âíÉåë ÄêÉÇÇ î~ê NIRM ãÉíÉêK 
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ñáååë ëí∏êåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
î~ííÉåäÉÇåáåÖ~êK c∏êìíçã ÇÉëë~ é™íê®êÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ ìíÑóääå~Çëã~ëëçê á 
Ñçêã ~î ëíÉåâêçëë çÅÜ ã~íàçêÇä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉäI ÄÉíçåÖ çÅÜ à®êåëâêçíK f 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí éä~åÉê~ë ÇÉí ~íí ~åä®ÖÖ~ë Éå ÅóâÉäî®ÖK 
a®êÑ∏ê ëÅÜ~âí~ÇÉë ÇÉí ÉåÇ~ëí íáää Å~ MIS ãÉíÉê ÇàìéK bîÉåíìÉää~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê â~å Ç®êÑ∏ê Ñáåå~ë âî~ê áåçã çãê™ÇÉí ãÉå ãÉÇ 
í~åâÉ ê~ëÉêáåÖëLìíÑóääå~Çëã~ëëçêå~ë íàçÅâäÉâ ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ~íí éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ â~å ëâÉ ìí~å óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK aÉå ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë 
~î ™âÉêã~êâLî~ääK e®ê éä~åÉê~ë îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉK j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê Å~ 
MIPM ãÉíÉêK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë 
ä®åëãìëÉìã ÄÉÇ∏ãÉê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåíÉ ®ê 

áÇ~ OUQM çÑ OUVS 



å∏Çî®åÇáÖ~K _Éëäìí Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OUQN çÑ OUVS 



 

 
 

 

^fp kê üê 
PQQU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
j™åÉëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë\ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíëI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉ éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖå~Çëóíçêå~ ®ê ÄÉä®Öå~ á ™âÉêã~êâ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ 
íáää oçÖÉëí~Çë Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíK `~ ORM ã ™í åçêÇî®ëí ™íÉêÑáååë 
s™êÇëÄÉêÖ PUWNI Éíí Öê~îÑ®äíI çÅÜ s™êÇëÄÉêÖ OQNWNI Éå ëíÉåëíê®åÖK 
fåçã ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î Éå Å~ QRMM ãO ëíçê óí~ íçÖë íçí~äí NU ë∏âëÅÜ~âí 
ìéé çã ë~ãã~åä~Öí NNP ä∏éãÉíÉêK gçêÇã™åÉå áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Å~ MIQ ã íàçÅâí éäçÖä~ÖÉê ~î äÉêÜ~äíáÖ ãìääK 
råÇÉêÖêìåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î äÉê~Lãà®ä~K p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Q ëí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK aÉëë~ ÇÉÑáåáÉê~ÇÉë 
ëçã P Ü®êÇ~ê çÅÜ ä ëíÉå~åÜçéåáåÖ ãÉÇ êÉëí ~î Éíí ÇáÑÑìëí âìäíìêä~ÖÉêK 
p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê Ü™êí ∏îÉêéä∏àÇ~ çÅÜ ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä 
™íÉêëíçÇ ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK qî™ ~î Ü®êÇ~êå~ çÅÜ ëíÉå~åÜçéåáåÖÉå ä™Ö 
êÉä~íáîí ë~ãä~ÇÉ áåçã Éå ãáåÇêÉ óí~ á ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK f Éå ~î Ü®êÇ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á óí~å íî™ íáää ëóåÉë 
~é~êí~ ÑóåÇI Éíí âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éå ëâ®êî~ ÉåÖçÄÉÇÉâçêÉê~í óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëK aÉå íêÉÇàÉ Ü®êÇÉå ä™Ö ä®åÖëí ™í ëóÇî®ëí çÅÜ Ö~î Éíí ãÉê êÉÅÉåí 
áåíêóÅâK mêçîÉê Ñ∏ê NQ`J~å~äóë áåë~ãä~ÇÉë Ñê™å ë~ãíäáÖ~ Ü®êÇ~êK 
fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÇ∏ãë ÉêÑçêÇê~ë áåÑ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 

áÇ~ OUQO çÑ OUVS 



ÜìëÄóÖÖå~íáçåÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s™êÇëÄÉêÖ 

áÇ~ OUQP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQQS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pí i~êëÖ~í~åI hî~êíÉêÉí _êÉîÇìî~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Å~ MIO ã íàçÅâí äÉêáÖí Öê™ëî~êí âìäíìêä~ÖÉê é™ 
MIR ã Çàìé ìåÇÉê Ö~í~åK i~ÖêÉí î~ê ëí∏êí ~î çãÑ~íí~åÇÉ ®äÇêÉ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏ê s^I Éä ãã ãÉå âìåÇÉ ëÉë é™ ãáåÇêÉ é~êíáÉê á ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK aÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìêëâáäà~ å™Öê~ ëâáâíåáåÖ~ê ÉääÉê 
âçåëíêìâíáçåÉê á ä~ÖêÉíK 

áÇ~ OUQQ çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUQR çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PSNU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ âäçëíÉêI âäçëíÉêíê®ÇÖ™êÇÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~êÄÉíÉ Ñ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î é~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

ví~å ®ê ÄÉä®ÖÉå áåçã ÇÉí ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ âäçëíÉêçãê™ÇÉí çÅÜ ÄÉíÉÅâå~ë 
ëçã âäçëíÉêíê®ÇÖ™êÇ á ÇÉí ®äÇëí~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ñê™å NSJ çÅÜ NTMMJí~äÉåK 
aÉå ë∏Çê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î óí~å ìééíçÖë ~î Éå ëÉåíáÇ~ 
â~äâëíÉåëä®ÖÖåáåÖK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêI áåîáÇ Éå 
®äÇêÉ ãìê ëçã ë~ååçäáâí ®ê áÇÉåíáëâ ãÉÇ ÇÉå ®äÇëí~ âóêâçÖ™êÇëãìêÉå 
Ñê™å NNMMJí~äÉíK f óí~åë åçêê~ ÇÉä Üáíí~ÇÉë Éå ÉåâÉä ãìê ãÉÇ â~äâÄêìâI 
ãÉÇ çîáëë Ç~íÉêáåÖ ëçã íçäâ~ë ëçã êÉëí ~î ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK aÉå 
ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí ìåÇîáâ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
âçåí~âí ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ ®äÇêÉ âìäíìêä®ãåáåÖ~êK 

áÇ~ OUQS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUQT çÑ OUVS 



 

 

 
 

  

 

 

^fp kê üê 
PSNT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
h~å~äàçêÇÉå ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^åÇÉêë iìåÇÄÉêÖ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉéêçÖê~ãë~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NJOK 

mêçÖê~ãçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê Å~ RIR Ü~K bÑíÉê â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê 
Öê®îÇÉë ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âí áåçã ìíî~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉëë~ âçã ~íí çãÑ~íí~ Å~ OTR ä∏éãÉíÉê ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ NIS ã çÅÜ 
Éíí Çàìé ~î Å~ MIQ J NIM ãK p~ãíäáÖ~ ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âí Ñ∏êä~ÇÉë á ™âÉêJ 
LÜ~Öã~êâK 
f ™âÉêã~êâÉå î®ëíÉê çã h~å~äã~Ö~ëáåÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä 
~Öê~êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Å~ MIO ã ÄêÉÇ~ Öê®îÇ~ ê®ååçê á 
ìåÇÉêÖêìåÇÉåI îáäâ~ î~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ ëçêíÉê~Ç ëíÉåI Å~ MIMR J MINR ã 
ëíçê~K o®ååçêå~ ä∏éíÉ ÇÉäîáë é~ê~ääÉääí ∏îÉê ä®åÖêÉ ëíê®Åâçê á ps J kl 
êáâíåáåÖK o®ååçêå~ íçäâ~ë éêÉäáãáå®êí ëçã å™Öçå Ñçêã ~î ®äÇêÉ 
ã~êâÉêáåÖ ~î íÉÖJL™âÉêáåÇÉäåáåÖ ~äíÉêå~íáîí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉåK fåçã 
ë~ãã~ óíçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå íî™ Ü~åÇÖê®îÇ~ í®ÅâÇáâÉå ãÉÇ íÉÖÉäê∏êK f 
ÇÉåå~ ÇÉä ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ®îÉå Éå ãáåÇêÉ ÇáÑÑìë 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖK fåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏êÉëä™ë Ñ∏ê ÇÉåå~ ÇÉä 
~î çãê™ÇÉíK 

áÇ~ OUQU çÑ OUVS 



 

f ÇÉå ìéé™íëäìíí~åÇÉ Ü~Öã~êâÉå ∏ëíÉê çã Ü~ãåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ãáåëí P Ü®êÇ~êI Q ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI îáäâ~ çãÖ~îë ~î âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÄÉî~ê~íë ìåÇÉê 
éäçÖÖ™åÖÉåK i®ãåáåÖ~êå~ íçäâ~ë éêÉäáãáå®êí ëçã ìíÖ∏ê~åÇÉ åÉÇâ~åíÉå 
é™ Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉ ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ ìí ∏ëíÉê çã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK c∏ê ÇÉåå~ ÇÉä ~î ÇÉí~äàéä~åÉçãê™ÇÉí Ñ∏êçêÇ~ë ~íí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏êÉÖ™ê Éå ÉîÉåíìÉää Ñ∏ê®åÇêáåÖ ~î 
ã~êâìíåóííà~åÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUQV çÑ OUVS 



  
 

^fp kê üê 
PSNS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e∏ÖÄó _çëí®ääÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

qçí~äí ∏ééå~ÇÉë T ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ PR ãÉíÉêK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí î~ê Å~ MIPJMIQ ãÉíÉêK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ ~î ™âÉêã~êâK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 
ÄÉÇ∏ãÉê ~íí óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåíÉ ®ê å∏Çî®åÇáÖ~K _Éëäìí 
Ñ~íí~ë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åK 

áÇ~ OURM çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OURN çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PRNN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
j~åíçêéI jà∏äÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
má~ káäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âóêâ~Lâ~éÉääI êìåêáëíåáåÖI ãáååÉëëíÉåI Öê~îÑ®äíI Öê~îI 
cçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖI î®ÖI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK 
bÑíÉê ÖÉåçãÑ∏êÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ÄÉÇ∏ãÉê oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI 
rs £ëíI ~íí ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå áåçã m~êâî®ÖÉåçãê™ÇÉí á 
j~åíçêé áåíÉ êáëâÉê~ê âçåÑäáâí ãÉÇ ä~ÖëâóÇÇ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 
p∏êÄóçãê™ÇÉí ®ê ÇçÅâ ãóÅâÉí â®åëäáÖíI Ü®ê ÄÉê∏êë Éå ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
ãáäà∏ Eçãê™ÇÉ jà∏äÄó hRN á i®åëëíóêÉäëÉåë âìäíìêãáååÉëéêçÖê~ãF ãÉÇ 
p∏êÄó Ö~ãä~ âóêâéä~íë ãÉÇ âóêâçÖ™êÇI p∏êÄóë ãÉÇÉäíáÇ~ EÇÉäîáë 
∏îÉêÖáîå~F ÄóíçãíI Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äíI Éå ëíê®Åâ~ ~î ÇÉå 
ãáåëí ãÉÇÉäíáÇ~ ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ bâëà∏ ë~ãí ÑäÉê~ 
çãê™ÇÉå Ç®ê ë~ååçäáâÜÉíÉå Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ã~êâ ÄÉÇ∏ãë î~ê~ 
ëíçêK fåçã p∏êÄóçãê™ÇÉí Ñ∏êÉëä™ë Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê áåÑ∏ê 
Éå ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖK p∏êÄóçãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê Ñ∏äà~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êLâìäíìêä®ãåáåÖ~êW 
jà∏äÄó QPWNI p∏êÄó Ö~ãä~ âóêâçéä~íëI êìåëíÉå çÅÜ ãáååÉëëíÉå 
jà∏äÄó QQWNI dê~îÑ®äí 
jà∏äÄó RTWNK k~íìêÄáäÇåáåÖ 
jà∏äÄó RUWNK N Ü∏Ö çÅÜ N Äçêíí~ÖÉå Ü∏Ö 

áÇ~ OURO çÑ OUVS 



jà∏äÄó VOWNK k~íìêÄáäÇåáåÖ 
rs NPK aÉä ~î ä~åÇëî®ÖÉå ãÉää~å iáåâ∏éáåÖ çÅÜ bâëà∏ ENTOOF 
rs NQK p∏êÄó Ö~ãä~ Äóíçãí 
lÄàÉâí NK p~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öçíí íçéçÖê~Ñáëâí Öê~îLÄçéä~íëä®ÖÉ 
lÄàÉâí OK p~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öçíí íçéçÖê~Ñáëâí Öê~îLÄçéá~íëä®ÖÉ 
lÄàÉâí PK p~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ Öçíí íçéçÖê~Ñáëâí Öê~îLÄçéä~íëä®ÖÉ 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sÉí~ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíê~ qçääëí~Ç 

jà∏äÄó QPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QPWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QPWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó QQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó RUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó VOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

jà∏äÄó RTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OURP çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQQR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
h~ääÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
i~êë iìåÇèîáëí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí î®ëíÉê çã Äçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ PQOWO 
çÅÜ åçêÇî®ëí çã Äçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ PQOWNK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë 
ìíÄêÉÇåáåÖ ÄóÖÖÉê é™ ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã î~ê ~âíìÉääí å®ê ®êÉåÇÉí 
é™Ä∏êà~ÇÉë ™ê NVVVK sáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã åì ìíÑ∏êíë 
îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ìåÇÉê ìíÖê®îåáåÖÉåë Ö™åÖI ~íí Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ÇÉ 
ãáåëâ~íK pÅÜ~âí ®ê Ç®êÑ∏ê Çê~Öå~ Ä™ÇÉ áåå~åÑ∏ê çÅÜ ìí~åÑ∏ê ÇÉí åì 
~âíìÉää~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK sáëë~ ÇÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê 
êÉÇ~å áåå~å ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Äçêí~I Ç™ äÉêí®âí 
é™Ä∏êà~íë á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäK 
fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå 
î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí âî~êî~ê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ~åî®åÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉí ëçã â∏êçãê™ÇÉ Ñ∏ê ÇìãéÉêë çÅÜ ã~êâÉå î~ê 
ëí~ÄáäáëÉê~Ç ãÉÇ ÄäK~K äÉÅ~âìäçêK a™ ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí î~ê íçãã~ êìåí çã 
âêáåÖ ÇÉíí~ çãê™ÇÉI ÄÉÇ∏ãÇÉë ÇÉí áåíÉ î~ê~ å∏Çî®åÇáÖí ~íí Çê~ ëÅÜ~âí 
®îÉå Ü®êK 
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëçã îáë~ê ~íí 

áÇ~ OURQ çÑ OUVS 



 Äçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ PQOWNJO ëíê®Åâí ëáÖ ™í î®ëí çÅÜ åçêÇî®ëí áå á 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK p~ååçäáâí Ü~ê áåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ëâ~Ç~íë áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ Ç®ê äÉêí®âí é™Ä∏êà~íëK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PQOWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ PQOWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OURR çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQQQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
s~ë~î®ÖÉåI häçëíÉêÖ~í~åI píçêÖ~í~å ãÑä 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê áåÑçêã~íáçåëí~îäçê ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ ÉäJ 
çÅÜ ÑáÄÉêâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
qî™ ëíê®ÅâçêI s~ë~î®ÖÉåJhäçëíÉêÖ~í~å çÅÜ píçêÖ~í~åI î~ê ÄÉä®Öå~ áåçã 
iáåâ∏éáåÖ NRPWNI iáåâ∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉK aÉëë~ ëÅÜ~âí 
Ñ∏äàÇÉ ®äÇêÉ äÉÇåáåÖëëíê™â î~êîáÇ ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ÄÉê∏êÇÉëK 
iÉÇåáåÖÉå áåîáÇ kçêêâ∏éáåÖëî®ÖÉå î~ê éä~ÅÉê~Ç å®ê~ iáåâ∏éáåÖ PRSWNI 
Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉK f å®êçãê™ÇÉí Ü~ê ®îÉå âìåÖëä~ÇìÖ™êÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
äÉÖ~íK i®åÖë ÇÉåå~ ëíê®ÅâåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ é~êíáÉê ãÉÇ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêK 
f ê~ëÉêáåÖëä~ÖêÉå Ñ~ååë íÉÖÉä çÅÜ ãìêÄêìâ ëçã éÉâ~ê é™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää 
NUMMJNVMMJí~äK 

áÇ~ OURS çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ PRSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OURT çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PQQP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
i~åÇëâåÉâíÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK 

lãê™ÇÉí Ü~ê îáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NI ìíéÉâ~íë ëçã 
íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉK pÅÜ~âíÉí Ñ∏ê s^ Öê®îÇÉë á çãê™ÇÉíë 
åçêê~ ÇÉäK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ 
é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OURU çÑ OUVS 



 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PQQN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
e~ÅâÉÑçêë 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
`Üêáëíáå~ eÉä~åÇÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
î®Ö 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI Ü®ëíëâçI çÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI Ñ~à~åëI íÉÖÉäI ëä~ÖÖI hêáíéáé~I 
ÉäÇëä~ÖåáåÖëÑäáåí~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉí~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé OK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ áåÇÉä~í á Q ÇÉäçãê™ÇÉåK 
p~ãã~åä~Öí íçÖë QM ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Éå ÖÉãÉåë~ã óí~ é™ UTS ãOK 
fåçã ÇÉäçãê™ÇÉ NJP é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖK fåçã ÇÉäçãê™ÇÉ Q 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå î®Ö ëçã ®ê ëóåäáÖ é™ NSVO ™êë â~êí~K m™ ëÉå~êÉ â~êíçê ®ê 
ÇÉå Äçêí~K aÉå î~ê O ãÉíÉê ÄêÉÇI å™Öçí åÉÇÖê®îÇ á äÉê~åLìåÇÉêÖêìåÇÉå 
çÅÜ î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~ê á âåóíå®îëëíçêäÉâKfä î®ÖÉå ä™Ö 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Éå Ü®ëíëâç áåâáä~ÇÉK f ™âÉêàçêÇÉå Ñ~ååë éçêëäáåI 
çÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI Ñ~à~åëI íÉÖÉäI ëä~ÖÖ çÅÜ ~åå~í ëçã îÉêâ~ÇÉ ìíéä∏àí 
Ñê™å ÄóíçãíÉå çÅÜ ëãÉÇà~å ëçã äÉÖ~í åçêê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK f 
™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå Äáí ~î Éå âêáíéáé~ çÅÜ Éå 
ÉäÇëä~ÖåáåÖëÑäáåí~ ëçã íáÇëã®ëëáÖí â~å Ü∏ê~ íáää î®ÖÉåK fãéÉÇáãÉåíÉí îáÇ 
ÇÉäçãê™ÇÉ OI Ç®ê i~åÇÉêóÇ NOUWN äáÖÖÉêI áåÖáÅâ áåíÉ á ìíêÉÇåáåÖÉå Ç™ 
çãê™ÇÉí áåíÉ ëâ~ää Éñéäç~íÉê~ëK fåíÉ ÜÉääÉê áãéÉÇáãÉåíÉí ãáíí á 
ÇÉäçãê™ÇÉ P áåÖáÅâ á ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ ëâ~ää áåíÉ ÜÉääÉê Éñéäç~íÉê~ëK 

áÇ~ OURV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ i~åÇÉêóÇ 

áÇ~ OUSM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRNS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eìäíÉêëí~ÇI dêóíã™äÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
hàÉää pî~êî~ê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
î®ÖÄ~åâ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î åó Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NIS âã ~î Öê®îåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê 
Éäâ~ÄÉäåK m™ Éå Å~ PMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê 
Ü∏Öëé®ååáåÖëâ~ÄÉä á ÄÉíÉëJ çÅÜ ™âÉêã~êâI êÉëíÉå ~î ~êÄÉíÉí âçã ~íí ëâÉ 
á î®Öâ~åíK 
aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ä®åÖë î~äÇ~ ÇÉä~ê ~î ÇÉå 
ëíê®Åâ~ ëçã ä∏éíÉ ÖÉåçã ÄÉíÉëJ çÅÜ ™âÉêã~êâK qçí~äí ∏ééå~ÇÉë T ëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ OR ãK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉëë~ çÅÜ áåÖÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖ âçã ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâáåÖêÉééÉåK i®åÖë Éå âçêí~êÉ ëíê®Åâ~ ëâÉÇÇÉ Öê®îåáåÖ 
Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉäå é™ î®ÖÄ~åâ íáääÜ∏ê~åÇÉ ÇÉå Ö~ãä~ ä~åÇî®Öëëíê®ÅâåáåÖÉåK 
aÉíí~ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ å∏Çî®åÇáÖí ÉÑíÉêëçã å™Öçå ~äíÉêå~íáî ëíê®ÅâåáåÖ 
áåíÉ âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ë é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå çãÖáî~åÇÉ íÉêê®åÖÉåK bå ëíçê ÇÉä 
~î ÇÉå å®ãåÇ~ î®ÖÄ~åâÉå ÄÉê∏êÇÉë ÇçÅâ áåíÉ ~î ã~êâáåÖêÉééÉåK 

áÇ~ OUSN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OUSO çÑ OUVS 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

^fp kê üê 
PQPV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píà®êåÉÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI Öê~îÑ®äíI âî~êíëÄêçíí 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
ÇàìêÄÉåI ã®ååáëâçÄÉåI âÉê~ãáâI ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âå~ÅâëíÉå~êI âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉåå~ ëäìí~åã®ä~å Ñ∏êÉÖ™ê êÉÖáëíêÉêáåÖ çÅÜ ~å~äóëëî~êI î~êÑ∏ê êÉëìäí~íÉå 
Ñ™ê ~åëÉë éêÉäáãáå®ê~K päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí ÑäÉêí~ä 
ä®ãåáåÖëíóéÉêK lãâêáåÖ NRM Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëI 
Ñê®ãëí á Ñçêã ~î Äê~åÇä~ÖÉêI Ü®êÇ~êI Ü®êÇÖêçé~ê çÅÜ âçâÖêçé~êK aÉëë~ 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ íáää çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäI ÄÉä®Öå~ âêáåÖ Éíí ®äÇêÉ 
î~ííÉåÜ™äLî™íã~êâëçãê™ÇÉK mêÉäáãáå®ê~ Ç~íÉêáåÖ~ê éä~ÅÉê~ê ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á éÉêáçÇÉå óåÖëí~ Äêçåë™äÇÉêJÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
i®ãåáåÖ~êå~ íóÅâë ëå~ê~êÉ ëéÉÖä~ ~âíáîáíÉíÉê ~î ë~ãäáåÖ çÅÜ âìäíI ®å 
Äçéä~íëK cóåÇ ~î âêÉãÉê~ÇÉ ÄÉå EÄ™ÇÉ ~î Çàìê çÅÜ ã®ååáëâ~F ìí~å 
Öê~îâçåíÉñí ÄÉÇ∏ãë éêÉäáãáå®êí ìíÖ∏ê~ êÉëíÉê ~î âêÉãÉêáåÖë~âíáîáíÉíK 
f çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ÇêóÖí NQMM ãO ëíçê 
ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖK f ÇÉåå~ ÖàçêÇÉë ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ~î Äê®åÇ~ ÄÉåI 
âÉê~ãáâI ã~äëíÉåëä∏é~êÉ çÅÜ âå~ÅâëíÉå~ê ããK f ìíâ~åíÉå ~î ÇÉåå~ 
é~ÅâåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äê~åÇÖê~î ãÉÇ âêÉãÉê~ÇÉ ã®ååáëâçÄÉåK 
m~ÅâåáåÖÉå Ü~ê éêÉäáãáå®êí ÄÉÇ∏ãíë ìíÖ∏ê~ Éå âìäíéä~íë âåìíÉå íáää ÇÉ 
áåíÉåëáî~ Ü®êÇ~âíáîáíÉíÉêå~ ãçí ∏ëíK m~ÅâåáåÖÉå ®ê ®ååì çÇ~íÉê~ÇK 
råÇÉê é~ÅâåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑäÉêí~ä Ü®êÇ~êK 

áÇ~ OUSP çÑ OUVS 



 

 

aÉëëìíçã ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëÉåãÉëçäáíáëâ Äçë®ííåáåÖ ëçã ÇÉäîáë 
∏îÉêä~Öê~íë ~î Ä™ÇÉ ëâ®êîëíÉåé~ÅâåáåÖÉå çÅÜ Ü®êÇ~âíáîáíÉíÉêå~K f ÄÉêÖÉí 
á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âî~êíëÖ™åÖ îáäâÉå á Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ 
~åî®åíë ëçã âî~êíëÄêçííK aÉëë~ ~âíáîáíÉíÉê íçí~äìåÇÉêë∏âíÉëK aÉëëìíçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ~åëäìí~åÇÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖ ÖÉåçã ëóëíÉã~íáëâ 
êìíÖê®îåáåÖK råÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~ê â~å 
ÉêÜ™ää~ Éå ãÉëçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ÇÉåå~ éÉêáçÇ ÄäÉî 
ãóÅâÉí çãÑ~íí~åÇÉI ãÉÇ Éíí âçãéäÉíí ëíÉåëãáÇÉëã~íÉêá~ä Ñê™å ê™®ãåÉå 
íáää ëäìíéêçÇìâí çÅÜ Ü~åíîÉêâëêÉÇëâ~éK 
eÉä~ çãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë ìíÖ∏ê~ Éå ÇÉä ~î Éíí ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉ ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå Ñçêíë~íí ™í ~ää~ Ü™ääK p∏ÇÉêìí çÅÜ 
åçêêìí Ü~ê ÇçÅâ ãçÇÉêå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ™âÉêÄêìâ Ñ∏êëí∏êí ÇÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~K £ëíÉêìí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
ÖÉåçãÑ∏êíëK lãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉêìí Eq~ääÄçÇ~Ü~ÖÉåF Ñáååë ãÉÇ ëíçê 
ë~ååçäáâÜÉí êÉä~íáîí çÑ∏êëí∏êÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âî~êK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs £ëíI ÄÉÇ∏ãÉê Ç®êãÉÇ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ 
áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Ñ®êÇáÖìåÇÉêë∏âí~ çÅÜ ~íí Ñçêíë~íí~ 
Éñéäç~íÉêáåÖ~ê åì ®ê ã∏àäáÖ~K i®åëëíóêÉäëÉå á £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®å Ñ~íí~ê 
ÄÉëäìí á ®êÉåÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUSQ çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRVQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
håáîáåÖÉ £ëíÉêÖ™êÇ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
sáâíçêá~ _à∏êâÜ~ÖÉê 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖK 

aÉå íçí~ä~ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê Å~ PR ãK ríãÉÇ ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ëÅÜ~âíëíê®Åâ~å ä™Ö Éíí Å~ ä ã íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ Ñóääå~Çëã~ëëçê Ñê™å Éíí 
áåíáääáÖÖ~åÇÉ ÑÇ ëâáÑÑÉêÄêçííK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë R ëÅÜ~âí î~êîáÇ 
Éíí Å~ MIS ã íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê Ñê™å ëâáÑÑÉêÄêçííÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK råÇÉê ÇÉíí~ âçã ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å á Ñçêã ~î Éíí 
Å~ MIN ã íàçÅâí ã~íàçêÇëä~ÖÉê çÅÜ Ç®êìåÇÉê îáÇíçÖ ëíÉêáä ãçê®åK 
aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ íçéçÖê~Ñáå î~ê âê~ÑíáÖí Ñ∏ê®åÇê~Ç ÖÉåçã ÇÉå ëíçê~ 
ã®åÖÇ ã~ëëçê ëçã ä~Öíë ìí á çãê™ÇÉí ìåÇÉê ÇÉí Ñ∏êê~ ëÉâäÉíK aÉí 
~âíìÉää~ çãê™ÇÉí îÉêâ~ê Ü~ ìíÖàçêíë ~î Éå ëî~Åâ~ ëçã ãÉÇ íáÇÉå Ñóääíë 
ìééK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

áÇ~ OUSR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê TNWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUSS çÑ OUVS 



 

 

^fp kê üê 
PQPO OMMR 

k~ãåLéä~íë 
qçêåÄó 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Öê~î 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~åÉ~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë~ãã~åëí®ääåáåÖ ~î 
~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK 
cÉã çãê™ÇÉå ëçã â~å Ääá ~âíìÉää~ Ñ∏ê îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê Ü~ê 
ëâáäàíë ìíW 

lãê™ÇÉ N ®ê Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI ëçã Öê®åë~ê íáää ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ çÅÜ Äçêíí~Öå~ Äçéä~íëÉå iáåâ∏éáåÖ POQWN çÅÜ íáää 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉå iáåâ∏éáåÖ VVWNK 
lãê™ÇÉ O ÄÉëí™ê ~î ìíâ~åíÉå ~î qçêåÄó Äóë íçãíI ëçã Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖI çÅÜ iáåâ∏éáåÖ VUWNJPI íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
lãê™ÇÉ P ÄÉëí™ê ~î Éå ëî~Ö ëäìííåáåÖ ãçí ëà∏å oçñÉåI ëçã áÇ~Ö ®ê á 
çäáâ~ Öê~Ç ∏îÉêí®Åâí ~î ëÅÜ~âíã~ëëçêK lã ÇÉå å~íìêäáÖ~ íçéçÖê~Ñáå 
Ñáååë âî~ê ìåÇÉê ã~ëëçêå~I ìíÖ∏ê ÇÉíí~ Éíí íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖí 
Äçéä~íëä®ÖÉK 
lãê™ÇÉ Q äáÖÖÉê áåíáää ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉå iáåâ∏éáåÖ NRVWNK 
lãê™ÇÉ R äáÖÖÉê á Éå ëî~Åâ~I ëçã íáÇáÖ~êÉ î~êáí î™íã~êâK jÉÇ í~åâÉ é™ 
~íí ÇÉ ëéêáÇÇ~ åÉçäáíáëâ~ ÑóåÇÉå á qçêåÄóçãê™ÇÉí á ã™åÖ~ Ñ~ää ë~âå~ê 
âçåíÉñíI ®ê ÇÉí áåíêÉëë~åí ~íí ìíêÉÇ~ çã Äçéä~íëJ ÉääÉê ~âíáîáíÉíëëé™ê Ñê™å 

áÇ~ OUST çÑ OUVS 



åÉçäáíáâìã ÉääÉê Äêçåë™äÇÉê â~å Ñáåå~ë Ü®êI îáäâÉí ÄÉÄóÖÖÉäëÉã∏åëíÉê 
Ñê™å ~åÇê~ éä~íëÉê Ü~ê îáë~íK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ POQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ VVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NRVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ VUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ VUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ VUWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUSU çÑ OUVS 



^fp kê üê 
PRNP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
eìäíÉêëí~Ç 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
väî~ dê~å~íÜ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ÑçêåÄçêÖ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
aÉå ëóÇJ çÅÜ î®ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ Éíí Öóååë~ãí 
ä®ÖÉ Ñ∏ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëÉêI ÖÉåçã å®êÜÉíÉå ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉê çÅÜ 
ÑçêåÄçêÖI çÅÜ å®êçãê™ÇÉíë à®êå™äÇÉêëéê®Öä~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏K 
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ãçíáîÉê~ê Ñçêíë~íí~ ™íÖ®êÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK O 
ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK p~ååçäáâí 
î~ê ÇÉëë~ ëé™ê ~î êçíÄê~åÇK båëí~â~ ëâ®êîëíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí é~ê ~î 
ëÅÜ~âíÉåK fåÖ~ ÑóåÇK 

áÇ~ OUSV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

jà∏äÄó NTPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ jà∏äÄó 

áÇ~ OUTM çÑ OUVS 



 
 

 

^fp kê üê 
PSNR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
sêÉí~ âäçëíÉê 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
âäçëíÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

pÅÜ~âíÉí ä∏éíÉ Ñê™å âäçÅâ~êÉÖ™êÇÉåë íê®ÇÖ™êÇI á ™âÉêå åçêê çã 
âäçëíÉêçãê™ÇÉíI ë~ãí Ñê~ã íáää éê®ëíÖ®êÇÉåK f éê®ëíÖ™êÇëíê®ÇÖ™êÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ã∏êâíI Üìã∏ëí çÅÜ å®êã~êÉ MIU ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêI 
ÇÉäîáë ëíê~íáÑáÉê~íK aÉíí~ íçäâ~ë ëçã çÇäáåÖëä~ÖÉê á âäçëíêÉíë ÉääÉê 
éê®ëíÖ™êÇÉåë åçêê~ ÇÉä~êI ë~ååçäáâí ®îÉå áååÉÜ™ää~åÇÉ ÇÉä~ê ~î ®äÇêÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK f ™âÉêå åçêê çã âäçëíÉêçãê™ÇÉí Ñ~ååë ®äÇêÉ çÇäáåÖëJ ÉääÉê 
ÜìãìëÜçêáëçåíÉêK f âäçÅâ~êÉÖ™êÇÉåë íê®ÇÖ™êÇ î~ê âìäíìêä~ÖêÉå íìåå~êÉK 

áÇ~ OUTN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

sêÉí~ âäçëíÉê RMWP £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ sêÉí~ âäçëíÉê 

áÇ~ OUTO çÑ OUVS 



 
 

 
 

^fp kê üê 
PQOV OMMR 

k~ãåLéä~íë 
pâÉÇ~ ìÇÇÉ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
j~Öåìë oçä∏Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
âî~êíë 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé OK 
c∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ ÇáâÉå ë~ãí Éå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ âçäJ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~JÄÉã®åÖÇ~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
Éíí ÇêóÖí RMñTM ã ëíçêí çãê™ÇÉ á Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë kl Ü∏êåK 
cçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ü∏àÇêóÖÖ ëçã ä∏éÉê á 
ìåÖ ksJp£ êáâíåáåÖ çÅÜ Ü~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ ìí~åÑ∏ê ÇÉí ~âíìÉää~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí á k Eé™ ~åÇê~ ëáÇ~å î®ÖÉåF ë~ãí á p£K 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãë ìíÖ∏ê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK lãê™ÇÉí ~åã®äë ëçã 
Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ rs £ëí Ñ∏êÉëä™ê ~íí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êë 
á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ çã îáÇ~êÉ Éñéäç~íÉêáåÖ ëâìääÉ Ääá ~âíìÉää Ü®êK 
rí∏îÉê ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ÄÉÇ∏ãë êÉëíÉê~åÇÉ óíçê áåíÉ ÄÉê∏ê~ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê ~åëÉë å∏Çî®åÇáÖ~K 

áÇ~ OUTP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pâÉÇ~ 

áÇ~ OUTQ çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQPM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
jà®êÇÉîá 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bãã~ h~êäëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Ü®êÇ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 
çÄê®åÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I âêáíéáé~ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ÖàçêÇÉë ìíãÉÇ Éå OR ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
pÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇ î~ê MIR ãÉíÉê çÅÜ ÇàìéÉí î~ê Å~ MIQ ãÉíÉêK lãê™ÇÉí 
ÄÉëíçÇ ~î Öê®ëÄÉîìñÉå íçãíã~êâK f ëÅÜ~âíÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäI Å~ íî™ ã 
Ñê™å ÄÉÑáåíäáÖí ÜìëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ~åä®ÖÖåáåÖK eÉä~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå 
íçÖë Ñê~ãI ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå 
íî™ ÖêìåÇëíÉå~ê ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇK pÅÜ~âíÉí ä~ÇÉë ë™ ~íí ÇÉëë~ 
ëíÉå~ê âìåÇÉ äáÖÖ~ âî~êK 
a~íÉêáåÖW fåî®åí~ê éêçîëî~ê Ñê™å NQ` ~å~äóëK 

áÇ~ OUTR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ pä~â~ 

áÇ~ OUTS çÑ OUVS 



 
 

 
 

 
 

 

^fp kê üê 
PQQM OMMR 

k~ãåLéä~íë 
o~ãëÜ®ää 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
däÉåå gçÜ~åëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 

cóåÇ 
ëä~ÖÉå Ñäáåí~I ëä~ÖÉå âî~êíëI âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~åî®åÇÉë Öê®îã~ëâáå çÅÜ á éêáåÅáé ÖàçêÇÉë Éå 
~îÄ~åáåÖ ~î ÜÉä~ ÇÉí Å~ PQMM âî~Çê~íãÉíÉê ëíçê~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìíÖàçêÇÉë ~î UQ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î NP Öêçé~êI NQ Ü®êÇ~êI S âçâÖêçé~ê ë~ãí RM ëíçäéÜ™äK sáÇ 
ëáÇ~å ~î ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ëí∏êêÉ Öêçé á îáäâÉå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ ÇÉéçåÉê~íëK rí∏îÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÖàçêÇÉë çÅâë™ 
Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ á Ñçêã ~î ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëI âÉê~ãáâ ë~ãí Äê®åÇ~ 
ÄÉåK 
cê™å íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñáååë íî™ ëíóÅâÉå NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê 
Ñê™å éä~íëÉåK a~íÉêáåÖ~êå~ îáë~ê é™ ~âíáîáíÉíÉê ìåÇÉê ë™î®ä 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã ëçã ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK 
oÉëìäí~íÉí Ñê™å ÇÉå åì ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçêêÉëéçåÇÉê~ê 
î®ä ãÉÇ ÇÉëë~ Ç~íÉêáåÖ~êK 
ûîÉå çã Éåëí~â~ ~î ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ë~ååçäáâí ®ê ~î ãÉê 
êÉÅÉåí Ç~íìãI â~å ÜìîìÇÇÉäÉå Ü®åÑ∏ê~ë íáää ãÉää~ååÉçäáíáâìã çÅÜ ®äÇëí~ 

áÇ~ OUTT çÑ OUVS 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

à®êå™äÇÉêK s~Ç Ö®ääÉê à®êå™äÇÉê ë™ â~å Ñê~ãÑ∏ê~ääí ÑäÉêí~äÉí Ü®êÇ~ê çÅÜ 
âçâÖêçé~ê íáääëâêáî~ë ÇÉåå~ éÉêáçÇK 
s~Ç Ö®ääÉê ÇÉ ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~I ë™ â~å ë®Ö~ë Eá 
~îî~âí~å é™ NQ` Ç~íÉêáåÖ~êF ~íí ÇÉëë~ âçåÅÉåíêÉê~ë íáää Éå ãáåÇêÉ ÇÉäóí~ 
ÄÉä®ÖÉå áåçã ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK bíí Çìëëáåí~ä î®ä 
ë~ãä~ÇÉ ëíçäéÜ™ä ìíÖ∏ê ã∏àäáÖÉå ëé™ê ÉÑíÉê Éíí Å~ QñNM ãÉíÉê ëíçêí ÜìëK 
aÉí ÉîÉåíìÉää~ ÜìëÉí ®ê ~î ãÉëìä~âçåëíêìâíáçå çÅÜ íî™ëâÉééáÖíI Éå 
Üìëâçåëíêìâíáçå ëçã Ñ∏êÉâçããÉê ìåÇÉê ãÉää~ååÉçäáíáëâ íáÇK qáää ÇÉ 
åÉçäáíáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ü∏ê çÅâë™ Éå ãÉê ëéÉâí~âìä®ê ÖêçéK dêçéÉå î~ê 
Å~ NIR ñ NIP ã ëíçê çÅÜ ÇêóÖí MIR ã ÇàìéK f ÖêçéÉå Ñ~ååë Éíí ÑäÉêí~ä 
ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ ëíÉå~ê éä~ÅÉê~ÇÉ çÅÜ îáÇ ÇÉëë~ Üáíí~ÇÉë â~ê~âí®êáëíáëâ 
ãÉää~ååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ ãÉÇ ÄäK~K ÇÉâçê ~î íî®êëåçÇÇK ríáÑê™å Éíí ÑäÉêí~ä 
çäáâ~ ãóååáåÖëÄáí~ê Ü®êê∏ê âÉê~ãáâÉå Ñê™å ãáåëí íêÉ çäáâ~ â®êäK 
a™ â®êäÉå ãÉÇîÉíÉí ÇÉéçåÉê~íë çÅÜ ã∏àäáÖÉå ®îÉå âêçëë~íë á ÖêçéÉåI 
~åíóÇÉê ~åä®ÖÖåáåÖÉå Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ Ü~åÇäáåÖ~ê ãÉÇ êáíìÉää áååÉÄ∏êÇK 
jóÅâÉí í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÖêçéÉå ãÉÇ âÉê~ãáâ ëâ~ íçäâ~ë ëçã Éå êáíìÉää 
ÇÉéçëáíáçåK 
f çÅÜ ãÉÇ Ñ®äí~êÄÉíÉíë ~îëäìí~åÇÉ ®ê Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âí á ëáå 
ÜÉäÜÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NUUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NUUWO £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUTU çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQPN OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píçê~ qçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÄÉåI íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î êÉëí~ìê~åÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí íî™ ÑìåÇ~ãÉåí ëâìääÉ Öê®î~ë åÉÇ Ñ∏ê 
~íí Ä®ê~ ìéé Éíí í~â ∏îÉê ìíÉëÉêîÉêáåÖÉåK aÉ íî™ ëÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ ëíçêäÉâÉå 
NIPT ñ MIUS ã êÉëé NIQU ñ MIVS ã çÅÜ ÇàìéÉå î~ê NINM êÉëé äIPU ãK 
pÅÜ~âíÉå ä™Ö TIP ã êÉëé NT ã Ñê™å êÉëí~ìê~åÖÉåë Üìëäáî é™ åçêê~ ëáÇ~å 
íçêÖÉíK 
f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê é™ Å~ MIQ ã ÇàìéK 
hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ çÑí~ áåëä~Ö ~î äÉê~I â~äâI íÉÖÉä çÅÜ âçäK ûîÉå 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ â~äâ ~åíê®ÑÑ~ÇÉëK f ëÅÜ~âíÉí ä®åÖëí ìí é™ 
íçêÖÉí Ñ~ååë á åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉí íî™ ëí∏êêÉ ëíÉå~ê ëçã â~å íáääÜ∏ê~ Éå 
ÜìëÖêìåÇ ÉääÉê Éíí ÑìåÇ~ãÉåíK 
píÉêáä åáî™ Ñ~ååë é™ äIMR ã Çàìé á ëÅÜ~âíÉí å®êã~ëí ÜìëâêçééÉåI ãÉÇ~å 
âìäíìêä~ÖêÉå ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ä®åÖêÉ åÉÇ ®å ëÅÜ~âíÇàìéÉí é™ NIPU ã á ÇÉí 
~åÇê~ ëÅÜ~âíÉíK 

áÇ~ OUTV çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUM çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQPU OMMR 

k~ãåLéä~íë 
i∏àëíáÖÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
bêáâ~ o®Ñ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ~î äÉâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé ä çÅÜ OK 

aÉå ë~ãã~åä~ÖÇ~ óí~å ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíÉí î~ê Å~ UMM ãOK 
j~àçêáíÉíÉå ~î ÇÉå ~âíìÉää~ óí~å ÄÉëíçÇ ~î Éå ëí∏êêÉ ë~åÇä™Ç~ ãÉÇ 
äÉâêÉÇëâ~éK p~åÇ çÅÜ äÉâêÉÇëâ~é ëâìääÉ Äóí~ë ìíK ^åíáâî~êáëâ âçåíêçää 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~î ÇÉå í∏ãÇ~ ë~åÇä™Ç~åI ë~ãí ~î åó~ ìééí~Öå~I ãáåÇêÉ 
ëÅÜ~âíI ~îëÉÇÇ~ Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåí Ñ∏ê äÉâêÉÇëâ~éK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bíí Å~ äM ã ä™åÖí çÅÜ O ã ÄêÉíí ë∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé á Éå Öê®ëóí~ á î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉå ~âíìÉää~ óí~åK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ ~åëÉê £ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã ~íí 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î äÉâéä~íëÉå â~å ìíÑ∏ê~ë ëçã éä~åÉê~íK 

áÇ~ OUUN çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUO çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQPP OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí ^éçëíÉäå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄóÖÖå~ÇëãáååÉ 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 
hÉê~ãáâI ãìêÄêìâI éìíëÄêìâ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìééêìëíåáåÖ ~î ìíÉéä~íë ãÉÇ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ àçêÇâ®ää~êÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 

póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ â®ää~êÉåë çÅÜ 
ÄÉíçåÖ∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉåë âçåëíêìâíáçåI â®ää~êãìê~êå~ë íáääëí™åÇI ë~ãí á 
îáäâÉå çãÑ~ííåáåÖ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Ñçêíë~íí~ ~êÄÉíÉå é™ çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää â®ää~êÉåK 
k™Öçå çêÇÉåíäáÖ ÇçâìãÉåí~íáçå ãÉÇ ìééã®íåáåÖ ~î çÅÜ éêçîí~ÖåáåÖ 
é™ ãìêîÉêâÉí Ü~ê áåíÉ íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êíë íêçíë çãÑ~íí~åÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ìåÇÉê ™êÉå NVSMJSPK aÉå åì 
ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ∏îÉêëáâíäáÖ~ ÇçâìãÉåí~íáçåÉå îáë~ê ~íí â®ää~êÉåë 
çêáÖáå~äãìêîÉêâ ë~ååçäáâí ®ê ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëíÉåÜìë ëçã 
Ñáååë é™ ë~ãã~ íçãíK 
_™ÇÉ ëíÉåÜìëÉí çÅÜ â®ää~êÉå â~å íêçäáÖÉå Ç~íÉê~ë íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î 
ãÉÇÉäíáÇÉåK h®ää~êÉåë íê~éé~ çÅÜ íê~ééÜìëÉíë î®ëíî®ÖÖ ®ê ë~ååçäáâí 
íáääâçãå~ ìåÇÉê NTPMJí~äÉíK qê~ééÜìëÉíë î®ÖÖ~ê Ü~ê ä~Ö~íë çÅÜ éìíë~íë 
çã ìåÇÉê äW~ Ü®äÑíÉå ~î NUMMJí~äÉíK _ÉíçåÖ∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉå íáääâçããÉê á 

áÇ~ OUUP çÑ OUVS 



 ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí â®ää~êÉå ÄóÖÖë çã íáää ëâóÇÇëêìãI îáäâÉí ë~ååçäáâí ëâÉê 
ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NVPMJí~äÉíK _ÉíçåÖÉå îáä~ê é™ Éíí ë~åÇä~ÖÉê ∏îÉê 
â®ää~êî~äîÉå çÅÜ ëí∏Çë é™ â®ää~êî®ÖÖ~êå~ë ãìêîÉêâK aÉå ®ê ~î ãóÅâÉí 
Ç™äáÖ âî~äáíÉí çÅÜ â®ää~êÉåë ãìêîÉêâ ìééîáë~ê Ñìâíëâ~ÇçêK hìäíìêä~ÖÉê 
ìééíê®ÇÉê é™ Å~ ä ã Çàìé î®ëíÉê çã â®ää~êÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

iáåâ∏éáåÖ NQVWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUQ çÑ OUVS 



 
 

^fp kê üê 
PQPQ OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí _~åâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
d∏ê~å q~ÖÉëëçå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
qçãíÉå ìíÖ∏êë áÇ~Ö ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëI çÅÜ ìééí~ë íáää ëíçê ÇÉä ~î Éå 
ÄÉêÖâå~ääÉK dêìë~ÇÉ óíçê á åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíI 
ãÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇÉêK cçêíë~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖ âçããÉê 
~íí Ö∏ê~ë á âî~êíÉêÉíë ãÉääÉêëí~ ÇÉä EíáÇáÖ~êÉ âî _~åâÉå TF ë~ãí 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á çãÖáî~åÇÉ Ö~íçêI å™Öçí ëçã áåíÉ çãÑ~íí~ë ~î ÇÉå 
åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUR çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQPR OMMR 

k~ãåLéä~íë 
üÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
pÅÜ~âíÉí ìíÖáÅâ Ñê™å Üìëî®ÖÖ üÖ~í~å RR^ çÅÜ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ë∏ÇÉêìí ∏îÉê 
Ö~í~åK pÉÇ~å Ñçêíë~ííÉ ëÅÜ~âíÉí ∏ëíÉêìí Ñ∏ê ~íí ~åëäìí~ íáää ÄÉÑáåíäáÖ 
Ñà®êêâóä~K aÉå íçí~ä~ ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå î~ê OSIR ãKI ÄêÉÇÇÉå äIQM ã 
çÅÜ ÇàìéÉí Å~ MIU ãK 
`~ O J Q ã Ñê™å Üìëî®ÖÖI üÖ~í~å RR^I Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉå â~å î~ê~ ÑóääåáåÖ á Éå ëíçê Öêçé ÉääÉê ä~ÖÉê á Éå 
åÉÇÑ∏êëÄ~ÅâÉK i~ÖêÉå î~ê ~îÖê®îÇ~ å®êã~ëí Üìëî®ÖÖÉå é™ ÖêìåÇ ~î 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK cäÉê~ ä~ÖÉê î~ê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ~åå~í 
ÄóÖÖå~ÇëLê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêLâìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Äê~åÇä~ÖÉêK rê Äê~åÇä~ÖêÉí íçÖë 
Éíí âçäéêçî ëçã ëâáÅâ~íë áî®Ö Ñ∏ê `NQJÇ~íÉêáåÖK 
m™ êÉëíÉå ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå íçÖ ìåÇÉêÖêìåÇÉå ~î ÄêìåÖìä ë~åÇ îáÇ 
é™ MIR ãÉíÉê ÇàìéK a®ê∏îÉê Ñ~ååë ÉåÇ~ëí Ä®êä~ÖÉê ~î Öêìë çÅÜ ëíÉå ë~ãí 
Ç~ÖÉåë ëíÉåä®ÖÖåáåÖK cê™åî~êçå ~î âìäíìêä~ÖÉê íóÇÉê é™ ~íí ã~êâóí~å 
ë®åâíë çÅÜ àçêÇä~ÖÉê í~Öáíë ÄçêíK qêçäáÖÉå Ü~ê ÇÉíí~ ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÄóÖÖå~íáçåÉêå~ âêáåÖ üÖ~í~å âêáåÖ ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉíK 
jáíí á üÖ~í~å Ñ~ååë Éå åÉÇÖê®îåáåÖLÖêçé á ë~åÇÉå çÅÜ äáâ~äÉÇÉë Ñ~ååë Éå 

áÇ~ OUUS çÑ OUVS 



 
åÉÇÖê®îåáåÖLÖêçé á ëÅÜ~âíÉí ä®åÖë ãÉÇ üÖ~í~åK kÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ î~ê 
MIQR J MITM ã ä™åÖ~ çÅÜ åÉÇÖê®îÇ~ MINSJMIOM ã á ìåÇÉêÖêìåÇëë~åÇÉåK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçäéÜ™äK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUT çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQPS OMMR 

k~ãåLéä~íë 
hî~êíÉêÉí açäâÉå 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 
íÉÖÉä 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å î~ê Å~ NSP ãOK £îÉê ÜÉä~ óí~å Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ 
ìíÑóääå~Çëã~ëëçê ~î ÖêìëK f Öê®åëÉå ãçí ìåÇÉêÖêìåÇÉå ëçã ÇÉäë ÄÉëíçÇ 
~î äÉê~ ÇÉäë ÄÉêÖÖêìåÇI Ñ~ååë Éíí íìåí ã∏êâí ä~ÖÉê ëçã ë~ååçäáâí î~ê 
êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉêK i~ÖêÉí ä™Ö é™ Å~ MIQ ã Çàìé çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î 
ã∏êâ ÄêìåÖê™ Üìã∏ëI å™Öçí ëçíáÖ äÉê~I ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉäK i~ÖêÉí î~ê 
çà®ãåí çÅÜ ë~âå~ÇÉë é™ Éíí ÑäÉêí~ä ëí®ääÉåK qàçÅâäÉâÉå é™ âìäíìêä~ÖêÉí 
î~ê ÉåÇ~ëí Éíí é~ê ÅÉåíáãÉíÉêK 

áÇ~ OUUU çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUUV çÑ OUVS 



 

^fp kê üê 
PQPT OMMR 

k~ãåLéä~íë 
píê~åÇÖ~í~åI mìãéíçêÖÉí 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
~ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇíI gÉëëáÅ~ tÉååÉêäìåÇ 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
åó~êÉ íáÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ëíê~åÇëâçåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ÑçíçÇçâìãÉåí~íáçåK 
£îêáÖ~ ã~êâáåÖêÉéé á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìééêìëíåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ 
ÄÉê∏ê~ Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUVM çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRMN OMMRI OMMQ 

k~ãåLéä~íë 
qê®ÇÖ™êÇëíçêéI s®ê∏ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
rs £ëí 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
Äçéä~íë 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
ãÉëçäáíáâìã 

cóåÇ 
Ñäáåí~I âî~êíëI éçêÑóêI ÄÉêÖ~êíI ë~åÇëíÉåI ÇàìêÄÉå 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÑ~êíëî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK 

päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇ ìåÇÉê Ñ∏êëçãã~êÉå OMMQ E~éêáäJàìåá ã™å~ÇFK 
hçãéäÉííÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇ ìåÇÉê ëçãã~êÉå OMMRK 
pr çãÑ~íí~ÇÉ Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ çã Å~ OVM 
ãOI ë~ãí âçãéäÉííÉê~åÇÉ ãáåÇêÉ óí~ çã Å~ NO ãOK pr âçãéäÉííÉê~ÇÉë 
®îÉå ~î ÄÉëáâíåáåÖ~ê ~î NMJNR êçíî®äíçê áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã 
Ñ∏äàÇ ~î ëíçêãÑ®ääÇ ëâçÖ ìåÇÉê OMMRK 
fåçã ÇÉí ÜìîìÇë~âäáÖ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëW 
O Ü®êÇÖêçé~êI P ëâ®êîëíÉåë~åë~ãäáåÖ~êI N åÉÇÖê®îåáåÖ ë~ãí NP 
ëíçäéÜ™äK p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íáääÜ∏ê Éå ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ êìãëäáÖ çÅÜ 
âêçåçäçÖáëâ âçåíÉñí á ~åëäìíåáåÖ ~î Éå ãÉëçäáíáëâ Üìëä®ãåáåÖK 
hçåíÉñíÉå Ü~ê îá~ NQ` Ç~íÉê~íë íáää ãÉää~å TVMMJTPMM _mK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖàçêÇÉë EÑ∏êìíçã Éå Ñáëââçí~F ~î ëä~ÖÉí ëíÉåã~íÉêá~ä 
ë™ëçã Ñäáåí~I âî~êíëI éçêÑóêI ÄÉêÖ~êí çÅÜ ë~åÇëíÉåK cóåÇã~íÉêá~äÉí ëí∏ÇÉê 
NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~K 
bå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ãáåÇêÉ å®ê~äáÖÖ~åÇÉ óí~ 

áÇ~ OUVN çÑ OUVS 



 

  

 

 

ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê OMMR ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éñéäç~í∏êÉå îá~ Éíí çíáää™íÉí 
Öê®îí ÇáâÉ ëâ~Ç~í ÇÉä ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë N ëíK Ü®êÇÖêçé ë~ãí N ëíK Ü®êÇK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ëçã áåë~ãä~ÇÉë ÄÉëíçÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíëI Ñäáåí~I ÄÉêÖ~êí 
çÅÜ éçêÑóêK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ãÉëçäáíáëâ~ çÅÜ à®ãÑ∏êÄ~ê~ 
ãÉÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ âçåíÉñíÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëíçêãÑ®ääÇ ëâçÖ Ñ∏êÉíçÖë ®îÉå ÄÉëáâíåáåÖ~ê ~î Éíí ~åí~ä 
êçíî®äíçê ìåÇÉê OMMRK pä~ÖÉí ëíÉåã~íÉêá~ä íáääî~ê~íçÖë Ñê™å íêÉ ëí®ääÉå á 
Ñçêã ~î âî~êíëI éçêÑóê çÅÜ ÄÉêÖ~êíK 
p~ãã~åí~ÖÉí îáë~ê ÇÉ âçãéäÉííÉê~åÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêå~ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ îáÇ~êÉ ™í k çÅÜ áååÉÑ~íí~ê Éå ~î 
^åÅóäìëÖê®åëÉå ÄáäÇ~Ç Ü~äî∏K 
sáÇ íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê pr áåë~ãä~ÇÉë Éíí ~åí~ä àçêÇéêçîÉê Ñ∏ê 
ãáäà∏~êâÉçäçÖáëâ~ ~å~äóëÉêI ë™ëçã Ñ∏ê ÑçëÑ~íI Öä∏ÇÑ∏êäìëí çÅÜ jpI îáäâ~ 
âçããÉê ~íí ~å~äóëÉê~ë á ë~ã~êÄÉíÉ ãÉÇ jáäà∏~êâÉçäçÖáëâ~ ä~Äçê~íçêáÉí 
îáÇ rãÉ™ ìåáîÉêëáíÉíK 
qçäâåáåÖW aÉä~ê ~î Éå íáÇáÖãÉëçäáíáëâ Äçéä~íëóí~ Ü~ê ìåÇÉêë∏âíëI îáäâÉå 
áååÉÑ~íí~ê Éå Üìëä®ãåáåÖ ãÉÇ îáÇÜ®åÖ~åÇÉ ~âíáîáíÉíëóíçê EãÉÇ 
Ü®êÇä®ãåáåÖ~êFK péêáÇåáåÖÉå ~î ÑóåÇ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáë~ê ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ®îÉå ëíê®ÅâÉê ëáÖ ìí~åÑ∏ê ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíK 

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

h®êå~ NOSWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

h®êå~ NOTWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

h®êå~ NOUWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h®êå~ 

áÇ~ OUVO çÑ OUVS 



 

 
 

^fp kê üê 
PQQO OMMRI OMMS 

k~ãåLéä~íë 
_~ÇÜìëÖ~í~åI üÖ~í~å 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
^ååJ`Ü~êäçíí cÉäÇí 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 
ëí~Çëä~ÖÉê 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 
çÇ~íÉê~í 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 

f üÖ~í~å ∏ééå~ÇÉë Éíí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ä®åÖë Ö~í~åë ë∏Çê~ ëáÇ~ ëçã 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ÜÉä~ î®ÖÉå ãÉää~å påáÅâ~êÉÖ~í~å çÅÜ oÉéëä~Ö~êÉÖ~í~åK 
pÅÜ~âíÉí Ñ∏äàÇÉ Éíí ÄÉÑáåíäáÖí äÉÇåáåÖëëíê™â çÅÜ é™ ÇÉíí~ é~êíá ÄÉê∏êÇÉë 
ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK 
f _~ÇÜìëÖ~í~åI Ñê™å pWí i~êëÖ~í~å åÉê íáää oÉéëä~Ö~êÉÖ~í~åI ∏ééå~ÇÉë ëÉñ 
ëÅÜ~âí ä®åÖë Éå ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖK f íêÉ ~î ÇÉëë~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë äÉêáÖ~ Öê™ëî~êí~ âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ MIR ã Çàìé ìåÇÉê Ö~í~åK f 
Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë Éíí ëçíáÖí ä~ÖÉê é™ Å~ MIUJMIV ã ÇàìéK 
råÇÉêÖêìåÇÉåI ëçã á ÇÉåå~ ÇÉä ~î ëí~ÇÉå ìíÖ∏êë ~î äÉê~I é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ 
MIUJNIM ã ÇàìéK 

áÇ~ OUVP çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

iáåâ∏éáåÖ NRPWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ iáåâ∏éáåÖ 

áÇ~ OUVQ çÑ OUVS 



 

 

 

^fp kê üê 
PRNM OMMRI OMMS 

k~ãåLéä~íë 
iÉÇÄÉêÖ 

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åëãìëÉìã 

^åëî~êáÖ éÉêëçå 
cêÉÇêáâ jçäáå 

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá 

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ 

cóåÇ 

_ÉëâêáîåáåÖ 
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ëã™ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé NK 
ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí îáÇÜ®åÖ~åÇÉ 
Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå ÄÉëáâí~ÇÉë ëóëíÉã~íáëâí 
ë~ãíäáÖ~ íê®ÇÑ®ääÉå áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK fåÖ~ éêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë é 
Ö ~ íà®äÉ á ã~êâÉåK 
fåçã çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÑäÉê~ îáää~íçãíÉêI Ñ Ç íçêé çÅÜ Äçëí®ääÉå îáäâ~ ëóåë 
é® NUMMJí~äÉíë Ü®ê~Çëâ~êí~K fåÖ~ ëóåäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK 
bíí çãê™ÇÉ Ñ∏êÉëä™ë çãÑ~íí~ë ~î îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI 
ìíáÑê™å íçéçÖê~Ñáëâ~ ë~ãí ÖÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK lãê™ÇÉí êìåí 
íáÇáÖ~êÉ íçêéÉå píK iìåÇëíçêé ë~ãí pãÉÇëíçêéI áÇ~Ö â~ää~í iìëíáÖíçêéI 
pãÉÇëíìÖ~å ë~ãí pî®åÖÉåI ìíÖ∏ê Éå ë~åÇáÖ Ü∏àÇêóÖÖ ëçã Ñä~Åâ~ê ìí ãçí 
k çÅÜ sK ûí £ ~åÖê®åë~ê Ü∏àÇÉå íáää Éå î™íã~êâK lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë ëçã 
Éíí ~ääã®åí Äê~ éêÉëìãíáîí Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëçãê™ÇÉI ë®êëâáäí ãÉÇ 
Ü®åëÉÉåÇÉ íáää ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉêK 

áÇ~ OUVR çÑ OUVS 



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå 

£ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ h~Ö~ 

áÇ~ OUVS çÑ OUVS 


	Arkeologi i Sverige Rapport


		AISnr		Namn/plats		Dnr Lst		Dnr undersökande organisation		Ansvarig organisation		Ansvarig person		Undersökningsår		Undersökningstid		Typ av undersökning		Fornlämningskategori		Kvarligger del av fornlämning		Datering, period		Fynd		Beskrivning

		1513		Mjölby Östra		220-2191-01		110/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010502-010806		arkeologisk förundersökning		gravfält, grav, hålväg		true		odaterat				Med anledning av schaktningar för ett nytt fjärrvärmenät utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Kontrollen koncentrerades till de delar av schaktsträckningen som passerade i närheten av registrerade fornlämningar. Bland annat passerade schaktet intill hålvägar, resta stenar och skålgropar, samt ett mindre gravfält.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades i stort sett endast påförda fyllnadsmassor såsom bärlager och matjord, samt steril mark. Det enda undantaget utgjordes av en nedgrävning som påträffades mellan Järnvägsgatan och kv Tussilagon. Gropens funktion gick inte att fastställa.

		1514		Öjarsliden, Egebyvägen		220-9766-01		349/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010711-010711		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av planerad fjärrvärmeutbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
På en allmänning i den norra delen av Egebyvägen påträffades ert stolphål med stenskoning. Det hade en diameter på ca 0,4 m och ett djup av ca 0,14 m. Fyllningen utgjordes av sotig och något grusig mo. Stolphålet kan höra samman med de intilliggande resta stenarna, Mjölby 34:1. Utmed Öjarsliden fanns inget av arkeologiskt intresse i schaktet.

		1515		Lundby Backgård		431-7635-03		421-1737-2003		UV Öst		Johan Westerlund		2003		030709-030709		särskild utredning		boplats		true		stenålder				Med anledning av av planerad ny l bebyggelse om 40 nya villatomter utfördes en arkeologisk utredning etapp 2, inom Lundby Backgård,
Området undersöktes genom sökschaktsgrävning på en yta om cirka 300x50 m runt ett impediment som ansågs under utredningens etapp 1 kunna innehålla omarkerade fornlämningar.
15 schakt som var cirka 1,5 meter breda och med varierande längd grävdes runt impedimentet. l fyra av schakten fanns urlakade i och något diffusa härdar och en ränna som troligen kan föras till en hyddkonstruktion.
Härdarna var alla långsmala och hade ungefärligt måtten 1,2-1,5x0,4 m. Djupen låg på mellan 0,1-0,15 m. Härdarna innehöll brunsvart sandig silt med kolstänkt och kolbitar. Inga fynd.
Rännan var omkring 2 m lång och 0,35 m bred. Den var svagt böjd och hade ett djup på cirka 0,25 m. Brunsvart mot grå sandig och lerig silt. Ganska mycket kol och kolbitar. Inga fynd.


Datering: Sannolikt stenålder. Exakt samma typ av härdar och rännor hittades bara några kilometer bort i Bleckenstad 2001.
Dessa har C14 daterats till mesolitikum.

		1516		Sörby		431-1355-03		45/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030904-030905		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell, runsten, minnessten		true						Med anledning av ledningsgrävning för VA inom fastigheterna utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet utgick från en punkt strax utanför Sörby ödekyrkogårds nordöstra hörn. Därifrån sträckte det sig åt SSO över en sank äng och vidare upp mot byggnadsminnet Sörby rundloge. Sammanlagt undersöktes ca 120 löpmeter schakt med en bredd av ca 1,0 m och ett djup som varierade mellan 1,4 till 2,5 m.
Över ängsmarken utgjordes lagerbilden av ett ca 1,2 m tjockt lager med torv, svämgyttja och skikt med säv/vass. Detta underlagrades av postglacial lera.
Vid ladugårdsplanen kunde en mängd recenta markingrepp konstateras, bl a i form av större avfallsgropar med innehåll av raseringsmassor från en nedbränd byggnad.
Inga fynd eller andra indikationer på bevarade fornlämningar påträffades i samband med undersökningen.

		1517		Verkstadsön, Kanaljorden, Värdshuset		431-18556-03		421-3668-2003		UV Öst		Per Nilsson		2003		031119-031119		särskild utredning				true						Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en utredning etapp 2. 
Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge, främst för stenåldersboplatser på en nivå av ca 90 möh.
Utredningen genomfördes genom sökschaktsgrävning. Inga anläggningar eller fynd påträffades. Massor, troligen från kanalbygget, var påfört till en tjocklek av som mest 1 m. Under detta fanns det tidigare matjordslagret och orörd undergrund.

		1518		Klingsbergsparken, Holmstagatan, Klingsbergsgatan		220-8225-00		422-3547-2000		UV Öst		Bengt Elfstrand		2000		000912-001023		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, fossil åker		true		nyare tid, odaterat		kvartssplitter		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
I området fanns registrerade bebyggelselägen som omnämns i skriftliga källor från medeltiden.
Ledningsschakten var 0,90-1,20 m djupa.
Utmed Holmstagatans nedre nordriktning ligger det under gatan fyllnadsmassor ett 0,10-0,20 m tjockt lager av sot och kol med recenta fynd från 17-1800 talen och under detta ett 0,20-0,45 m tjockt lerigt lager med kvartssplitter, enstaka bitar träkol. Lagret verkar förflyttat genom odling. Det undre lagret är förhistoriskt. Utmed Klingsbergsgatan påträffades odlingshoristonter på en 26 m lång sträcka, mörkgrå moig sand och kvarsplitter under gatans fyllnadsmassor. Odlingen har varit förhistorisk.

		1519		Husby		220-4915-00		422-2258-2000		UV Öst		Bengt Elfstrand		2000		000731-000927		arkeologisk förundersökning		fornlämningsliknande lämning, byggnad		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av rasering av truppbefästningar utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Körvägar användes för att undvika skador på platån och entreprenörerna informerades om fornlämningarnas utbredning. Efter avslutat arbete besiktigades platsen.
Förutom de husgrunder som tidigare registrerats på platån (Styrstad 63:1-67:1) påträffades ytterligare två husgrunder, ett röjningsröse och en stensättning, rund, 12 m i diameter och 0,3 m hög, med uppstickande stora stenar. De ligger på änden av en liten höjdrygg mellan de raserade truppbefästningarna. Stensättningen går ej att datera närmare än till järnåldern.

		1520		Berga		220-4915-00		422-2258-2000		UV Öst		Bengt Elfstrand		2000		000731-000927		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		yngre järnålder				Med anledning av rasering av truppbefästningar utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Körvägar anvisades för att undvika skador på fornlämningar och entreprenörerna informerades på platsen om fornlämningens utbredning. Efter avslutat arbete besiktigades platserna. De tre 10 m högarna som ligger på rad utmed gravfältets nordöstra sida är raserade truppbefästningar.

		1521		Kvarteret Vattnet		220-1127-01		422-333-2001		UV Öst		Pär Karlsson		2001		010207-010216		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods), fönsterglas, djurben, eldslagningsflinta, spik		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Denna visade att hela kvarteret var utschaktat till orörd bottenlera under sent 1800-tal, förutom bottenskiften (2 st) samt kullerstensgolvet i en stenkällare i exploateringsområdets sydöstra del.
Stenkällaren hade två skift bevarade av murverket. Murverket bestod av upp till 60 x 80 cm stora kallmurade grovtuktade naturstenar. I källaren fanns även ett vällagt kullerstensgolv.
Det fanns inga spår efter bevarade kulturlager som kunde vägleda tolkningen av källarens funktion.
Av fyllnadsmaterialet i källaren att döma har den gått ur bruk i samband med uppförandet av bebyggelsen i kvarteret under sent 1700-tal.

		1522		Normlösa, Östanbäck		220-4798-00		358/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		011015-011015		särskild utredning				true						Med anledning av anläggande av semesterby utfördes en utredning.
Schakten lades på de platser som var föremål för exploatering såsom de olika byggnaderna, vägen, parkeringsplatsen och VA-stammen.
Vid schaktningen påträffades inga fasta fornlämningar varför det ur arkeologiskt synvinkel inte finns några hinder för exploatering.

		1523		Skarphagen		220-13266-01		421-2677-2001		UV Öst		Per Nilsson, Karin Lindeblad		2001		011113-011114		särskild utredning		hålväg		true		senmedeltid				Med anledning av villabebyggelse utfördes en utredning.
Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge, 42-47 möh, främst för senmesolitikum.
Platsen ligger intill den medeltida sträckningen  Västra Husby-Norrköping. En rest av en hålväg i norra delen av undersökningsområdet, troligen en del av den sk. "gamla-Gamla-Övägen" mellan Västra Husby-Hamla Ö-Norrköping. Stora mängder påförda massor. Inga övriga fynd eller anläggningar.

		1524		Kyrkogården		220-10383-01		411/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		020429-020429		arkeologisk förundersökning		runsten, runristning, grav		true		medeltid, nyare tid		människoben		Med anledning av att man planerade att resa en replik av skulpturen "Guds hand" av konstnären Carl Milles på Normlösa kyrkogård utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet för skulpturens fundament grävdes söder om kyrkan i en del av kyrkogården som idag inte används för begravningsändamål.
I schaktet som var 1,3 x 1,3 meter stort och ca 1,4 m djupt påträffades både omrörda skelettdelar och intakta gravar. Sammanlagt kom fem intakta gravar att beröras av schaktningarna. Individerna i dessa utgjordes av både småbarn, ungdomar och vuxna. Inga gravgåvor påträffades. Skeletten är återbegravda på plats under fundamentet.

		1525		Kampudden		431-6641-02		249/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020507, 020517		särskild utredning		grav, depåfynd		true						Med anledning av elkablar utfördes en utredning etapp 1 och 2 i form av arkivstudier och sökschakt.
Sökschakten drogs utmed vägkanten intill de registrerade fornlämningarna Nässja 8:1 & 21:1. Vid sökschaktningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1526		Brånnestad, Ånestad		431-3127-02		421-777-2002		UV Öst		Per Nilsson, Alf Ericsson		2002		020613-020613		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, boplats, skålgrop, härd, fyndplats		true		yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, tidigmedeltid, högmedeltid				Inför planläggning av ett ca 1,5 kvadratkilometer stort område vid Brånnestad utfördes en utredning, etapp 1.

Området utgörs av en dalgång som omges av höjder och impediment. På dessa finns ett stort antal fornlämningar, främst
bestående av gravar, gravfält och skålgropslokaler.
Sex topografiskt lämpliga boplatslägen valdes ut för vidare utredning (Obj l - VI). Vid utredningen konstaterades fem nya fasta fornlämningar som i avvaktan på permanent fornlämningsnummer tilldelades nr UV 6-10.

UV 6 och 7 är båda boplatser som upptäcktes vid undersökningar inför detaljplaneläggning, vid Brånnestad (se separat rapport UV
Öst).
UV 8 är en nyupptäckt skålgropslokal bestående av ca 45 skålgropar.
UV 9 är Ånestad gamla bytomt, enligt 1708 års karta (LMV Linköping).
UV 10 är Brånnestad gamla bytomt enligt 1694 års storskifteskarta.

		1527		Söderleden		431-21716-02		675/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030320-030320		särskild utredning				true						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning etapp 1.
Undersökningen motiverades av eventuell förekomst av hällristningar. Ett flertal hällar rensades och borstades, men inga hällristningar påträffades.

		1528		Trädgårdstorp, Värö		431-9276-03		421-87-2003		UV Öst		Fredrik Molin, Per Nilsson		2003		030408-030408		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av byggnation utfördes en utredning, etapp 1.
Utredningsområdet var drygt 100 000 m2 stort.
Inga registrerade fornlämningar fanns inom området.
Området ligger på och i anslutning till Ancylussjöns forna strandlinje, inom området synlig strandvall och strandhak. Stora delar av ytan är lämpliga för boplatslägen, företrädelsevis kustanknutna från mesolitikum. Även yngre lämningar kan förekomma. 
Tre områden valdes ut, objekt I-III vilka kan rymma presumtiva boplatslämningar. Områdena föreslås som lämpliga för eventuella framtida utredningsgrävningar.

		1529		Kvarteret Gluggen		431-9276-03		422-69-2003		UV Öst		Per Nilsson		2003		030415-030416		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning. 
Undersökningen föranleddes av närheten till skålgropslokalen Sankt Johannes 30:1, samt det topografiskt lämpliga boplatsläget.
Området visade sig vara stört av sentida schaktarbeten och påförda massor, en härd fanns dock på en förhöjning strax söder om Sankt Johannes 30:1. Härden grävdes ut och ett kolprov skickades för 14C-datering. Trolig datering: yngre bronsålder-äldre järnålder.

		1530		Kvarteret Höjden		431-6277-03		199/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030415-030426		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods BII:4-typ), ben		Med anledning av schaktningsarbeten for dagvatten samt utfyllnadsarbeten utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Ledningsschakten omfattade en ca 50 m lång sträcka längs med två byggnadskroppar som inramar innergården i söder och öster.
Huvuddelen av schaktsträckningen löpte i frischakt for de befintliga byggnaderna. I schaktets norra del påträffades omrörda kulturlager på ett kortare parti. Dessa kulturlagren antyder att det inom den aktuella fastigheten kan finnas bevarade kulturlager. Utfyllnadsarbetena innebar att gårdsytans södra del höjdes upp ca l m.

		1531		Brånnestad, Rambodal, Kvarteret Skålsvampen		431-18382-02		423-3581-2002		UV Öst		Per Nilsson, Karin Lindeblad		2003		030423-030905		särskild undersökning		boplats		true		yngre järnålder		keramik, obrända djurben, brända ben, obrända ben, järnföremål, flintavslag, kvartsavslag, slagg		Med anledning av en planerad väg utfördes en slutundersökning.
GC-vägen var tidigare planerad att läggas längre mot norr, men flyttade pga att en arkeologisk FU visade på boplatslämningar (Nordin, P 1993, Sjösvärd, L 1989).
GC-vägen löper genom ett område som omges av berg mot NV och SÖ, mot S vidtar en flack lerfylld dalgång. På bergshöjden mot NV finns Sankt Johannes 8:1, Smedbygravfältet.
Längs södra delen av GC-vägen hittades boplatslämningar i form av en ässja, härdar, enstaka stolphål samt ett tunt kulturlager utan fynd. Två anläggningar som ev. kan vara gravar upptäcktes också. Den ena utgörs av en timglasformad grop med keramik från minst två kärl, delar av det ena kärlet satt kvar i gropens väggar. Den andra anläggningen utgörs av en flack grop med fynd av obrända djurben, bl a en käke från häst/nöt, enstaka br ben samt ett järnföremål med tånge vilket tolkades som en fil.
På den högsta nivån längs GC-vägen fanns på en platå tjocka, flerskiktade k-lager. Den sammanlagda tjockleken av k-lagren uppgick som mest till 0,60 m. l N utkanten av k-lagret fanns flera anläggningar i form av gropar och en tätt lagd skärvstenspackning. Fynden i anläggningarna liksom i k-lagret bestod av relativt rikligt med obrända ben, brända ben, enstaka keramikbitar, två flintavslag ett kvartsavslag och en bit slagg, l k-lagren fanns rikligt med skärvsten. På N sidan av krönet var marken störd av kraftiga ingrepp i form av ett grus/sandtag. En grop med mycket kol och enstaka skärvstenar fanns på denna
sida av krönet.
Tolkning av lagren:
Södra delen av GC-vägen löper genom en del av boplatsen som använts för smidesverksamhet, samt ev. enstaka gravar. De tjocka k-lagren på krönet har uppstått genom att en naturlig svacka/vattenhål fyllts igen med boplatsmaterial.
Undersökningen visade att boplatsen fortsätter mot öster, där en mycket lämplig boplatsplatå finns.

		1532		Vrinnevi		431-6061-03		194/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030708-030710		särskild utredning		boplats		true		stenålder, bronsålder, järnålder		Keramik, harts, slagen kvarts		Med anledning av planerad återskapande av våtmark utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.
Utredningen genomfördes dels som specialinventering, dels genom sökschaktsgrävning med maskin. Totalt grävdes 45 schakt med en sammanlagd längd om ca 1000 m. Utredningsområdet bestod av ängs- och åkermark och omfattade ca 13 ha.
Vid inventeringen påträffades inga nya synliga lämningar. Sökschaktsgrävningen lokaliserade lämningar på ett flertal platser, vilka kan delas in i tre områden enligt bifogad karta. Det största området i S innehöll boplatslämningar i form av härdar, stolphål och fynd av keramik och slagen kvarts. Området vetter mot en våtmarksäng i V. Området i Ö innehöll härdar och stolphål och riktligt med skärvsten. Lämningarna kan utgöra boplatslämningar, men kan också ha ett samband med gravarna omedelbart Ö om utredningsområdet (Sankt Johannes 69:1). Det minsta området, i V, innehöll härdar och skärvsten. Detta område sträcker sig sannolikt ytterligare åt SV utanför utredningsområdet.

		1533		Kvarteret Sparrisen		431-10954-02		422-2474-2002		UV Öst		Per Nilsson		2003		030526-030822		arkeologisk förundersökning		boplats, färdväg		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, vikingatid, senmedeltid				Med anledning av motorvägsavfart och industrietablering utfördes en förundersökning.
Undersökningen var fortsättningen på en tidigare påbörjad förundersökning. Sammanlagt påträffades ca 430 anläggningar. Ca 150 gropar/gropsystem, 25 härdar, 200 stolphål och käpphål, grophus?, vägsträckning, stenpackningar, kokgropar, kulturlager mm.

		1534		Ånestad, Rambodal		431-6845-03		422-1466-2003		UV Öst		Per Nilsson		2003		030901-030903		arkeologisk förundersökning		gravfält		true				kvartsavslag		Med anledning av bussgata utfördes en förundersökning.
Undersökningen rörde en ca 150 m lång sträcka 40 m öster om gravfältet. Schakt togs upp. Inga anläggningar påträffades.

		1535		Händelö		431-1293-04		53/04		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2004		040210-040211		särskild utredning		fornlämningsliknande lämning		true						Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Utredningen föranleddes av uppförande av logistikbyggnad och motiverades av att exploateringsområdet tangerar lämningen Sankt Johannes 36:1 (stensättningsliknande lämningar) samt ÖLM Objekt 4 (grav- boplatsläge). Objekt 4 påvisades i tidigare utförd utredning, etapp l (ÖLM rapport 78:2003). Utredningen koncentrerades till exploateringsområdets nordöstra del.
Vid utredningen togs 7 schakt upp i den del av exploateringsområdet som tangerar Sankt Johannes 36:1 och Objekt 4 men inga fornlämningar påträffades. Den södra gränsen av Sankt Johannes 36:1 som okulärt kunde konstateras markerades med blågula fornlämningsband.

		1536		Kvarteret Markattan		431-7977-04		422-1854-2004		UV Öst		Pär Karlsson		2004		040518-040526		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av ledningsschakt utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades kulturlager.

		1537		Borg		431-5675-04		421-2052-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2004		040920-040921		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av uppförande av småhus med tillhörande lokalgata och ledningar utfördes en arkeologisk utredning.
l ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i ytan synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs sn. Riksantikvarieämbetet föreslår därför att en förundersökning av stensättningen genomförs före en eventuell fortsatt exploatering. Ovanstående bedömning är ett förslag, som utgör ett av de underlag Länsstyrelsen har att ta ställning till vid en eventuell ansökan om exploatering.
.

		1538		Kvarteret Gåsen		431-5871-04		422-1555-2004		UV Öst		Pär Karlsson		2004		041013-041023		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades delar av 16-1700-talens strandskoning mot Motala ström.
I övrigt inget äldre än 1800-talet andra hälft. Inga fynd tillvaratogs.

		1539		Eveboda		220-2069-00		157/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000320-000320		särskild utredning				true						Med anledning av vindkraftverk utfördes en utredning.
Vid platsen för det norra vindkraftverket avbandades hela ytan för fundamentet, en yta på ca 100 m2. På de andra ytorna drogs endast schakt med en sammanlagd längd av ca 50 m och med en bredd av ca 1,5 m. Marken utgjordes överst av matjord och under denna vidtog steril lera.

		1540		Eveboda		431-1164-01		59/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000327-000327		särskild utredning				true						Med anledning av nedläggande av elkabel till tre vindkraftverk vid Eveboda (jfr ÖLM dnr 157/00) utfördes en utredning i form av antikvarisk kontroll.
Vid utredningen av de tre vindkraftverken påträffades inga fornlämningar. Detta gjorde att schakten för elkablarna kontrollerades efter att de grävts upp.
Schakten var sammanlagt ca 1200 m långa och hade en bredd av ca 0,7 m. Marken utgjordes under ploglagret av steril lera. Inga fornlämningar påträffades.

		1541		Rystad, Tuna		220-1808-00		151/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000621-000621		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av elkabel utfördes en utredning.
Sökschakten var 24 till antalet och hade en varierad längd mellan 4-10 m. Schaktens bredd uppgick till ca 1 m och djupet pendlade mellan 0,25-0,40 m. Marken utgjordes av ploglager och under detta lerblandad mo. I markytan fanns flera förekomster av skarpkantad sten, men inga fornlämningar påträffades.

		1542		Rappestad		220-9230-00		477/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén, Viktoria Björkhager		2000		000921-000921		arkeologisk efterundesökning		gravfält		true		yngre järnålder		brända ben, pärla, keramik, brända matrester, järnnitar		Med anledning av anmälan om uppkomna skador på grav vid väghyvling utfördes en efterundersökning.
Graven var skadad utefter en sträcka om ca 5 m och dess gravgömma bestående av brända ben, kol och sot samt fynd låg blottade. Sommarens kraftiga nederbörd hade eroderat vägbanken och medfört att gravgömman delvis spolats bort. Ytterligare en grav hade en mindre del av gravgömman blottad men en bedömning gjordes i fält att skadan inte var så omfattande. Endast brända ben tillvaratogs.
Vid efterundersökningen undersöktes en mindre del av gravgömman och fynden togs om hand. Målsättningen var att stoppa framtida erosion och säkra den oskadade delen av graven. Vid undersökningen påträffades ett stort antal brända ben i ett brandflak, en pärla, keramik, brända matrester och järnnitar. Inga dateringar med 14C-metoden har utförts men troligen härrör graven från yngre järnålder.
För att stoppa framtida jordförflyttningar har vägbanken täckts med fiberduk och jordmassor. Om det visar sig att ytterligare skador uppstår måste kontakt tas med Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten och en utförligare undersökning kan då bli aktuell.

		1543		Kyrkogården		431-10687-00		559/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000928-000928		arkeologisk förundersökning		runsten		true		medeltid, nyare tid		tegel, murbruk		Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Rystads socken omtalas på 1300-talet. De äldsta delarna av kyrkan, som finns bevarade i mindre partier i dagens murar, har daterats till senare delen av 1100-talet. Under 1600-talets första hälft uppförs ett gravkor för släkten Mörner till Tuna. Den nuvarande kyrkan invigs 1796.
I samband med schaktningar för ny dränering längs långhusväggen påträffades murrester och kontakt togs med museet. En antikvarisk kontroll genomfördes och vid denna konstaterades att de påträffades murarna utgjordes av två skilda byggetapper. En kraftig kalkstensmur representerar en äldre, medeltida, utbyggnad åt  norr. Denna mur var klädd på insidan i ett senare skede med en tegelmur som var en sten tjock. I de övre tegelskiften finns en anfang till ett tegelvalv. Sannolikt är tegelmurverket lämningar efter ovan nämnda gravkor.

		1544		Millingstorp		220-12193-00		671/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010319-010327		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true				bränd lera, glas, porslin, tegelkross		Med anledning av kabelnedläggning utfördes en förundersökning.
Schakten drogs längs befintlig väg mot gården Millingstorp. Vid gården delades ledningarna. Schakten hade längder på 5-7 m, en bredd av ca 0,6 m och ett djup som varierade mellan 0,3-0,45 m. De lades med ett mellanrum av ca 10-15 m.
Undersökningen utfördes till största delen i strängaste kyla med ett snödjup på ca 0,3 m och ett tjäldjup på ca 0,2 m. I schakten utmed vägen påträffades ingen fast fornlämning förutom en bit bränd lera, som inte tillvaratogs. I trädgården var matjordslagret djupt och sotigare än i åkermarken. Denna yta har troligtvis utnyttjats som trädgårdsland under lång tid och gödslats därefter eftersom det fanns fynd av glas, porslin och tegelkross.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1545		Runnestad		220-10862-00		598/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010508-010508		särskild utredning		boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder				Med anledning av vindkraftverk utfördes en utredning.
Storleken på schakten uppgick till ca 1,5 m och en längd av ca 5-12 m.
Vid utredningen påträffades en härd och ett stolphål utmed servicevägen, intill fundamentet. Vidare schaktningar i området måste föregås av en arkeologisk förundersökning efter besluta av länsstyrelsen.

		1546		Åby gård, Gärstad		220-1523-01		109/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010613-010613		särskild undersökning		skärvstenshög, boplats		true						Med anledning av cirkulationsplats utfördes en slutundersökning.
Denna utgjorde ett komplement till tidigare utförda arkeologiska undersökningar för cykelbana. Vid dessa undersökningar öppnades även schakt för cirkulationsplatsen. Den aktuella undersökningen var förlagd till västra sidan av korsningen. De övriga delarna av korsningen var sedan tidigare undersökta utan att några fornlämningar påträffades.
Två större schakt öppnades på en ca 40m2 stor yta. Schaktdjupet uppgick till 0,30 m. Den orörda marken bestod av lerblandad morän. I den norra delen påträffades ett område med ett stort antal handsstora stenar. De låg löst och samlingen var enksiktad. Stensamlingen tolkades som rens/röjningssten vilka lagts upp under 1900-talet. I övrigt påträffades inga dolda fornlämningar.

		1547		Stensätter		220-7248-01		421-1412-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		010613-010613		särskild utredning				true						Med anledning av planläggning utfördes en utredning, etapp 2.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1548		Ingelstad		220-8943-01		311/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010620-010620		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Totalt drogs nio sökschakt med en längd av ca 4 m i mark som utgjordes av sandig morän.
Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1549		Stensätter		220-7656-01		421-1641-2001		UV Öst		Per Nilsson		2001		010717-010717		särskild utredning		boplats		true		bronsålder, förromersk järnålder				Med anledning av vägbygge utfördes en utredning etapp 2.
Inom området finns ett skålgropsblock (UV 7) och två osäkra stensättningar (UV 6).
Sökschakt drogs längs vägsträckningen och runt skålgropsblocket. Två härdar påträffades. Vid blocket fanns varken fynd eller anläggningar.

		1550		Rystad, Härstad		220-8509-01		421-1640-2001		UV Öst		Per Nilsson		2001		010718-010718		särskild utredning				true						Med anledning av detaljplan utförde en utredning, etapp 2.
En utredning etapp 1 hade tidigare utförts, ett antal objekt valdes då för vidare utredning (objekt II och III). På båda platserna finns topografiskt lämpliga boplatslägen, främst stenåldersboplatser.
Ytorna undersöktes genom sökschaktning, inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

		1551		Millingstorp		220-1775-01		433/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010920-010920		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av vindkraftverk utfördes en förundersökning.
Vid fundamentet och kranplatsen drogs två långschakt om ca 20-25 m vardera. Utmed servicevägen drogs flertalet schakt med en längd av ca 5-20 m och en bredd av 2 m.
Undersökningen resulterade i att en härdbotten och ett kulturlager påträffades. Kulturlagret hade en längd av ca 14 m och fortsatte utanför schaktet. Lagret hade ett djup av ca 0,1-0,5 m och utgjordes av något sotig lera med enstaka kolbitar. Inga fynd. Härden påträffades i lagrets södra del och endast botten återstod med sotig lera, kolbitar och skörbrända stenar. Kulturlagret och härden togs bort och dokumenterades.

		1552		Stensätter		220-12800-01		484/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén, Clas Ternström		2001		011011-011011		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Undersökningen föranleddes av ett flertal nyupptäckta fornlämningar i området. Fornlämningarna utgörs av ett stenblock med skålgropar och härdar (UV 6 och 7).
Vid förundersökningen besiktigades området och sökschakt togs upp. Schaktbredden var 1,20 m, djupet 0,20-0,40 m och längden mellan 8-25 m. Den sammanlagda schaktlängden uppgick till 130 m.
UO ligger i ett krönläge, inom området finns stenigare partier och mindre röjda ytor. Vid undersökningen påträffades inga lagskyddade fornlämningar. Stenkoncentrationerna och de röjda ytorna har tolkats att ha uppkommit från 1800-talet och framåt.

		1553		E22, väg 212		220-11961-01		421-2361-2001		UV Öst		Per Nilsson, Andrea Hennius		2001		011017-011017		särskild utredning				true						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning, etapp 2.
Topografiskt lämpligt boplatsläge, 29-33 möh, främst för senmesolitiska kustboplatser. Finns även skärvstenshögar i närheten.
Mestadels lera, mindre område med sand.
Inga fynd eller anläggningar.

		1554		Bårstad		220-11773-01		422-2294-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		011024-011101		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre bronsålder		brända ben		Med anledning av vindkraftverk utfördes en förundersökning.
Vid förundersökning hittades två boplatsytor.
Den norra, som ligger vid området för fundamentet till vindkraftverket, hittades ett flertal stolphål, gropar, härdar och vad som tolkas som k-lager. En härd daterades till 1390-1130 BC (Ua 26171).
Det andra området ligger i området för transportvägen. Förutom enstaka stolphål påträffades en skärvstenspackning som innehöll brända ben. Packningen är endast delvis undersökt, större delen låg utanför UO. Packningen har daterats till 1430-1260 BC (Ua 26170). 
Båda ligger i det topografiskt lägsta partiet. Avståndet mellan dem är ca 190 m.

		1555		Toketorp		431-7245-02		255/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020517, 020522		arkeologisk förundersökning		gravfält, skålgropar, hägnadssten		true						Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Schakten lades där kabeln kom att passera kända fornlämningar samt topografiskt lämpliga lägen.
30 schakt togs upp, med en längd av ca 5 m och en bredd av ca 1 m. De grävdes till ett djup av 0,35-0,45 m, varvid steril lera eller sand påträffades. Inga fornlämningar påträffades.

		1556		Karlslund, Rinna, Helgslätt		220-2760-01		150/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020607-020607		arkeologisk förundersökning		Röjningsröseområde		true						Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen drogs schakt i åkerkanten intill röjningsröseområdet Rinna 4:1. I åkerytan väster därom drogs schakt fram till röjningsröseområdet Rinna 2:1. I denna fornlämning sattes nya stolpar och stag till en transformator. I schakten intill Rinna 2:1 påträffades ett ca 0,25 m tjockt åkerlager och under detta något sandig lera. I schakten på övriga delar av sträckningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1557		Ekängen		431-13619-02		421-2792-2002		UV Öst		Bengt Elfstrand		2003		030617-030617		särskild utredning				true				tegel, porslin, sandstensavslag, sandstensämnen		Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning etapp 2.
En åker i södra delen av området kunde innehålla lämningar från övergången mesolitikum-neolitikum, ca 39 möh. I åkern påträffades några stolphål och mörka sänkor fyllda med mossjord och enstaka kolsplitter. Mellan sänkorna fanns flacka höjdpartier. I norra delen av åkern förekom sentida fynd som tegel, porslin mm.
Grova sandstensavslag och tillhuggna sandstensämnen, var enligt utsago från ortsbor, rester efter brynetillverkning som var binäring för torparna under 1800-talet och 1900-talets första hälft.
En högre belägen platå i skogen hade i södra kanten en stenbarriär som skyddat grusplatån från utspolning, ca 47 möh. Ett bra läge för senmesolitisk boplats. Inga lämningar eller fynd kunde konstateras.

		1558		Runnestad		220-15813-01		595/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020424-020426		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränd lera		Med anledning av vindkraftverk utfördes en förundersökning.
Vindkraftverken ligger öster om de befintliga verken på Runnestads ägor.
Utmed servicevägen drogs ett ca 700 m långt schakt med en bredd av 1,5 m och med ett djup av 0,2-0,35 m. På de planerade fundamentplatserna drogs flera parallella schakt med en längd av ca 25-40 m och med ett djup av ca 0,2-0,35 m.
Vid det östra verket påträffades tre mörkfärgningar med en storlek av ca 2,5x1,5 m och ett innehåll av något sotig humös lera. Anläggningarna hade ett djup av ca 0,3 m och i A3 togs ett 14Cprov som skickats för analys . I anläggningen kom några bitar bränd lera (F1). Ca 30 m västerut påträffades ytterligare en mörkfärgning, A4. Ca 20 m västerut påträffades två sotkoncentrationer (A5 och A6) med en storlek av ca 0,2-0,3 m i diameter och ca 0,05 m djup.
De anläggningar som påträffades undersöktes inom ramen för förundersökningen.

		1559		Risinge kyrka		431-9244-02		353/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020826-020826		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Uppdraget utgörs av tre delsträckor som intill stor del kommer att följa det befintliga vägnätet. En av dem går alldeles norr om kyrkan från en befintlig luftledning fram till prästgården. Ett schakt kommer att grävas på kyrkogården intill bogårdsmuren och till ett proppskåp vid kyrkmuren. En andra delsträcka går från en ledningsstolpe norr om kyrkan mot en fastighet bakom kyrkan. En tredje sträcka följer vägen norrut mot Ingelstad och viker sedan av mot väster och går fram till en befintlig fastighet. Ytterligare en sträcka går från en luftledning nordväst om kyrkan utmed en grusväg fram till en fastighet.
Vid undersökningen stod två av de aktuella sträckorna under antikvarisk kontroll. Inne på kyrkogården grävdes kabeln ned mellan bogårdsmuren och kyrkans norra sida. Schaktet hade ett djup av endast 0,2-0,3 m för att inte riskera att träffa på gravar. Under grässvålen fanns endast sand. Väl utanför bogårdsmuren grävdes kabeln ned i vägkant fram till en fastighet. I vägkanten var schaktdjupet 0,5-0,6 m. Inga anläggningar påträffades.
De övriga sträckorna lämnades utan arkeologisk åtgärd.

		1560		Kvarteret Paletten		431-643-03		25/03		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson, Marie Ohlsén		2003		030319-030321		arkeologisk förundersökning		boplats		true				malstenslöpare, keramik (förhistorisk, yngre rödgods, fajans), bränd lera, kritpipa, obrända ben		Med anledning av parkeringsplats utfördes en förundersökning.
Sammanlagt ca 460 m, fördelat på 40 schakt, togs upp. Bredd 1,5 m, djup 0,4 m. Jordtäcket bestod av lerblandad matjord och den orörda bottenleran.
I UOs norra del fanns ett större sammanhängande mörkt lager som innehöll kol, bränd lera och enstaka skörbrända stenar. Lagret uppskattades vara ca 2000 m2 och tolkas vara boplatslager eller odlingslager. På höjdläget påträffades inga anläggningar eller lager, däremot hittades en malstenslöpare i botten av ett schakt. På den flacka ytan söder om cykelvägen påträffades en härdbotten, ett stolphål, en grop och ett kulturlager. Härdbotten och stolphålet var fragmentariskt bevarade. Härden endast ett par cm djup. I fyllningen till gropen fanns förhistorisk keramik, fajans och obrända ben. Anläggningen bedömdes därför som sentida. Kulturlagret var ca 0,05 m tjockt och innehöll skärvig sten och enstaka bitar bränd lera.

		1561		Stora Vilseberga, Ullnäs		431-6394-03		198/03		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson, Marie Ohlsén		2003		030409-030409		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen utfördes utmed två sträckor, 100 respektive 50 m långa. Schaktens bredd var 0,4 m och djupet var ca 0,7 m. Områdena bestod av åkermark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1562		Västerlösa		431-14525-03		439/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030908-030908		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ändring av detaljplan utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Inledningsvis utfördes en genomgång och bearbetning av litteratur samt kart- och arkivmaterial. I ett andra steg drogs sökschakt om ca 60 löpmeter inom utvalda ytor.
Fatigheterna är belägna på en del av Västerlösas historiska bytomt. Västerlösa kan beläggas tidigast 1276.
I ett av schakten, närmast ladugården, påträffades ett mindre sjok kalkbruk under grästorven. Kalkbruket bedömdes ha samband med ladugården. I övrigt utgjordes marken av grästorv med ett tunt 0,15 m lager mager mylla, direkt följt av "steril" mark bestående av stenbunden morängrus. I myllan fanns enstaka fragment träkol.
I söder begränsas fastigheten av ovan mark bevarad, om än fragmentarisk, stensträng/stengärdesgård. Möjligen bör denna beaktas ur antikvarisk synpunkt.
Inga vidare arkeologiska undersökningar, utöver den dokumentation som nu genomförts, bedöms erfordras inför den nu planerade byggnationen.

		1563		Haga, Butbro		431-9219-03		326/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030930-030930		särskild utredning				true						Med anledning av elkabel utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Utredningen etapp 2 kunde inte genomföras som planerat då större delen av elkabeln redan var nedlagd och schakten igenfyllda. Några smärre sträckor av schakten var ännu inte igenlagda. Dessa kontrollerades. Inga anläggningar eller fynd påträffades.

		1564		Staby, Rystad, Vreta Norrgård		431-15457-03		421-3148-2003		UV Öst		Fredrik Molin		2003		031017-031020		särskild utredning		boplats		true		mesolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder		slagen kvarts (1 kärna, 3 avslag)		Med anledning av uppsättande av flygplan på pelare vid E4:an utfördes en utredning etapp 2.
Vid undersökningen konstaterades boplatslämningar av två skilda karaktärer.
5 st härdar av yngre bronsålder-äldre järnålderskaraktär.
Slagen kvarts, höjden över havet 45 m indikerar mesolitikum.
Efter godkännande av länsstyrelsen undersöktes och togs bort 3 härdar, samt att den planerade exploateringsytan flyttades ett fåtal meter, för att inte komma i konflikt med huvuddelen av boplatslämningen. Fornlämningen kvarligger således utanför UO. Denna är ej begränsad.
Sökschakt grävdes även för anslutande grusväg för underhåll. Inga fornlämningar konstaterades.

		1565		Doverstorp		431-22260-03		75/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		hösten 2003		särskild utredning				true						Med anledning av elledning utfördes en utredning etapp 1.
Vid utredningen påträffades inga tidigare okända fornlämningar och risken att redan kända fornlämningar skulle beröras bedömdes som mycket liten. Inga vidare arkeologiska åtgärder bedömdes vara nödvändiga.

		1566		Malmskogen		431-16526-03		421-3606-2003		UV Öst		Pia Nilsson		2003		031126-031126		särskild utredning		grav, fornlämningsliknande lämning, byggnad, boplats		true		odaterat				Med anledning av detaljplaneprogram utfördes en utredningen etapp 1.
Stora delar av det aktuella området bedöms kunna innehålla ovan mark omarkerade fornlämningar. Bedömningen grundas på såväl topografiska och geologiska iakttagelser som resultat från närliggande, aktuella arkeologiska undersökningar.
Två lagskyddade områden berörs av utredningen, Rystad 21:1 och det genom sökschakt konstaterade boplatsområdet Rystad 286:1.
Resultaten från utredningen visar ett antal områden där fortsatt arkeologisk utredning med sökschakt föreslås. Vid de konstaterade fornlämningarna föreslås förundersökning.

		1567		Distorp, Rystads Höga		220-7673-00		424/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010126-010126		arkeologisk förundersökning		grav, stensträngssystem, fornlämningsliknande lämning, gravfält, boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		malstenslöpare		Med anledning av byte av kraftledningsstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll på ett flertal platser intill eller i fornlämningar.
Gamla kraftledningsstolpar står ibland mitt i fornlämningar. Det kan av den anledningen vara besvärligt att ta bort dem. För att kunna utföra detta arbete var det viktigt att det är ordentlig tjäle i marken och att arkeologer anvisar grävmaskinen lämpligaste väg genom fornlämningsområdet för att undvika markskador.
Vid Karstorp togs två stolpar ned som stod mitt i fornlämning Rystad 32:1-4 som utgörs av ett vidsträckt stensträngssystem samt stensättningar. Stolparna lyfts ur sina gropar som sedan lades igen med hjälp av grävmaskinen.
En ny stolpe samt ett stag sattes upp intill fastigheten Gustavsberg och Rystad 33:1-3 som utgörs av några gravar utspridda på en svag höjdrygg. För stolpen och staget grävdes ett ca 0,6 m brett och ca 2 m brett schakt. Inga fornlämningar påträffades.
I sluttningen nedanför Gustavsberg vid några borttagna stensättningar (Rystad 30:1-2) sattes ytterligare en ny stolpe och inga fornlämningar påträffades.
På en höjdsträckning väster om fastigheten Karstorp togs en gammal stolpe ned i kanten av gravfältet (Rystad 75:1). Grävmaskinen togs in på en av arkeologer anvisad väg. Inga fornlämningar påträffades.
Vid fastigheten Distorp grävdes för två nya stag till en gammal stolpe intill två gravar (Rystad 97:1). Inga fornlämningar påträffades.
Ovanför fastigheten Kassarp grävdes en ledning fram till en station genom en beteshage sydväst om fägatan Rystad 93:2. Kabelschaktet var 39 m långt och ca 0,6 m brett samt med ett varierande djup på mellan 0,2-0,6 m. Vid schaktningen påträffades 9 anläggningar utmed större delen av sträckan. Anläggningarna utgjordes av fem härdar, ett stolphål, en grop, två mörkfärgningar. Tre av anläggningarna grävdes i profil för dokumentation och provtagning övriga rensades och dokumenterades i plan. Två av härdarna har daterats till 110 f kr - 80 e Kr respektive 120 - 330 e kr (Ua-17575 respektive Ua-17576).
Efter dokumentationen lades kabeln lades i rör ovanpå anläggningarna.

		1568		Rystad kyrka, Ekängen		220-1824-01		119/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		maj-juni 2001		särskild utredning		gravfält, boplats		true		vikingatid, tidigmedeltid		keramik (svartgods), kvarts, vävtyngd		Med anledning av nedläggning av telekabel utfördes  arkeologiska utredningar, etapp 1 och 2.
Etapp l genomfördes med hjälp av kartstudier och besiktning i fält. Vid denna konstaterades att vissa områden behövde stå under kontroll i samband med schaktningarna. Detta gällde framförallt vid Rystad 282:1, vid fastigheterna Karlsborg, Högstorp, Skogslund och Stensätter.
Vid utredningen, etapp 2 öppnades schakt över hela kullen vid Rystad 282:1. Dessutom kontrollerades schaktningarna utmed ovan nämnda fastigheter samt vid ytterligare ett flertal sträckor. Förutom vid Rystad 282:1 påträffades inga lagskydda lämningar i samband med schaktningarna.
Vid Rystad 282:1 som är en undersökt och borttagen del av ett gravfält påträffades lämningar som är tydliga boplatsindikatorer. De utgjordes bl a av härdar, stolphål, rännor, mörkfärgningar och gropar samt kulturlager. I ett gropsystem påträffades ett stort antal, över 400 bitar äldre svartgods. Keramikbitarna härrör från flera olika kärl och dekoren består främst av vågband och ränder. I4C-prover har tagits mende har ännu inte analyserats. Dessutom påträffades kvartsbitar och rester efter en vävtyngd.
De påträffade anläggningarna undersöktes och dokumenterades för att frilägga schaktet för nedläggning av telekabeln.

		1569		Tollstorp		220-7518-01		307/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		011214-011214		arkeologisk förundersökning		terrassering		true						Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsundersökning.
Sökschakten förlades inom den ca 2000 m2 stora exploateringsyta som stakats ut inför förundersökningen. Ytan sluttar starkt åt väster. Strax öster om platsen finns registrerade fornlämningar, stensättningar Slaka 28:1-2 och stensträngar Slaka 114:1.
Vid öppnandet av schakten konstaterades att den nedre delen av exploateringsytan utgörs av vattenavsatt sand/grus som vid förundersökningstillfället var starkt vattenmättat. Denna del avskiljdes från övrig terräng av en terrassering. Flera sökschakt öppnades över terrasseringen vilket visade att den har ett naturligt ursprung och troligen uppstått i samband med vattenrörelse. På en plats var den dock förstärkt med större stenar vilket utförts av mänsklig hand.
Inga dolda lagskyddade lämningar påträffades i sökschakten. Enstaka klumpar med bränd lera påträffades under matjordslagret men de kunde inte knytas till någon anläggning eller verksamhet. Exploateringsytan är ur arkeologisk synpunkt fri från lagskyddade lämningar och därmed möjlig att bebygga. Däremot anser Östergötlands länsmuseum att den del av beteshagen som ligger mellan exploateringsplatsen och de registrerade fornlämningarna inte får nyttjats vare sig som transportväg eller upplagsplats för byggnadsmaterial. Denna del har inte genomgått någon arkeologisk förundersökning varvid dolda lagskyddade lämningar kan finns inom ytan. Leveranser, transporter och upplagsplats för material inom ytan får endast ske om särskilt tillstånd erhållits från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Leveranser och transporter får endast ske från befintlig väg och direkt in på den mark som avsatts för exploatering. Upplagsplats för byggnadsmaterial kan förläggas i de västra delarna av området, dvs ner mot befintlig åkermark.

		1570		Valla		431-4144-03		331/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030718, 030804		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränt ben		Med anledning av en planerad schaktning för uppförandet av ett vindkraftverk, med fundament, kranplats och elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning samt en utökad arkeologisk förundersökning. I närområdet finns tre fornlämningar (Rök 65:1, 74:1, 75:1) alla skålgropslokaler. Jordmånen i området består av styv lera.
Vindkraftverkets fundament har en storlek av 11,8 x 11,8 meter och anläggs delvis på en gammal järnvägsbank. Servicevägen till vindkraftverket har en total längd av ca 400 meter och anläggs efter breddning på redan befintlig brukningsväg.
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning, dels på platsen för vindkraftverkets fundament, dels längs med den blivande bruksvägen. Vid det första undersökningstillfället (030718) gick grävmaskinen sönder. Eftersom förmodade kulturlagerrester påträffats på fundamentplatsen fick en andra utökad förundersökning genomföras (030804).
Längs brukningsvägens västra kant maskingrävdes 20 schakt med en sammanlagd längd på ca 80 löpmeter. Schaktens bredd var 1,10 meter och djupet varierade mellan ca 0,2 till 0,7 meter. På halva fundamentsplatsen norr om järnvägsbanken togs med maskin en yta på 12 x 6 m upp.
I fyra schakt längs vägen påträffades indikationer på kulturlager, bestående av humös lera, mörkfärgad av sot. Ett litet bränt ben noterades. På fundamentplatsen påträffades ett större, delvis stört område med humös lera som var kraftigt mörkfärgad av sot och kol. Mörkfärgningen fortsatte in i norra schaktkanten. Området grävdes delvis för hand. Träkol för 14C-analys tillvaratogs. Även en mindre anläggning med sotinblandning dokumenterades.
Bedömningen från ÖLM:s sida är att det berörda området kan exploateras efter utförd undersökning. Dock bör man inför eventuella framtida byggnationer vara medveten om att det finns troliga förhistoriska lämningar under markytan i området.

		1571		Rappestad		431-1501-04		422-652-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2004		040426-040426		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av planerat uppförande av två enbostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning inom ett cirka 3000 m2 stort område.
De aktuella tomterna ligger mitt emellan två gravfält från järnåldern, Rappestad 4:1 och 5:1. Strax norr om området fanns även den idag borttagna Rappestad 6:1, vilken utgjordes av en stensättningsliknande lämning.
Området innehåller synliga röjningsrösen, sannolikt från de talrika, näraliggande torp som markerats på Häradskartan.
3 schakt, mellan 3 och 4 meter breda, drogs genom, och ut från, tre av rösena i syfte att utröna dess karaktär och eventuella fyndinnehåll. Inga fornlämningsindikerande fynd, färgningar eller sot/kol kunde iakttagas, förutom en modern porslinsskärva, varken i anslutning till rösena eller utanför dessa.
Efter avslutad förundersökning bedöms att varken gravfälten Rappestad 4:1 eller 5:1 har omarkerade gravar eller andra aktivitetsytor som sträcker sig in i det planerade exploateringsområdet.

		1572		Rystads skola		431-22345-03		421-8-2004		UV Öst		Johan Westerlund		2004		040428-040429		särskild utredning				true		nyare tid, odaterat				Med anledning av detalplaneläggning utfördes en utredning etapp 1 och 2.
I ett schakt påträffades en diffus anläggning som eventuellt kan vara ett stolphål. Anläggningen kunde ej dateras. I två schakt påträffades partier med mörk jord som uppgick till ett djup av ca 0,2 m. Inga fynd. Inte heller dessa jordlager kunde dateras. Kanske härrör anläggningen och lagren växtlighet, odling eller det faktum att området verkade vara ganska vattensjukt.
I övrigt påträffades inga anläggningar, konstruktioner eller fynd.

		1573		Ekängen, Stensätter		431-10140-04		421-2331-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2004		040830-040830		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Fastigheten, nära Roxens strand med synliga forna strandhak, utgör ett mycket lämpligt boplatsläge från stenålder. Inget av de dragna sökschakten bedömdes dock komma i konflikt med lagskyddade fornlämningar och arbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

		1574		Stjärneberg		431-10953-04		422-2626-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2004		041025-041105		arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats		true		mesolitikum, tidigneolitikum, bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Vid en tidigare utredning i området kunde konstateras ett flertal fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar samt bearbetad kvarts.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom fornlämningsområdet. Minst sex separata stenpackningar kunde dokumenteras. Krönryggen i området utgörs sannolikt av ett stensättningsgravfält, preliminärt daterad till äldre järnålder. Öster om gravfältet, i östsluttning på 45 möh, ligger ett mindre härdområde som sannolikt kan knytas till gravarna. Dessa härdar överlagrar en satellitlokal/jaktstation som typologiskt kan dateras till senmesolitikum. Öster om denna, runt vattenhålet, återfinns härdar, kokgropar och lager som eventuellt också är gravfältsanknutet.
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att delar av området blir föremål för slutundersökning vid en eventuell fortsatt exploatering. Ovanstående bedömning är ett förslag, som utgör ett av de underlag Länsstyrelsen har att ta ställning till vid en eventuell ansökan om exploatering.

		1575		Lasarettsparken		220-1337-00		93/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000304-000304		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Utredningen utfördes med hjälp av sökschakt som uppgick till 14 st. Schakten hade en varierande längd på 6-23 m och en bredd av ca 1,5 m samt ett djup av 0,25-0,35 m.
Ute vid genomfartsvägen har det tidigare stått flera hus som tillhörde lasarettet. De var nu rivna och kvar fanns endast raseringslager under matjorden. De övriga schakten i parken innehöll inga fornlämningar utan under matjorden påträffades steril lera.

		1576		Gålstad		220-2982-00		422-1785-2000		UV Öst		Annika Helander		2000		000508-000915		särskild utredning		boplats, grav		true		senneolitikum, romersk järnålder, odaterat				Med anledning av att nya fjärrvärmeledningar skulle anläggas mellan Linköping och Mjölby utfördes ett flertal utredningsgrävningar och förundersökningar utmed sträckan.
Schaktbredden var ca 3 m. Resultaten presenteras i korthet och områdesnumreringen
är densamma som redovisas i rapporten:

Slaka sn
Omr l - utredning etapp 2. Två lämningar av boplatskaraktär påträffades.
Omr 2 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar. Området söndergrävt sedan tidigare.
Omr 3 - utredning etapp 2. Boplatslämningar. En 14C-datering till senneolitikum.
Platsen har registrerats som Slaka 222:1.
Omr 4 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningssträckningen.

Vikingstads sn
Omr 5-7 - förundersökning. Invid domarringen Vikingstad 7:1 påträffades ett stenskott stolphål.
Omr 8 - utredning etapp 2. Enstaka lämningar av boplatskaraktär.
Omr 10 - utredning etapp 2. Boplatslämningar med tät utbredning, även tunt kulturlager. En 14C-datering till romersk järnålder. Platsen har registrerats som Vikingstad 231:1.
Omr 11- utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningssträckningen.

Sjögestads sn
Omr 12 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningssträckningen.
Omr 13 - utredning etapp 2. Fyra härdar samlade på ett krön.
Omr 14 - förundersökning. Schakt drogs norr om boplatsen Sjögestad 14:3. En mindre grop påträffades och som lösfynd ett knivblad.
Omr 16- utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningssträckan.
Omr 17 - utredning etapp 2. Boplatslämningar och ev två gravar. De sistnämnda kvarligger orörda. En 14 C-datering till äldre romersk järnålder. Platsen har registrerats som Sjögestad 76:1.
Omr 18 - utredning etapp 2. Stor mängd boplatslämningar. Slutundersökning. Sjögestad 77:1.
Omr 19-21 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar i schakten.

Viby sn
Omr 23 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar i schakten.
Omr 24 - utredning etapp 2. Boplatslämningar som tyder på keramiktillverkning. En
14 C-datering till äldre romersk järnålder. Har registrerats som Viby 57:1.
Omr 25-26 - förundersökning och utredning etapp 2. Enstaka lämningar av boplatskaraktär.
Omr 27 - utredning etapp 2. Boplatslämningar, har registrerats som Viby 56:1.

Sya sn
Omr 31 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningssträckningen.
Omr 32 - utredning etapp 2. Sedan tidigare söndergrävt boplatsområde.
Omr 34 - utredning etapp 2. Inga fornlämningar inom ledningsdragningen.

Mjölby sn
Omr 36 - utredning etapp 2. En större härd.

		1577		Lilla Vallgatan, Järnvägsparken, Linköpingsgatan		220-10319-01		374/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010711-010711		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av reparation av elkablar utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schakten hade en längd av ca 5 m, en bredd av ca 0,6 m och ett djup av 0,7 m.
Vid undersökningen i Järnvägsparken påträffades kulturlager ca 0,5 m under markytan. Lagret hade en tjocklek av ca 0,2 m i schaktet men fortsatte under det grävda djupet. Kulturlagret utgjordes av humös sandig mo med inslag av tegelkross och obrända djurben.
I de andra schakten utmed Linköpingsgatan och Lilla Vallgatan påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1578		Vadstenagatan, Motalagatan		220-7021-00		405/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000712-000713		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av telekabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll. Schaktet var ca 30 m långt och ca 0,6 m djupt.
Vid undersökningen påträffades kulturlager och en husgrund utmed Ringgatan. Husgrunden utgjordes av en syllstensrad med 0,4-0,6 m stora stenar och låg utmed trottoaren. I ett tvärschakt in mot en hyresfastighet i hörnet Vadstenagatan och Ringgatan påträffades kulturlager utmed en kortare sträcka. Kulturlagren var genomgrävda av syllstensraden och hade en mäktighet av ca 0,4 m ned till schaktbotten.

		1579		Husby		220-4915-00		422-2258-2000		UV Öst		Bengt Elfstrand		2000		000731-000927		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		yngre järnålder				Med anledning av avveckling av truppbefästningar utfördes en antikvarisk kontroll.
En körväg anvisades för att undvika skador på fornlämningen och entreprenören informerades om fornlämningarnas utbredning. Efter avslutat arbete besiktigades platserna. Tre markförhöjningar öster om den östligaste storhögen är inte gravar utan tillhör de raserade truppbefästningarna.

		1580		Ryket, väg 506		220-7823-00		423/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000907-000907		arkeologisk förundersökning		gravfält, stensträng		true						Med anledning av omdragning av väg 506 måste en elkabel flyttas och inför detta arbete gjordes en arkeologisk förundersökning i form av sökschakt.
Vid förundersökningens inledande skede var inte kabelns läge bestämt utan detta arbete gjordes i fält i samråd med arkeolog och uppdragsgivare för att uppnå den bästa lösningen sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
Målet var att undvika att beröra de intilliggande fornlämningarna. Sökschakt drogs utmed kanten av väg 506, intill gravfältet (Stora Åby 14:1) och söder om vägen intill stensträngen (Stora Åby 66:1) följdes en befintlig kabel. In till fastigheten Lunden söder om vägen gjordes ett tjugotal sökschakt i en beteshage.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i något av schakten.

		1581		Sålla		220-7671-00		422-3232-2000		UV Öst		Annika Helander		2000		000918-000922		särskild undersökning		boplats		true		romersk järnålder, folkvandringstid		keramik, bränd lera		Med anledning av att nya fjärrvärrneledningar skulle anläggas mellan Linköping och Mjölby utfördes en slutundersökning.
Ett ca 150 m långt och ca 3 m brett schakt öppnades direkt söder om gamla E4:an på en platå i åkermark mellan Sjögestad motell och gamla infarten till Sjögestad by. På norra sidan av vägen ligger en rund stensättning och en skålgropsförekomst, Sjögestad 56:1, och norr därom ett område med fossil åker, Sjögestad 69:1.
Boplatslämningarna utgjordes av stolphål, härdar och gropar. Fynden utgjordes främst av keramik och bränd lera. Utbredningen av anläggningar var som tätast i östsluttningen ned mot ett vattenhål och här kunde delar av ett hus lokaliseras. Den sydligaste delen av huset, dvs två stenskodda djupa stolphål som varit takbärande och en del grundare väggstolpar, var synliga i schaktet och den nordligare delen har legat under den asfalterade vägen. Två kolprov togs från byggnaden som båda visar en datering från yngre romersk järnålder till tidig folkvandringstid. I östsluttningen fanns även delar av ett kulturlager som sköt in från söder.
Inom schaktet förekom boplatslämningar inom en 130 m lång sträcka och upphörde där platån övergår i svag västsluttning. Boplatsen utbreder sig troligen främst söderut på en platåliknande avsats i åkermarken men sannolikt även en bit norrut, på andra sidan gamla E4: an.

		1582		Kung Johans gård, Storgatan		220-11276-00		674/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		oktober 2000		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		glas, tegel, ben, metallföremål		Med anledning av ledningsdragning utförde en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Den aktuella fastigheten ligger centralt inom Söderköpings medeltida stadsområde, alldeles invid den medeltida hamnen. Källaren har bedömts vara senmedeltida och har sannolikt ursprungligen haft en timrad överbyggnad. På 1570-talet, efter Rantzaus fälttåg 1567-68 då staden bränns, byggs ett stenhus över källaren. Enligt uppgift är denna stenbyggnad uppförd av Johan III.
Under 1999 genomfördes en arkeologisk förundersökning i samband med utvändiga schaktningar längs med källarens norra mur (Lst dnr 220-9819-98). Vid förundersökningen konstaterades kraftiga kulturlager och ett mycket rikt fyndmaterial som kan dateras från 1100-tal tom 1700-tal. Bland annat påträffades två olika gatunivåer och en ursprunglig dörröppning i källarens nordmur. Vid undersökningen nådde schaktet inte ner till källarens grundläggning trots ett schaktdjup på ca 2,30 m under befintlig gatunivå. Källarens ursprungliga dagermur kan ha legat så lågt som ca 1,8-2,0 m under dagens gatunivå.
Vid de aktuella schaktningarna uppgick djupet till 0,60 m och sträckan till ca 15m. Schaktbredden var ca 0,30 m. Vid den antikvariska kontrollen påträffades inga bevarade kulturlager utan endast raserings och utjämningsmassor berördes av markingreppet. Massorna innehöll tegel, glas, ben, metall föremål m.m. som daterades till 18-1900-talen.

		1583		Orlunda		220-9759-00		523/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		001009-001009		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av uppförandet av två enfamiljsbostäder utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen utfördes endast på den södra av tomterna då den norra släppts i frågan om arkeologisk förundersökning av Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten.
Undersökningen utfördes med hjälp av tre längre sökschakt. Deras sammanlagda längd uppgick till ca 150 m, bredden var 1 m och djupet varierade mellan 0,20-0,30 m. Den totala undersökningsytan uppgick till ca 2500 m2.I de tre sökschakten påträffades inga dolda lagskyddade lämningar. Endast matjord och steril lera påträffades i schakten vilket innebär att tomterna är klara för exploatering ur arkeologisk synpunkt.

		1584		Fd Övningsområdet		220-7767-00		421/00		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbeck, Clas Ternström		2000		001014-001124		särskild utredning		gravfält, grav, stensträngssystem, fossil åkermark, husgrund, terrassering, stensträng, minnessten, Fornlämningsliknande bildning, Fornlämningsliknande lämning, skålgropar, torp, industrilämning		true		neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av Linköpings kommuns planering av f d Övningsområdet utöfrdes en arkeologisk utredning etapp 1.
Den norra delen av utredningsområdet ligger i Linköpings stad och kommun medan den södra ligger i Slaka socken, Linköpings kommun. Övningsområdet är en del av det riksintresse som eklandskapet söder om Linköping utgör. Länsstyrelsen i Östergötland anser att även de omfattande kulturvärdena inom området bör utgöra riksintresse, varför de bör ingå i översiktsplanen.
Inom Linköpings garnisons övningsfält visar fornlämningarna på verksamhet i området i åtminstone 3000 år. Tack vare att garnisonen nyttjat delar av området som militärt övningsfält har området aldrig blivit föremål för det moderna jordbrukets intensiva brukningsmetoder. Dessutom har en stor del av de olika ägorna sedan 1600-talet utgjorts av ängsmark och därmed har en stor mängd av fornlämningarna undgått bortplöjning. Flera av de inom området centralt belägna äldre åkerytorna har till exempel aldrig plöjts med traktordragen plog. Detta har inneburit att betydande delar av 1800-talets odlingslandskap bevarats och därmed också fornlämningarna inom övningsfältet.
De uppodlade ytorna gränsar till fornlämningsrika ytor, varför ytterligare fornlämningar kan påträffas vid t ex ny markanvändning. Inför den arkeologiska utredningen var 31 st fornlämningar registrerade inom utredningsområdet. Efter den utförda specialinventeringen har ytterligare 20 st fornlämningar tillkommit samt 42 st objekt, vilka utgörs av presumtiva fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden samt bebyggelselämningar.

		1585		Lambohov		220-8573-00		422-4252-2000		UV Öst		Bengt Elfstrand		2000		001113-001117		arkeologisk förundersökning		boplats		true		järnålder, medeltid, nyare tid		obrända ben, brända ben, keramik, bränd lera		Med anledning av parkeringsplats utfördes en förundersökning.
Inom undersökningsområdet drogs ca 185 schakt kring ett flackt höjdparti av morän vilket skjuter ut med sidan från undergrunden. Runt höjdsträckningen är det tung lera. I lersluttningen är ett kulturlager som i botten hade ca 10 stolphål, 7 härdar, 1 grop och 10 mörkfärgningar. I kulturlagret påträffades obrända ben, skärvsten, enstaka krukskärvor, bränd lera, brända ben och i ytan en del recenta fynd. Schakten fylldes igen efter dokumentationen och anläggningarna ligger kvar i väntan på slutundersökning. Boplatsen är från äldre eller yngre järnålder.

		1586		Linköpingsgatan		220-13622-00		710/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		001130-001211		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (Stengods, Yngre rödgods), djurben, slagg, läder		Med anledning av schaktning för lagning av äldre VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sammanlagt öppnades åtta olika mindre schakt. I dessa dokumenterades omfattande kulturlager. Bland annat påträffades minst två olika äldre gatunivåer på risbäddar och yngre gatunivåer av stenläggning på sättsand. Kulturlagren hade en mäktighet om 0,5-0,8 m. Kraftigast var de förvånansvärt nog längst i öster, närmast Stationsgatan. Möjligen kan detta tyda på en omfattande aktivitet i anslutning till det intilliggande medeltida dominikanerklostret.

		1587		Strå		220-10150-00		538/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		001204-001204		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen motiverades av gravfältet Strå 25:1. Enligt uppgift påträffades gravar när huvudbyggnaden till Strå gård uppfördes år 1845. Ingen arkeologisk undersökning genomfördes och fornlämningen är inte avgränsad.
Vid undersökningen togs två schakt upp med en sammanlagd längd om ca 40 m. Schakten lades i den nya vägens planerade sträckning. Inga dolda fornlämningar påträffades.

		1588		Järntorget, Järntorgsgatan		220-7925-00		459/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		001215-001220		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods), djurben		Med anledning av schaktning för VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning. Schaktet berörde i huvudsak äldre ledningsschakt. På ett mindre parti av schaktbottnen i schaktet på Järntorget påträffades en stenläggning. Denna låg ca 1,5 m under dagens stenlagda Järntorg. Stenläggningen undersöktes inte närmare och den ligger kvar intakt. I schaktet i Järntorgsgatan påträffades tunna steniga kulturlager. Steril mark i form av en stenig morän påträffades på 0,8 m djup i Järntorgsgatan. På Järntorget grävdes inte ner till steril mark.

		1589		Simonstorp		220-10285-01		406/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		011008-011008		särskild utredning		milstolpe		true						Med anledning av planerad anläggning av gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.
Utredningen var inledningsvis planerad som en etapp 1 och 2, men ett tydligare planeringsunderlag gjorde att en etapp 1 ansågs tillräcklig. Gång- och cykelvägen är planerad att gå från kyrkan i söder till bensinmacken i norr på östra sidan om järnvägen. En kortare sträcka är även planerad på öster sidan om järnvägen. Dessa ska förbindas med en tunnel.
Vid utredningen kunde det konstateras att inga av de registrerade fornlämningarna i Simonstorp skulle komma att beröras av arbetsföretaget. Vidare bedömdes möjligheten att dold fornlämning skulle komma att beröras som minimal. Området berör delvis det för kulturmiljövården intressanta området K41, Simonstorps kyrkomiljö. Detta bör dock inte utgöra något hinder för planerad gång- och cykelväg.
Östergötlands länsmuseum anser inte att några vidare antikvariska åtgärder är nödvändiga.

		1590		Verkstadsvägen		220-331-01		28/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		010115-010115		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
En schaktsträcka om ca 20 m kontrollerades men inga dolda fornlämningar påträffades.

		1591		väg 35		220-2525-01		138/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		010314-010320		särskild utredning		stensträng		true						Med anledning av en planerad ny vattenledning mellan Råberga vattenverk i Linköping och sjön Ören i Åtvidaberg utfördes en utredning, etapp 1 längs väg 35 mellan sjön Ören och Råberga vattenverk, Åtvidabergs och Linköpings kommuner. 
Arbetet genomfördes genom kart- och arkivstudier samt genom specialinventering. Vid utredningen lokaliserades en icke tidigare känd fornlämning, ett antal kulturlämningar och ett flertal platser där dold fornlämning kan vara belägen. Utredningen presenterade även förslag på vidare antikvariska åtgärder, såsom utredning etapp 2 eller förundersökning, där sådana bedömdes som nödvändiga.

		1592		Linköpingsgatan, kvarteret Motorn		220-8720-00		560/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010322-010322		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat		glas, tegel, ben, metallföremål		Med anledning av optofiberkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
I samtliga schakt inom kvarteret Motorn påträffades kulturlager. Deras mäktighet uppgick som mest till 0,25 m. Kulturlagren bestod av humusblandad silt/sand och de innehöll mindre tegelbitar, enstaka kolbitar, ben och mindre oidentifierbara metallföremål. Sannolikt utgör kulturlagren äldre odlingsmark. Inga daterande föremål eller anläggningar påträffades vilket innebär att det inte gick att knyta kulturlagren till en viss tidsperiod. Det är inte osannolikt att de kan härledas till odlingsaktiviteter hörande till det närliggande medeltida klostret S:t Olof.

		1593		Kvarteret Klostret		220-4099-00		245/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010427-010427		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods, porslin)		Med anledning av bebyggelse utfördes en förundersökning.
Vid denna konstaterades att utbyggnaden inte skulle komma att beröra fast fornlämning. Ca 0,1 m under planerat grundläggningsdjup påträffades feta kulturlager med trärester. Dessa kommer inte att beröras.

		1594		Åpromenaden, V Hagagatan, Hagatorget		220-4962-01		237/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010507-010507		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för el utfördes en förundersökning i form av provgropar ner till planerat schaktdjup på 0,5-0,6 m. I provgroparna kunde konstateras att den planerade ledningsdragningen inte skulle komma att beröra fast fornlämning. Endast sentida grusfyllnader påträffades.

		1595		Hospitalsstugorna		220-5584-00		339/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010517-010518		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		kistspik, keramik (yngre rödgods, fajans), kalkbruk		Med anledning av nedläggning av vatten- och avloppsledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Schaktbredden var 0,80 m, djupet var ca 0,60 - 0,70 m och som mest 1 m. Den totala schaktlängden uppgick till ca 35 m. Schaktet grävdes med maskin. Anläggningar och gravar grävdes för hand.
Till stora delar berördes endast sentida fyllnadsmassor och äldre kyrkojord. I kyrkojorden fanns sedan tidigare omrörda ben från människa. I den sydöstra delen påträffades två i det närmaste parallella murar. De låg på ett djup av ca 0,40 m under mark. Murarna var uppbyggda av natursten med olika storlek. Intill och på murarna fanns lager med kalkbruk med inslag av tegel vilket bör betyda att grunderna murats med bruk. Vid förundersökningen beslutades att ledningsdragningen endast fick ske ovan murarna utan att göra några ingrepp i dem. I samband med detta höjdes den nuvarande marknivån i denna del av området med hjälp av grus för att erhålla ett acceptabelt ledningsdjup. Eftersom murarna inte undersöktes närmare är det omöjligt att avgöra om de ingått i klosteranläggningen eller tillhört ett senare skede, då marken nyttjades av hospitalet.
Utmed sträckan påträffades två intakta gravar. De låg mellan 0,50 och 0,60 m under mark. Skeletten var orienterade i öst-västlig riktning. Båda skelettgravarna fick vara kvar och ledningarna placerades ovanpå. Ingen närmare bedömning av skeletten utfördes.
I den västra delen av schaktet påträffades en nedgrävning fylld med större stenar omgärdade av småsten och grus. Funktionen är oklar. I övrigt framkom en kistspik, yngre rödgods och fajans.

		1596		Mjärdevi, Lambohov		220-2282-01		423-826-2001		UV Öst		Bengt Elfstrand		2001		010604-010814		särskild undersökning		boplats		true		mesolitikum, äldre järnålder, neolitikum		slagen kvarts, slagen flinta, obrända ben, keramik, bränd lera, slagg, enkel skafthålsyxa		Med anledning av parkeringsplats utfördes en arkeologisk slutundersökning.
Undersökningsområdet omfattade 3250 kvm och var tidigare registrerat som boplatsområde.
Vid undersökningen påträffades cirka 200 anläggningar av förhistorisk karaktär. Anläggningarna utgjordes främst av härdar och stolphål. Inga hus eller andra urskiljbara konstruktioner påträffades. Fyndmaterialet dominerades av obrända ben men även keramik, bränd lera och slagg påträffades.
Då inga huskonstruktioner gick att urskilja tolkas området som utkanten av ett större boplatsområde alternativt ett område för specialaktiviteter. Periodvis verkar även delar av området varit uppodlat.
Fyndmaterialet, anläggningar och dateringar från förundersökningen indikerar ett kontinuerligt utnyttjande av platsen från förromersk järnålder till folkvandringstid.
Fynd av slagen kvarts och flinta samt en del av en enkel skafthålsyxa pekar på aktiviter pä ytan under såväl mesolitikum som neolitikum.

		1597		Kvarteret Väpnaren		220-10560-01		376/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010611-010611		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av anläggande av elverk utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Den aktuella ytan omfattade ca 5 m2 och var belägen bakom den befintliga telestationen. Under grästorven påträffades sand ned till ett djup av ca 0,3 m, vilket medförde att inga kulturlager kom att omfattas av undersökningen.

		1598		Kvarteret Prelaten		220-11479-01		420/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010809-010809		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (yngre rödgods BII:4, porslin), tegel, djurben		Med anledning av schaktning för att laga en akut vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades kraftiga, kompakta och feta kulturlager. Kulturlagren uppträdde ca 0,5 m under markytan och steril mark påträffades i ett provstick 1,70 m under markytan.
I kulturlagren påträffades lämningarna efter en bränd träkonstruktion i ett kraftigt brandlager, samt en stenläggning och stenrader som tolkades som syllstensrader. Prover för 14C analys har tagits på den brända träkonstruktionen.

		1599		Linköpingsgatan, Motalagatan		220-12702-01		470/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010913-010925		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Fingerborg, keramik, djurben, tegel, myrmalm		Med anledning av schaktning för dagvattenbrunnar och utbyte av äldre VA-ledningar inom rubricerade områden utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sammanlagt öppnades fem schakt. I dessa påträffades kulturlager och anläggningar i form av stenläggningar, gropar och diken.
I Linköpingsgatan, vid Stora torget, kunde kulturlagerdjupet fastställas till endast 0,8 m under nuvarande gatunivå. I Motalagatan vid Vretavägen påträffades diken och flera djupa gropar. I groparna fanns skörbränd sten och små klumpar av myrmalm.

		1600		Sya Mellangård		220-11086-01		412/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010918-010918		arkeologisk förundersökning		runsten		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för fjärrvärmeledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Området ligger invid Svartån men sannolikt inte inom den medeltida bytomten.
Vid den antikvariska kontrollen konstaterades ett ca 0,5 m tjockt påfört sandlager under matjorden. Under detta påträffades ett kulturlager som bedömdes som sentida utifrån fynd av buteljglas och kapsyler. Schaktet grävdes inte ner i steril mark varför större delen av kulturlagret ligger kvar.

		1601		Stora Torgetn, Järntorgsgatan, Allhelgonagatan mfl		220-2276-01		148/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010925-010925		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		människoben, djurben		Med anledning av utbyte av sex befintliga lyktstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades sandiga kulturlager i det norra schaktet i Järntorgsgatan. I schaktet i Allhelgonagatan påträffades skelettrester och en stenläggning. I de övriga schakten berördes endast sentida fyllnadsmassor. Steril mark påträffades inte i något av schakten. Skelettresterna ligger kvar i orubbat läge.

		1602		Nunnestigen		431-13843-01		621/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010926-010926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		djurben		Med anledning av akut vattenläcka utfördes en förundersökning.
Öppnandet av två schakt hade redan utförts när undertecknad kom till platsen. Det ena schaktet var placerat intill en husvägg i den norra delen av fastighetstomten. Schaktet innehöll endast omrörda och sentida massor samt matjord. Det andra schaktet var placerat längs med Nunnestigen ca tre meter från korsningen Nunnestigen/Motalagatan. I schaktet dokumenterades en tre meter lång profilvägg åt NV. På ett djup av ca 0,65 m under marknivån fanns kulturlager vilka sammantaget hade en mäktighet på ca 0,30 m. De översta var siltiga och innehöll småsten samt enstaka djurben. Det undre kulturlagret var något siltigt och humusblandat samt något sotigt. Inga daterande fynd påträffades men en datering till medeltid är inte orimlig då S:t Ingrids klosterruin ligger strax norr om området.

		1603		Bjärbotullskolan, Borggatan		220-10160-01		367/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		011003-011003		arkeologisk förundersökning		grav, stadslager		true						Med anledning av optofiberkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vi denna konstaterades att inga fasta fornlämningar skulle komma att beröras av den planerade schaktningen.

		1604		Hagatorget		220-12956-01		508/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén, Viktoria Björkhager		2001		oktober-december 2001		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid		tegel, djurben, läderspill, keramik (rödgods (BII:4), stengods), metallföremål, länkar till
en kedja		Med anledning av ombyggnad och nedläggning av ledningar för el, dränering och nysättning av brunnar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid förundersökningen öppnades flera ledningsschakt med en bredd av ca 0,50 m och ett djup som varierade mellan 0,3 och 0,8 m. Dessutom öppnades flera schakt för nya brunnar vars djup varierade mellan 0,80 och 1,5 m.
I Skönbergagatan påträffades en kavelbroläggning, stenläggning och kulturlager. Fynden bestod av en profilhuggen kalksten, rödgods (BII:4), läderspill m.m. På Hagatorget påträffades ett stort antal kulturlager, träkonstruktioner och stenläggningar. Generellt påträffades de på en nivå på ca +5,3. Träkonstruktionerna utgör rester efter byggnader såsom syllar och golv. Vissa av dessa träkonstruktioner kan eventuellt tolkas som beläggning i gränder mellan husen. Förutom träkonstruktionerna påträffades stenläggningar som kan ha haft funktion som golv eller beläggning i gränder eller på gårds-/arbetsytor. Inom ett par områden fanns ett stort antal tillspetsade pålar nerkörda i marken. Mellan dessa påträffades stora mängder med ris. Pålarna har troligen utgjort rustbäddar till ovanliggande konstruktioner såsom byggnader. Två dendroprover har sänts för analys och ett prov för 14C-analys. I schakten på Hagatorget påträffades tegel, animalieben, läderspill, rödgods (BII:4), stengods och metallföremål.

		1605		Ekholmsskolan		220-14875-01		554/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		011210-011210		särskild utredning		grav		true		nyare tid		glas, tegel, ben, metallföremål		Med anledning av anläggning av lekplats och två gc-vägar utfördes en arkeologiska utredning.
Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades inom den yta som var avsedd för byggnation av lekplatsen. Inom de övriga exploateringsområdena för gc-vägarna fanns endast naturbildningar och inga lagskyddade lämningar konstaterades vid besiktningen.
Vid den arkeologiska utredningen, etapp l konstaterades att inom den aktuella exploateringsplatsen finns lämningar efter gården Saxtorp. Den finns markerad på den ekonomiska kartan från 1940-tal. Bostadsbyggnaden uppfördes 1903 och husgrunden med tillhörande trädgård ligger inom det område som planeras för lekplats. Vid öppnandet av sökschakt påträffades tegel, syllstenar, fyllnadsmassor av sten, kol m.m. inom området för huvudbyggnaden. Denna del låg även något högre än omgivande terräng. Strax söder om platån öppnades ett antal schakt som visade att merparten av ytan var stenröjd. Inom denna del finns ett flertal kvarvarande äppelträd och området har utgjort trädgård. I schakten påträffades inga äldre lagskyddade lämningar såsom eldstäder, stolphål eller dylikt.

		1606		Helgonagatan, Gullringsgatan		220-18067-01		671/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		011211-011214		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat.

		1607		Universitetet		220-16286-01		625/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		011214-011218		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktningar för en ny fjärrvärmeledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av, dels en efterkontroll, dels en antikvarisk kontroll.

Det aktuella området är mycket fornlämningsrikt med lämningar i form av både gravar och boplatser.
Den aktuella schaktningen inleddes utan att ansvarig arkeolog kontaktades varför större delen av sträckningen endast kom att efterkontrolleras i schaktväggarna. Endast ett mindre parti i schaktets nordligaste del kom att stå under antikvarisk kontroll. Kraftiga odlingslager konstaterades i schaktväggarna. Huruvida även kulturlager eller andra lämningar kommit att beröras gick inte att med säkerhet fastställa.

		1608		Kätterstad		220-18247-01		42/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020405-020405		arkeologisk förundersökning		stensträng		true						Med anledning av nedläggandet av en elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsgrävning.
Fornlämningen utgörs av en stensträng och ett spismursröse i en betesmark alldeles norr om grusvägen mellan Skärkind och Gårdeby.
Vid sökschaktsgrävningen upptogs ett tjugotal schakt utmed den södra sidan av grusvägen för att få en uppfattning om stensträngen (Skärkind 220:1) hade en fortsättning i den aktuella åkerytan.
Schaktningen utfördes så att schakt drogs med en längd av ca 5 m och med en bredd av ca 1 m. Djupet på schakten varierade mellan 0,30 m och 0,40 m. Under ploglagret påträffades inga dolda fornlämningar utan endast något sandig lera.

		1609		Lambohov		431-11143-02		422-2236-2002		UV Öst		Karin Sundberg		2002		020820-020828		arkeologisk förundersökning		fossil åker		true		odaterat		bränd lera		Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.

Området är beläget inom nordöstra delen av Lambohov i Slaka socken. Lambohov/Mjärdeviområdet är mycket fornlämningsrikt och flera stora arkeologiska undersökningar har utförts i området. De kända fornlämningarna utgörs främst av gravar och gravfält, stensträngar, boplatser och jordbruksrelaterade lämningar.
Området ligger mellan 70-75 meter över havet och undergrunden bestod huvudsakligen av styv lera samt uppstickande urbergsknallar. Den angränsande omgivningen är hårt exploaterad med stora ringleder, småhusbebyggelse samt institutioner kopplade till Mjärdeviområdet och Linköpings universitet.
I anslutning till förundersökningsområdet finns flera registrerades fornlämningar, bland annat gravar och boplatser. I samband med utredningen påträffades två mindre stenröjda åkerlyckor. Den ena var cirka 20 x 20 meter stor och den andra cirka 8 X 8 meter. Kring båda lyckorna löpte mindre, cirka 0,4 meter breda och djupa diken. Strax nordöst om exploateringsytan finns en stenhägnad med två grindhål som löper in nordöst/sydvästlig riktning.
Idag är området bevuxet med gräs. Tre schakt i öst/västlig med varierande bredd riktning togs upp i syfte att avgränsa de under utredningen påträffade fornlämningarna. Den underliggande marktypen bestod av gulbrun styv lera som skiktade sig vid schaktningen. Ploglagret var mellan 0,15-0,25 meter tjockt. Området sluttar svagt åt väster där det var ngt mer fuktigt.
I det norra schaktet (schakt 276) påträffades bitvis ett ca 0,05 meter tjockt lager innehållande bränd lera och kolfragment. Troligtvis härrör det från äldre odling på platsen. För övrigt fanns endast enstaka fläckar med sot samt grunda gropar. Ca 20 meter nordväst om undersökningsytan finns en delvis rasad stenmur som sträcker sig i öst västlig riktning.

		1610		Södra Änggård, Lambohov		431-11142-02		422-2235-2002		UV Öst		Karin Sundberg		2002		020812-020820		arkeologisk förundersökning		boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik, bränt ben		Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.
Fornlämningen kunde vid förundersökningen begränsas till den norra och södra delen om ett mindre impediment. Impedimentet samt området strax söder därom kommer inte omfattas av exploateringen. Under förundersökningen påträffades inom en cirka 500 m2 stor yta i den norra delen av området ett flertal stora gropar med keramik av järnålderstyp, enstaka härdar, en stenpackning med brända ben och ett kulturlager. Kulturlagret är troligtvis avsatt och ingen begränsning kunde avskiljas under förundersökningen. Troligtvis fortsättet det upp mot impedimentet. Stenpackningen med brända ben kan utgöra en grav.
Undersökningsområdet är beläget inom sydöstra delen av Lambohov. Höjden över havet varierar mellan 75 och 85 m.
De påträffade boplatslämningarna ligger ca 100 meter söder om ett större impediment med flera bevarade fornlämningar. Dessa utgörs av två gravar och ett stensträngssystem, åkerytor samt två nyupptäckta skålgropar. På det söder om liggande impedimentet finns inga kända fornlämningar. Det är dock stor sannolikhet att det där finns en mindre boplatsenhet till vilka de nu funna anläggningarna tillhör. De aktuella lämningarna kan då utgöra en del av denna mindre enhet eller en rest av en sedan tidigare bortodlad enhet. Bevaringsmöjligheterna har troligtvis varit bättre nära impedimentet. Söder om det aktuella impedimentet påträffades ytterligare gropar och härdar vid förundersökningen. Området mellan impedimenteten är starkt påverkat av modernt åkerbruk och eventuella anläggningar har odlats bort.

		1611		Alboga skog		431-18535-02		38/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020821-020826		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravar, boplats		true						Med anledning av bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning av Alboga skog och den sk PEAB-tomten samt en arkeologisk förundersökning på den sydöstra delen av Alboga skog.
Vid den arkeologiska utredningen drogs flertalet sökschakt på de båda utredningsområdena Alboga Syd och PEAB-tomten som utgjordes av åkermark. Schakten hade en bredd av ca 1,5 m och en längd som varierade mellan 5 - 30 m. Matjordslagret uppgick till ca 0,30 - 0,45 m och under detta påträffades lera. Inga fornlämningar påträffades i schakten.
Alboga skog utgörs av skogsmark med uppstickande berghällar. I områdets sydöstra kant finns två registrerade stensättningar (Skönberga 33:1-2). Vid inventering av området konstaterades att de bästa topografiskt lämpliga lägena för fornlämningar som inte syns ovan mark fanns i områdets östra del. Området begränsas här av en kraftig östsluttning varvad med stup och en vidsträckt utsikt över Söderköping.
Stensättningarna ligger topografiskt sett på en ganska välavgränsad höjd på kanten av den kraftiga östsluttningen. Vid förundersökningen drogs schakt på höjden intill gravarna varvid inga ytterligare anläggningar påträffades.
Vid schaktningarna i den nordöstra delen av området påträffades en oregistrerad fornlämning på en plan yta utmed kanten på östsluttningen. Den utgjordes av två större härdar med rikligt innehåll av skörbränd sten (ÖLM1). I omgivande schakt fanns skörbränd sten.

		1612		Sandstugan		431-15400-02		482/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020923-020923		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av schaktningsarbeten för ny elservis utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Den antikvariska kontrollen gjordes utmed en 100 meter lång sträcka. Schaktets bredd var 0,5 meter och djupet var ca 0,7 meter. Området bestod av vall och jordmånen var sand. I schaktets södra del, ca fem meter norr om vägen, påträffades en förhistorisk härd.
Datering: Kolprov är ej ännu analyserat.

		1613		Järnvägsparken		220-3775-00		423-1891-2000		UV Öst		Pär Karlsson		2002		020923-021108		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Mynt, Ströningar, Bronshantverksspill, Blyplomber, Vikter, Keramik (svartgods, rödgods, stengods), Kammar, Djurben		Lämningar från:
Tidigmedeltida bebyggelselämningar Hög senmedeltida handels- och hantverksaktiviteter Efterreformatorisk odling 1800-tal - park
Lämningar karaktär (medeltida):
Kulturlager Grophus Stolphål Dike
Fynd (medeltida):
Mynt
Ströningar
Bronshantverksspill
Blyplomber
Vikter
Keramik (svartgods, rödgods, stengods)
Kammar
Djurben

		1614		Stora Torget, Linköpingsgatan		431-12857-02		479/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		020927-021028		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Sporre, keramik (yngre rödgods BII:4-typ), murbruk, tegel, slagg, djurben		Med anledning av ändringsarbeten på Stora Torget i Skänninge, som bl a omfattade ny stenläggning, justering av vägbanor samt flyttning av dagvattenbrunnar, träd och lyktstolpar, utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades kulturlager på ett djup som varierade mellan 0,4 och 0,7 m under befintlig markyta. Kulturlagrens mäktighet var 0,2-0,5 m över stora delar av torget. Undantaget var i torgets nordöstra del där orörd mark inte nåddes trots att provstick med jordsond gjordes ner till 1,7 m under dagens markyta.
I flera av schakten uppträdde ett stenblandat kulturlager som kan ha utgjort en äldre ytbeläggning på torget. Över detta finns, på enstaka punkter, en kullerstensbeläggning i sättsand bevarad. I torgets nordöstra del påträffades feta, flerskiktade kulturlager med två tydliga brandhorisonter och inslag av raseringsmassor med tegel och murbruk. Dessa lager överlagrades av det ovan nämnda stenblandade kulturlagret.
Den ringa kulturlagertjockleken över stora delar av torget ger ett intryck av att detta vid ett eller flera tillfällen schaktats av. En avschaktning bör i så fall ha skett innan det stenblandade kulturlagret kommer på plats. Även i Linköpingsgatan närmast torget är kulturlagren tunna vilket skulle kunna peka på att hela området norr om Vårfrukyrkans kyrkogård schaktats ner.

		1615		Lambohov		431-13035-02		422-2588-2002		UV Öst		Karin Sundberg		2002		021021-021021		särskild utredning		fossil åker		true						Med anledning av upprustning av lekplats utfördes en utredning.
Det aktuella området utgörs av ett flackt, gräsbevuxet grönområde, som i NV gränsar till en avschaktad yta som används som bollplan. I norr och väster gränsar området till mindre storblockiga och lövträdsbeväxta impediment. Området är något högre beläget i sin sydöstra del, mot Slestadskolan. Registrerade fornlämningar saknas enligt fornminnesregistret. Vid Lambohovshallen, väster om aktuellt område, Ligger UV 12, ett område där en arkeologisk utredningsgrävning konstaterat fragmentariska rester från en boplats, sannolikt äldre järnålder (Nilsson 2002:21). De båda områdena ligger i snarlika lägen. Särskilt den del av aktuellt område som ligger närmast Slestadskolan ser ut att bestå av orörd mark. De äldre kartorna fram till och med den Ekonomiska kartan från 1983 visar att området utgjort impediment och åkermark ända fram till helt nyligen.
Lekplatsen kommer att anläggas mellan två impediment och intill ett stor markfast stenblock. Ett schakt om ca 30 meter och 1,9 meter brett togs upp längs med kanten på det nordöstra impedimentet. Två mindre schakt om ca 5 meter 1,9 meter brett togs upp ca 6 meter väster om det tidigare. Ytterligare ett om ca 10 meter togs upp i anslutning till det stora markfasta blocket. Inga fornlämningar påträffades. Underliggande marktyp bestod av lera. Matjordslagret var överlag ca 0,10-0,25.1 den västra delen var matjordslagret mycket tunt.

		1616		Södra Änggård, Lambohov		431-13615-02		423-2929-2002		UV Öst		Karin Sundberg		2002		021104-021115		särskild undersökning		boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		hartstätning, bränd lera, brända ben, kvartsavslag, keramik		Med anledning av bebyggelse utfördes en särskild undersökning.

Undersökningsområdet är beläget inom sydöstra delen av stadsdelen Lambohov, en plats med en rik fornlämningsmiljö. I närområdet finner man lämningar från många olika tidsperioder, men fornlämningsbilden domineras av järnålders gravfält, enstaka stensättningar, stensträngssystem samt boplatser från brons och järnåldern.
Området schaktades i öst-västlig riktning, ned mot Lundagatan. Undergrunden inom det avbanade området bestod till största delen av lera/mjäla med vissa inslag av sandstråk, främst i den västra delen.
Inom den avbanade ytan som var 500 m2 stor påträffades 22 stolphål, ett käpphål, sju härdar, sex mindre gropar, en avfallsgrop samt ett gropsystem. Avfallsgropen (A751) och gropsystemet (A1213) låg i utkanten av ett intilliggande boplatsområde, vilket i sin tur troligen fortsätter in mot det södra impedimentet. Några stolphål hör sannolikt till ett par huslämningar. Till dem hör sex stenskodda stolphål med stolpfärgning (A918, A885, A523, A500, A662 samt A676). Dessa borde rimligtvis utgöra minst ett par olika husgavlar i de tänkta husens norra del. Ett flertal av de övriga stolphål en samt ett käpphål saknar stenskoning och låg i huvudsak vid groparnas östra del, som eventuella delar av konstruktioner kring dessa. Härdarna låg även de främst intill groparna, men är de yngsta anläggningarna på området och har anlagts i slutfasen av perioden. I  A751, vilken bestod av genomgrävda och påförda lager påträffades även andra fynd, såsom hartstätning (F6), bränd lera (F8) och brända ben (F5). Dessutom påträffades en stor mängd kol, som delvis insamlades för vidare analyser, såsom 14C prov samt vedartsanalys. Kol och vedartsprover samlades även in från ett antal andra anläggningar på området, däribland från ett av stolphålen, A885, i en av de eventuella huskonstruktionerna. Övriga fynd bestod av ett kvartsavslag (F4), samt en keramikbit (F2). Båda påträffades i stolphål, A885 samt A918. Invid avfallsgropens östra del låg ett större stenblock, 1 x 0,6 m. De övriga anläggningarna på undersökningsytan bestod av tre mindre gropar, ett par stolphål och en härd i den nord-östra delen samt ett fåtal stolphål och en härd i schaktets västra del. Anläggningarna i den nord-östra delen har sannolikt kopplingar till avfallsgropen samt gropsystemet, medan de i den västra delen inte har någon självklar relation till de övriga lämningarna.

		1617		Kriminalvårdsanstaltet, Kvarteret Östanå		431-15093-02		481/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		021107-021114		särskild utredning		boplats, gjuteri, färdväg		true		odaterat, medeltid, nyare tid		Hästskor, kritpipa, järnföremål, tegel, slagg, djurben		Med anledning av planerade schaktningar i samband med förstärkning av in- och utbrytnings skyddet vid kriminalvårdsanstalten i Skänninge genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2.
I samband med det pågående utredningsarbetet presenterades planer på två nya bostadspaviljonger och ytterligare en mindre byggnad och även de föreslagna platserna för dessa utreddes.
De historiska kartorna visade att området brukats som åkermark under 1600-1800-talen och fram till mitten av 1900-talet. Två vägar har passerat genom området. Vid utredningen öppnades sammanlagt 68 sökschakt. I fjorton av schakten påträffades anläggningar i form av härdar, nedgrävningar, årderspår och stolphål. I ytterligare arton schakt fanns anläggningar av obestämbar karaktär som kan utgöra spår av fornlämningar. De påträffade lämningarna formerar sig i fyra olika områden.

		1618		Tornby		431-22109-02		641/02		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbeck		2003		030129-030129		särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av avstyckning av tomt utfördes en utredning etapp 2, mellan gravfälten Styrstad 19:1 & 21:1.
Hela det aktuella området sökschaktades. Inga fornlämningar eller fynd påträffades.

		1619		Kriminalvårdsanstalten, Kvarteret Östanå		431-2958-03		69/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030312-030317		arkeologisk förundersökning		boplats, färdväg		true		odaterat		fingerborg, djurben		Med anledning av planerad nybyggnation inom kriminalvårdsanstalten i Skänninge genomfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna omfattade de ytor där ett häkte och en bostadspaviljong ska uppföras samt där en ny väg ska anläggas. Förundersökningen har föregåtts av en utredning etapp 2.
I anslutning till den planerade bostadspaviljongen och vägen påträffades ett djupt dike eller möjligen en naturlig bäckfåra. Väster om denna påträffades ett tunt kompakt kulturlager utan daterande fynd, samt flera stör- och stolphål. Ställvis påträffades även plog- och årderspår. Den naturliga undergrunden, bestående av gul/beige sand, påträffades vid ett djup av ca 0,5 - 0,6 m.
På platsen för det nya häktet påträffades två vägsträckningar. Den ena, som utgörs av en uppbyggd vägbank, har kunnat beläggas på historiska kartor och har varit i bruk fram till mitten av 1900-talet. Den andra har följt en naturlig moränrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning över området.

		1620		Fd Övningsområdet		220-9705-01		343/01		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbeck, Emma Karlsson, Marie Ohlsén		2002, 2003		november-december 2002, april-maj 2003		särskild utredning		boplats, stensträng, fossil åker, terrassering, gravar		true		järnålder, tidigmedeltid		bränd lera, bryne		Med anledning av planarbete utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
Denna utredning var en fortsättning på en tidigare utförd arkeologisk utredning etapp 1, som resulterade i att 20 st tidigare ej registrerade fornlämningar påträffades och att 42 st objekt registrerades. Dessa objekt utgörs av presumtiva fornlämningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden samt bebyggelselämningar. Av dessa objekt ville uppdragsgivaren, Linköpings kommun, att 36 objekt skulle utredas vidare i en arkeologisk utredning etapp 2. Kommunens planeringsarbete med Övningsfältet gjorde dock att en mindre del, 16 st objekt, av de avtalade kom att undersökas. Av dessa presumtiva fornlämningar har 11 st efter utredningen etapp 2, bedömts som fornlämning. För fornlämningarnas inbördes omfattning och utbredning krävs en arkeologisk förundersökning. Det samma gäller de nyupptäckta fasta fornlämningarna (ÖLM-nr) och fornlämningar med fornlämningsnummer (RAÄ-nr) från den arkeologiska utredningen etapp 1. De objekt som ej kom att undersökas vid den nu avslutade utredningen etapp 2 samt övriga objekt från den första utredningen, kräver fortfarande en arkeologisk utredning etapp 2 som åtgärd inför ev exploatering eller liknande.
Nedan presenteras de lämningar som var föremål för den nu avslutade utredningen etapp 2. Utredningen utfördes som sökschaktning främst med maskin och delvis för hand.

Linköpings stad
OBJ 5
Mörkfärgningar
Förekomst av skärvsten och bränd lera
Stolphål
Mörkt lager med kolstänk och bränd lera
Ett flertal härdar, 0,8-1,0 m i diam
Åtgärd: förundersökning
OBJ 7
Mörkfärgning och ett möjligt stolphål
Åtgärd: förundersökning
OBJ 11
Ett flertal mörkfärgningar, 0,5-1,0 m stora Två härdar, ca l m i diam Förekomst av skärvsten och bränd lera
Åtgärd: förundersökning
OBJ 12
Mörkt lager med bränd lera Stor mörkfärgning, ev brunn Åtgärd: förundersökning
OBJ 13
Kolstänk och bränd lera i bottenleran
Härd, ca l m i diam
Fynd: bryne
Åtgärd: förundersökning

Slaka socken
ÖLM 13
Vid utredning etapp 1 bedömdes objektet som en eventuell stensättning. Efter delvis avtorvning med hjälp av maskin konstaterades dock att stenansamlingen var sentida.
OBJ 1
Området utgör i väster en övningskörningsbana, i öster av åkermark och i norr
av skogsmark. Skogsmarken sökschaktades ej. Ytan med övningskörningsbanan
var skadad av sentida aktiviteter och inga fornlämningar påträffades. Inom åkermarken påträffades ett flertal stolphål och härdar.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 4
Grop, ev stolphål och härdar påträffades spritt inom området.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 5
Rikligt med bränd lera och skärvsten. Ett stort antal stolphål, härdar och mörkfärgningar påträffades.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 6
Rest efter överplöjd stensträng och mörkfärgningar påträffades.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 8
Bedömdes vid utredning etapp 1 som ett eventuellt boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades vid sökschaktningen.
OBJ 14
Sot och kolfläck, ev härd. Ev stenskott stolphål. Kolstänk och bränd lera.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 15
Den del av objektet som ligger i åkermark sökschaktades. Den norra delen vilken ligger i hagmark undersöktes ej. Flera diffusa mörkfärgningar påträffades vid sökschaktning.
Åtgärd: förundersökning
OBJ 18
Vid utredning etapp 1 bedömdes att p g a den omedelbara närheten till gravfältet Slaka 66:1 fanns en möjlighet överplöjda gravar skulle kunna finnas i området. Inga fornlämningar påträffades vid schaktningen.
OBJ 19
Vid utredning etapp l bedömdes objektet som ett eventuellt boplatsläge. Efter sökschaktsgrävning konstaterades att platsen under modern tid blivit urschaktad och utfylld med grus.
OBJ 23
Objektet ligger söder om stensättningen Slaka 89:2 och bedömdes vid utredningen etapp 1 som ett boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades vid sökschaktningen.
De undersökta lämningar där fornlämning kunde konstateras är ännu ej absolut daterade, men preliminärt utifrån anläggningarnas utseende och karaktär bör en datering till äldre järnålder - tidig medeltid vara realistisk.

		1621		Skenaån, Vadstenagatan mfl		220-634-01		63/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030326-030326		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		buteljglas, ölburkar		Med anledning av schaktningsarbeten i parken närmast Vadstenagatan mellan Skenaån och kv Stadslagen, samt inför uppförandet av en gång- och cykelbro över Skenaån i höjd med Korpgatan utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
I samband med parkarbetena berördes endast sentida kulturlager och matjord. Vid brofästena schaktades till ca 1,0 m djup. Där konstaterades att marken på den västra sidan om Skenaån fyllts ut med grusblandad lera. Detta har sannolikt skett i samband med att den nuvarande strandskoningen kom på plats. Öster om Skenaån fanns kraftiga lager med grus och sten. Närmast strandskoningen på åns östra sida fanns betong.

		1622		Skävid		431-10335-02		348/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2003		030408-030408		arkeologisk förundersökning		stensträng		true						Med anledning av telefonkabel utfördes en antikvarisk kontroll på en sträcka av ca 200 m.
Schaktets bredd var ca 0,5 m och djupet var  0,6 m. Området bestod av hagmark rikt på impediment i form av berghällar. Jordarten var morän. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1623		Vibberstad		431-21140-03		76/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030415-030415		arkeologisk förundersökning		gravar		true		odaterat				Med anledning av en planerad schaktning for jordkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna genomfördes i form av sökschaktgrävning i jordkabelns sträckning invid gravfältet Styrstad 44:1-6.
Mitt för den ekonomibyggnad på Vibberstad som for närvarande fungerar som hundstall påträffades ett stenskott stolphål. Inga ytterligare anläggningar eller föremål påträffades. Ledningsschaktningen bedömdes kunna genomföras som planerat.

		1624		Skänninge stadsområde		431-5566-03		170/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030414-030605		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (yngre rödgods, fajans, porslin), tegel, buteljglas, spik, metall		Med anledning av utbyggnaden av fjärrvärmenätet inom Skänninge utfördes en antikvarisk kontroll.
Den var uppdelat på tretton schaktsträckningar spridda över hela stadsområdet. Schaktningarna omfattade totalt ca 500 löpmeter ledningsschakt i både tomt- och gatumark.
Förundersökningen syftade, förutom att minimera ingrepp i fornlämningen, mot att uppdatera kunskapen om utbredningen av det medeltida stadsområdet och utschaktningsgraden.
Vid Hedgränd dokumenterades ett diffust kulturlager, ca 0,5 m tjockt, ostratifierat, och med närvaro av tegelkross. Lagret påträffades ca 0,5 m under nuvarande markyta.
I Murgatan, utmed kv Vårfrulyckan, kunde det konstateras att utschaktningar ägt rum. Vid hörnet till Parkgatan och i ett anslutningsschakt in till kv Vårfrulyckan 2 fanns emellertid kulturlager ställvis bevarade, vilka dokumenterades.
Inom kv Tullnären 18 påträffades och dokumenterades kulturlager, en avfallsgrop, ett dike och rester av en tegelmur. Den senare dateras preliminärt till 1800-talet. I fyllningen till avfallsgropen påträffades yngre rödgods.

		1625		Klostergatan		431-11240-03		332/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030606-030819		arkeologisk förundersökning, arkeologisk efterundersökning		stadslager		true		medeltid?, nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans, porslin), buteljglas, spik, metall		Med anledning av lednings grävning för fjärrvärme från Nordanågatan in till fastigheten kv Vadet 4 utfördes en arkeologisk för- och efterundersökning.
Efterundersökningen föranleddes av att grävning av misstag först skett i Klostergatan.
Förundersökningen utfördes invid Klostergatan, utmed tomtgränsen till kv Vadet 4. Ledningsschaktet omfattade ca 25 löpmeter. Inom detta berördes omlagrad trädgårdsmylla med enstaka förekomst av y. rödgods och porslinsskärvor.
Efterundersökningen gjordes av det schakt som av misstag grävts i Klostergatan. Omfattningen av ingreppet dokumenterades. Utvalda delar av de uppgrävda massorna sållades för att erhålla en fingervisning om fyndtyp och -frekvens. Större stenar kontrollerades avseende ev nötning, med negativt resultat. Därefter togs ett schakt upp vinkelrät över Klostergatan med en längd av 5 m, för att erhålla en sektion genom vägen. Påträffade lager och anläggningar undersöktes genom handgrävning.
Undersökningen visade att vägen tidigare haft en bredd av 3,5 m, jämfört med den nuvarande på ca 1,0 - 1,5 m, och på ömse sidor kantats av kallmurade stenmurar. Stenmurarna var bevarade i upp till 3 skift. Den äldsta påvisbara vägbeläggningen utgjordes av infiltrerat morängrus med närvaro av osorterad småsten, sannolikt samtida med stenmurarna. Under denna beläggning följde undergrunden av naturligt avsatt morängrus. I denna fanns en svagt skålformad, troligen upptrampad, gångstig med en bredd av ca 0,9 m. Denna motsvaras i sin utsträckning av den nutida gångstigen. Den i nutid hålvägsliknande Klostergatan har tillkommit genom att jordmassor deponerats i anslutning till omgivande tomtmark. Jordmassorna har täckt över stenmurarna och byggt upp sluttningarna på ömse sidor om vägen. Fyndmaterialet i jordmassorna pekar mot att detta skett under 1900-talets början.
Efter undersökningen återställdes Klostergatan till den form som föregick fjärrvärmeschaktet.

		1626		Follingegatan		431-13605-03		325/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030611-030611		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		durben		Med anledning av akut vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Denna utfördes akut på uppdrag av Mjölby kommun. Vid kontrollen påträffades tunna sandiga kulturlager samt äldre gatunivåer. Under kulturlagren fanns spår av störar och två stolphål. Övergången mellan gatu- och tomtmark kunde dokumenteras närmast kvarteret Tullnären.

		1627		Motalagatan		431-9954-03		285/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030617-030617		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av nedläggande av optofiberrör utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet kom att beröra Motalagatan, Vretavägen och en yta in till bensinmacken i kv Plåtslagaren. Totalt omfattade schaktet ca 50 löpmeter med en bredd av ca 0,6 - 0,7 m och med ett djup av ca 0,45 m.
Sträckningen över Motalagatan var utschaktad sedan tidigare. Längs med Vretavägens norra sida nådde schaktet ned genom bärlager till toppen på bevarade kulturlager. Precis vid korsningen med Motalagatan påträffades en knadderliknande yta som sträckte sig ned till 0,52 m under befintlig markyta. Knadderytan utgjordes av 0,02 - 0,06 m stora, rundade, stenar. Från ca 5 m in i kv Plåtslagaren och vidare in till bensinmacken var det, åtminstone ned till schaktbottnen, urschaktat. Troligen har detta skett vid anläggandet av bensinmacken. Över Vretavägen nådde schaktet ned till toppen på ett kulturlager, ca 0,35 m under befintlig markyta. Ingen äldre vägbeläggning kunde observeras.

		1628		Kriminalvårdsanstalten, Kvarteret Östanå		431-2958-03		69/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030630-030711		arkeologisk förundersökning		boplats, gjuteri		true		neolitikum, bronsålder, vikingatid, medeltid, nyare tid		Gjuteriavfall i form av deglar, gjutformsfragment, slagg, smältor och gjut-tappar, bränd lera, keramik (förhistorisk, yngre rödgods BII:4-och CII-typ), kritpipor, djurben		Med anledning av en planerad förstärkning av in- och utbrytningsskyddet i form av nya staketsträckningar, samt ledningsdragningar och nybyggnation inom kriminalvårdsanstalten i Skänninge genomfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid förundersökningen urskiljdes fem områden med fornlämningar. Dessa består av ett verkstadsområde med spår av ett bronsgjuteri, områden med boplatslämningar i form av stolphål, samt områden med odlingslämningar, gropar och stolphål. Centralt inne på fängelseområdet påträffades ett sotigt fyndtomt lager, samt naturliga anhopningar av järnfällningar. Strax nordöst om den planerade staketsträckningen har ett gravfält påträffats vid tidigare undersökningar.
I staketsträckningens västra del påträffades lämningar efter ett verkstadsområde i form av gropar, härdar/ässjor, kulturlager, mörkfärgningar, en ränna och ett 40-tal stolphål (A). En härd/ässja undersöktes delvis och i fyllningen påträffades rikligt med gjutformsfragment, degelfragment och metallskrot. Denna har 14C-daterats till 900-talet e Kr. I området påträffades även keramik av yngre järnålderskaraktär. Stolphålen har preliminärt tolkats som spår efter enklare verkstadsskjul som byggts om vid flera tillfällen. Rännan kan möjligen ingå i en huskonstruktion. Norr om verkstadsområdet (A) påträffades ett mindre område med enstaka stolphål (B).
De tre områdena med odlingslämningar återfinns i den södra och östra staketsträckningen (C-E) och utgjordes av årderspår. I anslutning till samtliga tre områden fanns även stolphål och mörkfärgningar vilka tolkas som boplatslämningar. I anslutning till det västligaste av de tre områdena med odlingslämningar (C) fanns även stora flacka gropar innehållande sotiga lager. I anslutning till groparna påträffades enstaka slaggklumpar och ett fåtal skärvor keramik av förhistorisk karaktär. 14C-dateringar antyder att lämningarna härrör från neolitikum och bronsålder.

		1629		Ånväga		431-21856-02		258/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030701-030701		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerat uppförande av ett enfamiljshus utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna genomfördes genom att 2 sökschakt med en bredd av ca 2 m om totalt 60 löpmeter grävdes inom den planerade byggnadsytan. Platsen utgörs för närvarande av parkmark till Ånväga gård.
Inom schaktytorna utgjordes markbeskaffenheten av ca 0,1 m förna, därunder följde den naturliga undergrunden bestående av stenigt morängrus. Inga fornlämningar påträffades. Ur arkeologisk synpunkt bedöms platsen som klar för exploatering.

		1630		Munkbrogatan		431-12735-03		397/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030805-030806		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods, "nästan stengods")		Med anledning av att en äldre VA-ledning skulle bytas ut utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet kom att omfatta ca 2 x 7 m, med ett största djup av ca 2,5 m. Ca 60% av schaktets kulturlagervolym visade sig vara utschaktat sedan tidigare genom olika ledningsdragningar. Under nuvarande gatubeläggnings relativt tunna bärlager vidtog en kulturlagersekvens som fortsatte ned till en nivå av ca 2,4 m under nuvarande markyta. Ungefär mitt i schaktets längdriktning kunde en gräns urskiljas med olika karaktär av kulturlager på ömse sidor. Lagerbilden ut mot gatan hade karaktären av äldre gatulager och -beläggningar. Mot andra hållet karaktär av tomtmark. I norra schaktkantens sektion, in mot gården till kv Hertigen 2, fanns kulturlager med mycket goda bevaringsförhållanden. Här observerades en träkonstruktion, som kan tolkas som en avfallsbinge. I anslutning till denna påträffades en skärva "nästan stengods". Träkonstruktionen kom inte att beröras av arbetsföretaget. Högre upp i stratan inom schaktet observerades yngre rödgods, i övrigt var det påtagligt fyndfattigt.

		1631		Kvarteret Mamre		431-21859-02		109/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030811-030811		arkeologisk förundersökning		gravar		true						Med anledning av att Syrisk ortodoxa kyrkan, S:t Kuryakos församling, i Norrköping planerade att uppföra en ny gudstjänstlokal inom sin fastighet, kv Mamre 2 utfördes en förundersökning.
Fastigheten är belägen där Vrinneviskogen sluttar ned i nordöstlig riktning mot stadsdelen Hageby. Sydväst och söder om fastigheten, i Vrinneviskogen, finns två ensamliggande stensättningar (Sankt Johannes 13:1 och 26:1). Längre mot sydost finns tre mindre gravfält.
Vid förundersökningen grävdes 2 sökschakt, 45 respektive 12 m långa och 1,2 m breda, som täckte in de områden som planeras bebyggas. Genom schakten kunde det konstateras att större delen av fastighetens mark tidigare har grävts om och terrasserats. Sannolikt har detta skett när de tre befintliga byggnaderna uppförts, omkring 1890-1900. I det lägre liggande partiet av fastigheten påträffades ett tunt, ca 0,15 m, stenbundet odlingslager under terrasseringen. Detta innehöll mindre mängder tegelkross och enstaka träkolsfragment samt 1 st porslinsskärva (ej tillvaratagen). Lagret bedöms vara obetydligt äldre än de på fastigheten befintliga byggnaderna. Lagret vilade direkt på undergrunden som bestod av moränlera.
Inga vidare arkeologiska undersökningar bedöms erfordras inför fortsatt exploatering inom fastigheten.

		1632		Kyleberg, Glänås		431-4142-03		400/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030825-030826		särskild utredning				true						Med anledning av planerat uppförande av tre vindkraftverk med schaktningar för fundament, kranplatser, serviceväg och elkabel utfördes en arkeologiska utredning.
Utredningens etapp 1 genomfördes i form av kart- och arkivstudier. Etapp 2 har utförts i form av en sökschaktsgrävning på områdena för de planerade vindkraftverken samt längs med servicevägens sträckning. På två av de planerade fundamentsplatserna påträffades en stenpackning respektive möjliga kulturlagerrester. För att undvika skada på möjlig fornlämning flyttades därför platserna för de två fundamenten några meter. Efter dessa justeringar är ÖLM:s bedömning att byggnationen av vindkraftverken med serviceväg och elkabel kan genomföras som planerat.

		1633		Svanshals, Rök, Stora Åby, Väderstad		431-8986-03		459/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030827, 030901, 030916, 030917		särskild utredning				true						Med anledning av planerad schaktning for elkabel på sträckan Ryket - Skeby i socknarna Svanshals, Väderstad, Rök och Stora Åby i Mjölby och Ödeshögs kommuner utfördes en utredning.
Elkabeln skulle anslutas till sju planerade vindkraftverk på fastigheterna Valla 1:3, Kyleberg 1:1, Glänås 1:1 samt Skeby 9:1 och Tungelunda 7:1.
Utredningens etapp1 som innefattade inventering i fält samt kart- och arkivgenomgång, utfördes i samarbete med Riksantikvarieämbetet UV Öst. Största delen av kabeldragningen skulle göras i vägslänt eller övergiven järnvägsbank, vilket bedömdes ej beröra fornlämningar.
Utifrån resultatet från utredningens etapp l genomfördes utredningens etapp 2 i form av sökschaktsgrävningar på två utvalda delar av kabelsträckningen (se detaljkartor). Inga fornlämningar påträffades. Bedömningen från ÖLM:s sida är att det berörda området kan exploateras efter utförd utredning.

		1634		Bränntorp, Sila, Kalby		431-5943-03		191/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030904-030905		särskild utredning				true						Med anledning av planerade ledningsarbeten i form av stolpbyten, ny luftledning och ny jordledning utfördes en utredning etapp 1.
Utredningen motiverades av dåligt underlagsmaterial i området beträffande kulturmiljöer och fornlämningar.
Samtliga sträckor som berördes av ledningsarbetet besiktades för att säkerställa att inga lagskyddade lämningar berördes av arbetet. Inga tidigare okända lämningar och inga platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

		1636		Kriminalvårdsanstalten, Kvarteret Östanå		431-12300-04		484/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030907-031011		särskild undersökning		boplats		true		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		flinta, kvarts, vävtyngd, sländtrissor, keramik (järnålderskaraktär, östersjökeramik, BII:4- och CI-typ, porslin/fajans), glas, mynt, järnsked, bronsvikt(?), blyplomber, brynen, slagg, bränd lera, brända och obrända ben, kritpipor		Med anledning av en pågående utbyggnad inom kriminalvårds anstalten i Skänninge genomfördes en arkeologisk undersökning inom fyra utvalda områden där exploatering kommer att ske.
Tidigare har bl a ett verkstadsområde med lämningar efter bronsgjutning och smide, samt områden med boplatslämningar och agrara lämningar, undersökts inom anstaltsområdet. Två av de nu undersökta områdena ansluter direkt till boplatsområdena Skänninge 31:1 och 34:1 och utgör en fortsättning av dessa.
Boplatslämningar  i form av en kokgrop, härdar, härdbottnar och avfallsgropar, samt stolp- och störhål har undersökts i de utvalda områdena. I anslutning till boplatslämningarna har bl a keramik av järnålderskaraktär och östersjökeramik, påträffats. I ett av områdena kan boplatslämningarna dateringsmässigt kopplas till det tidigare undersökta bronsgjuteriet. Där påträffades bl a en kokgrop och en rektangulär formation av rännor och stolphål, preliminärt tolkad som spår efter ett hus.
Samtliga undersökta ytor uppvisade spår efter ärjning i form av omfattande och välbevarade partier med årderspår. Årderspåren har samma utseende och orientering som de som tidigare undersökts. Årderspåren inom Skänninge 34:1 har vid en föregående undersökning daterats till förromersk järnålder medan de inom Skänninge 31:1 har tidigare visat på högmedeltida dateringar. I båda dessa områden överlagras boplatsämningarna av årderspåren.
Inom tre av delområdena har större mörkfärgade partier påträffats. Dessa överlagrades av årderspår och boplatslämningar och innehöll en sotig humös sand med enstaka kolfragment. Mörkfärgningarna har preliminärt tolkats som smärre vattensamlingar. Kol från två liknande mörkfärgningar, påträffade vid de tidigare genomförda undersökningarna, har gett dateringar till senneolitikum.

		1637		Lambohov		431-5021-03		160/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030909-031021		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid, odaterat		Keramik (yngre rödgods, fajans, porslin), kalkbruk, tegel, spik		Med anledning av schaktning for fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna genomfördes i form av antikvarisk kontroll längs med rörledningens sträckning.
Sträckningen uppgick till ca 180 löpmeter. Vid utgångspunkten i Lantmannagatan och ett 30-tal meter österut var det utschaktat. Detta har med säkerhet gjorts i samband med den moderna bebyggelsen på platsen. Därefter präglades lagerbilden utmed schaktet av ett ca 0,3 m tjockt mylligt odlings-/ploglager. Detta underlagrades direkt av undergrunden i form av postglacial lera. Vid den sydligaste delen av schaktet fanns husgrunder i form av huggna syllstenar synliga i markytan. I anslutning till dessa påträffades två anläggningar i form av nedgrävningar. Den ena innehöll hushållsavfall som bedöms som samtida med husgrunderna. Den andra hade en svagt sotig fyllning med närvaro av småsten och saknade dateringsbara komponenter. På platsen har Änggården legat, vilken flyttades ut från Aska by i samband med laga skiftet 1842 alternativt 1862.

		1638		Kriminalvårdsanstalten, Kvarteret Östanå		431-15883-03		435/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003		030912-031212		särskild undersökning		boplats, gjuteri		true		neolitikum, bronsålder, vikingatid, medeltid, nyare tid		Gjuteriavfall, metallklipp, mynt, söljor, ströningar, knappar, blyplomber, spikar, hästskosömmar, beslag, bränd lera, Keramik (Östersjö, BII:3-, BII:4- och CII-typ, fajans), kritpipor, djurben, brända ben		Med anledning av en planerad förstärkning av in- och utbrytningsskyddet, i form av nya staketsträckningar, genomfördes en arkeologisk undersökning som omfattade ca 4500 m . Denna föregicks av en förundersökning då fem områden med fornlämningar urskiljdes. Dessa består av ett verkstadsområde med spår av ett bronsgjuteri, områden med boplatslämningar i form av stolphål och härdar, samt områden med odlingslämningar.
Under hösten undersöktes flera områden med omfattande och välbevarade odlingslämningar i form av årderspår. Till årderspåren kunde tunna lager av äldre odlingsjord kopplas. I anslutning till årderspåren fanns anläggningar i form av mörkfärgningar, mindre gropar, stolp- och störhål samt enstaka härdbottnar. Ett område med störhål placerade i flera rader har tolkats som lämningarna efter en humlegård. Andra anhopningar av störhål har tolkats som rester efter gärdesgårdar.
Söder om Kriminalvårdsanstalten påträffades oregelbundna gropar med sot- och kolblandad fyllning. Dessa har tolkats som täktgropar för järnutfällningar, s k skenhälla. I samma område undersöktes även en trattformad grop tolkad som en brunn. Stolphål antyder att den varit försedd med en överbyggnad och en upphöjd ränna. I fyllningen påträffades östersjökeramik och enstaka ben.
Vid gjuteriet schaktades med maskin ner till åkerjorden som hörde till den åker som var i bruk fram till dess att Kriminalvårdsanstalten byggdes på 1960-talet. Åkerjorden avsöktes med metalldetektor i samband med att den schaktades bort skiktvis med maskin ner till fornlämningsnivå. Åkerjorden har tidigare plöjts ända ner i fornlämningen vilket innebär att inga ostörda kulturlager finns bevarade. Föremål som funnits i kulturlager och anläggningar har plöjts omkring och blandats med yngre material sedan medeltiden.
I samband med avsökningen med metalldetektor har ett omfattande fyndmaterial påträffats. Som exempel kan nämnas mynt från vikingatid till 1800-tal, söljor, ströningar, berlocker, beslag mm samt gjuteriavfall i form av lödmetallbitar, smältor, slagg och metallklipp. Bland fynden finns ett förgyllt beslag. I samband med schaktningen har även östersjökeramik påträffats. Vissa av metallfynden kan jämföras med material från undersökningar av 1100-tals lager i London. Bland annat finns en lövformad berlock som är en exakt kopia av en samling berlocker funna i London.
Lämningarna hörande till gjuteriet och i anslutning till detta utgjordes av fyra smältgropar, två avfallsgropar och flera stolp- och störhål. En del av en dubbel gjutgrop togs upp som preparat och undersöks inomhus i vinter. Denna grop innehåller bl a en stor klump av krossade gjutformsfragment samt bitar av deglar och metallsmältor. I gropen har även glödskal påträffats vilket antyder att även smidesverksamhet förekommit på platsen. Smältgropen har 14C-daterats till 900-talet e Kr.
Av stolp- och störhålen i anslutning till gjuteriet kan sannolikt flera kopplas till gjuteriet i form av skärmtak eller enklare arbetsskjul, medan andra hör till anslutande bebyggelse. I både smältgropar och avfallsgropar påträffades Östersjökeramik. De föremål som tillverkats vid gjuteriet tycks i stor utsträckning utgöras av smycken i form av berlocker, spännen, beslag och ströningar.
Boplatslämningar återfinns på samtliga undersökningsytor. De utgörs i huvudsak av stolphål varav huvuddelen saknar stenskoning. Även enstaka gropar och härdar finns bland anläggningarna. Mindre områden med bevarade kulturlager har också undersökts.
Dateringarna i området härrör från de 14C-dateringar som erhölls i samband med förundersökningen. Dessa visar på aktiviteter i området under såväl neolitikum, som bronsålder, sen vikingatid och högmedeltid. Fyndmaterialet utgörs till allra största delen av föremål daterade till perioden sen vikingatid - medeltid.

		1639		S:t Per, Strå, Orlunda		431-12738-03		401/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030925, 031103		särskild utredning		boplatser		true		odaterat				Med anledning av planerad schaktning för elkabel utfördes en särskild utredning på sträckan Fylla - Stavlösa i S:t Per, Strå och Orlunda socknar, Vadstena kommun.
Elkabeln skall anslutas till tre planerade vindkraftverk på fastigheterna Hovgården 1:4, Hov socken samt Stavlösa 3:4 och 15:1, Orlunda socken. Största delen av kabeldragningen görs i åkermark.
Utredningens etapp 1 innefattade inventering i fält samt kart- och arkivgenomgång. Utifrån resultatet från utredningens etapp 1 genomfördes utredningens etapp 2 i form av sökschaktsgrävningar på utvalda delar av kabelsträckningen. Dessa var sträckan vid Fylla gård, på höjdryggen på tomten Trekanten 1:1 samt höjdryggen norrut från torpet Torkan och vidare längs sockengränsen mellan Strå och Orlunda. Vid Fylla gård togs 28 schakt upp. Härdbottnar, kulturlager med skärvsten samt störhål påträffades. På tomten Trekanten 1:1 drogs 3 schakt. Ett svart, sotigt område som antingen kan vara en härdbotten eller en kulturlagerrest påträffades. Både vid Fylla och på Trekanten 1:1 justerades kabelsträckningen så att inga fornlämningar kommer att beröras. Längs sockengränsen mellan Strå och Orlunda drogs 19 schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades inom detta område. Bedömningen från ÖLM:s sida är att hela det utredda området kan exploateras för elkabelbyggnation efter föreslagna justeringar av ledningssträckningen.

		1640		Skänninge stadsområde		431-13237-03		395/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031013-031015		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av byte av lyktstolpar utfördes en antikvarisk kontroll.
Där så var möjligt återanvändes befintliga stolpfundament. På tre punkter i Grönegatan, två punkter i Vistenagatan, en punkt i Tvärgränd och fem punkter på strandvägen fick det grävas för nya stolpfundament. Varje punkt omfattade ett markingrepp på drygt 1 m2 med ett djup av ca 1 m. I Strandvägen grävdes och förlades även en ny elkabel. Detta schakt kom att omfatta ca 50 löpmeter, med en bredd och ett djup av ca 0,45 m.
Förundersökningen syftade, förutom att minimera ingrepp i fornlämningen, mot att uppdatera kunskapen om utbredningen av det medeltida stadsområdet och utschaktningsgraden.
Inom schakten utmed Grönegatan kunde kulturlager påvisas. Dessa hade en tjocklek om ca 0,5 m. De var ostratifierade och hade närmast karaktären av odlingslager eller s k "utkantslager". I schaktet närmast Linköpingsgatan observerades yngre rödgods samt slagg.
I Vistenagatan förekom samma lagerbild som i Grönegatan, fast med en tjocklek av upp till 0,7 m. Intill murlivet på gathuset i kv Brödraklostret 26 var det emellertid utschaktat till följd av grundmuren och ett flertal kabeldragningar.
Schaktet i Tvärgränd uppvisade samma lagerbild som i Vistenagatan.
Inom de fyra nordligaste schakten i Strandvägen förekom recenta fyllnadsmassor ned till schaktbottnen på ca 0,8 m djup. I det sydligaste belägna schaktet upphörde uppfyllnadsmassorna efter ca 0,5 m, varefter ett kulturlager vidtog.
Kabelschaktet utmed Strandvägen berörde enbart påförd trädgårdsmylla.

		1641		Kvarteret Bispen		431-15200-03		492/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031120-031120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av värmeledning till en bergvärmeanläggning utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet omfattade 6 löpmeter med en bredd av ca 0,30 m och med ett djup av ca 0,4 - 0,5 m. Inom schaktet kunde en modern nedgrävning i form av ett frischakt för kyrkans tillbyggnad från 1989 konstateras. Detta sträckte sig 2 m ut från byggnadens murliv.
Utanför frischaktet konstaterades bevarade kulturlager från 0,25 m under befintlig markyta. Dessa fortsatte under schaktbottnens nivå. De ca 0,25 m som kunde observeras var till synes ostratifierade, möjligen förelåg en brandhorisont ner mot schaktbottnen. Bevaringsförhållandena för organiskt material bedöms som goda, träflis och djurben fanns i översta stratan. Inget daterande material påträffades.

		1642		Rejmyre		431-15459-03		1/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2001		040216-040216		särskild utredning		röjningsröseområde		true						Med anledning av planerad om- och nybyggnation av utfördes en utredning. 
Utredningens etapp 1 innefattade inventering i fält samt kart- och arkivgenomgång. Vid inventeringen utförd 2004-02-16 påträffades söder om gården Bremyra ett område med röjningsrösen, stensatta terrasseringar och möjlig husgrund i hagmark. Både stolpar och ledning ska här bytas längs den befintliga sträckningen. Den nuvarande sträckningen går rakt genom fornlämningsområdet, och en av stolparna som ska bytas står mitt i en gammal husgrund/terrass. Då stor risk föreligger att fornlämningarna skadas vid lednings- och stolpbyte, rekommenderar Östergötlands länsmuseum att sträckningen vid gården Bremyra förskjuts åt söder. En ny sträckning har utarbetats (se bilaga). Den nya sträckningen innebär att fornlämningarna inte skadas. För att inte skada husgrunden bör den befintliga stolpen, som står i den enbart kapas; inte grävas upp.
Inventeringen resulterade också i en mindre ledningsändring vid torpet Västerängen för att undvika potentiellt gravläge på höjdrygg.
Efter inventeringen är utredningen avslutad. Enligt Östergötlands länsmuseum är ingen etapp 2 i form av sökschaktsgrävning nödvändig.

		1643		Kungs Starby		431-12879-03		422-2609-2003		UV Öst		Johan Westerlund		2004		040420-040423		arkeologisk förundersökning		byggnad		true		nyare tid		tegel, järnföremål		Med anledning av breddning och ombyggnation av RV utfördes en arkeologisk förundersökning utmed riksvägens västra sida in mot Starby gamla bytomt som har medeltida belägg.
11 schakt grävdes med varierande bredd (mellan 2,5-4 m) inom det planerade vägområdet. Den totala ytan uppgick till omkring 300 kvm. l ett av schakten påträffades ett par syllstensrader, stenläggningar och en bit av en väg som lett in mot gårdsbebyggelsen. Den påträffade gårdsbebyggelsen låg grunt och innehöll mestadels yngre och recent material. Strukturen på bebyggelsen och utformningen av den, stämmer dock mycket väl överens med bebyggelsen som finns markerad på 1705 års karta över Starby. Gårdsstrukturen följer samma mönster under hela 1800-talet vilket kan förklara avsaknaden av äldre föremål.
Ett par mindre schakt togs upp i stenläggningarna för att om möjligt avgöra äldre bebyggelse och anläggningstid. Under stenläggningarna påträffades minst en äldre bebyggelsefas som går tillbaka till åtminstone 1600-tal men kan vara betydligt äldre. Hur den medeltida gårdsbebyggelsen sett ut vet vi inte men det är sannolikt att delar av den eller de påträffade äldre bebyggelsefaserna kan härröra från Starbys äldsta tid.
l bebyggelsens förlängning, västerut, utanför exploateringsområdet kunde det vid undersökningstillfället konstateras att denna bebyggelse fortsätter och upptar stor del av Starbys ägor, men hade delvis blivit söndergrävd. På stor del av denna yta som ligger inom den medeltida bytomten kunde man idag se rester av syllstensrader och stenläggningar som kommit i dagen på grund av att en jordvärmekabel blivit nedgrävd i slingor och till ett djup av omkring 0,9 m. Ytan som delvis blivit förstörd uppgår till uppskattningsvis 2000 kvm.
l övriga schakt påträffades inga anläggningar, konstruktioner eller fynd.

		1644		Hagatorget		431-6305-04		261/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		040510-040511		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		slagg, murbruk, ben		Med anledning av uppförandet av en toalettbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid schaktningen konstaterades att det fanns kraftiga utfyllnadslager i denna del av Hagatorget. Dessa var 1-1,5 m tjocka. I de undre fyllnadslagren påträffades slagg. Under dessa lager påträffades en äldre strandskoning i form av ett stråk med 0,5-1,0 m stora gråstenar. På några av stenarna fanns spår av kalkbruk. På ett mindre parti, i Åpromenaden, påträffades feta, mörkbruna kulturlager.

		1645		Styrstad		431-7310-04		294/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040528-040528		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av planerad byggnation av hus med tillhörande garage utfördes en arkeologisk förundersökning.
Platsen för ett borttaget gravfält (Styrstad 133:1) återfinns ett tiotal meter norr om föreslaget läge för huset.
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning på fastigheten. Ett ca 103 m långt schakt drogs längs fastighetens norra gräns. Fyra härdar samt en övrig anläggning påträffades. Den sistnämnda anläggningen var ca 6 m i diam, materialet bestod av sand, kraftigt mörkfärgad av sot/kol och stora mängder skärvsten. Anläggningen är möjligen en större härd; närheten till det borttagna gravfältet gör att en tolkning av anläggningen som gravlämning inte kan uteslutas.
Då ovan nämnda anläggningar påträffats avbröts förundersökningen efter samråd med exploatören.

		1646		Linköpingsgatan		431-10614-04		352/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		040603-040603		arkeologisk förundersökning				true		senmedeltid, nyare tid		murbruk, djurben, tegel		Med anledning av plantering av ett träd i trädgården påträffades en mur av bullerstenar.
Arbetet avbröts och fastighetsägaren kontaktade Östergötlands länsmuseum. En antikvarisk kontroll utfördes samma dag. Vid denna konstaterades att en mur av 0,5-0,7 m stora bullerstenar löpte i N-S riktning i schaktet. I muren fanns inslag av kalkbruk och den hade en skolning av mindre stenar. I anslutning till muren iakttogs ett dm-tjockt raseringslager med tegelkross och kalkbruk. Detta innehöll även enstaka ben. Det påträffade kalkbrukets utseende indikerar att det kan röra sig om medeltida lämningar.

		1647		Kriminalvårdsanstalten, Kvarterat Östanå		431-7030-04		284/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		040615-040629		arkeologisk förundersökning		boplats, gjuteri		true						Med anledning av vidare planerad nybyggnation inom kriminalvårdsanstalten i Skänninge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna omfattade de ytor där fyra nya byggnader med dubbla rastgårdar ska uppföras samt området för en utbyggnad av parkeringsplatsen i anslutning till anstalten. Tidigare har en arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning samt arkeologisk för- och slutundersökning ägt rum inom anstaltsområdet.
Vid förundersökningen öppnades sammanlagt 32 schakt på de för exploateringen berörda ytorna. I elva av dessa påträffades anläggningar i form av stolp- och störhål, en härd, årderspår samt ett kompakt kulturlager utan daterande fynd. De arkeologiska lämningarna som påträffades låg utspridda på fyra olika områden vid kriminalvårdsanstalten. De ansluter bl a till Skänninge 31:1 och 34:1.
Områdena med fornlämningar berör den planerade utbyggnaden av parkeringsplatsen, byggandet av de norra rastgårdarna vid hus 23 och 25, samt byggandet av hus 26 med rastgård i norr. Den aktuella förundersökningen gav en liknande fornlämningsbild som tidigare undersökningar inom anstaltsområdet med odlingsspår och boplatslämningar.

		1648		Skårestad		431-10475-04		421-2628-2004		UV Öst		Alf Ericsson, Anna Molin		2004		040810-041008		särskild utredning				true						Med anledning av utbyte av telekablar utfördes en utredning.
Vid fältbesiktning avgränsades fyra områden där schaktkontroll föreslogs.
Vid schaktkontrollerna iakttogs inga tecken på anläggningar, lager eller andra indikatorer på fornlämningar.

		1649		Söderköping		431-9331-04		368/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040818-040818		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		tegelkross, djurben, bränd lera, keramik (yngre rödgods, fajans, porslin)		Med anledning av grävning för ledningar till en bergvärmeanläggning utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet omfattade ca 25 löpmeter med en bredd av ca 0,30 m och med ett djup av ca 0,4 - 0,5 m.
Inom schaktet konstaterades bevarade kulturlager direkt under befintlig markyta/grästorv. Dessa fortsatte under schaktbottnens nivå. De ca 0,35 m som kunde observeras var till synes ostratifierade. Partiellt förelåg uttorkning av kulturlager till följd av trädrötter. Lagerinnehållet karaktäriserades av tegelkross, djurben, bränd lera, yngre rödgods av 16-1700-talstyp, fajans, porslin.
Den antikvariska kontrollen syftade till att minimera markingreppen i fornlämningen samt insamla data angående utschaktningsgrad och kulturlagerstatus inom Söderköpings medeltida stadsområde.

		1650		Valleräng, Tölingsnäs		431-7666-04		325/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2004		040907-041011		särskild utredning		gravfält, boplats		true		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		kvartsavslag		Med anledning av en planerad om- och nybyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.
Sammanlagt berördes en ca 19 km lång sträcka av arbetena. Av detta skulle schaktning for jordkabel ske på en 6,7 km lång sträcka.
Vid utredningen konstaterades att den planerade schaktningen skulle utföras i anslutning till gravfältet Skedevi 52:1 samt flera torplämningar; såsom Fiskartorpet, Lilla Hallonberget och Lundbacken. I Hagmarken vid platsen för Fiskartorpet påträffades omfattande och välbevarade torplämningar. I närområdet finns även spår av gruvdrift.
Sökschakt öppnades inom tre områden; vid Skedevi 52:1, vid Fiskartorpet och strax N om torpet Hasselviken. Vid Hasselviken påträffades skärviga stenar, samt kol och sot. Vid Fiskartorpet påträffades ett avslag av kvarts och enstaka skärviga stenar. Där flyttades den planerade ledningssträckningen ca 20 m åt NV för att undvika beröring med äldre lämningar. Vid Skedevi 52:1 påträffades rester efter en härd och enstaka sotfläckar. I samtliga tre områden påträffades spår som indikerar fast fornlämning.

		1651		Hydinge, Päpplinge		431-22601-03		421-11-2004		UV Öst		Anna Molin		2004		040915-040916		särskild utredning		boplats, grav, gravfält, stensträng, bebyggelselämning, bytomt/gårdstomt, väghållningssten, terrassering, fyndplats, industrilämning		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av golfbana utfördes en utredning etapp 1.
Vid utredningen påträffades, förutom de tidigare registrerade fornlämningarna, nio bra boplatslägen, åtta gravfält, samt ett område med ett flertal stensträngar, röjda åkerytor samt stenhögar.

		1652		Åpromenaden		431-12455-04		509/04		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén, Emma Karlsson		2004		040920-040920		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av ombyggnad av befintlig belysning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1653		Söderköping		431-12644-04		517/04		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		2004		041012-041012		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av dragning av kulvert för bergvärme mellan de fyra olika husen på tomten 2:40 (gästhemmet Slussen) i Söderköping utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Syftet var att intakta kulturlager inte skulle beröras av grävarbetena.
Tidigare undersökningar i närheten hade visat att det aktuella området ligger inom den medeltida staden Söderköping men att de intakta medeltida kulturlagren är täckta av ett 1 -1,5 m tjockt lager omblandade kulturlager och påförda massor, ditförda i samband med byggandet av Göta kanal.
Det planerade schaktdjupet uppgick till 0,7 m. Inga intakta kulturlager påträffades. Däremot omblandade kulturlager innehållande fynd från 15 -1900-tal.

		1654		Häradsjorden		431-18830-04		686/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		041109-041109		arkeologisk efterundersökning				true						Med anledning av en anmälan från en privatperson, om upptäckten av fornlämningar i samband med en pågående exploatering, utfördes en arkeologisk efterundersökning.
Vid denna konstaterades att en härd var framschaktad inom exploateringsområdet. Dessutom fanns mörka fläckar i den naturliga leran. De senare bedömdes dock som spår efter trädrötter.
Området har tidigare genomgått en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med bl a sökschaktsgrävning. Vid det tillfallet påträffades inga fornlämningar varför exploatering tilläts utan ytterligare arkeologiska insatser. Den nu påträffade härden påträffades mellan utredningens sökschakt och Gamla Kalmarvägen. Härden undersöktes och exploateringen kunde därefter fortsätta som planerat. En 14C-analys kommer att genomföras för att se om det finns något tidsmässigt samband med lämningar i närområdet.

		1655		Borggatan		431-16471-04		367/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		041115-041116		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (yngre rödgods av BII:4-typ), avsågat ben		Med anledning av schaktning for VA i Borggatan fram till fastigheterna kv Jarlen 9 och 26 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll. Denna utfördes på uppdrag av Mjölby kommun.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades kulturlager med en mäktighet på ca 0,6 m under 0,4-0,5 m tjocka bärlager och sentida fyllnadsmassor. I kulturlagren fanns spår av gropar. I trottoarmark längs kv Jarlen kvarligger kulturlagren orörda under ledningarna.

		1656		Fillinge		220-12727-99		422-5905-1999		UV Öst		Peter Zetterlund		2000		000519-000519		särskild utredning				true						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
Ombyggnaden av väg 749 berör åkermark dels på höjdryggen nordöst om Klinttorp och den något lägre liggande åkermarken norr om samma fastighet.
Ungefär 75 m öster om början på den planerade omdragningen av väg 749 ligger Bankekind 287:1-2, som utgörs av stensträngar och sentida resta stenar med inskription.
Stensträngarna utgör troligtvis en del av ett äldre hägnadssystem som funnits i området. Det planerade vägområdet utgörs av åkermark i ett höjdläge samt i en svag västsluttning och bedöms vara ett lämpligt förhistoriskt boplatsläge.
Inget av arkeologiskt värde påträffades vid utredning.

		1657		Astrakanvägen		220-11651-98		422-1560-1999		UV Öst		Annika Helander		1999		990525-990525		särskild utredning				true						Med anledning av planerad nybebyggelse utfördes en utredning.
Området utgörs av en obebyggd del av äldre åkermark utmed Astrakanvägen där marken sluttar svagt åt söder och Vårdsbergsån. Topografiskt sett har området varit lämpligt för förhistoriska bosättningar.
Vid utredningen drogs schakt dels på krönet och dels i sydsluttningen. På krönet var marken sedan tidigare störd och i sluttningen bestod underlaget av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningsgrävningen.

		1658		Fillinge		220-2674-95		551/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941212-941213		särskild utredning				true						Med anledning av grustäkt utfördes en utredning.
Denna utfördes på grund av tidigare gravfynd i området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.

		1659		Grävsten, Gräva		220-10577-93		503/93		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Olle Hörfors		1993, 1994		931207-940103		arkeologisk förundersökning		terrassering		true		odaterat				Med anledning av dragning av en ny elledning och uppsättande av stolpar utfördes an antikvarisk kontroll.
Gropar  grävdes inom ett fornlämningsrikt område strax SÖ om gården Gravsten. Inom undersökningsområdet är ett flertal fornlämningar kända sedan tidigare, bl a ett gravfält, enstaka stensättningar, en fornborg och ett omfattande stensträngssystem.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades rester av en härd (varifrån ett kolprov tagits för analys), enstaka spridda skärvstenar och kanten på en odlingsterrass.

		1660		Bjälbo Trädgård		220-1498-92		157/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920311-920424		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		grav- och boplatsområde		true		romersk järnålder, medeltid, nyare tid		keramik (av järnålderskaraktär, ornerad svartgodstyp), pärlor, kammar, 1600-talsmynt		Med anledning av husbyggnation utfördes en för- och slutundersökning.
Arkeologisk undersökning av gravfält- och boplatsområde, vilket tidigare undersökts 1988 samt vid flertal tillfällen under 1980-talet, varvid gravar från tiden kr f - 700-talet hittats.
På 1992 års undersökningsyta fanns ett större boplatslager med rikligt med skärv- och skörbränd sten, ca 0,1-0,3 m tjockt. Anläggningar ovan och under detta lager samt keramikfynd kommer att möjliggöra en mer precis datering. I anslutning till detta skärvstenslager samt i kulturlager därunder finns boplatslämningar såsom härdar och stolphål.
I områdets norra resp södra del fanns gravar bestående av i söder 3 st runda stensättningar med en skelettgrav samt en brandgrop. I norr hittades 3 st runda stensättningar samt totalt 3 st gravgömmor (2 urnebrandgropar samt en brandgrop med hartstätningsring).
I västra delen hittades anläggningar med medeltida fyndmaterial, bl a en bultlåsnyckel. I norr hittades en husgrund samt flera anläggningar hörande till Oxlagården, vilken kan dateras till 1500-talets början. Den har övergivits under 1600-taiet.
Av fyndmaterialet kan främst framhållas keramik av dels järnålderskaraktär, dels ornerad  av svartgodstyp samt 2 pärlor, 2 fragmentariska kammar, ett 1600-talsmynt  m m.
Mitten av området var helt stört av en urschaktning om ca 140 m för en vändplan. Kulturlagren var helt ostörda endast i norr, öster och söder. I övriga delar hade kulturlagren delvis störts.

		1661		Bjäbo Fogdegård		220-12348-92		571/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		921029-921029		särskild utredning		boplats		true				djurben, bränd lera		Med anledning av planerat bygge av bevattningsdamm utfördes en arkeologisk utredning.
Ytan om 7000 m2 ligger på Bjälbo Fogdegårds marker, på åkermark norr om mangården. Läget utgör högsta delen av en Ö-V höjdrygg. I dess sydsluttning ligger det medeltida Bjälbos bytomt. Genom en rad undersökningar inne i byn har dokumenterats gravar och bebyggelselämningar från Kristi födelse och fram till och med nutid.
Det nu aktuella området ligger utanför tidigare kända fornlämningar och i jämnhöjd med en bevattningsdamm på Bjälbo Trädgård, vilken provundersöktes 1990, utan att några fornlämningar hittades.
Undersökningsområdet visade sig dock innehålla ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager under ploggången, innehållande fet och mörk kulturjord och rikligt med skärvsten.
Av anläggningar hittades 6 st härdar, 7 st stolphål och 4 st avfallsgropar. Endast djurben och bränd lera hittades, dock inga daterande fynd. Prov för C14-datering har tagits.
Boplatsen är en nyupptäckt fornlämning, därtill liggande i ett mycket oskyddat läge i brukad åkermark.

		1662		Bjälbo		220-12348-92, 220-12347-92		694/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		921118-921119		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
I de uppgrävda schakten kunde konstateras ett 0,1-0,8 m tjockt mörkt, sotigt kulturlager med inslag av kol och enstaka skörbrända stenar.
I schaktet påträffades förutom kulturlagret även en härd (diameter 0,7 m, tjocklek 0,2 m) en grop, tolkad som avfallsgrop (diameter 1,2 m djup 0,4 m) och en stenfylld nedgrävning som tolkats som en igenfylld källa/brunn med ett djup på minst 2,0 m.
Undersökningar har tidigare utförts V och SV om den nuvarande där lämningar från Kristi födelse fram till 1600-talet påträffats. Alldeles Ö om nuvarande schakt ligger den tidigmedeltida kyrkogården där spår av en stavkyrka påträffats

		1663		Bjälbo Fogdegård		220-123348-92		571/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		931011-931014		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Förundersökning av större boplatsområde beläget på Bjälbo gård, N och NV om den medeltida byn. Boplatsområdet är beläget på en höjdrygg i Ö-V riktning. Fornlämningen hittades 1992 vid en utredning inför ett dammbygge. 1993 gjordes en utvidgad förundersökning för att bestämma fornlämningsområdets utsträckning.
10 sökschakt med en sammanlagd längd av 740  m lades ut. Begränsning av boplatsområdet hittades i norr. I öster fortsätter det fram till gränsen mot Bjälbo Trädgård, i söder går det ihop med den medeltida bytomten. I väster smalnar boplatsområdet och verkar fortsätta på både nord- och sydsidan av den urgamla vägen mot Hov.
Boplatsen består av totalt 150 st dokumenterade anläggningar (1992 års utredning även inkluderad), varav 20 st härdar, 58 st gropar och 56 st stolphål. Kulturlager har hittats på flera partier. I områdets SÖ del hittades även en urnebrandgrop med bevarad urna med brända ben. C-14-prover har tagits, dock finns inga dateringar ännu. Sannolikt rör det sig dock om äldre järnålder.
Kulturlager har sannolikt funnits över en större yta, men har förstörts genom plöjning. Kontinuerligt jordbruk i form av potatisodling gör hela boplatsområdet till mycket utsatt för bortodling.
Inga fler anläggningar än urnebrandgraven undersöktes och borttogs. Kulturlagret har endast blottlagts och kvarligger i stort orört.

		1664		Bjälbo Trädgård		220-757-93		129/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930225-930225		arkeologisk förundersökning		Grav- och boplatsområde		true		odaterat				Med anledning av elschakt utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktningen skedde i sin helhet ovanför kulturlagernivå. Inga kulturlager eller äldre konstruktioner berördes. I botten av schaktet kunde kulturlagernivån uppmätas och på ett par ställen kunde indikationer på förhistoriska/medeltida lämningar observeras.
Ingen fast fornlämning berördes av schaktet. Inga fynd tillvaratogs.

		1665		Bjälbo Trädgård		220-1355-94		71/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940321-940408		särskild undersökning, seminariegrävning		grav- och boplatsområde		true		järnålder, medeltid, nyare tid		Bältering, brynen, keramik, knivar, fragment av dryckeskärl, brända ben, djurben		Till följd av en brand sommaren 1993 behövde flera ekonomibyggnader på Bjälbo Trädgård ersättas och en arkeologisk undersökning utfördes.
Bjälbo Trädgård är centralt belägen i Bjälbo by. Gården anses vara arvtagare till Bjälbojarlarnas tidigmedeltida gods. Vid tidigare undersökningar i anslutande ytor 1987, 1988, 1992 och 1993 har ett ca 0,5 m tjockt kulturlager innehållande senvikingatida och tidigmedeltida fynd. Kulturlagret överlagrar ett gravfält från äldre järnålder och vikingatid som kan förmodas vara mycket omfattande då stensättningar vid grävningar påträffats över mycket stora delar av bytomten.
Den 1994 aktuella ytan omfattar en utvidgning av det schakt som upptogs inför uppförandet av ett 35 x 20 m stort nytt löklager 1992. Schaktet 1994 var 3 m brett och omringade 1992 års yta. Arbetet utfördes som seminariegrävning för D-kursstudenter från Stockholms universitet och C -kursstudenter från Göteborgs universitet. För grovarbetet svarade till stor del frivillig arbetskraft från arkeologiska föreningen Mjölner i Mjölby
Stora delar av ytan var störd av tidigare aktiviteter och intakta lager och anläggningar påträffades endast i den östra halvan av ytan. Söder och öster om det brunna löklagret påträffades ett ca 0,5 m tjockt kulturlager, innehållande fynd från vikingatid och äldsta medeltid. Detta täckte i sin tur en mäktig skärvstenspackning över större delen av ytan. Under skärvstenslagret påträffades stensättningar av olika typer. Ingen av dessa innehöll daterande fynd eller keramik. Gravskicken, brandlager respektive bengropar tyder på dateringar till både yngre och äldre järnålder, analogt med tidigare resultat.
I norr påträffades anläggningar i tre nivåer. Överst fanns en stenlagd gård och lämningar av en 1600-talsbebyggelse (troligen Bjälbo Oxelgård, nedlagd på 1600-talet). Under denna fanns lämningar av ett trägolv och en härdpall. Golvet kunde med hjälp av fynden dateras till senmedeltid och 1500 tal. 1400-talsbyggnaden i sin tur hade stört gravar från järnåldern. Sammanlagt kunde tre mer eller mindre skadade bengropsbegravningar och en stensättning dokumenteras under och kring detta golv.
.

		1666		Tallebo, Eksund		220-3773-96		118/96		Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1993		960930-960930		särskild utredning		gravfält, grav		true		odaterat				Med anledning av planerad överföringsledning för VA mellan Tallebo och Eksund, utfördes en arkeologisk utredning. Ledningssträckningen passerade genom en moränbunden ås, mellan två gravfält, Borg 234:1 och Borg 246:1. Dessutom passerade ledningen norr om ett åkerimpediment med två skålgropsförekomster, Borg 44:1 och 45:1, samt ett borttaget röse, Borg 91:1.
Provschakt till en sammanlagd längd av 100 m och 1,20 m bredd drogs dels på åsen mellan gravfälten, dels invid åkerimpedimentet med skålgroparna. Under matjordstäcket vidtog steril lera. Inga spår av förhistorisk aktivitet eller sönderplöjda fornlämningar kunde konstateras.

		1667		Bjälbo		220-5557-97		677/97		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1997		971124-971124		särskild utredning				true						Med anledning av vindkraftverk utfördes en utredning.
Den undersökta ytan var ca 15 x 15 m och på denna yta drogs två 15 m långa schakt med en bredd av ca 2 m och ned till ett djup av 0,5.
Under ploglagret som uppgick till 0,2-0,3 m kom steril lera. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1668		Borgs säteri		220-4743-00		422-2257-2000		UV Öst		Pia Nilsson		2000		000511-000511		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av jordkablar utfördes en utredning etapp 2.
Under schaktningen iakttogs ett homogent, intill 0,7 m tjockt kulturlager bestående av humös sand med inslag av små kolfragment. Kulturlagret iakttogs också i två av de åtta grävda schakten, i övrigt syntes inget av arkeologiskt intresse.

		1669		Borg, Vattenverket		220-11320-94		33/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		950315-950315		arkeologisk förundersökning		hällristning, skålgropar		true						Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Inom vattenverkets område finns en hällristningslokal (Borg 179:1) och Norfors silvergruva som var i bruk 1737-40 (Borg 1:1). Vid en tidigare undersökning, strax söder om vattenverket, påträffades boplatslämningar.
Undersökningsområdet var till stora delar tidigare bebyggd tomtmark. Vissa ytor var därför redan exploaterade. I området drogs sex schakt till en sammanlagd längd av 82,5 meter. Inga kulturlager eller anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades. Inget av arkeologiskt intresse iakttogs.

		1670		Häradsudden		220-2710-95		374/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950515-950515		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av den fortsatta driften av soptippen Herrebro vid Häradsudden, utfördes en utredning och specialinventering.
För att öka volymen av deponin är det tänkt att bergtäktverksamhet skall bedrivas inom området. Inför detta utförde Östergötlands länsmuseum en utredning i form av en specialinventering för att dels inventera området och dels för att se om det fanns tidigare ej kända fornlämningar samt för att detaljutreda den tidigare kända fornlämningen (Borg 138:1) inom det berörda området.
Specialinventeringen uppvisade inga ytterligare fornlämningar förutom Borg 138:1. Denna bestod av bebyggelselämningen av en tydligt urskiljbar gårdstomt, ca 80x30 m (VNV-ÖSÖ), belägen på impediment med omkringliggande igenplanterad åkermark. Impedimentet var i söder tydligt markerad.
l områdets VNV del finns rester av en kraftigt skadad husgrund med eldstadsrest efter bostadshus. Söder om denna finns en terrassliknande husgrund, troligen efter ett uthus.
Omedelbart söder om husgrunderna finns frukträdssnår. Området är kraftigt stört av körvägar till den intilliggande soptippen.
Det äldsta dokumenterade belägget för Hagsätters existens är från 1638 då Axel Liilie köpte gården vilken då hamnade under Löfstad. År 1918 var gården fortfarande i drift under Löfstad. På den ekonomiska kartan från 1947 finns ett boningshus samt två uthus markerat. Vid inventeringen 1979 bestod Hagsätter av två synliga husgrunder, varav den ena hade utgjort boningshus. Såväl bebyggelsenamnet som de skriftliga dokumenten talar för att Hagsätters historia går tillbaka till medeltid.
Inför utvidgning av soptippen Herrebro och den planerade bergstäkten inom området, befinner sig fornlämningen Borg 138:1 i direkt farozon. Bebyggelselämningarna som är skyddade enligt lag bör kvarligga eller om detta inte är möjligt, undersökas under antikvarisk ledning.

		1671		Brunneby		220-556-89		7892/89		UV Linköping		Mats Larsson		1991		910513-910522		arkeologisk förundersökning		boplats, grav- och boplatsområde, fyndplats		true		neolitikum		grönstensyxa, slagen kvarts		Med anledning av planerad förbifart av riksväg 36 utfördes en förundersökning.
I den nya vägens sträckning bedömdes fyra områden vara intressanta. Område 1 är beläget väster och söder om Brunneby kyrka. Dels är området topografiskt intressant och dels är ett förmodat vattenhål ("Rävhålan") beläget i anslutning till vägsträckningen.
Område 2 utgörs av en svagt markerad höjd strax söder om Göta kanal. I området finns en boplats från stenåldern/bronsåldern registrerad (Fornlämning 42) samt ett fynd av en slipsten (Fornlämning 43).
Område 3 är beläget på andra sidan kanalen, mellan Göta kanal och Motala ström. Här finns en registrerad fyndplats (Fornlämning 108) där det påträffats flinta och skärvsten.
Område 4 är beläget drygt 200m norr om Motala ström. Anledningen till att detta området utvaldes var det topografiska läget.
UNDERSÖKNINGSRESULTAT
Område 1. I de sökschakt som drogs på den ca 400 m långa och 20 m breda sträckan påträffades anläggningar endast i den sydöstra delen av vägsträckningen, i anslutning till "Rävhålan". Sammanlagt påträffades 14 anläggningar, stolphål, härdar samt ett mindre kulturlager. Även en ca 1,5 x 1,0 m stor stensamling påträffades, vilken kan vara en flatmarksgrav. Några fynd påträffades inte.
Område 2. Det undersökta området ligger där vägen ska passera under Göta kanal, varför vägområdet här är något större, upptill 60m brett. Här påträffades 53 anläggningar, stolphål, härdar och gropar samt områden med kulturlager och skärvsten. Området med boplatslämningar utgör ca 5000 m2. Några fynd påträffades inte vid schaktningen En grönstensyxa av tunnackig typ och slagen kvarts påträffades i ytan mellan schakten.
Område 3. Sammanlagt undersöktes en sträcka på ca 185 m (40 m bred) med ett huvudschakt samt tre mindre schakt för att försöka lokalisera en eventuell boplats som de tidigare gjorda fynden av flinta och skärvsten indikerar. Under matjorden påträffades dock bara styv, i det närmaste stenfri, lera.
Område 4. Liksom område 3 så påträffades inte heller här något annat än styv lera. Sträckan som undersöktes var ca 120 m lång och 26 m bred.

		1672		Brunneby, Kårgården		220-8907-91		3646/91		UV Linköping		Mats Larsson		1991		910805-910926		särskild undersökning		boplats, fyndplats, grav- och boplatsområde		true		tidigneolitikum, yngre järnålder		grönstensyxa, keramik (tidigneolitisk ornerad med tvärsnodd, snöre, pinnstick, yngre järnålderskeramik), kvarts, flinta, bränt ben, hartstätning		Med anledning av ombyggnad av väg 36 utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen hade föregåtts av en arkeologisk utredning och förundersökning vid vilken boplatslämningar konstaterades inom den registrerade fornlämningen Brunneby 42:1-3. Tidigare icke kända boplatslämningar inom Brunneby 1:1 "Rävhålan" har erhållit beteckningen Brunneby 128:1.
Brunneby 42:1-3
Området utgörs av en svagt markerad höjdsträckning bestående av sand/grus samt bitvis av lera. I norr sluttar området mot Motala ström. Vid förundersökningen konstaterades boplatslämningar inom tre mindre områden. Detta visade sig att stämma relativt väl vid undersökningen. Två tidshorisonter kunde konstateras; tidigneolitikum och yngre järnålder.
Tidigneolitikum
Vid förundersökningen påträffades en tunnackig grönstensyxa samt en del bearbetad kvarts som klart indikerade att neolitiska fynd var att vänta. Vid undersökningen påträffades tidigneolitisk keramik ornerad med tvärsnodd, snöre och pinnstick samt kvarts och flinta inom framför allt tre delområden. Det första delområdet utgjordes av ett kulturpåverkat lager inom den nordligaste delen av undersökningsområdet, de påträffade fynden var mycket få. Området övergick i ett torvigt lager och har tolkats som en äldre strandlinje, det andra delområdet var beläget i undersökningsområdets västligaste del. I anslutning till ett hus från yngre järnålder påträffades keramik, flinta och kvarts.
Det tredje delområdet utgöres av ett långhus från tidigneolitikum. Typologiskt är det ett mesulahus dvs ett tvåskeppigt hus. Längden uppgår till ca 11 m och bredden till ca 4 m. Formen är svagt oval. I västra delen utgörs gaveln av en ca 0,3 m djup ränna i vilken flinta och kvarts påträffades. En ornerad skärva påträffades i en av väggstolparna. Typen av hus är känd från andra platser i Skandinavien.
Yngre järnålder
Två långhus påträffades vilka kan dateras till yngre järnålder baserat på husform och fynd av keramik i stolphål.
Hus I är ca 27 m långt och ca 6 m brett och är ett treskeppigt hus. I husets västra del påträffades en tät stenpackning. Denna har tolkats som rester av ett stallgolv. I anslutning till huset påträffades områden med härdar och gropar.
Hus II har ungefärligen samma proportioner men saknar stallgolv. I huset påträffades två härdar samt några gropar. Intressant är att den östra delen av huset är lagd inom ett lerigt område och är betydligt mera regelmässigt med kraftigare stolphål och en tydlig vägglinje. Fynd av bl a en mindre keramikkopp i ett av de takbärande stolphålen daterar huset till yngre järnålder.
I anslutning till huset härdar och gropar. Några 10 tal meter öster om huset undersöktes en spetsbrunn med delvis bevarad träkonstruktion. Inga fynd i denna. Boplatsen troligen ej begränsad i öster och väster.
Brunneby 128:1
Vid förundersökningen påträffades ett mindre antal anläggningar samt kulturlagerrester inom ett begränsat område intill ett äldre grustag. Vid undersökningen påträffades en stensättning med hartstätning samt något bränt ben. Äldre järnålder? I kulturlagret, som var mycket fyndfattigt, påträffades enstaka
keramikskärvor samt en röd glaspärla. Yngre järnålder. Dessutom påträffades enstaka stolphål och
härdar.
Boplatslämningarna är ej begränsade i väster och öster.

		1673		Eneby gamla tomt		220-2485-91		7729/90		UV Linköping		Rikard Hedvall		1991		910806-910806		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av att en hästkapplöpningsbana anlagts inom Eneby gamla tomt, utfördes en arkeologisk kontroll.
Bebyggelselämningarna ligger på krönet av en svag åsrygg inom ett 160x85 m. stort område. Enligt äldre karta har här legat fem gårdar. Äldsta belägget är från 1413.
Vid anläggningsarbeten för kapplöpningsbanan hade ett 16x100 m. stort område schaktats ner inom fornlämningsområdet varvid en bergknalle kommit i dagen. Den arkeologiska kontrollen föranleddes av att bergknallen skulle sprängas bort varvid kulturlagret intill schaktet ej fick beröras.
Sprängningen utfördes med lyckat resultat varvid fornlämningen ej kom att påverkas.

		1674		Eneby gamla tomt		220-2485-91		7729/90		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz, Karin Lindeblad		1991		910423-910426		särskild undersökning		bytomt/gårdstomt		true		romersk järnålder, folkvandringstid, yngre järnålder, nyare tid		keramik (yngre rödgods BII:4), bränd lera, bränt ben, benföremål		Med anledning av att en hästkapplöpningsbana anlagts inom Eneby gamla tomt, utfördes en arkeologisk undersökning.
Bebyggelselämningarna ligger på krönet av en svag åsrygg inom ett 160x85 m stort område. Enligt äldre karta har här legat fem gårdar. Äldsta belägget är från 1413.
Vid anläggningsarbeten för kapplöpningsbanan hade ett 16x100 m stort område schaktats ner inom fornlämningsområdet. Vid undersökningen rätades de släntschaktade schaktkanterna med maskin och lagerstratigrafin studerades, ett parti handgrävdes.
Under kulturlager från den eftermedeltida bebyggelsen med fynd av bl a BII:4-gods låg ett ca 0,4 m tjockt kulturlager med kol och bränd lera. Varken keramik eller ben, förutom ett bränt ben och ett fragment av ett benföremål, förekom i lagret på de 4 m som handgrävdes. Under kulturlagret påträffades ett stolphål med bränt trä. C14-analys har daterat stolphålet till romersk järnålder och ett kollager i anslutning till det undre kulturlagret till vikingatid.
Den för kapplöpningsbanan nerschaktade ytan planrensades med maskin men schakten hade gått så djupt ner i steril mark att inga anläggningar återstod.

		1675		Skälv		220-1660-91		1512/91		UV Linköping		Anders Kaliff		1991		910007-910807		arkeologisk förundersökning		milstolpe		true		nyare tid				Med anledning av att en milstolpe skulle flyttas utfördes en antikvarisk kontroll.
Milstolpen flyttades till en ny plats, ca 12 m nordväst om dess förutvarande läge. Den är nu placerad vid kanten av en cykelväg som ska löpa parallelle med nuvarande E4:an.

		1676		Skälv		220-1660-91		1512/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910425-910425		arkeologisk förundersökning		hällristningar		true						Med anledning av dräneringsarbeten utfördes en antikvarisk kontroll.
Dräneringsarbetena berörde en ca 300m lång sträcka i åkermark, i nära anslutning till hällristningslokalen Borg 27:1, och ett gravfält från yngre järnålder som delundersöktes 1989. I omedelbar närhet låg också Högby g:a tomt (Borg 186:1) och en boplats från äldre järnålder som undersöktes 1989. Dräneringsschaktet har en bredd av ca 1 m och ett djup av 1,5 m. Själva cykelvägen anläggs på duk och kommer inte att orsaka några markingrepp.
I området mellan Borg 27:1 och Högby påträffades ett mörkt kulturpåverkat lager med enstaka spår av bränd lera. Detta lager är också synligt i det intilliggande motorvägsschaktet och har vid tidigare undersökningar i området tolkats som gamla odlingsytor. Åkrarna i området har haft ungefär samma läge sedan åtminstone mitten av 1600-talet (äldsta lantmäterikartan från 1649).
Inget övrigt av arkeologiskt intresse påträffades i dräneringsschaktet.

		1677		Klinga		220-2195-91		2481-91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910521-910524		särskild utredning		grav- och boplatsområde		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, nyare tid				Med anledning av rastplats och serviceanläggning utfördes en utredning.
Utredningsområdet består av en sydsluttning med ett flackare parti åt söder. Norra delen av området utgörs av skogsmark medan området söder därom består av åker. Rastplatsen är planerad att ligga i skogen och norra delen av åkern, medan serviceanläggningen är planerad att helt ligga i åkermark. Nordgränsen för rastplatsområdet ligger knappt 100 m söder om det 1989 delundersökta gravfältet Borg 210:1-4. Knappt 300 m åt väster och nordväst delundersöktes också en boplats under 1989-1990.
Sammanlagt drogs 13 provschakt i området, därav 10 i åkermark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades inom ytan för det planerade servicecentrat och inte heller inom den del av rastplatsen som är planerad till åkern.
I skogssluttningen drogs 3 schakt. I dessa påträffades två runda stensättningar, ca 7 - 9 m i diameter. I schakten påträffades dessutom två förmodade brandlager - ett under en klumpsten och ett i kanten på en av stensättningarna, samt två härdar. Med största sannolikhet utgör gravarna en fortsättning på gravfältet Borg 210:1-3. Väster om de påträffade gravarna upptäcktes en stensträng i markytan. Strängen kunde följas till 26 meters längd i tät skog. Sydöst om gravarna finns också en fossil åkerkant med mycket odlingssten - sannolikt från det tegsystem som syns på en lantmäterikarta över området från 1699. Provschaktningen i skogsmarken försvårades av att området delvis var bevuxet med tät granskog. Dessutom hade ingen avverkning företagits i området.
Datering gravar - troligen äldre järnålder eller yngsta bronsålder, med utgångspunkt från dateringarna av Borg 210:1-3. C-14 har tagits från brandlagren.
Datering boplatslämningar - härdarna möjligen samtida eller äldre än gravarna. Stensträngen troligen äldre järnålder. Åkerkanten - historisk tid.

		1678		Borg		220-8264-91		3187/91, 4425/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910610-910614		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre bronsålder?, äldre järnålder?				Med anledning av motorvägsbygge utfördes en förundersökning.
Det nu undersökta området var föremål för en utredning med provschaktningar i oktober 1990. Då påträffades glest med anläggningar av boplatskaraktär - härdar och gropar - och området gavs en trolig tolkning som utkantsområde (möjligen kokplats) till en boplats. Boplatsens huvuddel antogs vara belägen på en större platå öster om vägområdet.
Den nu företagna förundersökningen berör det tidigare utredda området samt en mindre platå omedelbart söder därom. Målsättningen var att genomföra en probleminriktad förundersökning med uppgift att pröva den hypotesen att platsen utgör utkantsområdet till en större boplats, samt att försöka begränsa fornlämningen inom vägområdet.
På platån avbanades i anslutning till ett parti berg i dagen en sammanhängande yta på ca 800 m2. Norr om berget intill 1990 års schakt upptogs också provschakt om ytterligare ca 200 m2. På platån påträffades ca 20 härdar och härdbottnar samt ett 10-tal gropar av okänd funktion. I anslutning till härdarna fanns ett skärvstensflak, vilket var anlagt i ett tunt lager direkt på berget. I schakten norr om berget påträffades två härdar och ett mindre område med skärvsten - i direkt anslutning till de härdar som påträffats 1990. De påträffade anläggningarna grävdes ut och dokumenterades såväl i plan som i profil. C-14 prov togs ur ett antal härdar.
Hypotesen att området fungerat som kokplats i utkanten av en boplats styrktes av undersökningen. Anläggningarnas utsträckning inom vägområdet har begränsats och det utgrävnings- och dokumentationsarbete som bedömts tillföra ny kunskap har kunnat utföras inom ramen för förundersökningen.

		1679		Borgs säteri		220-1434-92		6009/92		UV Linköping		Karin Lindeblad, Ann-Lili Nielsen		1992		920817-921120		särskild undersökning		boplats		true		järnålder, medeltid		djurben, järnföremål (bla amulettringar, sporrar, bultlåsnycklar, broddar, hästskor, armborstpilspetsar), keramik (odekorerad, östersjö, Cl & CII), kammar, benål, vävtyngder, sländtrissa, islägg, pärlor		Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.
Undersökningsområdet ligger i anslutning till Borgs bytomt och medeltida kyrka. Vid utgrävningarna påträffades ett upp till 0,8 m tjockt kulturlager med boplatslämningar från främst yngre järnålder. Huslämningarna utgjordes av syllhus med en tillhörande stenlagd gårdsplan. I ett angränsande område undersöktes även ett stolpburet hus från äldre järnålder. Dessutom fanns ett hus med väggrännor,två järnframställningsugnar, en brunn, härdar, gropar mm. Från medeltid fanns en stenlagd väg med en tillhörande stenlagd gårdsplan.
Bland fynden märks, förutom ca 150 kg välbevarade djurben, främst järnföremål, ca 600 st. Av dessa kan nämnas ett tjugotal amulettringar, sporrar, bultlåsnycklar, broddar, hästskor och armborstpilspetsar.
Det förhistoriska keramikmaterialet består dels av odekorerade grova skärvor men även av Östersjökeramik med dekor. Från medeltiden finns Cl & CII- keramik.
Dessutom gjordes fynd av kammar, en bennål, vävtyngder, en sländtrissa, en islägg samt pärlor.

		1680		Borgs säteri		220-8264-91		4425/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1992		920522-920524		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre järnålder, medeltid, nyare tid		obrända djurben, tegel, bränd lera, keramik (yngre järnålder, BII:4)		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna har föregåtts av en utredning (dnr 5291/90) samt en förundersökning av en del av ytan (dnr 4425/91). De boplatslämningar som då påträffades i området har nu RAÄ nr Borg 276:1. Det nu utförda arbetet har varit av kompletterande natur, för att fastställa fornlämningens karaktär och mera noggrant datera denna.
Under de olika deletapperna vid Borgs säteri har 44 schakt tagits upp i området, till en sammanlagd längd av ca 590 m. Den nu aktuella exploateringsytan utgörs av området mellan ekonomibyggnaderna och mangårdsbyggnaden vid Borgs säteri, samt delar av åkern väster om dessa. Inom det planerade vägområdet urskiljer sig en större yta med relativt omfattande boplatslämningar, innefattande ett större kulturlager. Kulturlagret kan beräknas omfatta en yta om ca 1100 m2 och har en största tjocklek av ca 0,2 m. Lagret innehåller stora mängder obrända djurben - troligen slakteriavfall, samt keramik, kol och br.lera. Fyra 14C-dateringar har gjorts på benmaterialet. Dessa ligger med beräknad felmarginal inom intervallet 640 - 1130 AD. Keramik från kulturlagret samt från en anläggning kan även dateras till yngre järnålder.
Anläggningar påträffades omedelbart norr om kulturlagret och även i detta, vilket indikerar att även vikingatida bebyggelselämningar finns i området. Boplatslämningarna i området kring kulturlagret Al kan täcka en yta av ca 4000m2, inom det blivande undersökningsområdet. Sluttningen och höjden nordost om Al, i tomtmarken kring dagens säteribyggnad, utgör ett lämpligt boplatsläge. Ett rimligt antagande är att en vikingatida gård och/eller bytomt finns i närområdet.
Söder om Borgs ödekyrkogård Borg 3:1 togs fem schakt upp. I dessa påträffades främst efterreformatoriska lämningar tillhörande säteritiden - från 1600-talets andra hälft och framåt. Ett fyllnadslager, bestående av sten och mylla, med rikligt innehåll av obrända ben samt även tegel och BII4-gods, påträffades i ett av schakten. En 14C-datering på benen gav dateringen 1390 +/- 60 AD.

		1681		Borgs säteri		220-10908-93		6989/93		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1993		931116-931116		särskild utredning		hällristning, skålgrop		true		odaterat				Med anledning av schaktning för telekabel utfördes en arkeologisk utredning.
Området för telekabeln ligger i nära anslutning till kända hällristningslokaler, Borg 128:1 och 181:1. Telekabeln skulle även komma att korsa en mindre väg som ledde från Borgs gamla by. Vägen finns markerad på 1649 års karta över Borg.
Inom området drogs 35 sökschakt med en bredd av ca 0,6 meter. Det totala antalet löpmeter uppgick till ca 100. Inom stora partier i området kommer teleledningen att dras i redan befintliga elledningsschakt, varför endast mindre partier utreddes. Inget av arkeologiskt intresse iakttogs.

		1682		Borg		220-6537-92		6079/92		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920824-920827		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning och förundersökning.

En utredning i form av specialinventering visade på boplatslägen och osäkra gravar. Sistnämnda framför allt i anslutning till gravfältet Borg 221:1.
Schakt drogs med maskin dels inom de tänkbara boplatslägena och dels i anslutning till gravfältet. De osäkra gravarna snittades. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1683		Torp		220-6537-92		6079/92		RAÄ		Lars Z Larsson		1992		920730-920730		särskild utredning		gravfält		true		yngre järnålder, nyare tid				Med anledning av planerad ny sträckning av väg 1153 mellan Kullerstad och Borgs kyrka utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.
Vägen ansluter till ett gravfält, Borg 221:1, och Löts sn. I gravfältets förlängning mot NV och NO är diffusa stensamlingar vilka kan dölja ytterligare fornlämningar. Inom området finns tre svagt utbildade hålvägar och en möjlig torplämning. I anslutning till den möjliga torplämningen är ett bra boplatsläge. Ytterligare ett boplatsläge i ÖSÖ bör utredas vidare.
Inget av de anmälda lämningarna behöver antecknas i fornminnesregistret.

		1684		Kvarteret Nyckelharpan, Klockaretorpet		220-7641-92		7121/92		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1993		930217-930217		arkeologisk förundersökning		skålgropar, hällristning		true		odaterat, bronsålder				Med anledning av parkeringsplats utfördes en förundersökning.
Elva provschakt togs upp i området kring bergskanten för att konstatera om det låg en boplats eller lösfynd nära ristningsytan.
Vid schaktgrävningen påträffades inga förhistoriska lämningar eller fynd. I södra delen av området fanns rester efter en åkeryta och ett odlingsröse från historisk tid. I övrigt består marken av lera.

		1685		Skälv gård, Borgs säteri		220-5537-93		4284/93		UV Linköping		Karin Lindeblad, Anders Kaliff, Petra Nordin		1993		930628-930705		arkeologisk förundersökning		boplats, skålgropar, hällristning, skärvstenshög		true						Med anledning av ombyggnad av elledningar utfördes en arkeologisk förundersökning. 
Undersökningen syftade till att avgränsa kända fornlämningar och försöka styra undan elledningen så att minsta möjliga skada sker.
Vid Borgs säteri drogs två schakt med en sammanlagd längd av 160 meter. I ett av schakten påträffades ett kulturlager som sannolikt är en fortsättning på den vikingatida - medeltida boplatsen Borg 276:1. Kulturlagret bestod av sotig mylla med bränd lera och obrända djurben. Det andra schaktet innehöll inget av arkeologiskt intresse, under matjordslagret vidtog lera och morängrus. Vid Skälvs gård upptogs 20 schakt inom två olika områden. Tre schakt i norra området (V om Borg 19:1-2) och övriga schakt inom södra området (intill Borg 33:1-2, 34:1 och 176:1).
I norra området påträffades i samtliga schakt ett tunt kulturlager samt en härd. I södra området kunde ett cirka 110x40 meter stort område med kulturlager ungefärligt avgränsas, beläget väster om Borg 33:1-2 och nordväst om Borg 34:1. Innan kabeln nedlades i södra området grävdes några provrutor i syfte att datera kulturlagret för att kontrollera om det har samband med de intilliggande hällristningslokalerna. Sträckningen ändrades och kabeln plöjdes ner för att undvika ytterligare skador. I övrigt kvarligger kulturlagren orörda.

		1686		Borgs säteri		220-12272-92		57/93		UV Linköping		Karin Lindeblad		1993		930515-930515		arkeologisk förundersökning		boplats		true		stenålder, bronsålder, järnålder				Med anledning av elledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var ca 160 m långt, 0,40 m brett och 0,50 m djupt. Arbetena utfördes i nära anslutning till Borgs gamla kyrka (Borg 3:1) och en vikingatida/medeltida bosättning (Borg 276:1). På krönet av höjden, norr om Borgs gamla kyrka, påträffades boplatslämningar, en härd och ett sotigt kulturlager med bränd lera. Inga fynd gjordes vid undersökningen.

		1687		Borgs skans		220-373-95				UV Linköping		Karin Lindeblad		1994		940613-960616		forskningsundersökning		borganläggning		true		folkvandringstid, vendeltid		flinta, bränt ben, keramik		Undersökningen utfördes inom ramen för Fou-projektet "Marknadsplatser och stormannagårdar under yngre järnålder"
Syftet med undersökningen var att datera och om möjligt funktionsbestämma vallanläggningen "Borgs Skans". Vallanläggningen finns markerad i äldre kartmaterial men är idag i stort sett helt utplånad. Anläggningen har varit halvkretsformad med en öppning ut mot Motala Ström. Området används numera som fotbollsplan.
Vid undersökningen grävdes tre små schakt i området innanför vallen och två stycken i ett mindre parti som finns bevarat av vallen. Vallen, som var helt uppförd av jordmassor, var ungefär 1,5 meter hög och 5-6 meter bred. Det fanns ingen vallgrav i anslutning till vallen varför vi får förmoda att massorna måste ha varit ditforslade. I ett lager mot botten av vallen fanns ett skikt med kol. En vedartsbestämning av kolet visade att samtliga kolbitar var från tall. Det är därför rimligt att tänka sig att kollagret representerar en brand vid uppförandet av vallen. Kolet har 14 C analyserats och bestämts till folkvandringstid, 600-660 AD. Dateringen ger en antydan om att vallanläggningen är en fornborg.
I provrutorna innanför vallen påträffades boplatslämningar, en grop och en ränna. I anslutning till dessa gjordes fynd av förhistorisk keramik, flinta och brända ben. Boplatslämningarna går ej att direkt relatera till vallen.

		1688		Herrebro		220-12389-89				UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1994				forskningsundersökning		marknadsplats, boplats		true		romersk järnålder		keramik (förhistorisk)		Arkeologisk undersökning vid Herrebro, Borgs sn. Ög, inom ramen för FOU-projektet "Marknadsplatser och stormannagårdar från yngre järnålder, två exempel från östra och västra Sverige".
Vid Herrebro undersökte UV under åren 1988-89 en marknadsplats (i bemärkelsen ickepermanent) från yngre järnålder, framför allt 700-tal, RAÄ Rapport 1993. Fornlämningen är den första i sitt slag som undersökts i Östergötland. Vid utgrävningen undersöktes bl a ugnar, härdar, en brygga, en mindre bodbyggnad och en stensatt yta med en smideshärd. I kanten av det som tidigare var Herrebrokärret fanns ett kulturlager med avfall från pärltillverkning, kamtillverkning och smidesverksamhet. Några spår efter permanent bebyggelse fanns inte inom undersökningsområdet.
Inför årets undersökning var målsättningen att försöka klargöra om någon fast bebyggelse, som kan knytas till marknadsaktiviteterna, funnits i Herrebro.
Totalt undersöktes ca 1100 m2. Sex stycken schakt togs upp på höjdryggen öster om den tidigare undersökta ytan. Här hittades tre stycken härdar, som förmodligen kan knytas till de aktiviteter som förekommit vid Herrebro. Ett större område, ca 600 m2, undersöktes även på en platå ca 150 meter sydöst om det tidigare undersökta marknadsområdet. Här hittades omfattande boplatslämningar i form av härdar och stolphål. Enstaka keramik av allmänt förhistorisk karaktär hittades i ett stolphål. För övrigt fanns inga fynd.
Ett kolprov som skickades in för 14 C analys gav en datering mellan intervallen AD 68-236 (Ua-6803).
Undersökningen visade att någon fast bebyggelse som kan knytas till marknadsplatsen i Herrebro med all sannolikhet inte funnits här. Troligare är då att verksamheten i Herrebro har organiserats från Borg, en stormanna-gård ca 2 km nordost om marknadsplatsen.
Datering: äldre järnålder AD 68-236

		1689		Borg		220-9650-94		421-5865-1994		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1994		941117-941124		särskild utredning		grav, stensträng		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av bergtäkt utfördes en utredning.
Under 1988 undersöktes en mindre säsongsboplats ca 900 m SS V om den planerade takten, inledningsvis gjordes därför en inventering av området utifrån antagandet att området kunde innehålla stenålderboplatser. Efter inventering valdes ett optimalt boplatsläge ut för utredningsgrävning.
Vid utredningsgrävningen påträffades inga spår efter någon stenålderboplats. Längs utredningsområdet, i NÖ-SV riktning påträffades mellan ca 2 - ca 0,5 m bred stensträng (A 1). I områdets norra del fanns en mycket tydlig höjdplatå som utgjorde 45 m nivån. På denna påträffades en tät stenpackning (< 0,2 m stora stenar, enstaka större) huvudsakligen bestående av skärvig sten (A 2). Intill och Ö om denna påträffades ytterligare stenpackning, fläckvis något glesare än A 2. Denna stenpackning utgjordes av opåverkad sten av huvudsakligen 0,1 - 0,3 m stora stenar. Enstaka större fanns även i detta område.
Inga tydliga begränsningar av A 2 eller den intilliggande stenpackningen kunde iakttas. Stenpackningens utbredning kunde inte fastställas i schakten, ej heller fanns någon naturlig topografisk begränsning av området.
Någon stenålderboplats påträffades ej.
Tolkning: En stensättning och stensträng, samt sannolikt flera stensättningar i närheten. Gravfält.

		1690		Börrums kyrka		220-4429-95		445/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950727-950727		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid				Med anledning av schaktning för ledningsarbete och nedläggande av el- och dräneringsledningar, utfördes en arkeologisk förundersökning. 

Östergötlands länsmuseum och Länsstyrelsen i Östergötlands län ansåg att risk förelåg att schaktningen kunde beröra omarkerade gravanläggningar.
När uppdragsgivaren kontaktade Länsmuseet var den första etappen av grävningsarbetet redan utfört. Antikvarisk efterkontroll utfördes. Vidare skulle ytterligare ledningsarbeten utföras inom kyrkogårdsområdet. På grund av semester skulle uppdragsgivaren kontakta Museet när dessa arbeten blev aktuella. Östergötlands länsmuseum kontaktades aldrig och ledningsarbetena utfördes helt utan antikvarisk kontroll.
I de ledningsschakt som dock undersöktes påträffades inget av arkeologiskt intresse.

Datering: 1718 (kyrkans byggår)

		1691		Himmelstalund		220-9497-95		197/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		951009-951009		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik		Med anledning av att 10 campingstugor skulle uppföras utfördes en arkeologisk utredning.
Området kring Motala ström är känsligt ur antikvarisk synpunkt. På Himmelstalundsområdet finns Norrköpings största hällristningslokal, med 1560 registrerade ristningar (Östra Eneby 1:1 mfl). Vidare Borgs Skans, en vallanläggning, som vid en mindre undersökning 1994 daterades till folkvandringstid. Vid undersökningen påträffades också boplatslämningar. Ca 150 m från utredningsområdet finns uppgifter om en hällristning (Borg 128:1).
Undersökningen utfördes i form av sökschakt på den plats där campingstugorna skulle stå och ledningar dras. Stugorna skulle uppföras på plintar. Schakten var ca 1,5 m breda och med en sammanlagd längd av 145 m. Området var till stora delar stört av senare tiders aktiviteter. Framför allt från arbetet med att jämna till och plana ut marken då parkområdet anlades på 1960-talet.
Två gropar och rester efter en förmodad ugnsanläggning påträffades, l en av anläggningarna påträffades en keramikskärva av yngre bronsålder-äldre järnålderskaraktär.

		1692		Eggeby		220-7356-90		4348/90		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910603-910603		särskild utredning				true						Med anledning av planerad plantering av energiskog utfördes en utredning.
Det aktuella området gränsar i nordost till Dagsberg 21:1,ett gravfält med 55 anläggningar.
Vid besiktning konstaterades lämpliga boplatslägen inom ett ca 1000 m2 stort område inom vilket mindre kvantiteter skärvig sten iakttogs. Jordmånen utgörs av sand/grus. Detta, tillsammans med höjden över havet som varierar mellan 25 och 30 m, gjorde att en utredning i form av provschakt med syfte att om möjligt belägga en eventuell boplats i området utfördes.
I inget av de schakt som drogs, bredd 1,6 m, påträffades något som tydde på bosättning i området. Fortsatta åtgärder bedömdes därför som onödiga.

		1693		Lilla Sidus		220-11225-91		1187/92		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1992		920214-920214		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid		keramik (rödgods, porslin), tegelflis, bränd lera		Med anledning av kabel utfördes en antikvarisk kontroll förbi Lilla Sidus gamla bytomt.
Ca 160 m schakt drogs nordväst om tomten. I schaktet kom ett stolphål i lermark samt fynd som rödgods, tegelflis, porslin, enstaka bitar bränd lera och skärvsten i små mängder i ett svagt mörkare lager.

		1694		Lilla Sidus		220-11225-91		1187/92		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1992		920214-920214		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem, terrassering		true		äldre järnålder				Med anledning av ny telekabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Fornlämningen består av stensträngar och åkerterrasser. Ledningen drogs genom ett befintligt kabelschakt som gick tvärs igenom en åkerterrass och en stensträng uppe på en höjd där schaktet sprängts ner i berget. Båda fornlämningarna var skadade av det tidigare schaktet. Åkerterrassens plöjskikt kunde skönjas i ena schaktkanten som ett 0,20 m tj skikt av moiga jordar och därunder morän. Terrassen och stensträngen är förmodligen från äldre järnåldern.

		1695		Prytsängen		220-1788-92		3013/92		UV Linköping		Ulf Stålbom		1992		920316-920316		särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av tomtavstyckning utfördes en utredning.
Den planerade tomten var belägen i ett markant höjdläge, avskild mot åkermarken i söder av en brant sluttning. Öster och väster om platsen fanns högre liggande hagmarker. I hagen i väster fanns ett gravfält registrerat med 10 stensättningar och från väster löper också ett stensträngsystem som bildar en fägata vilken mynnar direkt norr om den planerade tomten. Platsen bedömdes som mycket troligt läge för en förhistorisk boplats. I åkern kunde enstaka skärvsten iakttas på platsen.
Tillfartsvägen är planerad att löpa i åkern intill den östra delen av gravfältet, där det fanns en möjlighet att omarkerade gravar kunde förekomma.
Utredningen genomfördes med hjälp av provschakt. Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1696		Marby, Unnerstad		220-2287-92		3050/92		UV Mitt		Ulf Stålbom		1992		920803-920807		särskild utredning		övrigt, skålgropar, torp, bytomt/gårdstomt		true		bronsålder, järnålder				Med anledning av underlag för planeringen av kommande bostadsbebyggelse utfördes en utredning i form av fostfatkartering.
Fyra områden fosfatkarterades (A-D). Områdena är utvalda utifrån topografiska bedömningar om lämpliga boplatslägen och närhet till kända fornlämningar. Ett femte område (E) är undantaget exploatering, bla på grund av den rika förekomsten av fornlämningar inom området.
Förhöjda fosfatvärden framkom på följande platser:
I, Kring Marby gård fanns indikationer på tre boplatslägen.
1:1 Höga fosfatvärden fanns på en markförhöjning söder om Solliden. 1:2 Kraftigt förhöjda fosfatvärden fanns söder om Marby gård, sannolikt del av bytomten.
1:3 förhöjda värden i den sydöstra delen av området, öster om Dagsberg 13:1. Lämpligt boplatsläge intill skärvstenshög och skålgropslokaler.
II, På ett möjligt boplatsläge, på impediment sydöst om Knekthumpen
fanns ett område med förhöjda fosfatvärden.
III, Förhöjda fosfatvärden fanns på ett större impediment i den södra
delen av Unnerstad 3:1. Lämpligt boplatsläge intill skärvstenshög och
stensättningar.
IV, Förhöjda fosfatvärden fanns på ett större impediment i den södra
delen av Unnerstad 3:1. På ett lämpligt boplatsläge intill
stensättningar.
V, Kraftigt förhöjda fosfatvärden söder om Unnerstads gård. Sannolikt
del av bytomten.
VI, Något förhöjda fosfatvärden i åker på lämpligt boplatsläge.
VII, Förhöjda fosfatvärden på lämpligt boplatsläge i anslutning till
gravar och gravfält.

		1697		Marby		220-2287-92		3050/92		UV Linköping		Ulf Stålbom		1992		921119-921119		särskild utredning		övrigt		true						Med anledning av kommande bostadsbebyggelse utfördes en utreding.
Ett område undersöktes invid Dagsberg 65:1, där det enligt en äldre uppgift har funnits fyra gravhögar. Kullen där högarna skall ha legat är idag huvudsakligen bebyggd med sommarstugor.
Sluttningen mot sydost där exploateringen är aktuell består av åkermark, här fanns också förhöjda fosfatvärden. Platsen kunde eventuellt innehålla skadade gravar eller boplatslämningar.
Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse. Ett flertal sentida sopgropar har troligen påverkat de förhöjda fosfatvärdena.

		1698		Hamngatan, S:t Ragnhildsbäcken		220-13313-93		239/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931024-931024		arkeologisk efterundersökning		dammvall		true						Med anledning av pågående restaureringsarbeten av S:t Ragnhildsbäcken invid Hamra industriområde i Söderköping påträffades i bäckfåran, djupt ned i leran, ett kugghjul av trä. Platsen besiktigades och en efterundersökning utfördes.

Vid besiktningen kunde konstateras att trä från flätverkskonstruktion och brädor rivits upp av grävmaskinen på samma ställe där fyndet av hjulet gjorts. Fyndplatsen låg i bäckfåran på en plats där ett par vallar (naturliga?) från vardera sidan bäckravinen bryts igenom av bäckfåran. Det kunde därför antas att de påträffade trädelarna ingått i en fördämningskonstruktion. För att undersöka om delar av en sådan fortfarande fanns kvar i den av schakt ostörda delen av området upptogs ett 4x10 m stort schakt intill bäckfåran.
I schaktet påträffades en välbevarad flätverkskonstruktion som löpte från en av vallarna i linje med ett befintligt stängsel på andra sidan bäcken. Konstruktionen dokumenterades på ritning och med foto. C-14 prov togs från en av pålarna varefter schaktet lades igen. Den bevarande konstruktionen kommer inte att beröras av de fortsatta arbetena.

		1699		Marby, Unnerstad		220-6494-95		549/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950908-950921		särskild utredning		grav		true		bronsålder				Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.

Syftet med undersökningen var att se om ytterligare fornlämningar, förutom den redan kända Dagsberg 35:1, fanns inom området samt att bestämma läget på fornlämningen. Fornlämningen har tidigare inventerats som stensättning, men utifrån anläggningens storlek och höjd samt det underliggande bergets utseende, torde anläggningen snarare benämnas som röse.
Enligt uppdragsgivaren var det kartmaterial som de hade erhållit via Norrköpings kommun inte överensstämmande med verkligheten. Kartmaterialet som de hänvisats till var den ekonomiska kartans blad 086 95, 8G 9f LINDÖ.
l fält konstaterades att fornlämningens läge inte stämde med kartan. Enligt ekonomen skulle graven finnas ca 150 m NNV om fastigheten Klastorps nordöstra tomtgräns. Fornlämningens mer exakt läge är ca 110 m NNV om den nordöstra tomtgränsen.
l samband med undersökningen iakttogs en mindre skada av fornlämningen. Vid utsättandet av fixpunkt hade en sten med flat översida, ca 0,75x0,5 m stor, liggande i anläggningens mitt, framrensats, genomborrats och markerats med ett metallrör. Del av sten samt järnrör hade sedan rödmålats.
l övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse inom det undersökta området.

		1700		Mariehof		220-2338-96		326/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960613-960613		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Länsstyrelsen ansåg att det utifrån den stora förekomsten av förhistoriska gravanläggningar i närområdet, förelåg risk för att lämningar från en boplats kunde finnas i området.
Området som berördes har tidigare utnyttjats som åker.
Inga fornlämningar påträffades.

		1701		Evertsholm, Söderköping		220-12649-95		765/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960613-960613		särskild utredning		gravfält, fyndplats, grav, husgrund, boplats		true						Med anledning av ny högspänningskabel utfördes en utredning.
Flera sökschakt togs upp längs den planerade kabelsträckningen.
Invid sträckningen finns ett flertal registrerade fornlämningar. Undersökningen visade att inga av dessa fornlämningar skulle beröras av kabelnedläggningen. Inga ytterligare fornlämningar påträffades.

		1702		Dagsbergs kors		220-8675-97		421-6098-1997		UV Öst		Peter Zetterlund		1999		990525-990525		särskild utredning				true						Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en utredning.

Byggnationen planerades till sin helhet att läggas i omedelbar anslutning på den västra sidan om väg 884 med en tunnel under väg 209. Gång- och cyckelvägens bredd var ca 3 m och längden ca 500 m.
Trakten kring Dagsbergs kors är fornlämningsrik. I området sydöst om korset ligger flera gravfält (Dagsberg l:1 och 2:1), av huvudsakligen äldre järnålderskaraktär. Vid kyrkan i nordöst finns två runstenar (Dagsberg 5:1-2), och ett gravfält (Dagsberg 10:1), som domineras av gravar vilka skulle kunna vara från yngre järnålder (högar och övertorvade stensättningar) och kan utgöra bygravfältet till Dagsbergs kyrkby. På gravfältet Dagsberg 3:1 (nordväst om korset), finns flera skärvstenshögar och utgörs möjligen till största delen av boplatslämningar.
Norr och sydöst om vägkorset bedömdes som topografiskt lämpliga boplatslägen vid en tidigare besiktning. Med grävmaskin grävdes fem stycken sökschakt nordväst om korset från väg 209 upp mot skolområdet. Schakten var ca 1,5 m breda och längden varierade mellan 10 och 50 m. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1703		Marby		220-6676-99		422-3251-1999		UV Öst		Ulf Stålbom		1999		990706-990706		arkeologisk förundersökning		grav		true				bränd lera		Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.

Trakten kring Marby gård är mycket rik på fornlämningar. De visar att platsen varit stadigt bebodd sedan yngre bronsåldern. Marby by omnämns första gången år 1285. Namnet betyder "Gården eller byn vid den grunda gyttjiga viken". Det syftar förmodligen på den låglänta dalen norr och nordost om byn, där en numera uppgrundad vik från Bråviken nått i landet. Under medeltiden låg förmodligen byn uppe på samma impediment där den ligger ännu idag. Tre höggravfält på åkerholmarna sydöst och öster om byn vittnar om att gårdsläget i princip bör ha varit detsamma även under yngre järnåldern. Längre ned mot Bråviken, i dalgången ned mot Marbystrand, finns gravar som talar för ännu äldre bebyggelse i detta område.
Idag planeras en ny byggnation i form av ett stort ridhus. Ridhuset är tänkt att byggas i hagmarken strax nordväst om Marby by, längs vägen ut mot Marby strand. Exploateringen omfattar ett ca 3 000 kvadratmeter stort område.
Platsen för det planerade ridhuset ligger i dalen ned mot Marbystrand strax väster om Marby medeltida bytomt. Under 1700-talet nyttjades denna mark som åker. Dessutom omges platsen på två håll av krönlagda stensättningar. Idag utgör området ett betat haglandskap i ett skyddat läge mellan uppstickande branta urbergskullar. Mot bakgrund av topografin och den kända fornlämningsbilden utgör den plana ytan i dalen, och den ganska flacka västsluttningen upp mot berget där fornlämningen är belägen, ett mycket lämpligt läge för en bosättning både från äldre och yngre järnåldern såväl som från medeltid.
Vid förundersökningen grävdes åtta schakt i området. Dessutom avsöktes marken med metalldetektor. Under matjorden påträffades två mycket skadade anläggningar som kan betraktas som stolphål. Dessutom förekom bitar av sot- och kol samt små fragment av bränd lera. Fynden vittnar om ett boplatsnära läge, någon datering blev inte aktuell. Fornlämningsresterna är av den art att området härmed föreslås lämnas utan vidare antikvariska åtgärder.

		1704		Ekeby		220-5434-92		5875/92		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1992		920625-920625		särskild utredning		grav		true		yngre järnålder				Med anledning av nyplanerad bostad utfördes en arkeologisk utredning.
Det antikvariskt känsliga läget mellan gravarna och bytomten föranledde schaktdragningen för att konstatera om det kunde finnas äldre boplatslämningar i nuvarande åker intill gravarna. Det fanns också en risk att ytterligare gravar kunde finnas i tomtens norra del i anslutning till de registrerade anläggningarna. Det kunde konstateras att inga spår av boplatslämningar påträffades i schakten och inte heller gravar. Dock observerades ytterligare en grav norr om de övriga bakom en befintlig källare.
De registrerade gravarna är troligtvis från yngre järnålder.

		1705		Ljungby		220-4895-96		685/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		961119-961119		arkeologisk förundersökning		husgrund		true						Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området ligger inom det stråk av äldre järnålderslämningar som finns mellan slätten och den södra skogsbygden.
Inga spår av lagskyddad fornlämning eller lösfynd påträffades vid förundersökningen. Man kan dock anta att området ingår i det omgivande äldre järnålderslandskapet och att det utnyttjats redan under äldre järnålder som ett betesområde.

		1706		Öringe, Ljungby		220-12627-96		838/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feltdt		1997		970108-970128		arkeologisk förundersökning		skålgropar, grav		true				slagg		Med anledning av schaktningar för en optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Denna utfördes där schaktet passerade i närheten av kända fornlämningar, bl a älvkvarnsförekomster och stensättningar.
Inga fornlämningar påträffades vid den antikvariska kontrollen. Strax S om Ekeby 217:1 hittades en liten slaggklump och N om Ekeby 262:1 iakttogs enstaka utspridda skärviga stenar. Båda fynden gjordes i ploglagret.

		1707		Furingstad		220-988-91		1035/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910322-910322		särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av nybyggnation utöfördes en särskild utredning.
Det aktuella exploateringsområdet är beläget intill Furingstad 25:1 (gravfält). Inom delar av området har det tidigare funnits bebyggelse men inom de intakta delarna av tomten kunde eventuellt flera gravar finnas.
Inom denna del av tomten drogs två schakt, 20 och 25 m långa och 1,5 m breda. Under ett tunt matjordslager vidtog berg. Detta var fallet i hela området. Något av arkeologiskt intresse påträffades inte.

		1708		Kumla		220-2424-90		654/92		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911213-911213		arkeologisk förundersökning		grav, terrassering		true		romersk järnålder				Med anledning av planerad ersättningsväg utfördes en förundersökning.

Undersökningen är ett led i ett pågående projekt med anledning av införande
av snabbtåg på linjen Stockholm-Malmö.
Den planerade vägsträckningen löper dels över en markerad moränrygg och dels i åkermark i anslutning till äldre kalkbrott. Förundersökningen koncentrerades till höjdryggen då fornlämningar i form av stensättningar var registrerade här. En fältrekognoscering av den övriga vägsträckningen har utförts. Denna gav inga indikationer på boplatslämningar eller gravar. Området är också starkt påverkat av den tidigare kalkbrytningen.
Sammanlagt 15 schakt drogs i den planerade vägens sträckning. Schakten grävdes på tvären gentemot vägsträckningen för att på så sätt få en bild av ett större område.
Området är påverkat av skogsavverkning och delvis ganska illa åtgånget. Jordartsmässigt utgörs området av stenbunden morän.
Fornlämningar påträffades i två av schakten. I schakt sex påträffades en mindre stensättning, 0,6 x 0,8 m med en fyllning av mindre, 0,2 m, stenar. Sotig, svart sand påträffades mellan stenarna.
I schakt 12 påträffades en rund stensättning ca 5 x 6 m med en småstenspackning kring ett mittblock. Otydlig kantkedja.
Inom övriga delar av området påträffades inga gravar eller boplatslämningar.
Slutsats: Den mindre stensättningen i schakt sex berörs inte av den tänkta vägsträckningen. Den större stensättningen i schakt 12 berörs inte av den större vägen men berörs däremot av en mindre markväg. Denna bör för att undvika undersökning flyttas ca 15 m i östlig riktning.
Vägsträckningen bör också flyttas till ett område ca 10 m söder om fornlämning 137 för att undvika ingrepp i gravens närhet.

		1709		Markeby		220-2424-89		4357/91		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1992		920318-920318		särskild utredning				true						Med anledning av planerat vägbygge utfördes en utredning.

Den planerade vägsträckningen skall ersätta flera plankorsningar. Vägsträckningen följer åkerkanten S om registrerade fornlämningar för att ansluta till befintlig hålväg SÖ om fornlämningarna.
Inom den tänkta vägsträckningen drogs 11 schakt. Dessa utlades parvis parallellt med den tänkta vägbanan för att på detta vis täcka en större del av området.
Utredningsområdet karaktäriseras av två flacka höjdpartier, ett mindre i V och ett större i Ö, åtskiljda av en svacka. Samtliga schakt lades på höjdpartierna. Områdets jordart är lera med inslag av morän på den västra höjden.
I inget av schakten påträffades något av arkeologiskt intresse. Ett vid besiktningen iakttaget mörkare parti i åkern visade sig ha sin naturliga förklaring i ett källflöde. Omedlbart norr om och utanför vägområdet syntes några stensamlingar som kan vara stensättningar.

		1710		Krångestad		220-5255-91		3052/92		UV Mitt		Ann-Lili Nielsen		1992		920428-920428		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		odaterat				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en förundersökning.
Det aktuella området som ligger inom Krångestad gamla bytomt finns med på Geometrisk avmätning från 1697. Den planerade tomten ligger i svag västsluttning och har i sen tid nyttjats som åkermark. I övrigt fanns inga registrerade fornlämningar i närheten av exploateringsområdet.
Inom området för det planerade husbygget drogs två schakt i nord-sydlig riktning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1711		Gårdeby kyrka		220-7193-92		409/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920814-921013		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true				mynt		Med anledning av renovering utfördes en förundersökning.

Gårdeby kyrka är troligen uppförd på 1100-talet. Senare har sakristian tillkommit. Den har sekundärt fått kryssvalv, troligen under 1400-talet, medan långhus och kor fortfarande har tunnvalv i trä.
Antikvarisk kontroll gjordes i samband med renovering av Gårdeby kyrka. Arbetet bestod i schaktningsövervakning av ytliga elschakt på kyrkogården samt borttagande av nyare byggnadsavfall m m, ca 0,2 m dj under kyrkgolvet, i såväl långhuset, koret och sakristian. I långhuset och i koret berördes inga äldre lager, däremot påträffades toppen av triumfbågsmuren, altarfundament samt delar av utskjutande grundmur.
Längst i väster kom berg i dagen redan ca 0,1-0,2 m dj under golvnivå. Äldre kulturlager berördes endast i långhusets nordöstra hörn, där ett troligt fundament till ett sidoaltare kunde dokumenteras. Några av dess stenar togs bort, då ett borr satt sig fast vid uppborrning av kyrkmurarna för ventilationskanaler.
I sakristian togs bort ca 0,2 m tj lager, delvis innehållande sentida byqgnadsavfall, dock av annan karaktär än i långhuset. Större delen sållades, varvid bland annat tre mynt hittades, det äldsta från 1720. Stenar utmed sidorna, möjligen stenbänkar dokumenterades liksom en 0,5x0,3 m stor murad förvaringskällare.

		1712		Gammalkils kyrka		220-4009-93		247/92		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren, Olle Hörfors		1993		930521-930527		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true				ben, glas, formtegel		Med anledning av schaktningsarbeten för dragning av el- och VA-ledningar utfördes en förundersökning. 
Grävningen utfördes i nära anslutning till Gammalkils kyrka där endast schaktmassor påträffades som förutom ben innehöll enstaka fynd. Fynden bestod av en bit färgat glas och en bit formtegel. Vid schaktningen i själva kyrkan påträffades en stenbeläggning. Tegelbiten och glaset kommer troligen från den äldre kyrkan som antas ha varit belägen strax norr om den nuvarande kyrkan.

		1713		Olofstorp, Hännebjörke		220-1562-96		164/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960417-960522		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av anordnande av elljus på motionsspåret i Gistad utfördes en arkeologisk utredning och en förundersökning i form av specialinventering och schaktövervakning.
Specialinventeringen visade att inga av de tre stensättningarna (Gistad 5:1-3) direkt skulle beröras av kabelnedgrävningen, den registrerade domarringen (Gistad 144:1) kunde inte återfinnas. Vidare påträffades en tidigare ej registrerad stenfylld stensättning, 3 m i diam och 0,1 m hög (anl 1). Anläggningen ligger omedelbart invid motionsspåret. Ca 5 m norr om den nyfunna stensättningen ligger en stensamling som kan utgöra resterna efter ytterligare en stensättning (anl 2). Öster om stensättningarna finns en 200 m lång höjdrygg i söderläge som misstänkts vara ett boplatsläge.
Schaktningen för elkabeln gjordes utmed de sträckor där tidigare registrerade och nyfunna fornlämningar finns. Även utmed sträckan med boplatsläget.
Inga av stensättningarna berördes av arbetena och några ytterligare anläggningar påträffades ej. Huruvida det misstänkta boplatsläget verkligen utgörs av en boplats eller ej kunde inte beläggas.

		1714		Falerum		220-2773-96		218/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960626-960924		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av optokabel utfördes en utredning.
Vi denna kunde konstateras att det gick att dra det planerade schaktet utan att komma i kontakt med fast fornlämning.
Vid utredningen påträffades lämningar efter en såg i Hammarån. Denna finns med på 1781 års storskifteskarta.

		1715		Grebo prästgård, Melskog		220-3448-96		421-5784-1996		UV Linköping		Tom Carlsson		1996		961121-961122		arkeologisk förundersökning		stensträng, härd		true		romersk järnålder?, vikingatid				Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.
Förundersökningen gjordes med anledning av att en fornlämning, en stensträng, fanns inom området.
Undersökningsområdet ligger i en svag sydsluttning och består i väster av hagmark och öster av f d åkermark. Området gränsar i söder mot en åker och i norr mot en granskog. Hagmarken var i ytan mycket stenrik förutom en mindre till synes röjd yta direkt nordöst om den nu aktuella stensträngen
Resultatet av undersökningen visar att det sannolikt endast har förekommit en ringa aktivitet på platsen, som lämnat spår efter sig. En härd som hittades väster om stensträngen daterades till yngre järnåldern. Denna var den enda säkra dateringen av mänsklig närvaro under förhistorisk tid. Kol från två olika platser i stensträngen daterades med naturvetenskapliga metoder till historisk tid. Det har dock i flera fall visat sig svårt att direkt datera stensträngarna. 14C-dateringar är också behäftade med flera risker för felkällor, exempelvis infiltration av förkolnade trädrötter och sentida svedjebränning varför dessa måste betraktas källkritiskt. För bägge kolproven från stensträngen finns en möjlighet till sentida inblandning och trots de sena dateringar får fornlämningen att med sannolikhet anses tillhöra expansionsfasen under äldre järnålderns senare del.
Anläggningstiden för stensträngens tillkomst är endast hypotetisk eftersom båda kolproverna visade gav sentida dateringar. Stensträngen skadades genom den arkeologiska undersökningen och ligger endast delvis kvar orörd. Antikvariskt bedöms fornlämningens läge och sammansättning inte påverka eventuella framtida markutnyttjande av platsen

		1716		Sundsängen, Åbäcksnäs		220-2232-97		140/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		970305-970305		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av sanering av det befintliga VA-nätet utfördes en antikvarisk kontroll utmed ledningens sträckning.
De befintliga VA-ledningama byttes ut och det grävda schaktet berörde endast det sedan tidigare uppgrävda ledningsschaktet.
Det fanns en risk att dolda fornlämningar skulle beröras då arbetsföretaget passerade intill/genom en uppgrundad farled med koppling till ledungshamnen Gryt.
En sträcka av ca 150 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1717		Hosum		220-8552-97		421-5665-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971119-971119		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av ny golfbana utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.
Syftet var att kontrollera om fornlämningar fanns inom den planerade golfbanan. Den tidigare åkermarken var perforerad av dräneringar och inom området var tre dammar anlagda. Inventeringen kom att koncentreras till bergspartierna och anslutningen till dessa. Inga indikationer på fornlämningar iakttogs inom området. Endast en mindre källargrop påträffades i kanten på naturligt blockig morän. Inga ytterligare arkeologisk åtgärder föreslås.

		1718		Överby		220-1752-99		105/99		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990623-990623		arkeologisk förundersökning		gravfält, stensträngssystem		true		äldre järnålder		bränt ben		Med anledning av ny- och ombyggnation av luftledning och jordkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
Utmed sträckningen var det tre områden som undersöktes genom sökschaktning. De tre områdena var åkermark invid stensträngssystemet Gistad 174:1, vägområde strax intill gravfältet och stensträngen Gistad 27:1-2 samt hagmark omedelbart söder om gravfältet Gistad 82:1.
Vid sökschaktningen i vägområdet ca 30 meter öster om Gistad 27:1-2 påträffades, i omrörda lager, kol och ett bränt ben. Möjligen har fler gravar än de fem registrerade funnits i området men att dessa skadats i samband med vägens anläggande. Vägen finns med på 1947 års Ekonomiska karta.
Vid schaktningen av de andra två områdena påträffades inga ytterligare fornlämningar.

		1719		Godegård, Jakobshyttan, Degerön		220-3255-97, 220-1445-97		421-2878-1997, 421-2613-1997		UV Linköping		Karin Lindebland, Ulf Stålbom		1997		970428-970507		särskild utredning		fynplats, grav, gruvområde, gruvhål		true		tidigmedeltid, högmedeltid		slagg, järnföremål, pärla		Med anledning av planer på ett nytt dubbelspår utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Den aktuella utredningen omfattar delsträckan länsgränsen -Degerön, Godegårds socken, Östergötland.
Bansträckningen löper genom Östergötlands norra bergslag och består idag till största delen av skogsmark och en mängd mindre sjöar. Den dominerande jordmånen är mo och sand.
Före Riksantikvarieämbetets specialinventering (utredning etapp 1) fanns bara två fasta fornlämningar kända i området, båda vid Jakobshyttan (gravfält och "offerkälla"). I och med denna utredning uppmärksammades ett flertal nya fornlämninngar samt ett antal objekt vilka var föremål för föreliggande utredning.
Syftet med utredningen var att klargöra om eventuella fornlämningar kan komma att beröras av järnvägsbygget. De aktuella objekten finns redovisade på bifogad karta. Utredningen genomfördes, om inget annat anges, med hjälp av provschaktning med maskin. Nedan redovisas platserna från norr till söder namngivna enligt de beteckningar som användes vid redovisningen av utredning etapp l (Rapport, Uv Stockholm 1996:85 och Rapport Uv Linköping 1995:54).
Objekt 131, Skärpning vid Äskedalsröset. Skärpningen ligger intill ett markant mindre bergsparti norr om Jakobshyttan. Kring själva skärpningen finns en bred vall av skrotsten. Det går inte att avgöra om anläggningen är tillmakad eller sprängd, därför är det svårt att uttala sig om datering, även om anläggningen ger ett sentida intryck. Objektet kan lämnas utan vidare åtgärder.
Objekt 132, Stensättning vid Äskedalsröset. Stensättningen ligger i anslutning till den ovan nämnda skärpningen. Vid utredningen drogs ett schakt med maskin genom halva anläggningen som bestod av skarpkantad sten, av samma karaktär som stenarna kring skärpningen. Objektet kan lämnas utan vidare åtgärder.
Objekt 134, Boplatsläge vid Äskedalsröset. Hela området kring gruvhålet och skärpningarna var utmärkta som ett boplatsläge. Två schakt togs upp i närheten av objekt 131 och objekt 132.1 schakten fanns inget av arkeologisk intresse, därför kan området lämnas utan vidare åtgärder.
Objekt 135, Gruvhål och skärpning vid Äskedalsröset, Gruvhålet ligger för sig intill ett mindre bergsparti med en skärpning ca tre meter därifrån. Det går inte att uttala sig mer precist om anläggningens ålder eftersom det inte går att se om den är tillmakad eller krutsprängd. Den ger dock ett klart sentida intryck, därför kan objektet lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt 139, Stensättning. Stensättningen ligger i närheten av Jakobshyttan och boplatsläget objekt 142. Den snittades med maskin vid utredningen och visade sig vara en naturbildning och kan därmed lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt 142, Boplatsläge vid Jakobshyttan intill Stenbäcken. Platsen utgör en sydsluttning ned mot en sankmark där också en offerkälla är belägen (Bankällan). På ett höjdläge ca 100 m mot sydöst ligger ett gravfält som förmodligen kan dateras till äldre järnålder. Marken i området utgörs av mo och platsen utgör ett mycket fördelaktigt läge för en förhistorisk bosättning. Vid utredningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse. Platsen kan lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt 150, Boplatsläge vid Långgölen. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt läge för en förhistorisk bosättning intill sjön Långgölens sydvästra strand. Markunderlaget består av mo. Några hundra meter norr om denna plats finns rester av en kolarkoja (objekt 151) samt väster om järnvägen ett område med kolbottnar, kolarkoja och en källarrum (objekt 152). Vid utredningen på platsen påträffades ytterligare kolbottnar. Kolbottnar utgör formellt inte fornlämning, men ingår som en viktig del av områdets kulturmiljö. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse, varför platsen kan lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt III och UV 4, Fyndplats och boplatsläge vid Godegårds station. Enligt en äldre uppgift skall både skelett, en bärnstenspärla och kol ha påträffats vid byggandet av järnvägen nära Godegårds station. Vid stationen har även en skafthålsyxa från stenålderns slutskede hittats (UV 4). Tillsammans tyder detta på att det kan finnas lämningar av grav- eller boplatser från stenåldern i området. Godegårdsån med biflöden skapar här dessutom ett topografiskt mycket fördelaktigt läge för den typen av fornlämningar (objekt III). Utredningen visade dock att området kring Godegårds station var mycket störd av sentida aktiviteter. Marken i hela området var omgrävd och utfylld med dumpmassor från järnvägen samt rester av det rivna stationshuset. Vid utredningen hittades därför inget av arkeologiskt intresse varför platsen kan lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt II, Boplatsläge vid Hälla. Detta område ligger i närheten av Godegårds kyrka och Godegårdsån i en ganska kraftig östsluttning. I området drogs ett schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades, området kan därför lämnas utan vidare åtgärder.
Objekt I, Boplatsläge invid Godegårds kyrka.
Området ligger på kanten av en åsrygg ca 150 meter väster om Godegårds medeltida kyrka och ca 300 meter sydväst om By, där det år 1655 omtalas en nedlagd hytta. Inom undersökningsområdet, som ligger i åkermark, fanns i ytan en tämligen stor mängd slagg och en del järnföremål. Slaggen var till allra största delen sk bottenskållor men det fanns även enstaka bitar masugnsslagg.
Vid utredningen grävdes tolv schakt och i fem av dessa fanns det anläggningar, ugnar och gropar, som verkar ha med järnhantering, fr a smide, att göra. I flera av anläggningarna fanns järnföremål, bottenskållor och i anslutning till en av ugnarna låg en orange tunnformig pärla. Denna anläggning daterades med hjälp av 14-C till högmedeltid. För denna plats föreslås en förundersökning.

		1720		Godegård, Degerön		220-3687-99		422-4095-1999		UV Öst		Lars Z Larsson		1999		991007-991007		särskild utredning		grav		true		odaterat				Med anledning av vattenledning utfördes en utredning, etapp 1.
Utredningen resulterade i att två platser, där möjliga fornlämningar finns, föreslogs för fortsatt utredning i form av sökschaktsgrävning. Härutöver finns två områden med kulturlämningar, där särskild hänsyn bör tas.

		1721		Brånnestad		220-12906-99		606/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991211-991211		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen omfattade dels sträckningen för VA-schaktet dels platsen för trekammarbrunn och även en mindre yta som så småningom skall bebyggas med garage. Det fanns skäl att misstänka att gravfältet Gistad 77:1 kunde sträcka sig in på den berörda tomten. Undersökningen visade att så inte var fallet, det enda som påträffades var två mindre sot/kolfläckar som dock torde vara recenta. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1722		Dövehus, Bengtstorpet		220-12751-99		632/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000120-000120		särskild utredning		fossil åker		true		odaterat				Med anledning av planerad jord- och luftledning utfördes en utredning, etapp 1.
I utredningen ingick kartstudier och besiktning i fält. 
Efter kartstudier kunde det konstateras att det inom området för den planerade ledningssträckningen inte fanns några registrerade fornlämningar. Området visade sig dock vara sparsamt inventerat, varför en besiktning i fält var motiverad.
Vid besiktningen i fält studerades samtliga stolp- och stationsplatser, samt de planerade jordkablarnas sträckningar. Det kunde vid besiktningen konstateras att stolparnas placering inte riskerade att beröra några dolda fornlämningar. Vid ett par platser kunde dock fossil åkermark och ett mycket bra boplatsläge noteras (se bifogad karta). Boplatsläget vid Drättinge utgörs av en flack sydvästsluttning på en markant höjdrygg. Den fossila åkermarken består i åkrar om ca 50 x 20 m, omgivna av låga röjstensvallar. Idag är området hagmark. Varken boplatsläget eller den fossila åkern kommer att påverkas av arbetsföretaget.
Vid Dövehus kommer ny jordkabel att läggas i åker/hagmark. Denna lokal utgörs av en flack sydöstsluttning och såväl markförhållanden som topografi talar för att detta är ett mycket bra boplatsläge (se bifogad karta). Kabelns exakta sträckning är inte fastslagen, varför den inte är markerad på kartan. Här föreslår undertecknad att en utredning etapp 2 utförs innan kabeln läggs. Enligt diskussion i fält bör denna genomföras genom upptagande av ett antal provgropar, varefter kabeln kan plöjas ner.
Beslut om eventuella vidare antikvariska åtgärder fattas av Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		1723		Dövehus		220-2864-00		161/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000323-000323		särskild utredning				true						Med anledning av jordledning utfördes en utredning etapp 2. 
Utredningen hade föregåtts av en utredning etapp 1, vilken visade att platsen för jordkabeln var ett mycket bra boplatsläge.
Undersökningen genomfördes genom att fyra provgropar togs upp med grävmaskin. Schakten kontrollerades och då inga dolda fornlämningar påträffades kunde plöjning av kabeln genomföras.

		1724		Drättinge		220-816-00		94/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000425, 000425		särskild utredning		grav		true						Med anledning av planerad golfbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp1.
Utredningen omfattade ett ca 100 ha stort område som bestod av skog, åker- och betesmark. De östra och södra delarna av området utgjordes till största delen av skogsmark med berg i dagen och däremellan sankmarker. De mellersta delarna bestod till största del av betesmark och framförallt stora åkerytor. Den norra delen dominerades av betesmark med berg i dagen. I väster fanns en markant höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Höj dryggens norra del var skogsbeklädd emedan den södra utgjordes av betesmark.
Det aktuella området är rikt på fornlämningar och i den planerade golfbanans närområde finns ett flertal fornlämningar. De enligt fornlämningsregistret registrerade lämningarna finns främst i områdets sydvästra delar. De ligger på den markanta höj dryggen och utgörs av stensättningar som till största delen är kvadratiska men även runda (Gammalkil 107:1-3, 121:1, 132:1, 133:1-2 och 134:1).
Vid utredningen avsöktes hela det aktuella exploaterings området. Resultatet blev att flera lämpliga boplatslägen påträffades i betes- och åkerytor. De tydligaste indikationerna fanns i en större åkeryta på den mellersta delen av området men även söder om torpet Hagalund och på den västra kanten av den markanta höjdryggen. Här bör sökschakt dras för att utröna om det finns fornlämningar på dessa platser. I kanten av utredningsområdets sydvästra del ligger tre stensättningar på krönet av en svag moränhöjd. För att få en begränsning av denna fornlämning bör schakt dras intill denna fornlämning. På kanten av den markanta höjdryggens högsta punkt påträffades ett oregistrerat gravfält. Det låg i en uppvuxen granskog och flera av gravarna var bevuxna med träd. Gravfältet bestod av fem övertorvade stensättningar med varierande storlek på mellan 1-3,5 m i diameter och höjder på ca 0,3 m.
Resultaten från utredningen medför att en utredning, etapp 2, är nödvändig inom de områden som bedömts som lämpliga boplatslägen samt på gravfältet. Beslut om fortsatta antikvariska åtgärder fattas av Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten.

		1725		Norsholms gårdsområde mfl		220-14090-90		1950/91		UV Mitt		Ulf Stålbom		1991		910326-910326		särskild utredning				true						Med anledning av detaljplaneläggning utfördes en specialinventering.

Undersökningsområdet utgör ett barrskogsklätt, kuperat skogsparti i anslutning till Motala ström.
Topografin i området och närheten till registrerade gravfält och stensträngssystem motiverade en specialinventering.
Vid inventeringen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1726		Värö, Stora Skonberga, Slycke mfl		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand, Annika Helander, Mats Larsson, Rickard Hedvall		1991		910416-910701		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true						Med anledning av utläggning av rikskabel mellan Linköping och Skänninge utfördes antikvariska kontroller och arkeologiska utredningar vid 19 antikvariskt känsliga områden.
Sex av dessa är redovisade på separata blanketter då de visade sig innehålla fornlämningar.
Tre platser utgjordes av sentida bebyggelselämningar och medförde ingen åtgärd.
Tio platser innehöll inga fornlämningar eller också undveks dessa genom ändring av kabelschaktet.
De tio platserna är följande:
Värö 2:1 Kärna sn. Sandområde ca 55 möh och flera lösfynd från övergången mellan äldre och yngre stenålder. Inga anläggningar eller fynd kunde påvisas. Dock bör det finnas stenåldersboplatser inom området.
Västerby 1:8, Västerlösa sn. Flack höjd bedömdes som troligt boplatsläge.
Västerlösa Skattegård 1:22, Västerlösa sn. Sydsluttande åker med skärvig sten i ytan. Bedömdes som troligt boplatsläge.
Stora Skonberga Mellangården 2:2, Normlösa sn. Över en bäck vid gammal bro. Kunde vara ett vad.
Stora Skonberga gamla bytomt Mellangärden 2:2, Storgården 8:9 Normlösa sn. Schaktet gick genom bytomten. Det fanns mörkfärgade fyllnadsmassor nedanför höjden där tomten låg. Kabeln följde en väg som skar ner i den ursprungliga marken, där inget kunde observeras. Bytomtens lagskydd kvarstår dock.
Stagelstorp 11:21, Järstad sn. Bra hamnläge i en liten bukt där Skenaån och Svartån flyter samman. Inget av arkeologiskt värde kom där.
Östanbäck 1:2, Vallerstad sn. Sydsluttande sandområde vid Skenaån bedömdes som bra stenåldersboplatsläge. Inget av intresse påträffades. Området ligger inte långt från stenålderboplatsen vid Klackeborg.
Skänninge stad intill fornl 5. Inga lager av intresse från den medeltida staden påträffades.

		1727		St Lövingsborg, Borneholm, Hulje		220-645-91		3833/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910523-910527		arkeologisk förundersökning, särskild utredning				true						Med anledning av en ny telekabel mellan Skänninge och Mjölby utfördes en antikvarisk kontroll och en utredning.
Den antikvariska kontrollen utfördes vid Hulje gamla bytomt.
Inget av arkeologiskt intresse kom i schakten norr om tomten. Lagskydd kvarstår på bytomten söder därom.
Vidare utfördes två arkeologiska utredningar på två topografiskt lämpliga boplatslägen på höjder med sandjordar. Inget kunde konstateras i det upptagna schaktet.

		1728		Skänninge, Bjälbo, Appuna, Väderstad mfl		220-3724-91		4259/91		RAÄ		Bengt Elfstrand, Peter Zetterlund		1991		910607-910607		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		fyndplats, skålgropar, bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ny telekabel drogs mellan Skänninge och Ödeshög utfördes antikvariska kontroller och arkeologiska utredningar.
Sammanlagt 19 platser var markerade, varav två redovisas på separata blad och på de övriga 17 platserna påträffades på tre ställen, förutom de redan registrerade fornlämningarna, inget av arkeologiskt intresse. Fyra lägen undveks genom ändrade sträckningar och tio områden grävdes utan Riksantikvarieämbetets vetskap.
Bl a passerades Bjälbos, Östads och Häjlas bytomter och tvärsigenom en oregistrerad bronsåldersboplats vid Valltorp i Appuna sn. Boplatser misstänktes finnas vid ytterligare fem av de ovan 17 nämnda lokalerna. Även ett vadställe vid Åbykvarn där en bronsyxa hittats. Resten utgjordes av redan registrerade skålgropsförekomster på berghällar i närheten av kabelschaktet.

		1729		Borg, Östra Eneby, Kvillinge		220-8264-91		4425/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910701-911003		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, skålgropar, grav, gravfält		true		yngre bronsålder, järnålder				Med anledning av den planerade sträckningen av E4:an förbifart Norrköping, samt anslutningsvägar och trafikplatser i samband med denna, utfördes arkeologiska utredningar och förundersökningar.

Vid arbetet upptogs provschakt inom de aktuella områdena. Tre av de berörda områdena har tidigare (1990) varit berörda av utredningar. Det nu utförda arbetet är delvis en komplettering av detta. Numreringen av områdena följer den tidigare använda.
Inom område 5 intill Borgs säteri påträffades i sträckningen för en korsande väg, fortsättningen på ett kulturlager som påträffades i motorvägssträckningen 1990. Ytterligare ett område med boplatslämningar i form av stolphål, påträffades. Lämningarna har preliminärt daterats till yngre järnålder.
Vid provschaktningar inom område 8 intill Ö.Eneby prästgård, påträffades inget av arkeologiskt intresse i sträckningen för den s.k. Kyrkvägen.
I område 14 - Kvillinge 6:1-6 - vid Ringeby påträffades ett gravfält av äldre järnålderskaraktär vid en förundersökning 1990. Den kompletterande förundersökningen företogs eftersom vissa förändringar av motorvägens planerade sträckning skett. Gravöverbyggnader och boplatslämningar i form av härdar och stolphål, påträffades också inom den nya sträckningen. Boplatslämningarna är troligen från yngre bronsålder - äldsta järnålder. Gravarna är från äldre järnålder, möjligen med en början i bronsålder.
Inom område 17 nära Skälstad påträffades inget av arkeologiskt intresse i provschakten. På en berghäll som kommer att beröras av den nya sträckningen av väg 51, påträffades dock 17 st. skålgropar.
Område 19 ligger intill gravfältet Kvillinge 13:1, nära Ringeby gård. Vid provschaktningarna inför en ny lokalväg till gården, påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1730		Mjölby, Högby, Hulje, Stora Skogsjö		220-13987-91		7836/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		911206-911206		särskild undersökning		boplats		true						Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.
Tre stolphål och två härdbottnar undersöktes under ett 0,30 m djupt plöjskikt i åkern. I åkerytan fanns skärvsten. Stolphålen stod på rad med jämna mellanrum och kan vara efter ett stängsel eller en byggnad. Detta går ej att avgöra pga dess fragmentariska skick. Härdbottnarna var 1,5-2,0 m stora och innehöll skärvsten, kol och sot och kan möjligen vara åkerhärdar eller resterna efter en bortplöjd boplats. Anläggningarna går ej att datera.

		1731		St Åby, Rök, Heda		220-1346-92		6025/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1992		920213-920213		särskild utredning		grav, skärvsten, odlingsrösen		true						Med anledning av byte av kraftledningsstolparna utfördes en specialinventering av två alternativa sträckningar i St Åby, Rök och Hede socknar.
På fastigheterna Stubben och Frösäng i St Åby sn hittades stensättningar på två ställen, en skärvstensförekomst, odlingsrösen på tre ställen och en bebyggelselämning. Vid Millingstorp i Rök sn ligger en trolig boplats med skärvsten i åkern sydväst om gårdsbebyggelsen.

		1732		Mjölby, Högby		220-1352-91, 220-13987-91		7836/91		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920413-920427		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum, tidigneolitikum		keramik, kvarts, flinta, trindyxa, slipad flintyxa		Med anledning av planerad ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
I samband med en arkeologisk utredning i form av provschakt påträffades anläggningar av boplatskaraktär inom mindre områden. Dessutom påträffades lösfynd, bl.a. en trindyxa, som indikerade stenåldersbosättningar. Förundersökningen hade som målsättning att begränsa och datera eventuella boplatsområden. Ett betydande problem, i samband med förundersökningen var att området varit skogsbevuxet ända tills 1960. Detta innebar att betydande mängder rotvältor fanns inom området vilket medförde en del tolkningsproblem. Det visade sig också ganska snart att översandning förelåg. Vid djupschaktning påträffades tydliga lager med flygsand. Därunder kunde gråbruna, svagt humösa, sandlager iakttagas. Sistnämnda lager innehöll kvarts, flinta och i några fall även keramik av tidigneolitisk karaktär.
Sammanlagt kunde fyra områden med anläggningar av boplatskaraktär konstateras inom den här aktuella delen av vägen. I den sydligaste delen av undersökningsområdet påträffades ett mindre antal härdar och stolphål inom ett uppskattningsvis 400 kvm stort område. Inga fynd påträffades (Mjölby 243:1).
Ca 30 meter norr om ovan nämnda boplatsyta påträffades ett likartat område av ungefär samma omfattning. Här påträffades flinta, keramik och kvarts. Denna boplats var till större delen översandad (Mjölby 243:1).
Den tredje ytan inom vilken anläggningar och fynd påträffades är belägen ett par hundra meter norr om Mjölby 243:1. En härd samt indikationer på stenåldersbosättning i form av en trindyxa påträffades (Högby 88:1).
Inom det här aktuella områdets nordligaste del påträffades anläggningar samt fynd av neolitisk keramik samt en mindre del av en slipad flintyxa.
Anläggningarna bedömdes som osäkra då en betydande mängd rötter fanns i området. (Högby 86:1).
Sammanfattningsvis kan sägas att fyra ytor med indikationer på bosättning från mesolitisk tid och fram i neolitikum påträffades i samband med förundersökningen.

		1733		Lilla Skogssjö		220-13987-91		7836/91		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920504-920610		särskild undersökning		boplats		true		mesolitikum, tidigneolitikum, senneolitikum		flinta, kvarts, keramik, bergart,  brända ben, grönsten, hasselnötter		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.

Vid undersökningen visade det sig att den antagna boplatslämningarna Högby 88:1 endast utgjordes av rester av rötter och trädfärgningar från den skog som vuxit i området fram till 1960. Två härdrester kunde dock konstateras vid utredningen. Vid redovisningen nedan börjar vi i söder med Mjölby 243:1, del 1.
Boplatsområdet utgöres egentligen av två skilda boplatsytor, en övre och undre yta. Boplatsytorna var skilda åt av ca 0,2 m flygsand. Lämningarna utgjordes av härdar, gropar och stolphål. Fynmaterialet utgöres av kvarts, flinta,bergart och brända ben och hasselnötter. Två C-14 dateringar föreligger: 6680+/-50 BP; 7690+/-50 BP.
Mjölby 243:1, del 2 var belägen ett tjugotal meter norr om ovan nämnda boplats. I samband med förundersökningen kunde det även här konstateras översandning. Under flygsanden påträffades ett upp till 0,15 m tjockt kulturlager bestående av svagt gråaktig sand. I anslutning härtill påträffades ett antal härdar, stolphål och gropar. Ett femtiotal kvadratmeter grävdes rutvis. Fynden utgöres av flinta, kvarts, keramik, bergart och brända ben. Keramiken daterar boplatsen till den äldre delen av tidigneolitikum. Boplatsen omfattar totalt ca 200m2 varav delar var skadade av rötterna till de träd som funnits på platsen. En uppdelning av boplatsytan i en verkstadsdel med flinta, kvarts och grönstensavslag och en "boplatsdel" med keramik kunde konstateras.
Högby 86:1 var belägen ca 100 m norr om de båda ovan nämnda boplatserna. Här hade i samband med förundersökningen påträffats keramik och flinta samt spår efter vad som då tolkades som anläggningar. Det visade sig att anläggningarna enbart utgjordes av spår av rötter och träd.
Något kulturlager påträffades inte på platsen utan fynden, huvudsakligen, keramik påträffades direkt i sanden. Under ett relativt fyndtomt skikt på ca 0,05 m vidtog ett fyndförande skikt på upp till 0,15 m. Därefter avtog fyndfrekvensen markant. Fynden utgöres framför allt av keramik men även en del flinta, kvarts och brända ben påträffades. Det fyndförande lagrets utsträckning kunde begränsas och omfattar ca 200m2. Endast ett fåtal anläggningar påträffades och då i form av stolphål. Boplatsens datering är senneolitikum.
De under förundersökningen antagna boplatslämningarna Högby 88:1 visade sig i samband med slutundersökningen enbart utgöras av spår efter rötter

		1734		Gärstadverken		220-2548-92		160/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920505-920507		särskild utredning		gravfält, grav, boplats		true		bronsålder, äldre järnålder		Brända ben, leklining, oidentifierbart järn		Med anledning av nybyggnadsarbeten utfördes en arkeologisk utredning och en provundersökning.
Inom Gärstadverkens område finns fyra fornlämningar registrerade; Rystad 37:1 och Rystad 131:1, 132:1 och 133:1.
Fornlämningarna som visat sig bestå av ett stort sammanhängande gravfält med underliggande boplatslämningar undersökts till största delen 1974 (Rapport UV 1980:44) och 1980-81.
Arbetet 1992 gick ut på att utröna omfattningen av ev kvarvarande lämningar på tre lokaler:
1. Infarten, ny besökslokal, ev boplatslämningar under plogdjup?
2. Höjden V om verket, kommande exploatering, omfattning av
resterande delar av Rystad 37:1?
3. Höjden O om verket, utbyggnad av verket, lämningar av Linköping 133:1?
Provundersökningen visade att det inom område l fanns lämningar av boplats under plogdjup i form av stolphål och mörkfärgningar. 4 anläggningar dokumenterades.
Inom område 2 påträffades ett flertal stensättningar, ej synliga ovan mark. Dessa visade att hela den kvarvarande höjden var tätt belagd med gravar, antalet kan uppskattas till minst 20 eller upp mot 50 med tanke på resultaten av 1980-81 års undersökning.
Inom område 3 påvisade endast l osäker gravanläggning. Hela området var täckt av avfallssten varför stenlagda gravanläggningar var svåra att påvisa. Enstaka anläggningar kan finnas kvar på ytan men några omfattande lämningar kan knappast komma ifråga.

		1735		Järnstad mfl		220-8745-91		5992/92		RAÄ		Lars Z Larsson		1992		920406-920522		särskild utredning		hålväg, grav, skålgropar, kolbotten, torpl, fossil åker, stensträng, stensträngssystem, gravfält, boplats, röjningsröseområde, fornlämningsliknande lämning, stenröjda ytor, ristning, bytomt/gårdstomt		true		bronsålder, järnålder, nyare tid				Med anledning av planerad ny motorväg utförds en arkeologisk utredning i form av en specialinventering längs den cirka 3,5 mil långa sträckan, med en bredd av 200 meter.
Vägen är planerad att följa den nuvarande sträckningen mellan Mjölby och Väderstad där vägbanan breddas. Från Väderstad till Stora Åby planeras en ny väg genom Väderstads, Röks och Stora Åby socknar.
Området mellan Väderstad och Mjölby är mycket fornlämningsrikt med synliga lämningar främst från bronsålder och äldre järnålder i form av älvkvarnsförekomster samt stensättningar med stenfyllning. Dessa förekommer vanligen i brytzonen mellan den öppna slättbygden och skogen i söder.
Resterande sträcka genom Rök till Stora Åby går i huvudsak lite vid sidan av den nuvarande bygden och berör till största delen skogsbygden med mer sporadisk fornlämningsförekomst.
Sammanlagt berördes 32 tidigare registrerade fornlämningslokaler. Dessa utgjordes främst av gravar och stenssträngssystem i området mellan Väderstad och Mjölby. I det andra området var framför allt torplämningar registrerade.
Vid specialinventeringen registrerades ytterligare 40 lokaler med bl a drygt 40 nyupptäckta gravar, 59 stensträngar med en sammanlagd längd på drygt 7,5 km, 2 älvkvarnsförekomster, 4 hålvägssystem och 2 områden med fossil åkermark. Till detta skall läggas ett flertal nyregistrerade torplämningar.
Dessutom färdigställdes i samband med specialinventeringen historiska kartöverlägg över 22 berörda registerenheter.

		1736		Gärstadsverken		220-2548-92		160/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920505-920518		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		mesolitikum, odaterat		(flinta)		Med anledning av uppförandet av en ny besökslokal vid Gärstadverken utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området är beläget strax innanför grindarna till verket på stadsäga 2912, tidigare Mörtlösa Västergård.
Inför en planerad stentäkt och inför uppförandet av själva Gärstadverket utfördes 1974 resp 1980-81 större arkeologiska undersökningar av fornlämningarna Rystad 37:1 (även Linköping 297:1), Rystad 132:1 och 133:1. Fornlämningarna utgjorde ett samlat gravfält med underliggande boplatslämningar, allt inom Gärstadverkens område. Vid undersökningarna påträffades ett stort antal stensättningar och boplatsanläggningar från bronsålder/äldre järnålder. En stor del av gravfältet Rystad 37:1 kvarligger inom verkets område.
Det aktuella området, omr l, gränsar i NV direkt till den bevarade delen av gravfältet.
Vid provundersökningen av området påträffades stolphål och mörkfärgningar i leran under plogdjup.
Vid förundersökningen påträffades ett mycket stort antal liknande anläggningar på samma nivå. Bland mörkfärgningarna fanns två gropar innehållande svartfärgad sand. I dessa gropar påträffades ett stort antal slagna flintor av mesolitisk typ.
Undersökningen visade att groparna var rester av trädplantor. Plantorna var importerade från Danmark kring 1980, varvid fynden följt med plantatan. Även leran som innehöll stolphålen var sekundärt påförd.
Inga fornlämningar i ursprungligt läge fanns inom byggnadsytan.

		1737		Hälja, Skinnaretorp		220-13846-92		354/93		RAÄ		Lars Z Larsson		1992		921006-921006		särskild utredning				true						Med anledning av ny luftledningssträckning för högspänningskabel utfördes en arkeologisk utredning i form av specialinventering mellan Häljla (Röks sn) och transformatorstationen i Skinnaretorp (Stora Åby sn).
Vid inventeringen kunde konstateras att det i åkermark fanns spridd skärvstensförekomst. Inget var dock så pass samlat att det var möjligt att avgränsa eventuella boplatser el dyl. Det fortsatta arbetet föreslogs att göras med antikvarisk kontroll i samband med nedsättande av stolpar och stag. Inga andra kända fornlämningar berördes vid stolpplatserna.

		1738		Kurum, Åkmossen mfl		220-10009-92		8054/92		UV Linköping		Annika Helander		1992		921221-921023		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, fyndplats, bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid, odaterat		bränd lera, skifferbryne, kvartsavslag		Med anledning av planerad rikskabeldragning mellan Valdemarsvik och Gamleby utfördes arkeologiska utredningar och antikvariska kontroller utmed stäckningen i Östergötland län, dvs mellan Valdemarsvik och Västerrum.
Kabeln var planerad att dras invid ett antal fornlämningsområden med registrerade stensättningar, skärvstenshögar, röjningsrösen och fyndplatser. Åtta lokaler utmed den planerade sträckningen bedömdes vid besiktningen som känsliga ur antikvarisk synpunkt. Detta med anledning av de näraliggande fornlämningarna samt de topografiskt lämpliga boplatslägena på sandjordar. Vid tre av de åtta platserna planerade kabeln att dras invid äldre bybebyggelse, som kan ha uppstått redan under medeltid.
Vid två av bytomterna, Ingelsbo och Långrodna, påträffades större stenar, 0,2-0,4m stora, nedpressade i bottenleran, tätt inpå varandra. Bredden på stenraderna var ca 0,5m. Dessa lämningar har sannolikt varit hägnader eller gärdesgårdar som fungerat som gränsmarkeringar inom byn. På stenraden i Långrodna påträffades en hårt bränd, delvis förslaggad bit lera.
Den tredje bytomten, i Berghamra, saknade denna typ av lämningar. I bottenleran påträffades dock ett skifferbryne.
Vid Åkmossen, Kurum 2:12, påträffades sannolikt en boplats. I en svag sydsluttning framkom en härd. Häri påträffades ett kvartsavslag, liksom i matjorden och i bottenleran.
Kabelns sträckning fick flyttas något vid Långrodna 8:1, där sannolikt en boplats påträffades på ett krön, 25-30 m.ö.h., omgivet av låga bergsklackar och skog. En anläggning med rundad form påträffades och mätte ca 1,5 m i schaktets längdriktning. I ytan syntes skörbrända stenar och kol, och i schaktkanten syntes i profil, ett till färgen mörkbrunt, tunt lager som legat ovanpå den nu synliga ytan. Då storleken var omfattande, formen rund och underlaget sand kan det röra sig om en hyddbotten. Det kan dock vara en större, ordinär boplatsgrop. Inga fynd påträffades i anläggningens yta.

Då ingen karta medföjlde anmälan är det möjligt att ytterligare fornlämningar än de angivna berördes.

		1739		Mjölby stad		220-12423-90		3829/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		910514-910514		arkeologisk förundersökning		grav, hålväg		true		yngre järnålder, medeltid				Med anledning av gasledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Under ett tunt skikt av skogsförna kom gul sand. Inga indikationer på att schaktet skulle beröra fornlämningar kunde påvisas.

		1740		Mjölby		220-1357-91		4782/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		boplats, hålväg		true		mesolitikum, tidigneolitikum, äldre järnålder		keramik, kvartsavslag, slipstenar		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk utredning.
Strax intill den nya sträckningens östra sida ligger en hålväg (Mjölby 233:1) som delvis berörs av vägbygget.
l ett västsluttande sandområde påträffades längst i söder närmast Hulje grustag ett markavsnitt med enstaka krukskärvor som låg direkt i den gula sanden, utan synligt kulturlager. Det fanns också sparsamt med skärvsten inom detta område.
Norr om krukskärvsområdet fortsatte skärvstenen i åkerytan över en stor flack sandhöjd där det påträffades ett antal härdar och mörkfärgningar och sotfläckar under plöjskiktet. Enstaka fynd som två slipstenar och enstaka kvartsavslag var spridda över sluttningen. Tidigare har det påträffats en trindyxa, en skivyxa och en tjocknackig flintyxa.
Området torde innehålla en boplats från övergångstiden mellan äldre och yngre stenålder.

		1741		Sörby, Hulje, Borneholm		220-13987-91, 220-1352-91		4782/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		hålväg, boplats, grav- och boplatsområde, gravfält		true		stenålder, bronsålder, äldre järnålder		keramik, bränd lera, kvartsavslag		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en utredning.
Utredningen kom att beröra sex platser med fornlämningar. Några var registrerade och några inte.
Mjölby 42:1-2, en stensträng, söder om denna hittades en boplats i en sydsluttande åker med skärvsten i ytan. Här påträffades sotfläckar, några härdbottnar, mörkfärgningar, en stensamling, årderspår och enstaka lösfynd som 3 krukskärvor, en bit bränd lera, och ett kvartsavslag. Boplatsen är förmodligen från äldre järnålder.
Mjölby 228:1, stensättningar. Förutom de tidigare registrerade kom i sydöstra kanten av fornlämningsområdet en stenkrets av glest lagda stenar, en stenpackning och några troliga kullfallna resta stenar samt ett röjningsröse. Förmodligen från äldre järnålder.
Mjölby 233:1, hålväg. På västra sidan av hålvägen kom ett sandområde med brunaktig missfärgning och i detta låg krukskärvor (detta område har senare fått fornl nr 242:1 i Mjölby sn. Området går ej att datera på detta stadium.
I åkern norr om krukskärvsområdet och V om hålvägen påträffades enstaka härdbottnar och mörkfärgningar. Av den sistnämnda kategorin är de flesta troligtvis naturliga. I åkerytan ovanpå anläggningarna har det hittats en skivyxa av grönsten, en trindyxa, en tjocknackig flintyxa, några slipstenar och skärvig sten. Detta område har senare fått RAÄ-nummer Mjölby 242:1. Förmodligen från stenålder.
Högby 14:1, visade sig innehålla omarkerade bengömmor intill de tre nämnda resta stenarna. Gravfältet är från äldre järnålder.
På Högby upptäcktes en oregistrerad rest sten intill denna har stensamlingar och packningar som kunde innehålla skelett. I en sotfläck påträffades i ytan en glaspärla. Denna fornlämning har fått RAÄ-nummer Högby 87:1 i fornlämningsregistret. Gravfältet är från äldre järnålder. Norr om gravfältet förmodades att det kunde finnas en boplats. Inga spår efter en sådan kunde spåras där. De ovan nämnda fornlämningarna kommer att förundersökas och undersökas.

		1742		Kvarteret Lejonet		220-7148-91		4779/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		911024-911024		särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av husbygge utfördes en utredning.
Undersökningen gjordes i form av provschaktning. Totalt drogs 4 st sökschakt med en sammanlagd längd på 40 m.
Området är beläget på krönet av en större sandig åsrygg, strax söder om ett gravfält, Mjölby 60:1, från äldre järnålder som undersöktes och togs bort 1939.
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar.

		1743		Hulje		220-13987-91		7836/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		911202-911202		särskild undersökning		hålväg		true		romersk järnålder? Folkvandringstid? Yngre järnålder? Medeltid? Nyare tid		järnfragment		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Hålvägen löper parallellt öster om den nya vägsträckningen och i söder viker den av mot sydväst där den skurits av vid en grustagskant. Här undersöktes en ca 25 m lång sträcka av hålvägen som skurit ner i åsen. I botten på vägen var åsgruset något hårdpackat och i kanterna syntes flacka uppkastade vallar. Hålvägen hade samma uppbyggnad i den norra undersökta änden men här fanns också enstaka skärvstenar på vägytan. Några järnfragment påträffades i hålvägen.

En ensamliggande grav från äldre järnålder (se Mjölby 242:1) låg några m V om hålvägen liksom ett område med krukskärvor som kan tyda på att hålvägen i sitt äldsta skede kan vara från romersk järnålder. Samma väg finns också markerad på 1600-tals kartor över Hulje by.

		1744		Hulje		220-13987-91		7836/91		UV Mitt		Beng Elfstrand		1991		911203-911216		särskild undersökning		boplats		true		neolitikum? Äldre järnålder		keramik, yxfragment		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Undersökningen berörde en ca 1200 m2 stor yta på stadsäga 1403. I en sandig västsluttning kom ett gulaktigt lager ca 0,20 m under ett grått sandskikt under torven. I det gulaktiga lagret som sträckte sig inom ett 60x30 m stort område med enstaka skärvstenar i, kom enstaka krukskärvor glest spridda i provgroparna som togs upp. I en av dessa påträffades även ett trindyxefragment. Två fosfatlinjer upptogs västerut som visade på några förhöjda värden som kan tyda på att det undersökta området är västra utkanten av ett boplatsområde eller en tillfällig vistelseplats under stenålder eller äldre järnålder.
I norra delen av det undersökta området påträffades en ensamliggande grav som innehöll rena brända ben i en ansamling under en uppkastad ca 4m stor sandhög. Graven är förmodligen från äldre järnålder och kan möjligen ha ett samband med hålvägen (Mjölby 233:) som löper förbi dess östra sida.

		1745		Mjölby		220-13987-91		155/92, 7836/91		Östergötlands länsmuseum, UV Mitt		Olle Hörfors		1992		920406-920407		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		yngre bronsålder, förromersk järnålder		Hälleflintavslag, kvartsavslag, mynt (Kristina 1/4 öre), recent spelkula, malsten		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Arbetet utfördes i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV-Mitt, Linköping och Östergötlands länsmuseum.
Förundersökningen berörde en 125 kvm stor yta i fornlämningens östra del där endast en stensamling (två osäkra stensättningar) fanns registrerade i fornminnesregistret.
Vid förundersökningen avtorvades hela området varvid en kvadratisk och en rund ofylld stensättning och 3 stolphål påträffades. Utanför den av exploatering direkt berörda delen av fornlämningen påträffades dessutom ytterligare en stensättning (rund med mittblock) samt en malsten.

		1746		Mjölby		220-13987-91		155/92, 7836/91		Östergötlands länsmuseum, UV Mitt		Olle Hörfors		1992		920408-920430		särskild undersökning		gravfält		true		yngre bronsålder, förromersk järnålder		bältesringar av brons, keramik, harts, brända ben, hälleflinta, kvartsavslag, malsten, slagg		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Arbetet utfördes i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV-Mitt, Linköping och Östergötlands länsmuseum.
Undersökningen berörde en 125 kvm stor yta, sammanlagt undersöktes 6 anläggningar, 2 gravar, 3 stolphål och en stenrad.
De båda gravarna var ofyllda stensättningar med kantkedjor av ca 40-50 cm stora stenar, den ena kvadratisk, den andra ursprungligen rund. I båda gravarna påträffades ett par från varandra avskilda förekomster av keramik och/eller brända ben. I den kvadratiska stensättningen (Anl 1) fanns dessutom en brandgrop innehållande kol, brända, tvättade ben, keramik och ett hartsfragment. I båda gravarna påträffades bältesringar av brons.
Keramiken var av gräsavstruken slät äldre järnålderstyp.
Under gravarna påträffades ett boplatslager i vilket glesa förekomster av anläggningar (stolphål) och fynd (hälleflinta och kvartsavslag och ett fåtal keramikskärvor) kunde dokumenteras.
Vid undersökningen påträffades en skålgropsförekomst och en malsten i anslutning till det undersökta området. Samtidigt karterades ytterligare två tidigare ej inventerade stensättningar och en rest sten strax V om utgrävningsområdet.

		1747		Sörby		220-13987-91, 220-1352-91		7836/91		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1992		920413-920413		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre järnålder		keramik		Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Undersökningsområdet var beläget i en syd-östsluttning, med början ca 20 m söder om en stensträng. Norr om det aktuella området var åskrönet beläget, där en stor mängd skärvig sten var synlig i åkerytan. Skärvig sten var synlig även i sluttningen. Vid förundersökningen öppnades schakt med hjälp av en grävmaskin.
Anläggningar av boplatskaraktär påträffades, såsom härdar, gropar och mörkfärgningar. Dessa var belägna främst i områdets nordliga delar, närmast krönet, där sannolikt boplatsens centrum år beläget. Anläggningstätheten avtog längre ned i sluttningen och boplatsens utbredning inom vägområdet bedömdes upphöra. Vid undersökningstillfället påträffades keramik av äldre järnålderskaraktär.

		1748		Sörby		220-13987-91		7836/91		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1992		920421-920430		särskild undersökning		boplats		true		romersk järnålder, folkvandringstid		keramik, bränd lera, brända ben		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Området utgjordes av åkermark där dess nordliga del var belägen invid en platåliknande avsats och dess mellersta och södra del i tämligen kraftig sydöstsluttning. I åkermarkens yta syntes en stor mängd skärvig sten, med koncentration till den nämnda platån, belägen strax utanför undersökningsområdet. Denna platå är ett lämpligt boplatsläge och utgör sannolikt dess centrum.
Vid undersökningen påträffades boplatslämningar som tyder på nämnda förhållande. I området närmast platån, och söder om denna, påträffades tätt placerade härdar, gropar och stolphål. Åt väster och längre söderut i sluttningen påträffades anläggningar av samma typ, men glesare. I och utanför anläggningarna påträffades keramik, bränd lera och även brända ben.
Boplatslämningarna bildar ingen struktur, såsom huskonstruktioner eller dylikt. Detta samt spridningsbilden visar på att det undersökta området utgör en perifer del av en boplats vars centrum är beläget nordost om den planerade vägen. Boplatsen är belägen i direkt anslutning till en stensträng. Denna undersöktes under 1991 varvid två kolprover togs, och analysresultaten visar på romersk järnålder och folkvandringstid. Sannolikt tillhör stensträngarna boplatsen, vilket daterar även boplatsen till denna tid. Vid undersökningen påträffades inget som motsäger denna datering.

		1749		Södra Berga		220-5928-92		6544/92		UV Linköping		Annika Helander		1992		920901-920901		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.
Området är beläget på ett större impediment med rester av bebyggelsen Ödegården, som troligen är en utflyttad gård från Södra Berga. På impedimentet, som var bevuxet med träd och buskar, stod en milstolpe, som flyttats från sitt ursprungliga läge.
Invid det planerade bebyggelseområdet, på impedimentets södra del, iakttogs vid besiktningen skärvig sten i intilliggande åker. Sydsluttningen kunde utgöra ett boplatsläge, varför en utredning genomfördes inom området för planerad bebyggelse.
Med hjälp av en grävmaskin öppnades fyra schakt i området. I den norra delen låg berg i dagen, och för övrigt utgjordes marktypen av mjälablandad lera. På leran fanns över stora delar ett påfört lager av sand och tegelkross som stört bottennivån. I den västra delen av exploateringsområdet, invid milstolpen, påträffades en recent härd. Här påträffades även en anläggning som närmast kan benämnas härdrest - en stensamling med bitvis svag sotinblandning. Denna var svår att datera då inga fynd påträffades. Möjligen är den förhistorisk, men mer troligt är att den är sentida. Eventuellt är lämningarna spår efter den tid då Ödegården var i bruk.
Inga ytterligare åtgärder kommer att utföras i området, då inga fornlämningar påträffades. Milstolpen kommer dock att placeras på sitt ursprungliga läge, invid Riksväg l mellan Sya och Mjölby.

		1750		Kvarteret Hövitsmannen		220-10893-92		7620-92		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1992		920924-920924		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en antikvarisk kontroll, samtidigt med en geoteknisk.
Enligt uppgift skall kvarnar ha legat nära Svartån under medeltiden. Provgropar togs upp inom kvarteret varvid det kunde konstateras husgrunder från 1800-talet med 2,40 m djupa källare. Under källargolvet kom gult hårdpackat grus. Källarna var utfyllda med fyllnadsmassor som enbart bestod av maskinslaget tegel och bruk. Inga mörkfärgningar förutom tegelresterna kunde skönjas i de provgroparna som togs upp. På några ställen kom berg i botten under det gula gruset. Husen och fyllnadsmassorna är från sent 1800-tal.

		1751		Hulje		220-13987-91		7836/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1992		921212-921212		särskild undersökning		boplats		true						Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undesökning.
En härd som låg ca en halvmeter ner i sandmarken i västsluttningen undersöktes. Det är oklart om härden legat under ett flygsandslager som täckte en stenåldersboplats eller om den tillhör ett yngre skede i samband med plöjning. Marken ovanför härden var delvis nerschaktad pga att en dumphög av stubbar placerats där. Härden var ca l m stor och innehöll skärvsten. Det låg även skärvsten ovanför härden.

		1752		Mogata kyrkogård och tingsplats		220-8869-92		436/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930329-930331		arkeologisk förundersökning		tingsplats, tingshus		true		medeltid, nyare tid		trekantsglas		Med anledning av schaktningar för installation av VA i Mogata kyrka utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen utfördes på Mogata kyrkogård, söder om kyrkan och vid Mogata tingsplats, mellan kyrkogården och Mogata tingshus.
Mogata kyrka från 1800-talet är uppförd ovanpå grunden av den medeltida romanska kyrkan. Grunden av denna äldre kyrka är tidigare framgrävd och dokumenterad. Dess läge är därför välkänt. VA-installationen ägde rum väster om den medeltida grunden som alltså inte påverkades av arbetena.
Schaktet över kyrkogården berörde endast fyllningsmassor ned till en nivå av 1,5 m under nuvarande marknivå. Massorna innehöll relativt små mängder av rasmassor från den äldre kyrkan, och utgjordes huvudsakligen av gråsten av ca 0,4-0,6 m storlek samt sand.
Tingsplatsen anses vara platsen för häradets ting ända från medeltiden. På 1700-talet uppfördes det ännu kvarstående Mogata tingshus på denna plats. Äldre kartmaterial visar att landsvägen mellan Stegeborg och Söderköping tidigare passerade över denna plats.
Över tingsplatsen lades ett 35 m långt schakt fram till en befintlig VA-brunn. Längs hela sträckan kunde ett i regel 0,3 m tjockt kulturlager uppmätas. I ett begränsat parti var tjockleken ända upp till l m. I två områden kunde äldre vägbeläggningar konstateras. Dessutom dokumenterades en större skärvstensförekomst och en 0,7 x 0,4 m stor nedgrävning fylld med skärvig sten.

		1753		Mjölby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		940912-940926		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre järnålder				Med anledning av motorvägsbygge utfördes en förundersökning.

På båda sidor om nuvarande vägen drogs 9 schakt över en flack sandig markhöjd i åker. I åkerytan kom enstaka skärvstenar och därunder rester efter ett kulturlager.
Norr om E4 ligger en kraftigt sönderplöjd boplats. I schakten kom l härd, 3 gropar, 6 mörkfärgningar, l stensamling och l pinnhål. S om E4 konstaterades årderspår på små ytor i ett schakt som är i utkanten av boplatsen.
Lämningarna är förmodligen från äldre järnåldern.

		1754		Högby, Hogsta, Väderstad		220-14394-92		946/93		UV Linköping		Annika Helander		1993		930204-930406		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		bytomt/gårdtomt, byggnad		true						Med anledning av vattenledningsdragning mellan Mjölby, Hogstad och Väderstad, utfördes arkeologiska förundersökningar i form av antikvariska kontroller.
Den ledningsdragning som inom överskådlig framtid är aktuell, är sträckan mellan Mjölby och Hogstad, varför endast tre av nio lokaler nu redovisas. Det är ovisst när dragningen mellan Hogstad och Väderstad blir aktuell.
Vattenledningen är planerad att anläggas utmed Riksväg l, vars sträckning till stora delar är oförändrad sedan 1600-talet. Invid vägen är ett antal fornlämningar belägna, bl.a. bytomter och stensträngar. De tre lokaler som hittills berörts av antikvariska kontroller är Skrukeby Frälsegården 12:5, Kummelby V 10:4 samt delar av Tingshuset Hogstad 1:3, Gissingsvall.
Skrukeby Frälsegården 12:5, Högby sn.
Vattenledningen kommer att anläggas genom en bytomt, markerad på 1700-talskartor över området. Ledningen planerades att läggas i äldre schakt, vilkas exakta dragning det dock fanns svårigheter att återfinna. En antikvarisk kontroll utfördes varvid den äldre avloppsnedgrävningen till stor del kunde följas. Där vattenledningen inte följde avloppsschakten var marken starkt störd av det äldre arbetet, varför inget av arkeologiskt intresse påträffades. Inom tomten drogs 106 löpmeter med ca 2.5m bredd.
Kummelby V, 10:4, Hogstad sn.
Vattenledningen kommer även här att anläggas genom en bytomt, markerad på 1700-talskartor. Namnet indikerar att bytomten haft sitt ursprung i yngre järnålder. Direkt väster om bytomten är ett höjdläge med sydsluttning beläget, vilket kan utgöra platsen för den ursprungliga bosättningen. På höjden finns även röjningsrösen, vilka kan dölja gravar. Inom området drogs 300 löpmeter med ca 2.5m bredd. En sotfläck, 0.2x0.15m stor, som bedömdes som recent, påträffades i sydsluttningen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Tingshuset, Hogstad 1:3, Gissingsvall, Hogstad sn.
Vattenledningen är planerad att anläggas genom Hogstad samhälle, och kommer att beröra platsen för Göstrings härads tingsplats. En äldre järnåldersboplats har sannolikt varit belägen i nuvarande Hogstad, då ett antal stensträngar är markerade på 1793 års karta.
En mindre sträcka inom Hogstad har hittills berörts, i anslutning till tingshuset. Tidigare schaktningar, kabeldragningar och en brunn har här stört den ursprungliga marknivån. Ungefär 50m schakt grävdes, 1.4m breda. Bottenleran påträffades under 0.9-1.1m tjockt lager av fyllnadsmassor.
Områdena lämnas utan ytterligare åtgärder, och vattenledningen kommer att anläggas enligt den planerade sträckningen.

		1755		Hydinge mfl		220-2450-93		2507/93		UV Mitt		Mats Larsson		1993		930405-930407		särskild utredning		boplats		true		romersk järnålder?				Med anledning av planerad ny vägbro samt därtill hörande vägar genomfördes en arkeologisk utredning i form av schaktgrävning.
Tre alternativa vägsträckningar utreddes.
Området är mycket fornlämningsrikt med ett flertal gravfält, ensamliggande stensättningar och stensträngar.
Boplatsområde 1 Detta område är beläget söder om ett impediment bestående av betesmark. Två stensättningar är belägna i vardera ändan av detta impediment. Två parallella schakt drogs inom det tänkta vägområdet som är 10 m brett. Sammanlagt 14 anläggningar påträffades längs med hela impedimentets sydkant. Anläggningarna utgörs av härdar, gropar och stolphål. Sannolikt utgör de påträffade anläggningarna ett utkantsområde till en stor boplats som i så fall är belägen på impedimentet. Röjda, nästan terrasserade ytor, iakttogs på flera platser på impedimentet.
Boplatsområde 2 Området är beläget på relativt flat mark på en begynnande västsluttning. Sammanlagt fyra anläggningar påträffades i schaktet. Av dessa är tre härdar och en grop. Av allt att döma finns anläggningar inom ett begränsat område. Samtliga anläggningar påträffades på en längd av 4 m.
Boplatsområde 3 Detta boplatsområde är beläget på en västsluttning mot ett större impediment. I schaktet iakttogs ett svart, sotigt lager med inslag av bränd lera. En härd påträffade i schaktets östligaste del. Lagret, som kan tolkas som ett kulturlager, kunde följas på en längd av ca 10 m.
Inom övriga delar av de alternativa vägsträckningarna 1,2 och 3 påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1756		Hulje mfl		220-1588-93		2971/93		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1993		930426-930511		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		fossil åker, boplats		true		järnålder				Med anledning av planerad omläggning av väg utfördes arkeologiska utredningar och förundersökningar.
Område l - Hulje 8:1
Den planerade vägen berör området direkt väster om Mjölby 228:1, ett gravfält, vilket delvis undersöktes då väg 32 anlades 1992. En förundersökning utfördes för att begränsa fornlämningsområdet åt väster och norr, där en rondell planeras att anläggas. Norr om fornlämningen påträffades en kraftig härd invid den östra gränsen för korridoren. För övrigt påträffades inga fornlämningar. Området väster om gravfältet visade sig bestå av röjningsrösen av äldre ursprung, samt en rest av en stensträng. Ytterligare en del av en stensträng kunde konstateras, inom gravområdet invid en kvadratisk stensättning.
En utredning utfördes i anslutning till ett större impediment beläget längre norr om gravfältet och strax söder om väg E4. Boplatslämningar påträffades på impedimentets syd- och västsida. Totalt påträffades 20 lämningar, främst i form av mörkfärgningar innehållande sot och bränd lera.
Område 2 - Hulje 8:1
Vägen planeras att anläggas på en höjdplatå, som genomskurits av nuvarande väg E4. Lokalen är belägen direkt söder om E4 och mitt emot på norra sidan finns en skålgropslokal. Vid breddningen av E4 kommer området i direkt anslutning skålgropslokalen förundersökas, varför denna etapp har beskrivits som en del av förundersökningen. Vid undersökningen påträffades boplatslämningar på ett begränsat område invid E4. Sannolikt rör det sig om utkanten av en boplats, som sträckt sig norrut mot skålgropslokalen, men som blivit förstörd vid anläggandet av nuvarande E4. Sammanlagt påträffades 12 boplatslämningar, som huvudsakligen utgjordes av härdar.
Område 3 - Skrukeby 9:3 och 12:5
En arkeologisk utredning utfördes i ett topografiskt lämpligt boplatsområde, mellan en höjdplatå och ett impediment. Vid utredningen påträffades sammanlagt 26 boplatslämningar i form av härdar, kokgropar, och mörkfärgningar. Möjligen utgör boplatsen den vikingatida föregångaren till Hulje bytomt, belägen strax öster om lokalen.
Område 4 - Hulje 8:3
En förundersökning utfördes invid en skålgropslokal, då vägen planerades att läggas i anslutning till denna. Vid provschaktningen påträffades två härdar i vägkorridorens östra del, dvs i området närmast impedimentet med skålgropar. En boplats har kunnat lokaliseras, belägen i nära anslutning till skålgropslokalen, dock i utkanten av vägområdet.
Område 5 - Stg 1422
En utredning utfördes i en sydsluttning på sandjord, belägen på 119-122 m.ö.h. Det topografiska läget, och paralleller till undersökningar 1992 inom näraliggande områden, talade för att platsen var lämplig för bosättning under neolitisk tid. Vid schaktdragning påträffades dock inget av arkeologiskt intresse.

		1757		Skärkind, Gistad, Lillkyrka, Kimstad		220-12452-92		4581/93		UV Linköping		Lars Z Larsson		1993		930908-931017		särskild utredning		stensträngssystem, Grav- och boplatsområde, grav, gravfält, milsten, torp, husgrund, hålväg, skålgropar, fyndplats, skärvstenshög, bytomt/gårdstomt, runsten, avrättningsplats		true						Med anledning av planerandet av en ny regionflygplats mellan Linköping och Norrköping utfördes en arkeologisk utredning, etapp l, i form av en specialinventering.

Området, som uppgår till närmare 5 km2 , berör en fornlämningsrik mellanbygd med talrika synliga lämningar från yngre bronsålder till yngre järnålder. Området bjuder på unika möjligheter att studera odlingslandskapets utveckling från äldre järnålder till historisk tid. Flertalet av de nutida jordbruksfastigheterna har kontinuitet ner i yngre järnålderns byar. Intill många syns än idag de till byarna hörande gravfälten. Spår av den mer spridda bebyggelse som föregick bybildandet finns över hela området i form av husgrundsterrasser, skärvstenshögar samt ovanligt rik förekomst av stensträngar.
Området är forskningshistoriskt intressant då det ligger inom det referensområde som användes vid de stora arkeologiska och kulturgeografiska undersökningarna vid Halleby under 1960-talet samt för undersökningarna kring Fläret i Askeby socken på 1980-talet. Specialinventeringen berörde 82 tidigare registrerade lokaler vilka utgjordes av bl a 340 förhistoriska gravar, en fornborg, 100 stensträngar med en sammanlagd längd av 11210 meter. I samband med utredningen registrerades drygt 40 nya lokaler bestående av bl a 68 forngravar, 25 stensträngar med en sammanlagd längd av 1865 m, 4 husgrundsterrasser, 5 skärvstenshögar, l boplatsvall, 4 älvkvarnar, 3 hålvägar med en sammanlagd längd av 430 m samt en tidigare helt okänd runsten. Dessutom har ett flertal platser med lämpliga boplatslägen föreslagits för vidare utredning.

		1758		Mormorsgruvan, Åtvidaberg, Dalamon		220-2804-94		240/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940419-940909		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true		mesolitikum, neolitikum, medeltid, nyare tid		kvarts (avslag, skrapor), bränt ben, slagg, keramik (Yngre rödgods)		Med anledning av optokabel utfördes en utredning och antikvarisk kontroll.
Området ligger på 75-105 möh. Vid utredningen påträffades spåren efter den äldre bytomten vid Örsätter samt fynd av kvarts vid Örsätter och Närstad.

		1759		Stora Fålåsa, Lilla Fålåsa, Bankeberg		220-6031-94		421-3017-1994		UV Linköping		Lars Z Larsson		1994		940516-940520		särskild utredning		boplats, husgrund		true						Med anledning av fördjupad översiktsplan utfördes en utredning, etapp 1.
Utredningen resulterade i att en fornlämning i form av bebyggelselämningar påträffades samt att 10 objekt anvisades som möjliga fornlämningar. Objekten kräver fortsatt utredning för att konstatera om fornlämning finns.
Ytterligare RAÄ-nummer kan beröras än de angivna då ingen karta medföljde anmälan.

		1760		Rönö, S:t Anna		220-6479-94		412/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940629-940929		arkeologisk förundersökning, särskild utredning				true						Med anledning av en planerad optokabelsträckning utfördes en besiktning inför planerad utredning.
Sträckan schaktades dock innan utredningen kommit till stånd varför Länsstyrelsen i Östergötlands län fattade beslut om en arkeologisk efterkontroll på några platser längs sträckan där risk förelåg att fornlämningar kommit till skada.
Efterkontroll skedde vid Rönö kungsgård / Rönö sund och vid Kåreholm. Inga spår efter skadade lämningar kunde dock iakttas.

		1761		Orlunda, Börstad mfl		220-4607-94		421-4301-1994		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen, Karin Lindeblad		1994		940726-940805		arkeologisk förundersökning		boplats, stadslager		true		odaterat				Med anledning av optokabel utförde en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Inom Vadstena stad drogs schaktet genom sydöstra delen av parken i kv Asylen. Inga spår efter äldre bebyggelse påträffades.
Borstad och Orlunda.
Den planerade optokabeln skulle komma att beröra de västra utkanterna av Borstad och Orlunda bytomter, som båda omnämns i det skriftliga källmaterialet från 1300-tal.
Vid Borstad bytomt grävdes ett ca 100 m långt och 0,5 m brett schakt ned till ren lera. Ett par osäkra anläggningar i form av ett stolphål och en sotlins syntes i profilen. Anläggningarna kan möjligen höra till en förhistorisk eller medeltida bebyggelse på platsen. Några daterbara fynd hittades emellertid inte.
Vid Orlunda bytomt upptogs ett ca 150 m långt och 0,5 m brett schakt som grävdes ned till ren lera. Inga anläggningar eller kulturlager hittades.

		1762		Väg 215		220-3009-94		421-6322-1994		UV Linköping		Lars Z Larsson		1994		940530-940620		särskild utredning		torp, bytomt/gårdstomt, grav, gränsmärke, källa, hålväg, husgrund, byggnad, stensträng, gravfält, pest-/kolerakyrkogård, fossil åker, Fornlämningsliknande lämning		true		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Arbetet utfördes i samarbete med Östergötlands länsmuseum genom antikvarie Anders Persson. Gruppen för agrarhistorisk dokumentation (GAD) upprättade historiska kartöverlägg och utförde en agrarhistorisk landskapsanalys genom Johan Berg. Ansvarig för utredningen var l:e antikvarie Lars Z Larsson.
Utredningen berörde 35 gamla RAÄ-nummer inom socknarna Kimstad och Kullerstad. Dessa utgjordes bl a av gravar, gravfält och stensträngar. Vid specialinventeringen antecknades 31 nya RAÄ-nummer samt på åtta gamla nummer gjordes tillägg eller kompletteringar. De nypåträffade fornlämningarna utgörs av tre gravfält med sammanlagt 46 gravar, tolv ensamliggande, en stenåldersboplats, fem stensträngar, tio torplämningar, sju by-/gårdstomter samt två områden med fossil åkermark. Dessutom föreslogs elva områden med möjliga fornlämningar till fortsatt utredning, etapp2.

		1763		Krakstad, Lilla Ljuna mfl		220-1835-94		421-3137-1994		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1994		940525-940616		särskild utredning		boplats		true		äldre järnålder		keramik, bränd lera		Med anledning av planerad breddning av väg E4 mellan Mjölby och Väderstad utfördes arkeologiska utredningar.
Lundby 5:1, boplatsläge VI.
Platsen utgjorde ett topografiskt lämpligt boplatsläge i sydvästsluttning av moränhöjd, söder om en fyrsidig stensättning. Vid utredningsgrävningen påträffades fyra boplatslämningar i form av stolphålsliknande anläggningar och troligtvis en kokgrop. I anslutning härtill påträffades keramik av äldre järnålderskaraktär samt bränd lera. Boplatslämningarna påträffades på ett lägre parti väster om graven, medan stenpackningar påträffades söder och öster om den nämnda fyrsidiga stensättningen. Stenpackningarna är sannolikt delar av stensättningar och är belägna på ett högre parti.
Hogstads Mörby 2:5, boplatsläge VIII.
Ett boplatsläge på sandig, lättdränerad åkermark. Vid utredningsgrävningen påträffades boplatslämningar på två separata områden, åtskilda av ett mindre vattendrag. Öster om bäcken påträffades två stora härdar samt ytterligare tre anläggningar av förhistorisk karaktär. Väster om bäcken påträffades åtta boplatslämningar såsom gropar, härdar och sotgropar. Skärvsten förekom i matjorden och på bottenmaterialet. Vattendraget har varit bredare, då vattenpåverkat material fanns intill och även spritt i området.
L. Ljuna 3:1, boplatsläge XI.
Lämpligt boplatsläge på lättdränerade jordar i svag östsluttning. Vid utredningsgrävning påträffades dock inget av arkeologiskt intresse.
L.Ljuna 3:1, boplatsläge XII.
Lämpligt boplatsläge på moränmark. Söder om platsen finns en stensträng, och stensättningar. Vid utredningsgrävningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse.
Krakstad 3:1.
Området är beläget norr om ett gravfält med minst fem runda stensättningar, och en osäker stensättning. Vid utredningsgrävningen påträffades dock inga gravar eller annat av arkeologiskt intresse.

		1764		Mjölby, Hogstad, Väderstad		220-1835-94		421-3137-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Peterson		1994		940606-940704		särskild utredning		boplats, grav, fossil åker, torp		true						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning, etapp 2. 

Väderstads socken:
Lundby 1:3, Väderstad 234:1 (osäker stensättning).
Vid utredningens andra etapp påträffades en stensättning med mittblock. Intill finns dessutom några delvis kraftigt övertorvade markförhöjningar som kan vara ytterligare gravar. I området iakttogs även terrasser och röjningsrösen i en flack marksänka.
Lundby 4:4,4:8 och 5:1, Väderstad 235:1 (torplämning) och boplatsläge VII.
Inga boplatslämningar påträffades inom vägområdet. Torplämningarna utgörs av sentida husgrundsrester och kulturväxter.

Hogstads socken:
Mörby 4:4, Hogstad 167:1 (område med röjningsrösen).
Vid en besiktning kunde det fastställas att samtliga lämningar ligger utanför vägområdet.
Mörby 4:4, boplatsläge IX (V delen).
Vid utredningen hittades ett område med röjningsrösen på en höjdplatå. En svag terrasskant med utkastad sten och enstaka skärviga stenar efter en fossil odlingsyta registrerades.
Stora Ljuna 4:1, boplatsläge IX (Ö delen).
På ömse sidor om väg E:4 ett område med moiga jordar med flera plöjskikt lagrade ovanpå varandra. Det understa lagret är sotbemängt och kan möjligen tillhöra en boplats. I botten på ett schakt påträffades en stenpackning.
Lilla Ljuna 3:1, boplatsläge X.
S om E:4 finns det två moräntungor som går ut i en våtmark. På dessa ligger det röjningsrösen i fossila odlingsytor. Våtmarken har genomsökts med detektor efter offerfynd i metall, på grund av dess närhet till en registrerad skärvstensförekomst (Hogstad 103:1) strax utanför vägområdet.
Krakstad 3:1 IV, Hogstad 157:1 (område med röjningsrösen).
Intill rösena börjar kanten på en förmodad röjd yta och längre västerut syns en terrasskant efter odling.

Mjölby socken och stad:
Hulje 8:27 och Mjölby 40:4, boplatsläge XIH.
På en moränplatå fanns enstaka skärvstenar i nuv. åkerytan. Ett osäkert malstensfragment till en underliggare hittades men inga säkra boplatsindikationer. I övrigt kom inget av arkeologiskt intresse. 
Mjölby 40:4, boplatsläge XIV.
En svagt N sluttande platå visade sig vara ett igenlagt grustag.
Kv Floretten 4, boplatsläge XV.
En skadad åkerteg med fynd från 1800 talet. Tegen var totalförstörd av tidigare vägbygge. Inget annat av arkeologiskt intresse påträffades.
Mjölby 40:1, boplatslägena XVI och XVII berörs ej av vägbreddningen.
Mjölby 40:1, boplatsläge XVIII.
På en flack markhöjd på ömse sidor om väg E:4 under ett plöjskikt kom en härd, en härdrest, sotfläck, en nedgrävning efter en boplats samt några årderspår .
Mjölby 40:1, boplatsläge XXV.
På en flack moränhöjd under nuv. åkerns plogdjup på ömse sidor om väg E:4 hittades rester efter en boplats. I provschakten kom en härdbotten, några sotfläckar och mörkfärgningar samt ett 1,2m tj äldre ploglager.

		1765		Linköping, Dalamon		220-6821-94		461/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940901-941021		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		fyndplats		true		neolitikum		skrapa av flinta		Med anledning av dragning av optokabel utfördes en arkeologisk utredning.
Den planerade sträckningen var förlagd till ett omväxlande kuperat odlingslandskap, ca 50-100 m ö h. Den passerade ett flertal fornlämningar, såsom enstaka stensättningar, stensträngar, gravfält och boplatslägen. Ett stenåldersfynd i form av en liten skrapa av flinta påträffades. Provschakt öppnades på känsliga lägen men inga fornlämningar påträffades vid dessa undersökningar.

		1766		Ullstämma, Sturefors		220-7074-94		421-6035-1994		UV Linköping		Lars Z Larsson		1994		941031-941118		särskild utredning		boplats, grav, stensträng, skålgropar, hålväg, röjningsrösen, gravfält, bytomt/gårdstomt, torp		true						Med anledning av underlag inför arbetet med en fördjupad översiktsplan utfördes i samarbete med Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning.
I utredningen ingick kart- och arkivstudier samt upprättande av historiska kartöverlägg följt av en specialinventering i fält.
Utredningen resulterade i en ökning av antalet registrerade fasta fornlämningar med närmare 36 % från 237 till 322 stycken. Ökningen skedde främst bland den redan dominerande typen av äldre järnålderslämningar, men även by- gårdstomter utgjorde en stor grupp nyfynd. Dessutom föreslogs 13 objekt med möjliga fornlämningar till vidare utredning.

		1767		Ekeby, Åsbo, Mjölby		220-11978-94		421-1857-1995		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1995		950503-950613		särskild utredning		torp, stensträng, bytomt/gårdstomt, grav, fossil åker, slaggvarp, husgrund, fångstgrop		true						Med anledning av ny vägsträckning utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Området ligger söder om den stora östgötaslätten och är mycket kuperat. Västra delen av området är skogsmark, medan större delen av den östra delen är uppodlad.
Vid specialinventeringen påträffades tre gravar, varav två är osäkra, 20-tal stensträngar, sju by-/gårdstomter, 16 torplämningar, en fångstgrop, en slaggförekomst, en hålväg, två väghållningsstenar, två kvarnlämningar och en kolarkoja. Dessutom registrerades 17 möjliga lägen för boplatser.
Ytterligare RAÄ-nummer kan sannolikt beröras, men ingen detaljerad karta medföljde anmälan.

		1768		Motala, Mjölby		220-2709-95				UV Linköping		Anna Ulfhielm		1995		950601-950601		särskild utredning				true						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk utredning, etapp l, på sträckan Godegård - Mjölby, delsträckan Stenkullen - Motala C och delsträckan Slomarp Södra stambanan.
Delsträcka l: Området ligger strax norr om Motala och består huvudsakligen av skogsmark. Inga fornlämningar finns registrerade inom det aktuella området.
Inga lämningar av arkeologiskt intresse iakttogs vid specialinventeringen.
Delsträcka 2: Området ligger i utkanten av Mjölby och består huvudsakligen av åkermark. Gården Mjölkulla med två kvarnar har legat vid Svartån, som rinner genom områdets centrala del. Inga fornlämningar finns registrerade.
Vid specialinventeringen antecknades två möjliga lägen för boplatser.

		1769		Svärtinge		220-348-95		421-2196-1995		UV Linköping		Anna Ulfheim		1995		950717-950930		särskild utredning		fyndplats, boplats, bytomt/gårdstomt, fornlämningsliknande lämning, torp, grav, hålväg, väg, dammvall, fångstgrop		true		mellanneolitikum, vikingatid, tidigmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.
Området ligger strax norr om sjön Glan. De västra och östra delarna är uppodlade. Resten av området är skogsmark med inslag av urberg.
Vid specialinventeringen påträffades två gravar, varav en är osäker, två hålvägar, en fångstgrop, två by-/gårdstomter, 16 torplämningar, fyra fyndplatser för stenyxor och två dammurar. Dessutom registrerades 20 möjliga lägen för boplatser och två möjliga lägen för gravar.

		1770		Söderö, Övre Vånga		220-2680-95		455/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950719-950719		särskild utredning				true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk utredning.
Detta område inventerades på 1940-talet och någon revidering har inte skett. Det gjordes därför en besiktning som resulterade i att två möjliga boplatsområden hittades.
Vid den arkeologiska utredningsgrävningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse.

		1771		RV 35		220-1054-95		421-4063-1995		UV Linköping		Pia Nilsson, Kjell Edvinger		1995		950918-950921		särskild utredning		torp, plats med tradition, brott/täkt, vägmärke, milstolpe		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av ombyggnad av av väg utfördes en utredning, etapp 1, i form av specialinventering.
Vid utredningen påträffades fyra topografiskt lämpliga boplatslägen. Pga växtlighet kunde de ej besiktigas men de bör utredas vidare vid en eventuell vidare exploatering.

		1772		Orlunda, Lagmansberga, Fållinge		220-8152-95		553/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		951016-951018		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av nedläggandet av optokabel utfördes en arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning.
På sträckan förbi Lagmansberga påträffades flera anläggningar av förhistorisk art vilka låg koncentrerade på två höjdryggar emedan det utmed den övriga delen av kabelsträckningen inte påträffades något av arkeologiskt intresse, trots att större delen av sträckan kontrollerats med jämna mellanrum.
Vid gården Höglid i Lagmansberga hittades flera anläggningar på åkern öster om gården. Strax norr om bostadshuset hittades en sotfläck (A1) och uppe på en höjdrygg sydöst om samma gård hittades en sotblandad mörkfärgning (A2).
Utmed vägen mellan Höglid och Krongarden hittades tre anläggningar (A3-5) ungefär i höjd med Stora Brännegården som bestod av ett tunt sotlager (A3), en härd med skörbränd sten (A4) och en härdlikande anläggning (A5).
Strax väster om Krongarden påträffades en mörkfärgning (A6) med något sotblandad fyllning.
På en höjdrygg mellan Krongården och Skänningevägen hittades en härdliknande anläggning (A7). Uppe på höjdryggen gjordes 10 provgropar och resultatet blev två mörkfärgningar (A8 och A9), som skulle kunna vara stolphål.
Inga fynd påträffades.

		1773		Godegård, Allhelgona, Fivelstad, Högby mfl		220-2709-95		421-4036-1995		UV Linköping		Anna Ulfheim		1995		951009-951113		särskild utredning		fornlämningsliknande lämning, husgrund, dammvall, bytomt/gårdstomt, fyndplats, fossil åker, grav, härd		true						Med anledning av nytt dubbelspår utfördes en arkeologisk utredning, etapp l, på sträckan Godegård - Mjölby, delsträckan Länsgränsen - Kjällsjön (Torvmossen) och delsträckan Fågelsta - Slomarp.
Delsträckan Länsgränsen - Kjällsjön går mestadels genom skogsmark med en del småsjöar i den norra delen. Områdena kring Godegård, Hälla och Degerön är uppodlade.
Vid specialinventeringen antecknades sju nya lämningar. Dessa var två gårdstomter, en dammanläggning, en fyndplats och två fornlämningsliknande lämningar. Dessutom registrerads fyra platser som möjliga lägen för boplatser.
Delsträckan Fågelsta - Slomarp går genom den bördiga Östgötaslätten. Större delen av området är uppodlat.
Vid specialinventeringen antecknades två nya lämningar, en grav och en bytomt. Dessutom markerades fyra platser som möjliga lägen för boplatser och/ eller gravar.

		1774		Södra Freberga mfl		220-2709-95		421-1036-1995		UV Linköping		Pia Nilsson		1996		960313-930531		särskild utredning		torp, bytomt/gårdstomt, husgrund, milstolpe, avrättningsplats, hålväg, tegelbruk, lösfynd, grav, fossil åker, gravfält, plats med tradition		true		äldre järnålder, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av planerad utbyggnad till dubbelspår från Mjölby till Godegård utfördes en arkeologisk utredning, etapp l, över delsträckan Motala C - Fågelstad.
Efter specialinventering och studier av äldre lantmäterikartor antecknades ytterligare 39 lämningar. Dessa utgöres av 22 torplämningar/plats för torp, l hålvägssystem, 5 områden med fossil åkermark, 3-4 stensättningar, l gravfält med runda stenfyllda stensättningar (ca 25 st), 4 by/gårdstomter, 2 platser med tradition samt l plats för tegelbruk. Dessutom avgränsades 9 möjliga boplatslägen, vilka bör utredas vidare inför en eventuell exploatering.

		1775		Krakstad		220-13494-95		421-2347-1996		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1996		960510-?		särskild undersökning		fossil åker		true		romersk järnålder, senmedeltid, nyare tid		tegel		Med anledning av breddningen av E4 till motorväg utfördes en undersökning.
Undersökningen omfattade ca 8000 m2 och låg i ett skogsparti vid en mosse ca l km söder om Krakstad bytomt.
I undersökningsytans centrum låg en röjd yta, tidigare C14 daterad till sen medeltid, med åtta röjningsrösen på rad utmed västra sidan. De tre nordligaste rösena ligger kvar utanför området. På västsluttningen av en höjd fanns två ålderdomliga odlingsterrasser med röjningssten intill. På krönet av denna höjd hade svart mylla bildats genom odling med en skarp gräns till underliggande ljus mark. En skålad odlingsyta som verkade sentida låg i östra delen av området.
Tre åkrar från senare hälften av 1800-talet hade anlagts i mossen. I en av dessa fanns en härd. Inga fynd förekom utom enstaka tegelbitar i 1800-talsåkrarna. En härd daterades vid förundersökningen 1995 till vikingatid och låg väster om undersökningsområdet. Prover har tagits för analys. Fornlämningarna runtomkring är från äldre järnålder. Några av de undersökta åkrarna ligger delvis kvar norr om den planerade E4:an.

		1776		Motala stad, Västra Stenby socken		220-12239-95		421-982-1996		UV Linköping		Pia Nilsson		1996		960501-960601		särskild utredning		torp, bytomt/gårdstomt, fyndplats, fossil åker, färdväg, gravfält, grav, plats med tradition		true		järnålder, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av planerad utbyggnad väg utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Specialinventeringen och genomgången av äldre lantmäterikartor ledde till att 38 nya lämningar antecknades. Dessa utgörs av 9 by/gårdstomter, l gravfält (runda, stenfyllda stensättningar), 4 platser för lösfynd, 16 torp-/bebyggelselämningar, l väg, 5 områden med fossil åkermark samt 2 platser med tradition. Dessutom avgränsades 11 möjliga boplatser, vilka bör utredas vidare innan en eventuell exploatering.
En marinarkeologisk utredning skedde i passagen över Motala ström. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades.

		1777		Nyhem mfl		220-2814-96		421-3325-1996		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1996		960605-960626		särskild utredning		torp, boplats		true		senneolitikum, nyare tid		keramik		Med anledning av omläggningen av E4 mellan Mjölby och Ödeshög utfördes en utredning.
Fyra områden berördes:
1. Rök 97:1, en torplämning som ej gick att återfinna i äldre kartmaterial. Syftet med utredningsgrävningen var att försöka datera torplämningen. Med hjälp av fyndmaterialet går det att fastslå att torpet har etablerats någon gång mellan tiden för upprättandet av de två kartor som finns över området nämligen mellan år 1704 och 1870.
2. Järpatorpet, en torplämning som finns med i kartmaterial från 1780-talet. År 1822, i samband med laga skifte, övertog två av gårdarna i byn Järperyd läget för Järpatorpet. Syftet med utredningsgrävningen var att se om detta område som uppenbarligen kunde bära två gårdar under 1800-talet även hade hyst en äldre bosättning. Det fanns inga tecken på att så varit fallet i de schakt som vi tog upp.
3. Nyhemsområdet, en möjlig stenåldersboplats som dels har ett topografiskt fördelaktigt läge och dels indikerades av ett fynd av en båtyxa, på grannfastigheten. Vid utredningsgrävningen påträffades ett kulturlager med senneolitisk keramik och två stycken äldre odlingsrösen.
4. Lindekullen, som genom sitt topografiska läge har pekats ut som en möjlig stenåldersboplats. I området fanns inget av arkeologiskt intresse.

		1778		Askersund, Hallsberg, Kumla, Motala		220-05316-96, 220-6906-96		421-4128-1996		UV Stockholm, UV Örebro		Olof Pettersson		1996		960703-960830		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, grav, röjningsröseområde, torp, kolbotten, röjningsröse, gränsmärke, husgrund, bro, milstolpe, källa med tradition, kolningsgrop, gruvområde, gruvhål, fångstgrop, fyndplats		true		bronsålder, järnålder, nyare tid				Med anledning av utbyggnaden till dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Mjölby utfördes den första etappen av en arkeologisk utredning, på delsträckan Hallsberg (Örebro län) - Jakobshyttan/Ringgölen (Östergötlands län).
Utredningsområdet är ca 3,5 mil långt och utgör en 200-1000 meter bred korridor utmed befintligt spår. Utredningen har omfattat en genomgång av arkivmaterial, litteratur och kartor inklusive upprättandet av historiska kartöverlägg samt en specialinventering i fält. I Örebro län berörs socknarna Hallsberg, Hardemo samt Lerbäck och i Östergötland Godegård. Huvuddelen av utredningsområdet ligger i Lerbäcks och Godegårds bergslager. 
Före utredningens genomförande fanns tio fornlämningar registrerade inom utredningsområdet och antalet är nu mer än fördubblat. De nyregistrerade fornlämningarna domineras av områden med röjningsrösen följt av stensättningar (gravar). Tidsmässigt representerar de främst brons- och järnålder. Röjningsrösena kan delvis även vara från medeltid/senare tid och ha anknytning till by- och gårdstomter.
Det bör dock betonas att den bild som erhållits av områdets fornlämningar endast är preliminär. Närmare en tredjedel av objekten utgörs av möjliga fornlämningar, såsom boplatslägen, osäkra gravar, gruvhål, skärpningar etc, där statusen kan fastställas först sedan utredningsgrävning genomförts, dvs etapp 2.
Objekten/lämningarna förekommer spridda ut med hela sträckan, dock mer förtätat runt Hallsberg samt mellan Dunsjö och Jakobshyttan. Vid utredningen har också många lämningar medtagits som fn inte har status av fornlämning, men som ändå är kulturhistoriskt intressanta. Exempel på dylika är sentida bebyggelselämningar och kolbottnar. De senare återspeglar den intensiva verksamhet som tidigare bedrivits i skogsområdena och som också har en direkt koppling till bergsbruket.

		1779		Norrum mfl		220-12081-95		421-4485-1996		UV Linköping		Anna Ulfheim		1996		960715-960901		särskild utredning		gravfält, grav, skålgropar, bytomt/gårdstomt, torp, fyndplats, röjningsröseområde, fångstgrop		true						Med anledningen av att Vägverket vill belysa ombyggnadsbehov av Länsväg 815, 816 och 818 utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.
Syftet var att markera platser eller områden som kan ha ett arkeologiskt värde. Innan specialinventeringen var tre gravar, en skärvstenshög, en skålgropsförekomst, en bytomt, en milstolpe, en bro samt tre torplämningar kända i området. Vid specialinventeringen antecknades två gravfält, två ensamliggande gravar, varav en är osäker, en skålgropsförekomst, sju by-/gårdstomter, åtta torp, fyra fyndplatser för stenyxor, ett röjningsröseområde och en varggrop. Dessutom markerades tretton platser som möjliga lägen för boplatser och/eller gravar, Objekt I - XIII.
Flertalet av lämningarna som påträffats inom utredningsområdet är koncentrerade till områdena kring Helgelöt, Norrum och Varphagen. Havsviken, nuvarande Helgelötsviken har gått betydligt längre in under forntiden och det är uppenbart att bosättningarna är koncentrerade till denna vik. Det finns lämningar från sten-, brons- och järnåldern men flertalet av lämningarna är från järnåldern.

		1780		Kneippen		220-6822-96				Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960808-960808		särskild utredning				true						Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en utredning.
Undersökningsområdet ligger strax söder om Motala ström, mellan 30-35 m ö h, och är topografiskt sett ett lämpligt boplatsområde. Inom Kneippenområdet finns även två skålgropslokaler, Borg 143:1-4 & 189:1.
Tre 1,5 m breda och 0,5 m djupa schakt upptogs i nord-sydlig riktning. Matjordstäcket varierade från 0,5 m till 0,1 m tjocklek, därunder kom ljus, fin mjäla. Inget av arkeologisk intresse påträffades.

		1781		Valla		220-5048-96		421-4564-1996		UV Linköping		Mats Larsson		1996		960816-960823		särskild utredning				true						Med anledning av dels en ny tillfartsväg dels en nybyggnation utfördes en utredning.
Området i anslutning till exploateringsytorna är fornlämningsrikt med gravar, stensträngar, röjningsrösen samt boplatser. Vid en utredning 1988 påträffades boplatslämningar (Linköping 330:1) från sannolikt järnålder i området öster om det nu aktuella.
Exploateringsområdet utgöres av odlad mark med inslag av trädbevuxna impediment och berg i dagen. Jordmånen utgörs av styv lera.
Totalt upptogs 16 schakt med maskin. Schaktens totala längd uppgår till ca 1100 m med en bredd av ca 1,5 m. Inget av arkeologiskt intresse påträffades, varken i form av gravar eller boplatslämningar.

		1782		Holmen		220-6335-96		421-4696-1996		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996		960902-960902		arkeologisk förundersökning		boplats		true				ben		Med anledning av telekabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Området ligger inom den västra delen av den stora Östgötaslätten. Boplatsen berördes endast i den södra delen. I det smala schaktet påträffades inga indikationer på förhistoriska lämningar såsom kulturlager eller övriga konstruktioner. Strax intill ett dräneringsdike påträffades ett fåtal benbitar. Det finns inget som kan klargöra om dessa ben härrör från boplatsen eller är ditkomna vid ett senare tillfälle.

		1783		Skänninge		220-9891-96		421-4207-1996		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996		961016-961128		särskild utredning		kyrka/kapell, runsten		true						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en kompletterande arkeologisk utredning, etapp l.
Syftet var att markera platser eller områden som kan ha ett arkeologiskt värde. Fem områden har markerats, Obj I, III - VI som eventuella boplatser. Strax utanför området vid Skenaån finns det en ruin av Hospitalkapellet (Allhelgona 2:1). Där står även tre runstenar. Området kring kapellet har markerats då hospitalet bör ha legat i närheten och att även en begravningsplats bör finnas där, Obj II. Norr om Skenaån har det sentida torpet Gränsen legat.

		1784		Skänninge, Fivelstad, Styra, Västra Stenby		220-10466-96		421-6217-1996		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996		961126-961203		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av planerat dubbelspår utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Fyra platser som bedömts som möjliga boplatslägen och en plats som bedömts som möjligt grav- och boplatsläge vid två tidigare utredningar berördes, Obj V, VI, VII, VIII och IX. Vid en annan utredning som utfördes efter ovan nämnda utredningar har ytterligare två platser tillkommit, Obj A och B. Sammanlagt grävdes 100 sökschakt inom dessa områden. Inom Obj V, VIII, A och B påträffades lämningar av boplatskaraktär. Dessa bestod av härdar, stolphål och mörkfärgningar. Även kulturlager fanns i dessa områden. Obj VI, VII och IX var fynd- och anläggningstomma, sånär som på enstaka härd eller mörkfärgning.

		1785		Nylund, Smedskärr		220-9803-97		421-6195-1997		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996, 1997		nov 96, 971203-971204		särskild utredning				true						Med anledning av elledning utfördes en arkeologisk utredning.
Denna utredning omfattar sträckan Åby fram till länsgränsen. Sträckan är ca 30 - 35 km lång och ca 100 m bred.
Fem områden har ansetts som känsliga ur arkeologisk synvinkel. Område l, 4 och 5 ligger ca 60 möh. Stolparna har placerats med hänsyn till ev boplatser i området. Vid område 2 går ledningen över ett gravfält (Krokek 17:1). Här har stolparna placerats på ett berg och i en svacka för att helt undvika gravfältet. Vid område 3 finns två gränsrösen som inte får skadas. Stolpplacering, transportvägar och upplagsplatser har bestämts i samråd med Vattenfall.

		1786		Rystad, Idingstad		220-11380-96		757/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1997		970204-970319		arkeologisk förundersökning		grav, boplats		true		äldre järnålder		bränd lera, slipsten		Med anledning av schaktning inför dels nyuppsättning och dels utbyte av ledningsstolpar utfördes en antikvarisk kontroll.

Av fornlämningarna i närområdet var det enbart Rystad 176:1 som berördes. Nya stag skulle bytas till en befintlig ledningsstolpe. Ett av stagen stod ca 0,5 m norr om stensättningen.
Anläggningen utgörs av en oregelbunden, närmast rund stensättning, ca 6-7 m i diameter och 0,2 m hög. I anläggningens centrum syns fyra större stenar eller block, 0,9-1,5 m stora, vilka möjligen har utgjort stensättningens mittparti. Begränsningen är något oklar. Staget som skulle bytas har tidigare grävts ner för hand tillsammans med sin förankring. I samband med den antikvariska kontrollen torvades en 0,5x0,5 m stor yta med maskin runt staget och sedan handgrävdes ytan ner till 0,3 m djup. Den undersökta ytan var störd efter tidigare arbeten och rikligt med skärvsten påträffades. Bland dessa påträffades en del av en slipsten i sandsten. Omedelbart söder om den upptagna ytan lyftes torven bort och en underliggande stenpackning, tillsynes intakt, påträffades. Packningen bestod av 0,15-0,3 m stora rundade stenar och hör med största sannolikhet till graven eller en hittills okänd närliggande gravanläggning. Packningen återtorvades och den uppgrävda ytan lades igen. Då Linköpings Kraftnät AB inom två-tre år ämnar att lägga ner denna ledningssträcka lämnades staget utan åtgärd. I samband med kommande raseringen av ledningsstolpen och tillhörande stag borde den del av anläggningen som är skadad undersökas och återställas.
Vidare undersöktes ett område invid Östra harg 72:1 (stensträng). Ca 60 m SV om stensträngen, i åkermark, påträffades rikligt med skärvsten samt några bitar bränd lera. Detta kan möjligen vara lämningarna från en överplöjd boplats. Mellan åkern och stensträngen grävdes ett sökschakt i vilket inget påträffades.

		1787		Linköping, Slaka		220-6214-97				UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		970404-970407		särskild utredning		boplats, skärvstenshög, stensträng, torp		true		odaterat				En arkeologisk utredning, etapp l, utfördes inom sex olika områden i Linköpings kommun.
I utredningen ingick kart- och arkivstudier följt av specialinventering i fält.
Utredningen resulterade i att två områden (5 och 6) bedömdes sakna fornlämningar och inte kräva några ytterligare arkeologiska åtgärder. De övriga fyra innehåller dels registrerade fornlämningar samt områden vilka kräver vidare utredningar. Vid utredningen antecknades tidigare okända fornlämningar inom område 3 i form av en skärvstenshög, två stensträngar (UV) samt en torplämning (UV). Dessutom föreslås utredningsgrävning inom två bra boplatslägen (Objekt 1-2) inom Område 1 och 4.

		1788		Valla		220-2151-97		421-2368-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970417-970417		särskild utredning				true						Med anledning av planerad gång- och cykelväg utfördes en utredning.
Det aktuella området utgörs av en tämligen flack terräng, med omväxlande blockrika och skogsklädda mindre impediment samt gammal åkermark. I närområdet finns en runsten (Linköping 91:1), gravfält med runda kvadratiska stensättningar samt en hålväg (Linköping 157:1, 135:1, 136:1) liksom en skålgropslokal (Linköping 201:1). Vidare har boplatslämningar från järnåldern påträffats vid en arkeologisk förundersökning i åkermarken söder om Valla folkhögskola (Linköping 330:1).
Cykelvägen planerades att löpa över två platser av arkeologiskt intresse. Den ena platsen (A) utgör den sydöstra delen av ett impediment i en hästhage norr om fågeldammarna. Intill cykelvägsträckningen iakttogs vid besiktningen en osäker stensättning. Grävda schakt invid denna anläggning uppvisade dock inget ytterligare av arkeologiskt intresse. Stensättningen kvarstår dock som en sannolik fornlämning. Vid byggnation av cykelvägen bör hänsyn tas till denna anläggning vilket enkelt uppnås genom att vägens sträckning förläggs några meter längre mot söder.
I norr löper cykelvägen över gammal åkermark, idag brukad dels som lekplats, dels som hästhage (B). I en "vattenlek" på denna plats sitter en rundhuggen sten inmurad. En sten som troligen har varit ett gravklot. Området utredningsgrävdes med tanke på att gravklotet möjligen ursprungligen hittats i omgivningen och därigenom kunde eventuella dolda fornlämningar ha funnits i åkermarken. I schakten fanns dock inget av arkeologiskt intresse.

		1789		Stora Åby, Väderstad		220-12801-96		421-2876-1997		UV Linköping		Karin Sundberg		1997		970613-970619, 971112-971112		arkeologisk förundersökning		boplats, hålväg		true		romersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av vägbyggen utfördes förundersökningar och utredning.

Utredning för gång- och cykelväg vid hembygdsgården i Väderstad. I provschakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.
En förundersökning föranleddes av byggnation av cirkulationsplats vid Väderstad. Det berörda området är ca 25x40 m och ligger norr om torpet Bergslund. I närområde finns känt sedan tidigare stensträngar samt stensättningar Väderstad 144:1, 141:1. Det berörda området ligger i anslutning till en mindre platå.
Fyra ca 2x6 meter stora schakt togs upp på området. Enstaka stolphål, härdar samt kulturlager påträffades. Dessutom påträffades större stenar som skulle kunna utgöra del av stensträng. Fynd av bränd lera.
Förundersökningen innefattade även del av två hålvägar i St Åby sn, samt Väderstad sn. Dessa karterades och beskrevs.

		1790		Hogstad, Väderstad		220-9089-96		421-422-1997		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1997		970625-970627		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, terrass, bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av planerad vattenledning utfördes arkeologisk utredning och förundersökning utmed valda delar av sträckningen.
Tidigare har arkeologiska förundersökningar gjorts för sträckan mellan Mjölby och Hogstad (Dnr 946/93).
Vattenledningen skall dras intill gamla Riksväg l, vars sträckning till stora delar är oförändrad sedan 1600-talet. Invid vägen finns ett antal registrerade fornlämningar såsom gravar, stensträngar, skålgropslokal samt en medeltida bytomt. De sju platser som var föremål för utredning eller förundersökning var Bredgården 11:20, Hogstad sn, Hogstad 21:3 Hogstad sn, Hogstad 16:1, Hogstad sn, Sockendal 2:2 och 2:5, Väderstad sn, Blackstad 1:1, Väderstad sn samt Väderstad 6:1, Väderstad sn.

Bredgården 11:20, Hogstad sn
Området, som ligger på en höjdrygg, bedömdes vid utredningen vara ett lämpligt läge för gravar. Anledningen till detta är den jordkällare som finns inne på tomten som misstänktes kunna utgöra en äldre gravhög. I Övrigt finns inga kända fornlämningar i omedelbar närhet, förutom ett lösfynd av en stenyxa funnen i åkern norr om undersökningsområdet. Ett ca 50 m långt schakt drogs längs med den planerade vattenledningen på höjdryggen. Schaktet drogs öster om tomten i åkermark. Stora delar av området var stört av tidigare VA-ledning. I västra delen fanns dock rester av ett sotigt kulturlager som bitvis var ca 0,10 m tjockt. Inga fynd eller anläggningar hittades. Lagret kan möjligen vara ett äldre odlingslager, eller rest av ett kulturlager tillhörande en boplats.

Hogstad 21:3, Hogstad sn
Området ligger i nuvarande hagmark. Platsen har tidigare utnyttjats till åkermark. År 1974 undersöktes delar av en kvadratisk stensättning, Hogstad 64:1, i samband med att avloppsledning skulle dras mellan Mjölby och Väderstad (Nilsson C 1974:11).
En förundersökning utfördes för att konstatera om fler gravar fanns i området. Dessutom förundersöktes delar av en terrasskant. Terrasskanten var i den södra delen skadad av den tidigare VA-ledningen. I södra delen kunde dock en oskadad profil rensas fram. Här bestod terrasskanten av ett större stenblock. I profilen kunde även ses ett tvåskiktat lager på ömse sidor om stenblocket. I det undre lagret fanns mindre sten, ca 0,10-0,20 m stora, som låg uppslängda intill det större blocket. I lagret fanns små mängder kol, dock ej tillräckligt för en C14 analys. Terrasseringen är troligen en gräns mellan två åkerytor. Några fler gravar hittades inte i området.

Hogstad 16:1, Hogstad sn
Området består av en låg moränrygg med berg i dagen och utnyttjas i dag till betesmark. En tidigare undersökning av en grav, Hogstad 63:1, har gjorts i området (Nilsson C 1974:9). En förundersökning utfördes för att konstatera om fler gravar fanns i anslutning till den tidigare undersökta graven. Några ytterligare anläggningar kunde dock inte konstateras.

Sockendal 2:2 och 2:5, Väderstad sn
Inom Sockendal bedömdes två områden kunna utgöra boplatslägen. Områdena utgjordes av två höjdpartier i åkermark öster respektive väster om Sörgården. Fem schakt, med en sammanlagd längd av ca 40 m, drogs i de två områdena. Inget av arkeologiskt intresse fanns i området.

Blackstad 1:1, Blackstad bytomt, Väderstad sn
Den nya vattenledningen planerades att dras i den södra delen av Blackstad bytomt. Av den anledningen utfördes en förundersökning inom området. Ett ca 30 m långt schakt drogs i utkanten av den södra delen av bytomten som numera utnyttjas som åkermark. Inom området fanns ett endast bitvis bevarat kulturlager som i de tjockaste partierna var 0,05 m tjockt. Kulturlagret var kraftigt påverkat av nuvarande odling. Inga anläggningar fanns i schakten.

Väderstad 6:1, Väderstad sn
Strax norr om det område där utredningen utfördes finns en skålgropsförekomst på ett impediment i åkermark. Utredningen genomfördes för att se om boplatslämningar fanns i området. Ett ca 25 m långt schakt drogs i anslutning till befintlig vattenledning. Inget av arkeologiskt intresse fanns i området.

		1791		Tåby, Brunneby, Brånnestad		220-3771-96		809/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970715-971101		särskild utredning, arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av ersättning av gamla luftledningar med markledningar utfördes två arkeologiska utredningar och antikvariska kontroller.
Sedan byråutredningen visat att båda sträckningarna skulle komma att beröra närområdet till fornlämningar beslöts att i en etapp 2 av utredningen gräva provschakt längs sträckningarna.
l Tåby Brunneby löpte den östra delen av schaktet över en höjd, längs en gammal vägsträcka, intill Tåby 16:1 och 110:1 (enstaka stensättning och skärvstenshög.) Här bedömdes det topografiska läget och närheten till en skärvstenshög medföra risk för boplats och/eller okända flatmarksgravar. 33 provschakt om vardera 10 m grävdes utan att annat än naturlig moränmark påträffades. l västra delen av schaktet berördes Brunnebys bytomt. Två provschakt om 10 m upptogs utan att lämningar med anknytning till förhistorisk eller medeltida bebyggelse påträffades.
I Brånnestad rundade schaktningen ett område med flera fornlämningar (ett gravfält Å 44:1, en hög och en stensättning Å 42:1-2 och en något oviss hög, Å 43:1). Provschakt grävdes på två ställen, dels direkt söder om gravfältet, dels i området direkt norr om detsamma. Gemensamt för båda de provundersökta områdena var att de låg i direkt anslutning till gravfältet på kartan, men som ofta på Vikbolandet topografiskt helt åtskiljda från detsamma. Inga fornlämningsindikationer påträffades.
Samtliga schakt uppvisade negativa resultat. Ingen fornlämning som kunnat påverka schaktningsföretaget.

		1792		Kuddby, Å		220-2026-97		130/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Viktoria Björkhager		1997		970820-970820		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av nedläggande av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll, mellan Kuddby och Å kyrkbyar.
Den tänkta sträckningen berörde ingen känd fornlämning.
Den antikvariska kontrollen motiverades av schaktens närhet till respektive kyrkbyar. Grävningen ägde dock i sin helhet rum på ler och åkermark.
De delar av schaktet som berörde kyrkbyarna granskades i sin helhet, sammantaget ca 70 löpmeter. Den övriga delen övervakades endast extensivt.
Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades.

		1793		Öringe mfl		220-7064-97		421-5279-1997		UV Linköping		Peter Zetterlund		1997		971020-971028		särskild utredning		boplats		true				löpare, kvartsavslag		Med anledning av planerade ombyggnad av väg 32 utfördes arkeologiska utredningsgrävningar.
Området ligger söder om östgötaslätten och är mycket kuperat. Svartån rinner öster om den planerade vägsträckningen i de norra delarna. Kring Svartån är jorden uppodlad men för övrigt karakteriseras området främst av skogsmark.
Vid sex objekt utmed sträckningen drogs sökschakt för att undersöka huruvida det fanns fasta fornlämningar som ej var synliga ovan mark. De är belägna mellan Strålsnäs i söder och Bleckenstad i norr inom en ca 5 km lång sträcka.
Objekt II
Området, som berörs av hela vägbredden, utgörs delvis av åkermark och delvis av ung barrskog. Strax sydöst om platsen finns ett gravfält, Ekeby 5:1, med sju stensättningar av äldre järnålderskaraktär. Här påträffades boplatslämningar i form av gropar, stolphål, härdar samt eventuellt kulturlager. En bit av en löpare samt ett kvartsavslag iakttogs vid utredningen.
Objekt XIV
Utredningsområdet, som här berörs av hela vägbredden, utgörs av åkermark. På ett impediment direkt öster om befintlig väg har tidigare en kvadratisk stensättning och en härd undersökts (Ekeby 111:1). Vid utredningen påträffades några gropar innehållande kol och spår av bränd lera.
Vid de övriga fyra utredningsobjekten VI, X, XIII och XV påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1794		Horn, Hycklinge, Hult		220-9089-97		421-6197-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971119-971119		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av ny optokabel utfördes en utredning i form av specialinventering.
Till största delen förläggs kabeln i befintliga teleschakt. I de partier där ledningen grävs ner i nya schakt gjordes en okulärbesiktning av marken. Inga indikationer på fornlämningar iakttogs. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

		1795		Björnviken		220-412-98		62/98		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1998		980224-980224		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för nedläggning av telekabel (opto) utfördes en arkeologisk förundersökning.
Syftet med förundersökningen var att undersöka om dolda fornlämningar skulle komma att beröras av arbetsföretaget med hänsyn taget till de omgivande närbelägna kända fornlämningama.
l närheten av kabelsträckningen finns Kvillinge 12:1, 106:1 och 68:1 (borttaget gravfält i samband med järnvägsbyggnation), Kvillinge 107:1 - stensättningar. Söderut finns även bebyggelselämningar.
En sträcka av ca 250 m kontrollerades med hjälp av sökschakt, utlagda med jämna avstånd, men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1796		Sandsveden, Sverkersholm		220-2220-98		421-1746-1998		UV Linköping		Lars Z Larsson		1998		980420-980420		särskild utredning		boplats, hålväg		true		odaterat				Med anledning av ny optokabel utfördes en arkeologisk utredning.
Denna utfördes utmed en cirka 7 km lång sträcka. Den ena mellan Björsätter och Sandsveden och den andra mellan Ekängen och Målen. På två ställen gjordes iakttagelser som berör fornlämningar. Dels söder om Västtomta gård där enstaka skörbrända stenar iakttogs i åkermarken och dels öster om gården där det finns en hålväg, 30 m 1, 2 m br och 0,1-0,3 m dj. Förbi Västtomta och parallellt med den planerade optokabeln var ett ny grävt cirka 1 m br schakt för högspänningskabel. Besiktning av de uppgrävda massorna gav inga ytterligare indikationer på fornlämningar.

		1797		Rävsjö		220-9702-98		421-5583-1998		UV Linköping		Pia Nilsson		1998		981022-981022		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, kolerakyrkogård		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av planerad vägsläntning och dikesrensning utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Utredningen följde väg 963 längs en ca 3 km lång sträcka. Vägen passerar ca 8 m V om Fivelstad 30:1, en kolerakyrkogård.
Vidare registrerades Långeryds gamla bytomt, UV 10, Fivelstads sn, vilken ligger omedelbart V om väg 963.
Ett möjligt boplatsområde, Objekt 1, Fivelstads sn, avgränsades också. Även detta gränsar direkt till väg 963.
Som åtgärd föreslås övervakning av vägsläntningen, då arbetet passerar dessa områden.

		1798		Hålaveden		220-8150-98		421-4967-1998		UV Linköping		Pia Nilsson		1998, 1999		november 98-maj 99		arkeologisk och kulturhistorisk inventering		fossil åker, Naturföremål/-bildning med tradition, bytomt/gårdstomt, torp, kvarn, röjningsröseområde, torp, gravfält		true		stenålder, yngre järnålder, senmedeltid, nyare tid, odaterat		flintspets, stenyxa		På uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands utfördes en arkeologisk och kulturhistorisk inventering av fastigheterna Tingstad, Månsabola, Rödebol och Lilla Morlejan.
Uppdraget ingår som en del i projektet Hålavedsbygden, ett samarbetsprojekt mellan Kulturmiljöenheten och Miljövårdsenheten inom Länsstyrelsen i Östergötland.
Utöver en traditionell fornminnesinventering har här tagits hänsyn även till senare tiders lämningar, såsom yngre torplämningar, övergivna åkrar, gärdesgårdar etc.
Resultatet är att en mängd övergivna 1700-talsåkrar har antecknats. Vidare gravar (Lilla Morlejan och Månsabola) och torplämningar av olika åldrar (vanligen 1800-tal).
Utredningen har resulterat i att 50 övergivna åkrar har antecknats, liksom 10 torplämningar, l kvarnlämning, 3 by/gårdstomter, 2 (osäkra) gravfält, 2 gravar och 2 lösfynd (flintspets + stenyxa).

		1799		Sund, Ljusfors, Grensholm, Granmyra		220-2291-98		421-2210-1998		UV Öst		Pia Nilsson		1999		990813-990816		särskild utredning		boplats, fossil åker		true		äldre järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av två planerade vägobjekt utfördes en utredning.
Skärblacka:
Vägsträckningen passerar förbi ett gravfält av äldre järnålderskaraktär, Kullerstads 41:1. Vid inventeringen antecknades två boplatslägen, Objekt I och Objekt II, i anslutning till gravfältet. Möjliga fornlämningar.
Grensholm:
Vägsträckningen berör ett område med fossil åkermark, Vånga 208:1. Området kan vara sentida. Vid inventeringen antecknades en miljö med grindstolpar av sten, välbevarade stengärdesgårdar och stensatt terrasskant. Ej fornlämning.

		1800		Skrädeberg, Stavreberg, Ruskelsby, Vinninge		223-3327-99		422-1702-1999		UV Öst		Pia Nilsson		1999		990827-990909		arkeologisk och kulturhistorisk inventering		fossil åker, bytomt/gårdstomt, hålväg, torp, röjningsröseområde, stenröjd yta, fyndplats, kvarn, miniatyrkyrka, fornlämningsliknande lämning, väghållningssten		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, nyare tid, odaterat				På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län utfördes inom ramen för projektet Hålavedsbygden en arkeologisk och kulturhistorisk inventering av fastigheterna Skrädeberg, Stavreberg, Ruskelsby och Vinninge, Ödeshögs kommun, Östergötland.
Endast vid Skrädeberg finns fasta fornlämningar registrerade i fornminnesregistret, dessa utgörs av fyra gravar (Ödeshög 37:1-4).
Efter genomförd inventering har flera torplämningar (1700-1800-tal), flera med välbevarade miljöer, registrerats, förutom ett flertal övergivna åkrar, de flesta sannolikt även de från 1700-1800-talet. Ett lösfynd hos ägaren till Stavreberg (ett flintspår) visar på förhistoriska aktiviteter. Övriga lämningar är t ex kvarnlämning, fördämningsvall, fångstgrop (?) och en väghållningssten.
Alla fastigheter utom Vinninge har 1500-talsbelägg enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala. Vinninge finns i de skrivna källorna först från 1877. En liten möjlighet finns dock att Vinninge är en ödegård som återupptagits.
Utredningen har resulterat i att ytterligare tre fasta fornlämningar registrerats (Stavrebergs och Ruskelsbys tomter) samt ett soldattorp (grunderna) med 1700-talsbelägg. Vidare har 55 lämningar bedömts utgöra möjliga fornlämningar och 66 lämningar har fått bedömningen "ej fornlämning".

		1801		Gälstad, Stora Tollstad mfl		220-2648-00		152/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000221-000420		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		kvarn, hålväg		true		odaterat				Med anledning av byte av ledningsstolpar utfördes en arkeologisk utredning, kompletterad med en antikvarisk kontroll.
Arbetet berörde bl a lämningarna efter Kapperstads kvarn. Vid utredningen påträffades en tidigare okänd hålväg och lämningar som skulle kunna peka på förekomsten av ett brofäste. Dessa lämningar berördes inte av markarbetena och exploatören instruerades så att de inte skulle komma till skada genom körning.

		1802		Karlsberg		220-3941-00		214/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000518-000518		särskild utredning				true						Med anledning av planerad korthålsbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp l och 2.
Etapp l bestod av besiktning och kartstudier och etapp 2 av en sökschaktsundersökning.
Sökschaktsundersökningen utfördes med hjälp av grävmaskin och schakt öppnades på de nio platserna för tee (utslag) och green (hål). Ett schakt öppnades vid vardera av de nio platserna för tee och två schakt på respektive plats för green. Schakten var l m breda, mellan 4 och 6 m långa och mellan 0,30 och 0,40 m djupa. Ingen fast fornlämning påträffades vid schaktningen.

		1803		Ringarum, Skönberga		220-14541-99		422-118-2000		UV Öst		Pia Nilsson		2000		000403-000503		särskild utredning				true		stenålder, järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av ombyggnad av väg E 22 mellan Söderköping och Valdermarsvik utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Hela vägsträckan ligger inom 25-50 m.ö.h vilket innebär att förutsättningarna för att hitta stenåldersboplatser är goda. Ett flertal lösfynd av stenyxor är kända längs vägsträckan. I norra delen, mot Söderköping, förändras dock fornlämningsbilden. Här finns gravar, främst av äldre järnålderskaraktär, medan stenåldersfynden upphör. Utredningen har kompletterat fornlämningsbilden med 22 presumtiva boplatslägen, 2 fossila åkrar, l grav, l möjlig grav, 4 bytomter och en torplämning.

		1804		Jägarvallen		220-7216-99		382/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000621-000907		arkeologisk förundersökning		boplats, övrigt		true		odaterat				Med anledning av schaktningar för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna konstaterades att schaktningen till största delen skedde i steril mark och sentida bärlager/fyllnadslager. På två punkter på den södra delen av Tingsvägen påträffades diffusa mörkfärgningar och en mindre nedgrävning fylld med brun matjord. Huruvida dessa utgjorde förhistoriska, historiska eller sentida lämningar gick inte att avgöra. Inga föremål eller annat daterande material påträffades.

		1805		Skallegärde, Riddartorp		220-5484-00		338/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000725-000728		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för ny ledning utfördes en arkeologisk utredning.
Vid denna konstaterades att den planerade ledningen inte skulle komma att beröra fast fornlämning. Vid Skallegärde påträffades ett misstänkt boplatsläge. Detta kom dock inte att beröras av ledningsdragningen.

		1806		Asby kyrkogård		220-1354-91		89/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910408-910408		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		medeltid, nyare tid		människoben, trä		Med anledning av VA-schaktningar på Asby kyrkogård utfördes en arkeologisk förundersökning.
Den nuvarande kyrkan utgörs delvis av en romansk stenkyrka från omkring år 1200. Sannolikt har en kyrka, eller åtminstone en kyrkogård funnits här under missionstiden med tanke på de fragment av rikt ornerade gravkistor från 1000-talets senare del som påträffats på platsen.
Vid förundersökningen påträffades endast gravar lagda i ÖV riktning med huvudändan i V. Spår av träkistor kunde i vissa fall iakttas. Gravarna gick ej att datera. Kyrkogården är fortfarande i bruk.

		1807		Appuna		220-3724-91		4259/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910513-910513		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid		tegel, glas, porslin, keramik (rödgods)		Med anledning av ny optakabel utfördes en antikvarisk kontroll vid Appuna kyrkby.
Byn finns tidigare karterad 1638-39 i geometriska jordeboken. Enligt kartorna går telekabeln förbi bytomtens södra gräns. I schaktet syntes ett jämntjockt ca 0,3 m djupt lager av mylla som innehöll tegelflis, glas, porslin, rödgods mm. Schaktet gick också tvärsigenom en stenrad som kan vara en tomtmarkering. Fynden härrör från sen tid.

		1808		Kungshagenområdet		220-2112-91		4422/91		UV Mitt		Mats Larsson, Kjell Johansson		1991		910527-910531		särskild utredning				true						Med anledning av planerad utbyggnad utfördes en fosfatkartering som ett led i en utredning.
Området är fornlämningsrikt med stensträngssystem och gravar inom och i anslutning till utredningsområdet.
Utredningsområdet utgörs av åkermark med smärre inslag av skogs- och hagmark. Området är flackt med endast smärre höjdskillnader. Fosfatkarteringen gav till resultat att tre områden med förhöjda fosfatvärden kunde begränsas. Det första området är beläget i nordväst i anslutning till en jordbruksfastighet. Det andra området är beläget söder och sydöst om landsvägen Linköping-Askeby. Norr därom är Askeby kyrka (kloster) beläget. Detta område ansluter till registrerade fornlämningar i form av stensträngssystem.
Det tredje området är beläget söder och sydväst om område 1. Detta område utgörs av en svagt markerad höjdrygg.
Inom samtliga tre områden kan förhistoriska boplatser befaras.

		1809		Vistena		220-10534-90		3972/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910617-910617		särskild utredning, särskild undersökning		boplats		true		järnålder?		obrända ben (djur), bränt ben (djur)		Med anledning av nedläggande av ny telekabel utfördes en arkeologisk utredning och undersökning.
Vid utredningen påträffades boplatslämningar i form av kulturlagerrester, härdar och gropar/nedgrävningar.
En undersökning genomfördes med syfte att begränsa boplatsens utsträckning i nord-sydlig riktning. I samband härmed påträffades sju anläggningar samt två mindre ytor med kulturlager. Inga fynd gjordes i kulturlagerresterna. I en härd påträffades brända och obrända ben av nötkreatur. Några daterande fynd påträffades inte.

		1810		Kungshagenområdet		220-2112-91		5795/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911031-911031		särskild utredning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Utredningen utfördes på ett ca 200000m2 stort område, inom ett område med förhöjda fosfatvärden.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1811		Stora Greby		220-11497-92		840/93		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1992		990901-990901		arkeologisk förundersökning		stensträng, husgrund		true		äldre järnålder, odaterat		slagg, tegel		Med anledning av anläggandet av en ny brukningsväg utfördes en antikvarisk kontroll förbi ett gammalt brygghus eller smedja och genom en skadad del av en stensträng.
Vid brygghuset hittades under torvytan slagg efter smide. Läget för sträckningen, där det var utschaktat innehöll borrad fyllnadssten och knytnävsstora stenar i mylla tillsammans med tegelflis.
Detta låg som fyllning i vägslänten.
Några stenar kunde vara delar av stensträngen men de låg relativt ytligt i torven och torde vara ditlagda i sen tid.
En 26 m lång del av strängen viker av från Ö-V mot söder utmed en släntkant. Denna del av strängen har ej registrerats.
Strängen torde vara från äldre järnålder.

		1812		Väg 32, väg 209		220-1397-95		505/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941004-941014		särskild utredning		torp		true		nyare tid		Tegel, keramik ( BII:4 typ), fönsterglas, slagg		Med anledning av en planerad breddning av väg 32. samt anläggandet av en cirkulationsplats i korsningen väg 32 och väg 209 utfördes en arkeologisk utredning.
Vid denna okulärbesiktigades de aktuella områdena. En provgrävning skedde på ett mindre parti. Vid besiktningen påträffades slagg och keramik. Vid provgrävningen påträffades spår efter ett torp i form av keramik, tegelbitar och ett sotigt kulturlager.

		1813		Prästgården, Askeby		220-9581-94		580/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941026-941206		arkeologisk förundersökning		kloster, stensträng		true		medeltid, nyare tid, odaterat		Nyckel, keramik (fajans, stengods), formtegel, slagg, bränd lera		Med anledning av schaktning för el utfördes en arkeologisk förundersökning.
Denna utfördes i anslutning till två delar av schaktsträckningen; dels i anslutning till kyrkan och klosterlämningarna, dels i anslutning till ett område med stensträngar ca 400 m S om kyrkan.
Kyrkan är uppförd under 1100-t och har under medeltid fungerat som klosterkyrka åt nunnorna vid cistercienserkonventet i Askeby. Lämningarna efter klosteranläggningarna finns strax S om kyrkan.
En del av ledningsschaktet drogs över vad som varit klostrets S del. Där påträffades ett 0,3 m tjockt kulturlager under ca 0,2 m tjocka i sen tid påförda massor. På tre punkter i schaktet påträffades rester efter konstruktioner. I ett fall rör det sig om en mur och eventuellt en stenläggning. I de två övriga fallen rör det sig om stenar som kan utgör del av en eller flera syllstenskonstruktioner. Inga av konstruktionerna kom att beröras av schaktningarna och undersöktes därför inte närmare. I schaktet påträffades en nyckel, fajans, stengods, formtegel m m.
I närheten av stensträngen Askeby 91:1 drogs ett schakt. I detta påträffades och delundersöktes en nedgrävning och ett stolphål. Nedgrävningen var rundad och hade en diameter på ca 1,2 m och ett djup på 0,2 m. Stolphålet hade en diameter på 0,2 m och ett bevarat djup på 0,1 m. I anslutning till nedgrävningen påträffades en bit bränd lera och en liten slaggklump.
Ett ledningsschakt drogs i åker- och hagmark N om kyrkan. I detta påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1814		Appuna kyrkogård		220-11092-94		666/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Marie Skoglund		1995		950228-950316		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		medeltid, nyare tid		kistbeslag/handtag, kryssvalvstegel, kalkbruk, människoben		I samband med schaktning för grundläggning av tillbyggnad, nedläggning av avloppstank samt ledningarför vatten-, tele- och elledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

I VA-schaktet öster om kyrkväggen påträffades lämningarna efter den medeltida kyrkans bogårdsmur. Muren påträffades under 0,40 m tjocka fyllnadslager och den bestod av större och mindre stenar, sammanfogade med kalkbruk. Muren var ca 1,20 m bred och dess höjd mer än 1,0 m (fortsatte under schaktdjup).
Två längre schakt, för el och tele, togs upp i åkermark nordost om kyrkan, i det östligaste av schakten kunde en rad av större och mindre stenar urskiljas. Dessa har tolkats som röjningssten, lagda utmed den dåvarande tomtgränsen.
I schaktet norr om kyrktornet, 4 x 4,5 x 2,5 m, avsett för en avloppstank, återfanns fyra gravar in situ samt mängder av omrörda skelettdelar. Den första graven kom på ett djup av ca 1,40 m under nuvarande markyta. De övriga gravarna kom djupare.

		1815		Fågelsta, Slomarp		220-2532-97		421-2728-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970515-970524		särskild utredning		boplats, gravfält, fyndplats, härd		true		äldre järnålder		bränd lera, tegel, flinta, nål, keramik, mynt, blyplomb, bronsfragment, spänne		Med anledning av dubbelspår för järnvägen utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Utredningen omfattar en delsträcka där ett helt nytt dubbelspår är tänkt att förläggas öster om Skänninge samhälle, från Gripenberg till St Lövingsborg, Allhelgona sn, Östergötland
Bansträckningen löper genom Östgötaslätten, öster om den tidigmedeltida staden Skänninge. Genom området flyter Skenaån och landskapet kring denna präglas idag av en storskalig jordbruksbygd. I och kring Skänninge finns gott om medeltida lämningar såsom kyrkor och kloster. I anslutning till utredningsområdet har bla Skänninge Hospital legat. Skänninge är också rikt företrädd av fynd från stenåldern vilket innebär att området bör har varit utnyttjat alltsedan denna tid. I övrigt är få fasta fornlämningar kända i området. Den dåliga representationen kan förmodligen förklaras av att många fornlämningar idag ligger dolda under den nuvarande åkermarken. Den dominerande jordmånen är mo och sand.
Syftet med utredningen var att klargöra om eventuella fasta fornlämningar kan komma att beröras av järnvägsbygget. De aktuella objekten finns redovisade på bifogade kartor. Utredningen genomfördes, om inget annat anges, med hjälp av provschaktning med maskin. Nedan redovisas platserna från norr till söder namngivna enligt de beteckningar som användes vid redovisningen av utredning etapp l (Rapport, UV Linköping 1996:62 samt 1995:54).
Objekt IV, Lindesborg, Allhelgona sn. Objektet ligger på en markant åsrygg med vid utblick över Skänningeslätten. I norr och i väster är platsen skyddad av ett högre liggande skogsområde. De topografiska förutsättningarna gjorde det troligt att det kunde finnas en boplats från brons- eller järnålder på platsen. Även förhistoriska gravar kunde förekomma. Vid utredningen grävdes 7 schakt från åsryggen ned mot de lägre liggande partierna i sydost. Markunderlaget bestod av grov, blockrik morän. Vid utredningen hittades inget av arkeologiskt intresse. Platsen kan lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt III, Gripenberg, Allhelgona sn. Ett område med sandig plan mark där bränd lera och tegel iakttogs vid inventeringen. En förhöjning i åkermarken gjorde det troligt att det kunde finnas boplatslämningar från sten- eller bronsålder. Vid utredningen grävdes nio schakt på platsen. Markunderlaget bestod av ett ca 0,15-0,3 m tjockt molager, därunder vidtog styv lera. Markförhöjningen bestod närmast uteslutande av lera. I samtliga schakt fanns ett mörkt molager vilket innehöll enstaka bitar av bränd lera och tegel. Lagrets karaktär tyder på att det bildats genom att området en gång varit mycket vattensjukt. Teglet och den brända leran kan då härröra från uppodligen under sen tid. Före dagens omfattande system av dräneringar har förutsättningarna för förhistorisk verksamhet på platsen varit mycket små. Vid utredningen hittades dock en härd och en grop i banområdets allra nordöstligaste del. Förutom dessa båda anläggningar påträffades alltså inget av arkeologiskt intresse. Platsen kan därför lämnas utan vidare åtgärd.
Objekt VI, Gränsen, Allhelgona sn. Boplatsläge i anslutning till Objekt III. Vid inventeringen av åkermarken på platsen iakttogs enstaka skärvig sten och en bränd flinta. Platsen kunde därför tänkas innehålla rester av en boplats från sten- eller bronsålder. Vid utredningen grävdes två schakt i området. Markunderlaget var jämförbart med objekt III och här fanns också rester av samma mörka lager. På två platser förekom gropar som möjligen kan vara rester av förhistoriska anläggningar. Det troligaste är dock att dessa gropar utgör rester av naturliga svackor fyllda med den mörka mossjorden. Omfattningen är mycket ringa.
Objekt II, Skenaån och Spetalen. Området ligger direkt söder om Skenaån på ett höjdläge. Ett hundratal meter österut ligger ruinerna efter Skänninges hospitalskyrka. Platsen valdes ut som ett lämpligt förhistoriskt boplatsläge samt på grund av närheten till hospitalet.
Vid utredningsgrävningen togs fyra schakt upp. I tre av dessa fanns det sönderplöjda gravar, totalt 13 stycken. Samtliga gravar verkar vara brandgravar. Möjligen kan en av dem vara en skelettgrav. I en av gravarna fanns en nål för skinnberedning och i flera av dem fanns keramikkärl. Gravskicket sammantaget med nålen gör det troligt att gravfältet varit i bruk under yngsta bronsålder och äldre järnålder. För denna plats föreslås en förundersökning.
Objekt I, Hageby. Området ligger på en svag förhöjning i närheten av en äldre bäckfåra och bedömdes vara ett lämpligt boplatsläge. Vid utredningsgrävningen påträffades inga boplatsrester, däremot en stenrad som låg under det nuvarande plogdjupet. Stenraden kan vara en markering av en äldre markindelning. Inga vidare åtgärder föreslås.
Objekt V, Hageby Storgård, Området ligger på en svag förhöjning i nuvarande åkermark. Jordmånen är fin sand, detta sammantaget med det stora antalet lösynd av yxor i närheten gjorde platsen till ett lämpligt boplatsläge.
Vid utredningsgrävningen påträffades varken anläggningar eller kulturlager. Inga vidare åtgärder föreslås.
Allhelgona 9:1, St Lövingsborg. Fyndplats för flintkärna. Öster om järnvägen vid St Lövingsborg har det en gång hittats en kärna av flinta. Sådana kärnor var den vanligaste formen av råmaterial vid stenålderns redskapstillverkning. Platsen ligger på en flack förhöjning strax väster om ett vattensjukt skogsparti vilket under stenålder kan ha vant en grund slättsjö. Fyndet och det för stenåldersboplatser typiska läget talar för att det kan finnas en boplats i området. Markunderlaget bestod av mo och mjäla. Vid utredningen grävdes ca 7 schakt. Vid undersökningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse, varför området kan lämnas utan vidare åtgärder.
I samband med undersökningen slutfördes utredningskedet för bansträckan Fågelsta-Slomarp genom att två fyndplatser avsöktes med metalldetektor.
Fivelstad 26:1, Sund. Fyndplats för bronsyxa. För några år sedan hittades en avsatsyxa (äldre bronsålder, period II) vid jordbruksarbete på platsen. Fyndet hittades i en markant svacka i åkermarken som en gång bör ha varit mycket vattensjuk Det är därför troligt att yxan är ett våtmarksoffer enligt den sed som var vanlig under äldre bronsålder. Området kring yxfyndet avsöktes med metalldetektor i syfte att finna ytterligare bronser. Inga nya metallfynd hittades dock vid utredningen. Sex malsteslöpare som påträffades i åkerytan markerar trots detta en förhistorisk verksamhet i området.
Skänninge 17:1, Gripenberg. Fyndplats för en medeltida myntskatt. I slutet av 1800-talet hittades vid brytning av ny åkermark en malmgryta med 4000 mynt daterade till 1300-talets senare del. Platsen avsöktes med metalldetektor i syfte att finna ytterligare fynd. Några meter väster om järnvägen och strax söder om bilbron hittades 7 kopparmynt som kan dateras till tiden 1600-1800-talet, därutöver hittades ett tiotal bronsfragment, bla ett spänne av medeltida karaktär samt en blyplomb. Fynden hittades koncentrerat inom en ca 20 x 20 m stor yta, utanför detta område påträffades inga metallfynd av intresse. Det finns inga uppgifter om historisk bebyggelse på platsen vilket gör fyndet relativt märkligt. Mot bakgrund av den tidigare påträffade myntskatten och de nya fyndens stora kronologiska spridning kan man dock tänka sig en plats med tradition, en offerlund el dyl. En plats som inte lämnar några mer påtagliga spår.

		1816		Edstorp		220-1956-00		111/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000818-000818		arkeologisk förundersökning				true				kritpipa		Med anledning av anläggandet av en ladugård utfördes en arkeologisk förundersökning i form av sökschakt.
Området utgörs idag av betesmark i svag sluttning ned mot en sankmark i väster.
Inom ett område av ca 10 000 m2 drogs 24 schakt. De hade en bredd av ca l ,5 m och en varierande längd på 3-6 m. Under ploglagret utgjordes marken av lera i de lägre partierna och lerblandad sand i höjdlägena. I matjordslagret i ett av schakten i det lägre västra partiet påträffades en bit av en kritpipa, som inte tillvaratogs.

		1817		Helgeandsgatan, Sjögatan, Bakgatan		220-11189-90		540/90		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910109-910115		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av omläggning av VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Kulturlager rikligt bemängda med träflis kunde ses. Dessa lager åtskildes av ett kraftigt sättsandlager. Detta sandlager går att följa längs hela den aktuella sträckan. Lagren under sättsanden är porösare och har en utfyllnadskaraktär. I botten finns ett lager infiltrerad sand/silt.

		1818		Nygatan, Storgatan, Fyllagatan		220-314-91		88/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910416-910513		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (BI, BII:4, CII:2), Passglas, Sko, Pärlemorinläggning		Med anledning av utbyte av äldre VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna påträffades tre olika äldre gatunivåer under den nuvarande gatan. Den översta av dessa påträffades ca 0,7-0,8 m under nuvarande gata. Mellan de olika gatunivåerna fanns avsatta kulturlager. I botten fanns bitvis vattenavsatta kulturlager. Två kraftiga brandhorisonter påträffades i profilen varav den ena (den övre) sammanfaller med den mellersta gatunivå. Kulturlagren, inklusive gatunivåerna, har en mäktighet av 0,6-0,9 m. Steril mark påträffas på ca +2,0 m lokal höjd.

		1819		Viby		220-14187-90		530/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910513-910517		särskild utredning		byggnad, stensträng		true		nyare tid?				Med anledning av planerad detaljplanering för husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
I området finns en registrerad stensträng, Viby.44:1 samt en nu riven äldre byggnad Viby 26:1.
Vid utredning, som utfördes genom provschaktning, påträffades inga lämningar av förhistorisk karaktär. Däremot kunde ytterligare 3 stycken stensträngar iakttas inom området. Dessa löpte parallellt med den registrerade stensträngen och utgör tillsammans med denna förmodade gamla åkermarkeringar.

		1820		kvarteret Sjögården		220-3267-91		110/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910805-911212		särskild undersökning		byggnadsminne		true						Med anledning av golvrenovering utfördes en undersökning.

Stenkällarbyggnaden inne på gården är murad av stora fältstenar, har ett inre tunnvalv i tegel och med fönster- och dörröppningar i tegel. Det större, östra rummet undersöktes i samband med en renovering av golvet, varvid alla lösa jordlager togs bort ner till ett ursprungligt stengolv. Ett tiotal golvjordlager kunde dokumenteras och sållas.
Rumsindelningen och den östra ingången kunde konstateras vara sekundär, och kunde även knytas till en speciell golvnivå. Stengolvet var försett med rännor i norr och söder, den norra förmodligen utmynnande i en mindre, nu förmultnad tunna.
Nästa år kommer smärre ingrepp, såsom upptagande av igensatt fönster och trappa mellan rummen att göras.

		1821		Hovsgatan		220-7857-92		499/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910827-910827		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av grävningar för vattenläcka utfördes en kulturlagerdokumentation.
Bottnen består i denna del av Vadstena av blålera, på vilket en 0,1-0,2 m tjock risflätning har lagts i ett äldsta skede. Ytterligare rester av en gata bestående av en kavelbroläggning hittades 0,4 m ovan den äldsta.
Såväl risläggningen som kavelbron var relativt välbevarad, tack vare lerbottnen. I större delen av det centrala stadsområdet ligger kulturlagren på sjösand, varför bevaringsförhållandena för organiskt material ar betydligt sämre. Risläggningar förekommer sällan i dessa delar av Vadstena och ev träbeläggningar är synnerligen dåligt bevarade. Tunna träläggningar i centrala Vadstena kan dock tolkas som uttorkade och kraftigt sammanpressade kavelbroläggningar, speciellt i ljuset av fynd av välbevarade sådana i Vadstenas utkant, som t ex detta fynd på Hovsgatan.

		1822		Kvarteret Slottsvakten, Slottsparken, Aslylen		220-7877-91		4621/91		UV Linköping		Rikard Hedvall		1992?		921015-921016		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		huggen sten, remändebeslag, kopparlegering, keramik, hästsko, kakel		Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett 0,30 m brett och 0,30 m djupt ledningsschakt maskingrävdes. Två nivåer stenpackningar/fundament påträffades i anslutning till Järnvägsgatan, två murfundament i anslutning till Slottsgatan samt en stenläggning intill korsningen Slottsvägen-Slottgatan. Schaktningen i  de övriga kvarteren berörde endast sentida lager och inga anläggningar.

		1823		kvarteret Slottsvakten		220-10537-91		8187/91		UV Linköping		Rikard Hedvall		1991		911209-911209		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		glasflaskor, keramik, porslin		Med anledning av husbyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.
Grävningsdjupet var som mest en meter varför endast sentida lager berördes. Kulturlagren var skiktade av vattenavsatta sandlager.

		1824		Alarp, Ölstorp, Västerlösa, Spärringe		220-10686-91		838/93		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Annika Helander, Ulf Stålbom		1991, 1992		911128-920120		arkeologisk förundersökning		grav, skärvstenshög, stensträng, vattenhål		true		järnålder, odaterat				Med anledning av ny luftledning mellan Vikingstad och Dömestad utfördes antikvariska kontroller på 8 ställen i närheten av registrerade fornlämningar och nyupptäckta fornlämningar.
Två oregistrerade vattenhål upptäcktes i närheten av två berörda stolplägen. En ligger i Sjögestads sn 90 m NV om fornlämning Sjögestad 7:1 vid Alarp 1:1 och en annan i Västerlösa sn 80 m ONO om fornlämning Västerlösa 23:1 på ägan Spärringe 15:7. Vidare kom osäkra gravar vid Örstorp 3:1 i Sjögestads sn, Spärringe 15:7 i Västerlösa sn på tre ställen och en oregistrerad stensträng nära stensträngen Sjögestads 6:1, Alarp 2:5, samt ett sentida bebyggelseläge (Perstorp) med röjda ytor intill Västerlösa 8:3, Västerlösa sn. De nyupptäckta fornlämningarna är ännu ej registrerade. De flesta fornlämningarna härrör från järnålder.

		1825		Kvarteret Knapen		220-12548-92		88/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920206-920206		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av läckande oljeledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Dokumentation av kulturlagerföljder gjordes. Kulturlagren är endast 0,5 m tjocka med en kullerstensläggning i botten, direkt på den sterila sjösanden. Detta understryker att Vadstena kan ses som en planlagd stad, då området upplåtes för bebyggelse vid 1300-talets slut.

		1826		Vist		220-5960-92		191/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920527-920527		särskild utredning		härd, stolphål		true						Med anledning av kyrkogårdsutvidgning utfördes en arkeologisk utredning av ett område alldeles söder om Vists kyrkogård.
Läget är bra ur fornlämningssynpunkt. På kartor från 16- och 1700-talet finns markerat ekonomibyggnader till kyrkoherdebostället. Under 1800-talet fanns en affär med lagerlokal, vilken revs på 1980-talet.
Undersökningen visade på anläggningar av äldre karaktär, en härd med inslag av kalkbruk samt fem stolphål. Det är osäkert ifall dessa har med 1600- och 1700-talets aktivitet att göra eller om de är äldre.
Området under ett kvarstående kyrkstall kunde inte undersökas.

		1827		Nunneklostret		220-8404-92		340/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920612-920615		arkeologisk förundersökning		byggnadsminne		true		medeltid				I slutet av maj 1992 utfördes en schaktning för el in till nuvarande klosterhotellet. (Tidigare en del av Vadstena nunnekloster och ännu tidigare en del av Folkungaättens palats i Vadstena). Schaktet berörde också en 30 m lång sträcka genom det område NV om nuvarande byggnader där omfattande rester av Vadstena kloster dokumenterades 1956-69.
De pågående arbetena stoppades av antikvarie Göran Tagesson, Östergötlands länsmuseum, i slutet av maj.
I juni utförde Östergötlands länsmuseum en skadedokumentation och en antikvarisk kontroll varvid schaktet lades igen.
Då schaktning en endast gått ned till ett djup av 40 cm under mark var skadorna inte omfattande.
Dels hade delar av en sockel i det nuvarande klosterhotellets NV hörn skadats. Vid kontrollen konstaterades dock att denna skada var gammal och omfattade ett större område än det nuvarande schaktet. Skadan dokumenterades med foto och en del lösa stenar som hörde till konstruktionen lades tillbaka.
Dels hade ett högt liggande murparti 6 m ut från tidigare nämnda hörn skadats. Här hade minst tre större byggstenar borttagits då schaktet dragits rakt över muren. Stenarna insamlades och staplades mot muren på hotellet i avvaktan på ev vidare åtgärder varefter schaktet fylldes igen.

		1828		Ljungagränd		220-4914-92		312/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920624-920630		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningar för VA-ledning utfördes en förundersökning.
Schaktet gick i gamla rörgravar. Den NV delen av sträckan utgörs av senare tids utfyllnad av stranden mot Vättern.
Ett flertal strandlinjer kunde iakttas, liksom vid undersökningar av parallellgatorna Helgeandsgatan 1984 och Krabbegatan 1990.
Den SV schaktkanten var delvis helt störd, medan den NO till stor del upptogs av en avloppsränna av trä, nergrävd genom kulturlagren. Den kan möjligen härstamma från 1700-1800-tal. Detta innebar att den medeltida strandförskjutningen och bebyggelsen i kvarteret ej gick att dokumentera utom med några få undantag. Krabbegatan är utlagd först på 1800-talet på äldre tomtmark.

		1829		Kvarteret Asylen		220-7877-91		339/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920611-920612		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (Bll:4), slagg, järnspik, bryne		Med anledning av reparation av VA ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Då länsmuseet kontaktades först då schaktet redan var färdiggrävt och skadorna på kulturlagren redan åstadkomna fick undersökningen begränsas till att endast i profil dokumentera de skadade kulturlagren. Inte heller Länsstyrelsen var informerad om den tänkta grävningen.
Schaktet var beläget i NV delen av kvarteret, den del som gränsar mot Vadstena slott och slottsparken.
Ingen äldre bebyggelse finns i kvarteret på de äldsta bevarade kartorna, då området är slottsträdgård. Tidigare finns heller ingen medeltida bebyggelse dokumenterad inom kvarteret.
Det är däremot vetenskapligt välkänt att stora delar medeltida bebyggelse avhysts och rivits vid slottets och slottsparkens anläggande på 1500-talet.
Vid undersökningen påträffades nära 2 m tjocka kulturlager i hela schaktets utbredning. Lagerbilden var mycket komplicerad men minst tre faser av bebyggelse, åtskiljd av svämsandslager kunde dokumenteras. Överst fanns ett ca 40 cm tjockt raseringslager som torde kunna sättas i samband med bebyggelsens avhysninq på 1500-talet.
Fynden var fåtaliga och utgjordes av Bll:4 keramik av 1500-tals-typ i det översta lagret, järnspik, slagg och ett bryne.
Den påträffade bebyggelsen utgör en fortsättning åt SÖ av den för slottsparken rivna bebyggelsen. Dennas fortsatta utsträckning in i kvarteret Asylen är ännu så länge inte känd.

		1830		kvarteret Asylen		220-7716-92		339/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920723-920724		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (Bll:4), slagg, järnspik		Med anledning av reparation av VA ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen var en direkt fortsättning på en tidigare i juni månad.
Schaktet följde en äldre handnedgrävd VA ledning. Det gamla schaktet vindlade dock så pass kraftigt att mindre sträckor bevarat kulturlager ändå fick undersökas och tas bort.
Liksom vid den tidigare undersökningen påträffades nära 2 m tjocka kulturlager i en stor del av schaktet. Lagren var dock längs hela sträckan skadade av sentida nedgrävningar.
Lagerbilden var liksom tidigare mycket komplicerad med minst 3 faser av bebyggelse.
Fynden utgjordes av Bll:4 keramik av 1500-talstyp i det översta lagret, järnspik och slagg.
Den påträffade bebyggelsen utgör en fortsättning åt SO av, den för slottsparken rivna bebyggelsen. Dennas fortsatta utsträckning in i kvarteret Asylen är ännu så länge inte känd.

		1831		Nygatan, Hovslagaregatan		220-4916-92		313/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920818-920908		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av utbyte av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Nygatan har så sent som på 1705 års tomtkarta haft en mer västlig sträckning och nuvarande Nygatan går alltså i gammal tomtmark. I Hovslagaregatan dokumenterades flera gatunivåer. I hörnet Nygatan/Hovslagaregatan hittades rester av två träbyggnader, vilka kunder undersökas och dokumenteras i plan och profil, trots omfattande störningar av senare ledningsschakt. Ett förmodat bostadshus har legat utmed Hovslagaregatan, vilket är minst 5 m brett och kan genom det tämligen rikliga och enhetliga keramikmaterialet dateras till 1400-1500-tal. Innanför detta hus fanns sporadiska rester av ytterligare ett 5 m brett hus eller byggnadskropp.
I hörnet Nygatan/Strågatan dokumenterades profiler, vilka kunde anslutas till undersökningen 1982 av Fyllagatan/Knivsmedsgatan. Klara tomtgränser kunde här dokumenteras.

		1832		Bankeberg		220-7992-92		7748/92		UV Linköping		Ulf Stålbom		1992		921008-921008		arkeologisk förundersökning		gravfält		true				tegel, glas, bränt ben		Med anledning av en tillbyggnad av ålderdomshem utfördes en förundersökning.
Tomten gränsar på tre sidor till ett gravfält med över 100 synliga anläggningar (Rappestad 15:1 (Vikingstad 67:1)). Vid en tillbyggnad 1959 undersöktes en stensättning som var belägen inom nuvarande fastighetsgränsen.
Målsättningen var att klargöra om omarkerade eller eventuellt skadade gravar kunde beröras av aktuell tillbyggnad.
Undersökningsområdet låg i trädgården sydväst om byggnaden. Marken var kraftigt omrörd. Den bestod av tjocka fyllnadsmassor och recenta gropar med tegel och glas. Några fragment av brända ben förekom i fyllnadsmassorna vilket kan betyda att numera helt förstörda gravar kan ha funnits på platsen.
Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1833		Strågatan, Gräsgatan		220-12788-92		555/92		Östergötlands länsmuseum		Anne Wastesson Jonsson, Ann-Charlott Feldt		1992		921013-921014		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktningar för VA utfördes en förundersökning.
Den sträcka som grävdes var tidigare schaktad, men i västra schaktväggen kunde en profil dokumenteras. Ett ca 0,10 m tjockt kulturlager påträffades på en sträcka av 8 m, 0,50 m under nuvarande marknivå.

		1834		Hovslagergatan, Folkskolan		220-12787-92		555/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Anne Wastesson Jonsson		1992		921013-921014		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktningar för VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
Delar av schaktet var igenlagt då dokumentationen skulle ske. I de icke igenlagda partierna kunde kraftiga kulturlager konstateras. Dessa hade en mäktighet på ca 0,6-0,8 m och uppträdde ca O,4-0,5 m under nuvarande mark.

		1835		Storgatan		220-13098-92				UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1992		921106-921106		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		läderspill, kalkbruk, tegel		Med anledning av vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid schaktning för vattenläckan grävdes en 9 m2 stor och 1,5 m djup grop i Storgatan. Schaktningen berörde omgrävda massor i äldre VA-schakt och gick ej ner till steril botten. I den södra och den västra schaktkanten undersöktes oomgrävda kulturlager. Lagerstratigrafin mellan de båda profilerna var bruten av VA-schakt.
I den södra schaktkanten som låg ungefär mitt i Storgatan var de äldsta avsatta kulturlagren gödselblandade och innehöll träflis och läderspill. Bevaringsförhållandena för organiskt material var goda. Lagren skildes åt och täcktes av påförda grusblandade sandlager. Det äldsta dokumenterade skedet överlagrades av ett avsatt kulturlager med tegelflis, träflis och bark, täckt av sand, sannolikt sättsand för en stensatt gata. De yngsta lagren utgjordes av två på varandra följande kullerstensgator. Den äldre täcktes av ett kraftigt raseringslager med kalkbruk och tegelflis, den yngre låg direkt under asfalt.
Den västra schaktkanten gick från den nuvarande gränsen mellan tomtmark och gatumark ut i gatan. De äldsta avsatta kulturlagren hade samma karaktär som i den södra schaktkanten. Över dessa fanns byggnadslämningar i form av en längsgående stock vilande på en underliggare och en syllsten. Konstruktionen hade eldhärjats, virket var helt förkolnat och täckt av ett kraftigt brandlager. Byggnaden låg i nuvarande gatumark och kan ha varit en av de salubodar som klostret lät uppföra utmed Storgatan. Utvidgningen av gatan till nuvarande bredd har skett i samband med att den yngsta kullerstensgatan direkt under asfalten anlades.

		1836		kvarteret Knapen		220-12548-92		577/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		921110-921113		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				järnföremål		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.

Undersökningen omfattade 135 m ledningsschakt för takvatten från bankhuset från sekelskiftet, på baksidan och kortsidan utmed Bakgatan samt över gården till ett medeltida stenhus.
På fastigheten finns två medeltida stenhus, dels Udd Jönssons hus utmed Storgatan, dels ett stenhus liggande indraget en bit från Storgatan.
Inga tidigare arkeologiska undersökningar har gjorts på fastigheten. Schakten gick till största delen i gamla schakt, uppmätningar gjordes där kulturlagren var intakta.
Kulturlagren är synnerligen tunna, endast 0,2-0,5 m tjocka, omfattande endast en fas. Liknande kulturlagerbild fanns i kv Knapen 6 tidigare i år. Bakom bankhuset hittades en ca 2,5 m br och 1,0 m djup nergrävning, fylld av fet kulturjord och med fynd av div järnföremål etc. Invid Udd Jönssons hus dokumenterades en 1,8 m lång stenpackning, som tolkades som rivningsmassor, möjligen från en närbelägen byggnad.

		1837		Borggården, Slottet		220-13048-92		8530/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1992		921117-921117		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningsarbeten för elledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inför uppförandet av Vadstena slott utrymdes den medeltida stadsdelen Sanden för att ge plats åt slottsbygget. Vid tidigare arkeologiska undersökningar på borggårdsområdet har lämningar av den medeltida stadsbebyggelsen, husgrunder och gator, liksom äldre lämningar från slottsperioden dokumenterats på mycket ringa djup under nuvarande markyta.
Totalt handgrävdes 90 löpmeter schakt under antikvarisk kontroll. Schaktbredden var 0,3 m och schaktdjupet 0,3 m.
Schaktningen begränsades till grävning i sandfyllningen i det äldre kabelschaktet och äldre kulturlager eller anläggningar berördes ej av arbetet.

		1838		Kvarteret Slottsherren		220-14244-92		875/93, 58/93		UV Linköping		Rikard Hedvall		1992, 1993		921216-930316		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (BII:4), glas		Med anledning av husbyggnation utfördes den tredje etappen av antikvarisk kontroll och arkeologiska förundersökningar.

De två tidigare gjordes 1981 & 1989 då bla. ett medeltida stenhus påträffades.
Vid den senast gjorda undersökningen påträffades efterreformatoriskt kulturlager (ej grävt till botten på ngt.ställe), kajanläggning, stenlagd vattugränd samt ett stengolv.

		1839		Kvarteret Nunnan		220-757-93		95/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930303-930317		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (B:II:4), recent glas, obrända djurben		Med anledning av utbyte av gamla VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Då huvudsakligen gamla schakt utnyttjades vid ledningsdragningen, berördes kulturlagren endast undantagsvis av exploateringen. Vid denna påträffades tre olika kulturlager, det översta ca 0,2 m under nuvarande markyta. Kulturlagerföljden hade en total tjocklek på ca 1,1 m.
Steril blålera påträffades på ca +2,50 m i Vadstena kommuns höjdsystem.

		1840		kvarteret Arbetaren		220-5352-93		324/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Kent Ullgren		1993		930614-930616		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en förundersökning.
Schaktet var 47 m långt, 0,90 m brett och 0,60 m djupt. Kulturlagret påträffades vid 0,60 m djup och kom därför inte att beröras av schaktningsarbetena utan endast omrörda schaktmassor påträffades.

		1841		Kvarteret Båtsmannen		220-7957-93		379/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930723-930723		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				djurben, tegelkross, spik		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Schaktet var redan uppgrävt då länsmuseet kontaktades, schaktet i gatan igenfyllt.
Kulturlagren var till stora delar störda av äldre ledningsdragningar. Intakta partier innehållande 0,65-0,7 m dj matjordslager, homogen och inne på gården tämligen mörk jord med inblandning av djurben, tegelkross och spik påträffades. I NS schaktet nära gatan hittades rester av kullerstensläggning på 0,4 m dj.
Området ligger alldeles innanför Rönnevallsgatorna, vilket utgjorde stadens begränsning från senmedeltiden och fram till 1900-talets början. Området upptogs av kålgårdar och trädgårdar in till sen tid, vilket bekräftas av undersökningen.
Kontroller i dessa områden är dock väl motiverade inför möjligheten att hitta rester av den medeltida stadsgränsen, som utgjorts av grop, vall och plank. Någonting sådant hittades dock inte här.

		1842		Sjögatan		220-8942-93		417/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		930906-930906		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av anslutning till det befintliga fjärrvärmenätet utfördes en förundersökning.
Ett schakt drogs tvärs över Sjögatan från kv Slottsherren till kv Knekten. Schaktet var totalt 10 m långt, l m brett och 0,80 m djupt. I schaktet påträffades påförda sandmassor och invid kv Knekten påträffades rester (0,40 m) av orörda kulturlager i botten på schaktet. Detta kom inte att ytterligare beröras av schaktningsarbetena. Anledningen till den ringa förekomsten av kulturlagerlämningar beror på de omfattande utschaktningar som utfördes i samband med en totalsanering av VA-systemet 1984. Inga fynd påträffades.

		1843		Hovsgatan		220-11217-93		478/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930929-930929		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.

Hovsgatan var från medeltiden och framåt en av stadens infartsvägar från söder. Schaktet var 2,5 x 1,9 m stort. Profiluppmätning gjordes på två sidor. I äldsta fasen fanns rest av ris samt en stock, liggande ovan den sterila leran, vilket tolkas som rester av ursprunglig vägbeläggning. (1991 hittades en välbevarad kavelbroläggning i samma gata ett kvarter längre mot norr). Ovan detta fanns ett byggnads- eller raseringslager som tyder på närbelägen bebyggelse invid gatan. Dessa områden i Vadstenas södra utkant har inte bebyggts förrän under senare tid, förutom viss bebyggelse invid infartsvägarna. Ovan detta fanns ett tjockt homogent lager med brun sand samt flera påförda sand- och k-jordslager som tolkas som olika gatunivåer.

		1844		Klosterkyrkans kyrkogård		220-5444-93		196/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		931004-931004		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				människoben, kalkstensflis		Med anledning av trädplantering utfördes en antikvarisk kontroll.
Äldre gravar samt rester efter medeltida bebyggelse i kyrkogårdens södra del kunde tänkas beröras.
Ett tiotal gropar 0,5 x 0,5 m stora och 0,5 m djupa kontrollerades. På detta ringa djup kunde ingenting annat än omrörd kyrkogårdsjord med enstaka fynd av människoben och något kalkstensflis iakttas.

		1845		Slottsgatan		220-13553-93		548/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		931101-931101		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av byte av VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var 1,10 m brett, 5,60 m långt och 1,60 djupt. Äldre byggnadslager, brandhorisonter och gatunivåer samt grundmuren till en eftermedeltida byggnad påträffades.

		1846		Kvarteret Trädgårdsmästaren		220-13601-93		547/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		931101-931101		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				tegelkross, kalkbruk		Med anledning av byte av VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Schaktet var 28 m långt, 1,30 m brett och 1,50 m djupt. Schaktets västra del innehöll ostörda äldre kulturlager. Denna del undersöktes och dokumenterades i profil. Två kulturlager överlagrades av sent påförda massor. Kulturlagren innehöll spritt tegelkross och inblandning av kalkbruk. Steril nivå påträffades på nivån +4,60 i Vadstena kommuns höjdsystem.

		1847		Kvarteret Prelaten, Kyrkogatan		220-12112-93		500/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931014-931015		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (Yngre rödgods)		Med anledning av akut vattenläcka i utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid undersökningen grävdes 2 schakt. Utanför norra delen av fastigheten Kyrkogatan 3 grävdes ett 3,5 x 4 m stort schakt i gatan. Samtidigt upptogs ett 28 m långt schakt från trottoaren vid Rödtornsparken, tvärs över Kyrkogatan och in och runt fastigheten, Kyrkogatan 3.
I Kyrkogatan påträffades ett 0,3-0,5 m tjockt oskiktat kulturlager på hela den grävda sträckan (med undantag av ett äldre VA-schakt rätt genom gatan). På tomten påträffades kulturlager med upp till 4 olika pålagringar och 0,7 m tjocka lager. Tre anläggningar i form av en brunnsnedgrävning, fylld med talrika skärvor yngre rödgodskeramik av äldre typer, en stenläggning daterbar till 1700-tal samt en husgrund med stenlagt golv, daterbar till 15-1600-tal dokumenterades.
I botten kunde rester efter sk ryggade åkrar dokumenteras över hela tomten. Tomten har alltså före 1500-talet varit åker och bebyggts först under 15-1600-tal.

		1848		Slottsvägen		220-9036-94		581/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		931202-921203		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Keramik (Yngre rödgods, fajans)		Med anledning av parkeringsplatser utfördes en förundersökning.
Det drogs ett schakt som var 57 m långt, 2,40 m brett och mellan 0,50-0,60 m djupt. I schaktets södra del, inemot Slottsparken, påträffades en koncentration av rundad sten vid 30 m, förmodligen rester av en mur, den fortsätter sedan längs schaktet fram till 50 m där den viker av inemot parken. Muren består här utav flata huggna kalkstenar och den är kallmurad. Detta utgör förmodligen resterna av en mur som har avgränsat parken mot Slottsvägen. Schaktet korsas av en dikestrumma (vid 39 m) gjord av kalksten som fortsätter in under Slottsvägen.

		1849		Kyrkogatan		220-6033-94		195/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940331-940331		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben		Med anledning av vattenläcka utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager på ca 0,5-0,6 m djup under gatubeläggningen. Kulturlagret hade en mäktighet av ca 0,2 m och innehöll enstaka djurben.

		1850		Stockmakaregatan, Hovsgatan		220-13640-93, 220-824-94		140/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Hans Persson		1994		940405-940629		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (BII:4), läderspill, djurben		Med anledning av schaktningsarbeten för VA och tele utfördes en förundersökning.
Området ligger i utkanten av Vadstena medeltida stadsområde. Vid förundersökningen påträffades 0,4-1,2 m tjocka kulturlager av medeltida karaktär. Kulturlagrens mäktighet tilltar allt mer mot Hovsgatan. De innehöll bl a olika gatunivåer och spår efter byggnader i form av golvhorisonter. På en längre sträcka kunde en risbädd, nedtryckt i den sterila blåleran, iakttas. Denna kommer att C14 dateras.

		1851		Mantorp		220-1718-94		421-2919-1994		UV Linköping		Mats Larsson		1994		940414-940414		särskild utredning				true						Med anledning av ersättningsväg utfördes en utredning i form av sökschaktsgrävning.
Topografiskt sett fanns bra boplatslägen inom vägens sträckning.

Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1852		Lastköpingsgatan, kvarteret Birgitta		220-2856-94		161/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940418-940420		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager av medeltida och efterreformatorisk karaktär. Rester efter en stenläggning och ett trägolv iakttogs även. Kulturlagren hade en tjocklek på ca 0,5 m och överlagrades av ett 0,5 m tjockt lager med sentida fyllnadsmassor.

		1853		Motala, Vadstena		220-824-94		421-2307-1994		UV Linköping		Karin Lindeblad		1994		940419-940608		särskild utredning, arkeologisk förundersökning		stadslager, kulturlager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (BII:4, i de äldsta lagren främst trefotsgrytor)		Med anledning av optokabel mellan Motala och Vadstena utfördes en utredningen och en förundersökning.
Syftet med utredningen var att i görligaste mån styra undan ledningsdragningen från fornlämningar.
Vid två punkter övervakades schaktningsarbetena; inom Vadstena stad och vid Västergården i Hagebyhöga.
Vid Västergården fanns ett sotigt kulturlager med skärvig sten. Detta lager var ungefär en meter tjockt och blandat med större stenar och kalkbruk. Lämningarna kan möjligen tolkas som resterna efter en smedja av tämligen sent datum.
Inom Vadstena stad drogs kabeln i Hovslagaregatan, Kråkegatan, Gräsgatan, Skänningegatan och Motalagatan. Schaktet var cirka 0,8 meter brett och l meter djupt. I schaktväggarna dokumenterades främst äldre gatunivåer i varierande antal. Övervägande antalet gatunivåer bestod av kullerstenläggningar lagda i sättsandslager. Ställvis bestod den äldsta gatubeläggningen av ett grusigt småstenslager direkt på den sterila leran.
I gatorna kring kvarteret Biskopen fanns på flera ställen ett halvmeterdjupt dike. Denna anläggning var nedgrävd i leran och täcktes av den äldsta gatunivån. Möjligen ska dikena tolkas som resterna efter den äldsta "gropen", dvs stadsgränsen, i Vadstena. En annan är att diket begränsat biskopsgårdens tomt.

		1854		kvarteret Arbetaren		220-477-94		39/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940527-940527		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (BII:4), djurben, kalkbruk, tegelkross		Med anledning av byte av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades kultur- och byggnadslager ned till schaktets botten ca 1 m under markytan. Byggnadslagret påträffades 0,5 m under markytan, innehållande tegelkross och kalkbruk, och var mest omfattande i fastighetens nordvästra del. Under byggnadslagret påträffades ett kulturlager med enstaka djurben (ej tillvaratagna) och BII:4-keramik. I skiktet mellan byggnadslagret och kulturlagret fanns rester av en äldre gårdsläggning.

		1855		Vadstena Slott		220-14927-92		421-3893-1994		UV Linköping		Rickard Hedvall, Ann-Lili Nielsen		1994		940719-940727		arkeologisk förundersökning		slott		true		senmedeltid, nyare tid		Djurben, metallföremål, keramik (BII:4, stengods), slagg		Med anledning av ett planerat återuppförande av de två resterande slottsvallarna samt en ny bro på Vadstena slott utfördes den första av två förundersökningar. Vid undersökningar på 1950 och 60-talen konstaterades en senmedeltida bebyggelse kallad Sanden under slottskomplexet. Resultat från undersökningen som berörde den västra vallens norra del och den södra vallens östra del visar att bebyggelsen fortsätter i dessa områden. Bebyggelsen bestod av syllstenshus och stenläggningar.

		1856		Vadstena, Kvarteret Birgitta		220-2856-94		375/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940826-940826		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Vid nordvästra delen av Birgittas sjukhusområde undersöktes 80 löpmeter i vägsträckningens västligaste del, 40 m öster om Lastköpingsgatan. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1857		Vadstena slott		220-14929-92		421-4451-1994		UV Linköping		Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen		1994		940901-940912		arkeologisk förundersökning		slott		true		senmedeltid, nyare tid		Djurben, metallföremål, keramik (BII:4, stengods), slagg, lädersko, hästskor		Med anledning av ett planerat återuppförande av de två resterande slottsvallarna samt en ny bro på Vadstena slott utfördes den andra av två förundersökningar.
Undersökningen berörde den södra delen av den västra vallen samt den västra delen av den södra vallen.
Vid undersökningen konstaterades att den från 1950 och 60-talet påträffade stadsbebyggelsen under borggården fortsätter i undersökningsområdena.
Bebyggelsen, som bestod av syllstenshus och stenläggningar mm, härrör från en senmedeltida stadsdel vid namn Sanden.
1544 avhystes området för att ge plats åt Vadstena slott. P g a obebyggda områden grävdes långa s k sökschakt mot den tidigare undersökta bebyggelsen. Endast mindre ytor, ca 40 m2, undersöktes därför mer noggrant.

		1858		Skänningegatan		220-107-95		531/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941013-941014		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktningar för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager på 0,4 m djup inne på tomtmark. Dessa hade en mäktighet på ca 0,6-1,0 m. I gatumark fanns endast sentida fyllnadsmassor.

		1859		Slottsbro, Vadstena slott		220-11975-94		421-5864-1994		UV Linköping		Rikard Hedvall, Ann-Lili Nielsen		1994		941109-911110		särskild undersökning		slott		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av att en ny bro skulle byggas till slottet utfördes en undersökning.
Platsen för bron är vid den västra vallens norra del.
Undersökningen berörde endast brofästet på slottsön, det östra. Det västra brofästet förläggs i vallgraven, som vid ett flertal tillfällen muddrats, varför någon undersökning för detta inte behövde komma ifråga. Däremot kommer undersökningar för anslutningsväg öster- och västerut senare att tillkomma. Undersökningsområdet, som var ca 24 m2, innehöll en 2,3 m bred vallgravskant och ett 2,8 m brett stödmursfundament till den numera rivna slottsvallen.
På den minimala yta som återstod hittades ett tunt kulturlager som möjligen är av medeltida datum.

		1860		Rödkyrkan, S:t Pers kyrka		220-10541-94		549/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		941123-941123		arkeologisk förundersökning		stadslager, kyrka/kapell		true		medeltid				Med anledning av signalkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett 13,5 m långt och 0,3 m djupt schakt grävdes mellan Samrealskolan och en fristående toalettbyggnad norr om denna. Schaktet skar genom den romanska föregångaren till f.d. sockenkyrkan S:t Per. Södra grundmuren till den romanska kyrkans västtorn dokumenterades. Inga fynd påträffades.

		1861		Kvarteret Slottfogden		220-10395-94?		550/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		941123-941123		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av grävning för signalkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett 35 m långt och 0,25-0,35 m djupt schakt grävdes mellan Vadstena museibyggnad och ett gårdshus i kv Slottsfogden 9. Schaktet innehöll till större delen rivningslager av tegelkross och kalkbruk samt sentida fyllnadslager. I anslutning till museibyggnaden påträffades två syllstenar, troligen delar av en husgrund. Schaktet och syllstenarna avvägdes och dokumenterades i plan. Syllstenarna togs ej bort. Inga fynd påträffades.

		1862		Vadstena slott		220-14929-92		321-828-1994		UV Linköping		Rikard Hedvall		1994		940405-941130		arkeologisk förundersökning		slott		true		nyare tid				Med anledning av upprustningsarbeten av kajen vid slottets N vallgrav utfördes en förundersökning.
Undersökningen visade att Vättern ursprungligen sträckt sig fram förbi platsen för den norra kajen vid slottet. På sjöbotten hade ett ramverk av stockar byggts. Ramverket, som hölls på plats med stolpar och upp till en meter stora stenar, fungerade som ett fundament för kajen. Kajen bestod i övrigt av påförda jordmassor.
En mindre del av en stenläggning som kan ha utgjort ett husgolv hittades på kajen. Även rester efter äldre gatubeläggningar påträffades, dock ingen äldre än kajanläggningen.

		1863		Västra vallgraven		220-1264-95		421-1128-1995		UV Linköping		Rikard Hedvall		1995		950411-950413		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik		Med anledning av en planerad anslutningsväg till en nybyggd bro över Vadstena slotts västra vallgrav utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningsområdet var i den medeltida stadens västra utkant. Den exakta stadsbegränsningen är här inte känd.
Stora delar av undersökningsområdet utgjordes av utfyllda jordmassor från nyare tid samt grundgrävningar för 1700-1900-talshus.
I tre av de sju schakten hittades dock byggnadslämningar som genom keramikfynd kan knytas till 1400-talet. Anläggningarna bestod av en stenläggning, stolphål och syllar.

		1864		Vadstena kloster		220-2607-95		266/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950517-950518		arkeologisk förundersökning		kloster		true		medeltid				Med anledning av markskador i den gräsyta som döljer lämningarna av systraklostrets Ö och S längor, utfördes en förundersökning.
Vid denna kunde det konstateras att fyllnadsmassorna runt och över murlämningarna var mycket kompakta varför inga skador på ruinen uppstått.
Förundersökningen utfördes i samarbete med S:t Pers skola i Vadstena och gav eleverna i åk 4 möjlighet att delta i det arkeologiska arbetet.

		1865		Lilla Fålåsa		220-4288-95		421-3361-1995		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995		enstaka dagar juli tom september		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av planerad bostadsbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Sammanlagt grävdes 18 sökschakt på fyra objekt inom ovan nämnda område. P g a ogynnsam väderlek fick vissa delar av objekten bortprioriteras och undersökningen av två av dessa avbröts vid påträffandet av fasta fornlämningar. Inga försök till begränsningar av dessa har därför gjorts. Undertecknad anser dock prioriteringarna försvarliga i förhållande till erhållen information.
Vid samtliga objekt påträffades fasta fornlämningar av boplatskaraktär. Vid merparten av objekten bestod dessa av stolphål, härdar och mörkfärgningar samt vid ett av objekten också ett kulturlager. Det är möjligt, men inte i detta skede konstaterbart att tre av objekten hör samman i ett större boplatskomplex. Det fjärde ger i förhållande till de övriga objekten ett diffusare intryck.
Förutom boplatslämningar påträffades också två anläggningar, en stensamling och en stenpackning, som ger intryck av snarare höra till en gravfältskontext än en boplatskontext. Det är inte möjligt att på detta stadium konstatera om detta är en riktig tolkning.

		1866		Vallerstad		220-6794-95		421-5040-1995		UV Linköping		Karin Lindeblad		1995		950825-950825		arkeologisk förundersökning		härd		true		stenålder, bronsålder,  järnålder, medeltid, nyare tid		djurben, keramik (BII:4), tegel		Med anledning av att befintlig damm skulle utvidgas och att schaktmassorna skulle läggas kring dammen utfördes en förundersökning.
Vallerstad nämns i skriftligt källmaterial första gången år 1336. På den äldsta kartan från 1773 består den reglerade bytomten av fem stycken lika stora tomter. Dessa ligger direkt söder om kyrkan.
Dammen ligger i en svacka i södra delen på en av tomterna. Intill dammen är marken stenröjd, den användes som åkermark på 1950-talet. Nordost om dammen finns en äldre husgrund.
I anslutning till dammen grävdes ett tiotal schakt med maskin. I ett av dessa, allra längst i söder som ligger något högre, fanns en förhistorisk härd. Möjligen finns det en förhistorisk boplats längre söderut. I de övriga schakten fanns endast ett matjordslager med enstaka inslag av djurben, yngre rödgods med vitlera och tegel. Förekomsten av dessa fynd ökade markant norrut, troligen har det topografiska läget kring dammen inte lämpat sig för bebyggelse utan byggnaderna på tomten har legat längre norrut, upp mot kyrkan.

		1867		Narvered, Lindevad		220-8153-95		545-95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950911-950911		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av optokabel utfördes en förundersökning.
Vallerstad 30:1 består av ett område med minst tre bortschaktade stensättningar. 
Vid undersökningen hittades inget av arkeologiskt intresse.

		1868		Stallsberg		220-7761-95		222/95		Östergötlands länsmuseum		Matttias Schönbäck		1995		950919-950920		arkeologisk förundersökning		grav		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Vid markberedningsarbete under hösten 1994, skadades två stensättningar. Enligt Länsstyrelsens beslut skulle dessa gravar återställas i ursprungligt skick och dokumenteras. Efter att ansökan från uppdragsgivaren väl hade inkommit (1995.07.06) och arbetet kunde igångsättas hade alltför lång tid gått sedan skadorna uppkommit för att återställandet av anläggningarna skulle vara genomförbart. Allt för stora ingrepp skulle då krävas i förhållande till skadornas omfattning.
Det var uppenbart vilka delar som var skadade, men omöjligt att avgöra ursprungligt läge på de av markberedning rubbade stenarna. I den ena stensättningen (anläggning 2) var det en kantkedjesten som hade flyttats i samband med vältandet och borttagandet av en stubbe. Där stubben hade stått finns nu en stor grop och den rubbade stenen ligger uppslängd i anläggningens norra del. I den andra stensättningen (anläggning 3) var det tre stenar i anläggningens packning som hade flyttats. Då de skadade stensättningarna ligger alldeles invid ett hygge hade tät gräs- och slyvegetation bidragit till att utplåna spåren efter stenarnas ursprungliga läge.
De två skadade stensättningarna samt en domarring dokumenterades i plan var och en för sig och i grupp. De ovan beskrivna skadorna markerades på planritningen.
Vid dokumenteringen av den sydvästra ytterkanten av anläggning 2, påträffades tre stenar tätt liggande i en halvcirkel. Dessa kan vara delar av kantkjedjan som har fallit ut från ursprungligt läge, men kan mycket väl utgöra den yttre begränsningen av ytterligare en gravanläggning.

		1869		Kvarteret Nunnan		220-10152-95		611/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		951016-951016		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Kritpipa, keramik (rödgods)		Med anledning av utbyte av en VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning.
Schaktet grävdes på bakgården till Frälsningsarméns lokaler, parallellt med husväggen. I schaktet påträffades diverse kablar som i olika omgångar rört om i kulturlagret. Det var bara en kort sträcka på ca tre meter som hade orörda kulturlager. I ett av de övre lagren hittades en bit av en kritpipa och i ett annat en bit rödgods.

		1870		Melstad		220-7986-95		172/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		951019-951025		forskningsundersökning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid		Remändebeslag, lerklining, djurben		Östergötlands länsmuseum fick 1994 in en anmälan om en skadad fornlämning på Melstad bys utmark. Vid en besiktning kontaterades att en ugnskonstruktion var genomgrävd i sina centrala delar och ytterligare två ugnslämningar hade skador orsakade av ett intilliggande grävlingsgryt. Under hösten 1995 utfördes, i samarbete med Arkeologiska Föreningen Mjölner och representanter för Vallerstads Hembygdsförening, en arkeologisk efterundersökning och anläggningarna återställdes, dock utan att helt täckas över.
De påträffade anläggningarna utgörs av en rökugn, två bottenhällar till rökugnar och en nedgrävning. Genom sondning i närområdet har indikationer på ytterligare anläggningar, bl a en långsmal stenläggning och två ytor med träkol, påträffats.
Anläggningarna har utifrån fyndet av ett remändebeslag daterats till medeltid. I närområdet finns även en registrerad fornlämning, som något osäkert tolkats som en kvadratisk stensättning.

		1871		kvarteret Munkträdgården, Isbergska huset		220-11576-95		695/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		951107-951107		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades ett mindre parti med bevarade kulturlager och en fragmentarisk stenläggning på 0,4 m djup. Steril mark påträffades på 0,6 m djup.

		1872		Vist		220-5960-92		191/92		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		951128-951128		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planer att utvidga Vist kyrkogård utfördes en arkeologisk utredning.
Vid en tidigare utredning i maj 1992 påträffades anläggningar i form av en härd med inslag av kalkbruk och fem stolphål. Det är dock osäkert från vilken tidsperiod dessa anläggningar hör. Möjligen kan de tillhöra kyrkoekonomibyggnaderna som har funnits på platsen. Det är dock inte osannolikt att anläggningarna är äldre. Vid utredningstillfället stod ett kyrkstall på områdets nordvästra del, som gjorde att denna del lämnades i väntan på rivning.
I november 1995 var krykstallet rivet och den arkeologiska utredningen kunde slutföras. Flertalet schakt grävdes och under den östra delen av stallet som använts som förråd påträffades störningar i form av stora stenar, tegelpannor och oljespill. Inget av arkeologiskt intresse.

		1873		Norrberga		220-4613-95		405/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		951220-951221		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad byggnation utfördes en arkeologisk utredning i form av en sökschaktsgrävning.
Utredningsområdet var på 150x50-70 m med störst bredd i den norra delen. Totalt grävdes 5 sökschakt på 17-35 m längd och 7 provgropar med en längd av 2-3 m och varierande djup på  -2 m. Anledningen till de stora schaktdjupen var att utredningsområdet tidigare har fungerat som avstjälpningsplats för jordmassor och byggavfall. Massorna uppgick till ett djup av 0,70 m i den södra delen och 1,50 m i den norra delen. Under de pålagda massorna påträffades ett ca 30 cm tjockt matjordslager och under detta blågrå lera. Den sydöstra delen av utredningsområdet bestod av en stor avfallsgrop fylld med sprängsten, asfalt och skräp.
Vid utredningen påträffades inget arkeologiskt intresse.

		1874		Vadstena slott		220-11438-94		421-2200-1995		UV Linköping		Rikard Hedvall		1995, 1996		9506-9606		särskild undersökning		slott		true		senmedeltid, nyare tid		ben, järn- och kopparslagg, gjutformar, keramik, läder, textilier, pärlor, byggnadsdetaljer av trä, metall, glas, föremål och redskap av trä och metall samt söm, broddar, hästskor		Med anledning av ett återuppförande av två av de på 1800-talet rivna vallarna på Vadstena slott utfördes en slutundersökning.

Inom ett ca 4000 m2 stort område undersöktes en senmedeltida stadsbebyggelse. Bebyggelsen ödelades 1544 inför uppförandet av Vadstena slott. Bebyggelselämningarna bestod av syllstensrader, trä-, sten- och tegelgolv samt eldstäder där framförallt en större ugn uppbyggd av tegel kan nämnas. Andra lämningar som undersöktes var: en stenbrunn, en stenlagd gårdsplan, tunnor, odlingsytor samt en mängd olika begränsningar i form av rännor, diken, gärdesgårdar och kraftigare plank eller pallisader. Bebyggelsen som låg i flera skikt begränsades av två parallella stenlagda gator varav den ena utgjort en förlängning av den utmed Vättern löpande Sjögatan.
Grundmurarna till vallarnas stödmurar undersöktes också liksom en 30 m lång tunnvälvd avloppskanal. Kanalen som byggdes i mitten av 1500-talet sammanband toaletten i Gustav Vasas bostadshus på borggården med den södra vallgraven.
Ungefär 1000 m2 av undersökningsytan visade sig tidigare ha utgjort ett vattensjukt område. I detta område fanns inga spår efter bebyggelse förutom gärden.
Fyndmaterialet utgjordes bl a av; ben, järn- och kopparslagg, gjutformar, keramik, läder och textilier, pärlor, byggnadsdetaljer av trä, metall och glas, föremål och redskap av trä och metall samt söm, broddar och skor till häst.
Merparten av materialet härrör från 1400- och 1500-tal.
Osteologisk analys, vedartsbestämning, makrofossilanalys, fosfatanalys och dendrokronologisk analys är några av de analyser som har utförts på materialet.

		1875		kvarteret Handelsmannen		220-5084-96		360/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960514-960703		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid		Keramik (BII:4), slagg, smältdeglar, gjutform av kalksten, bearbetade ben och horn, djurben (matavfall), läder- och metallföremål		Med anledning av grundförstärkning av en byggnad utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den aktuella byggnaden ansluter till ett medeltida hus och ligger centralt inom det medeltida stadsområdet.
Ett 17 x 1,5 m stort område som sträckte sig från Hovsgatan och åt NV in i kvarteret undersöktes. Vid undersökningen påträffades kulturlager med en mäktighet av ca 0,5 m. Dessa överlagrades av sentida schaktfyllningar som var ca 0,8 m tjocka. Under kulturlagren påträffades flera vattenavsatta lager åtskilda av sjösand.
I schaktet kunde tre olika byggnadshorisonter urskiljas. Den äldsta representeras av lerlager och träkonstruktioner vilande på den sterila sanden eller i den understa sandiga kulturjorden. Den mellersta innehöll bl a ett lergolv, en kraftig plankkonstruktion och ett sättsandslager. I den övre och därmed yngsta byggnadshorisonten påträffades en bränd träkonstruktion med en anslutande stenläggning.

		1876		Kvarteret Nunnan		220-8395-96		546/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960812-960812		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid, medeltid		Planglas, keramik (BII:4), djurben		Med anledning av en akut vattenläcka inom rubricerad fastighet utfördes en arkeologisk förundersökning.

Fastigheten ligger inom den medeltida stadens område, strax SV om den medeltida S:t Pers kyrka.
Vid förundersökningen påträffades medeltida kulturlager på ca 0,7 m djup under dagens markyta. Schaktet grävdes ner till 1,2-1,3 meters djup och nådde inte ner till steril mark. I profilväggen iakttogs bl a byggnadslämningar i form av träkonstruktioner och en stenläggning.

		1877		Uljeberg		220-1834-96		421-3740-1996		UV Linköping		Mats Larsson		1996		960826-960828		särskild utredning		torp, grav, fossil åker, boplats		true		odaterat				Med anledning av planerad campingplats utfördes arkeologisk utredning i form av provschakt.
Denna hade föregåtts av en inventering av området för finna ytterligare fornlämningar samt lämpliga boplatslägen. Idag finns inom utredningsområdet stensättning (Viby 33:1). Röjningsrösen skulle enligt fornminnesinventeringen finnas inom området men dessa kunde inte återfinnas. Bebyggelselämningar (Viby 43:1) Lund finns också inom utredningsområdet.
Det aktuella området utgörs av en markant förhöjning i landskapet. Jordmånen utgörs av kraftigt stenblandat grus som på sluttningarna övergår till ren sand. Höjden över havet varierar mellan 100 och 110 m.
För att utröna om eventuella boplatser fanns inom området drogs schakt med maskin. Totalt drogs 29 schakt. Anläggningar i form av härdar, gropar samt stolpfärgningar påträffades inom två begränsade områden i norra delen av utredningsområdet. Dessa områden var belägna på höjdsträckningens sluttning på den rena sanden. Dateringen av boplatslämningarna är osäker då inga fynd påträffades, men läget och höjden över havet skulle kunna tyda på stenålder. I övriga schakt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Schakt drogs bl a i nära anslutning till graven men inga ytterligare gravar påträffades. Inte heller i anslutning till bebyggelselämningen påträffades något som kunde kopplas till denna. Ett av de båda ovan nämnda boplatsområdena var emellertid beläget inom detta område.

		1878		Krabbegatan, Storgatan, Kungs Starby		220-5456-96		421-6906-1996		UV Linköping		Göran Tagesson		1996		961001-9610		arkeologisk förundersökning		stadslager, byggnad		true		senmedeltid, nyare tid		gjutformar		Med anledning av nedläggande av kraftkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktet var 0,5-0,7 m br och 0,7 m dj, vilket omfattade i stort sett hela kulturlagerstratigrafin. I Krabbegatan dokumenterades kulturlager, där breddningen av Krabbegatan kunde påvisas. I Storgatans nordöstra del hittades välbevarade kullerstensläggningar från den äldsta Storgatan, lagda direkt på den sterila sjösanden. Storgatan hade minst två samtida helt olika beläggningar i form av kullersten resp gles stenpackning, gränsen däremellan utgjorde tomtgräns i det söder därom belägna kvarteret Hotellet. Storgatan har sneddat över nuv Rådhustorget och fortsatt mot Sanden, stadsdelen under vasaslottet, där gatans fortsättning undersöktes 1995. Ytterligare ett antal tomtgränser i form av grunda diken samt odlingsspår i form av spadstick kunde iakttas. I schaktets mellersta del påträffades en brunn, som finns markerad på 1705 års karta men grävd tidigare. I schaktets sydvästra del fanns omfattande kulturlager och lämningar efter ett gjuteri, bestående av större gropar och byggnader. I ett avfallslager hittades rester av gjutformar till trebenta bronsgrytor. Ytterligare minst en byggnad med flera olika golvlager kunde dokumenteras. Denna tomt innehades under 1500-talet av en viss Mickel Grytstöpare, och lämningarnas art och datering tyder på att det är dennes grytgjuteri som nu kunde dokumenteras. Väster om detta kunde en kullerstensläggning dokumenteras som hör till den äldsta Slottsgatan. Samma stenläggning hittades i ett schakt utmed nuvarande Slottsgatan. Här kunde dock konstateras att gatan lagts på ett odlingslager, med spår av bla spadstick och årderspår(?). Schaktet in i kvarteret Hotellet var dock stört av sentida ingrepp.
I samma undersökning kontrollerades även schaktningar utanför staden, runt Starby medeltida bytomt. Här kunde dock inga kulturlager eller anläggningar konstateras.

		1879		kvarteret Slottsvakten		220-8532-96		421-5464-1996		UV Linköping		Göran Tagesson		1996		961007-961007		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av ny trappa utfördes en arkeologisk förundersökning.

Kontrollen omfattade ett 3,5x0,5 m schakt nordväst om bostadshuset. Under ett 0,35-0,45 m tj fyllnadslager påträffades en samling stenar, 0,2-0,4 m, som tolkas som rester efter ett fundament eller bryggkonstruktion. Under och mellan stenarna fanns ett gult sandigt lerlager som fortsatte ner till 0,7 m. Anläggningen kvarligger, den nya trappan gjuts på ett bärlager ovan stenarna.
Trots att uo är beläget strax ovan strandlinjen enligt den äldsta kartan från 1642 fanns inga spår av svallning. Under medeltiden fanns på platsen S:ta Britas gillestuga. Är 1544 fick Hans Torkelsson tomten i ersättning för sin tomt på Sanden, vilken avhystes inför slottsbygget. Nuvarande bostadshus är från 1700-talets slut.

		1880		Stora Torget, Storgatan, Helgeandsgatan		220-10648-96				UV Linköping		Göran Tagesson		1996		961024-961031		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		glaskärl, kritpipa, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av teleledning utfördes en förundersökning.

Schaktningen företogs i gamla kabelschakt, endast toppen av ett kulturlager kunde på vissa ställen iakttas. I Helgeandsgatans södra del grävdes schaktet ca 0,5 m dj, delvis i orörda kulturlager. En syllsten samt två ytliga och sandiga kulturlager berördes. Fynd av yngre rödgodskeramik med vitlerdekor samt kritpipskaft och glaskärl tyder på en datering av lagren till 16-1700-tal.

		1881		Gottlösa, Stenkull		220-10987-96		710/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961203-961203		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av planerad utbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning.

Byggnationsområdet var 5 x 10 m och låg intill fornlämning Veta 17:1-2, vilken är registrerad som två stensättningar. Vid schaktningarna påträffades en halvrund stenläggning SO om gravarna. Stenläggningen var tät, enskiktad och mätte ca 3 x 2,5 m. Anläggningen fortsatte in under det befintliga husets nyaste del, från 1989, och vidare ut i hagmark. Tolkningen av stenläggningen är oklar. I övrigt förekom endast moränstenar av varierande storlek i schaktet.

		1882		Melstad		220-5179-97		172/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996, 1997, 1998				särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		högmedeltid, senmedeltid		Bältesölja, blyvikt, gjuttapp, hästskosöm, spik, märla, lerklining, djurben		I anslutning till en skadad, delvis undersökt och återställd, fornlämning har Östergötlands länsmuseum, i samarbete med Arkeologiska Föreningen Mjölner, genomfört en arkeologisk utredning i form av inventering, provundersökning och fosfatkartering samt gjort en genomgång av arkivhandlingar och historiska kartor.
Vid efterundersökningar 1995 påträffades en rökugn, två bottenhällar till rökugnar och en nedgrävning. Genom sondning i närområdet påträffades indikationer på ytterligare anläggningar, bl a en långsmal stenläggning och två ytor med träkol. Vid provundersökningen torvades den långsmala stenläggningen delvis av och den tolkades som en stenlagd gång/väg. Längs med och i rät vinkel ut från stenläggningens södra sida löpte en stenrad, sannolikt syllstenar. Ett stolphål påträffades norr om stenläggningen. Ett provstick gjordes i den ena av ytorna med kol för provtagning. Anläggningarna har C14-daterats till tiden omkring år 1400.
Vid inventeringen påträffades flera flacka röjningsrösen. Några åkerytor i anslutning till dessa upptäcktes inte. Fosfatkarteringen påvisade kraftigt förhöjda fosfatvärden i anslutning till ugnarna. Genomgången av de historiska kartorna visade att området varit utmark till Melstad by åtminstone sedan 1600-talet. Det finns inga indikationer i vare sig kartorna eller andra arkivhandlingar om någon bebyggelse i det aktuella området. Anläggningarna har tolkats som lämningarna efter en medeltida ödegård.

		1883		Vadstena slott		220-10291-96		195/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970227-970908		byggnadsarkeologisk undersökning, arkeologisk förundersökning		slott		true		nyare tid		glas, ben, spikar, murbruk		Med anledning av återuppbyggnad av S och V vallen på Vadstena slott utförs löpande antikvariska kontroller och byggnadsarkeologisk dokumentation. Arbetet kommer att fortsätta även under 1998.
Under 1997 har en igensatt dörröppning öppnats varvid en kortare trappa upptäcktes. Partier av de murar som kommer att döljas genom de återuppförda vallarna, liksom de äldre vallarnas grundmurar har även dokumenterats och en omfattande provtagning har skett.

		1884		Slottsfogden, Rådhustorget		220-1400-96		421-5829-1996		UV Linköping		Göran Tagesson		1997		970415-970415		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av anläggande av handikappramp utfördes en antikvarisk kontroll.
Arbetet omfattade matjordsavbaning inom en 10 x 3 m stor yta, till 0,3-0,4 m djup. Schaktningen omfattade endast recent sandig humus, "matjord", och inta äldre kulturlager berördes.

		1885		kvarteret Asylen		220-4834-97		358/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970512-970514		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		glas, ben, keramik (BII:4, CII), murbruk		Med anledning av schaktningar för portal och elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades kulturlager på 0,3-0,6 m djup under nuvarande markyta. En stenlagd yta (gata, golv eller gårdsplan) påträffades i kabelschaktet. Schakten grävdes inte till steril mark.

		1886		Uljeberg		220-4837-97		421-3454-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970610-970610		särskild utredning				true						Med anledning av utvidgning av befintlig parkeringsplats utfördes en utredning.

Den mark som kom att beröras av den planerade tillbyggnaden bedömdes vara ett möjligt fornlämningsområde. I den närmaste omgivningen finns registrerade och även undersökta gravar, gravfält och boplatslämningar varför det sannolikt kunde finnas lämningar även inom exploateringsområdet, som utgjordes av åkermark. Vid utredningsgrävningen drogs nio schakt om sammanlagt ca 300 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades varvid området bedömdes sakna fornlämningar.

		1887		Vadstena slott, Järnvägsgatan		220-7539-97		421-400-1998		UV Linköping		Rikard Hedvall		1997		970806-970807		arkeologisk förundersökning		stadslager, slott		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

I ett mindre parti på ett par meter påträffades orörda lager bestående av odlingslager liknande de som undersöktes åren 1995-96 inom slottsområdet.
Övriga delar var söndergrävda i samband med äldre ledningsgrävningar. Den orörda botten utgjordes av fast lera, vilket tillsammans med iakttagelser i samband med undersökningen 1995-96 visar att det nu undersökta området utgjort en sydlig gräns för en norr därom liggande lagun. Läget för lagunens norra begränsning har varit i det södra slottvallsområdet. Tillrinningen bör ha skett från Mjölnaån och avrinningen ut i Vättern.

		1888		Kvarteret Folkskolan		220-12787-92		190/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Olle Hörfors		1997		970806-970910		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (efterrformatorisk), läder, skor		Med anledning av utbyte av VA ledningar utfördes en förundersökning.
Arbetena tillkom till synes spontant i samband med det korrekt kostnadsberäknade och med tillstånd undersökta området i Hovsgatan. För arbetena i Kv Folkskolan fanns inga tillstånd och ingen kontakt togs heller med länsstyrelsen trots upprepade uppmaningar från båda de arkeologer från länsmuseet som var inblandade.
Schakt 1 och 2 var belägna intill varandra vid skolans lastbrygga i kv nordligaste del. Två kortare sekvenser kulturlager dokumenterades. Kulturlagertjockleken var 0,8 m under ett 0,6 m tjockt påfört lager. Schakt 1 innehöll 6 och schakt 2 som var svårt stört av skolbyggnaden endast 2 lager. Den sammanlagda längden på den dokumenterade profilen var endast 3 m.
Schakt 3 upptogs mellan skolans huvudbyggnad och Hovsgatan, schakt 4 i anslutning till detta och in till en VA brunn i gränsen mot tomten Kv Folkskolan 33. I schakt 3 kunde konstateras att ett gammalt djupt VA utplånat alla spår av kulturlager, schaktet (15 m långt) dokumenterades därför endast i plan. I schakt 4 kunde ett 0,5 m tjockt kulturlager dokumenteras i hela schaktets sträckning (22 m). Längst i söder fanns en igenlagd brunn. I bland igenläggningsmassorna fanns relativt stora mängder yngre rödgodskeramik av 16 -1700 talstyp vilket gör troligt att brunnen upphört kring dessa sekel. Däremot föreföll schaktet vara upptaget i ett sent koloniserat och bebyggt område, eftersom inga spår av bebyggelse förekom utan bara relativt tunna och sena kulturlager.
Schakt 5 upptogs inne på tomten Kv Folkskolan 35 och var en anslutning till schaktet i Hovsgatan. Det dokumenterades av Olle Hörfors. Kulturlagren var här 0,75 m tjocka och uppvisade 3 bebyggelsenivåer åtskilda av sandlinser, på en sträcka av 15 m. Fynd av sko och läderfragment antydde även här skomakeri och läderhantverk.

		1889		Hovsgatan		220-2628-97		190/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970820-971010		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (efterrformatorisk), kakel, läder, skor		Med anledning av nedläggande av nya VA ledningar och ersättande av gamla utfördes en arkeologisk förundersökning.
Eftersom hela schaktsträckan gick i gamla ledningsgator ritades endast profil efterhand.
Hovsgatan är en av stadens viktigaste in och utfartsvägar. Den finns med på 1642 års karta samt 1705 års tomtkarta och bör därmed räknas till stadens äldsta vägnät. Eftersom Vadstenas innerstad omslöts av befästningar löpande i Grop- och Rännevallgatorna kan dessa antas utgöra gränsen för det medeltida stadsområdet. I de omkringliggande kvarteren har ett flertal arkeologiska undersökningar utförts, liksom i de angränsande gatorna, Gropgatan, Stockmakargatan och Hovslagargatan. I gatan förekom kulturlager över så gott som hela sträckningen. Dessa varierade mellan 1,1 m och 0,5m. Upp till 8 olika lager kunde uppmätas. Skillnaderna i kulturlagrens tjocklek och lagrens antal motiverades främst av att hela gatans bredd var störd av olika ledningsgator, främst VA och ovanpå detta en längsgående elkabel. Profilsekvensen avbröts dessutom av ett flertal VA-anslutningar in till de olika fastigheterna.
Direkt ovanpå leran låg längs hela sträckan ett kraftigt risbädds- och lerlager (genomgående 0,3 - 0,5 m djupt). Ovanpå detta låg flera leriga till sandiga kulturlager åtskilda av barkflis och/eller sandlager. Förhållandena kan tolkas så att som en första åtgärd har gatan lagts ut och ojämnheter i marken jämnats ut med hjälp av påförd lera och en risbädd. Endast undantagsvis kan senare gatubeläggningar konstateras (ett sent parti stenlagd gata mellan 57 och 77 m). Istället tycks man ha nöjt sig med att i dräneringssyfte med någorlunda jämna mellanrum ha fört på sand eller barkflis. Möjligen kan mera substantiella gatubeläggningar ha funnits i den sedan tidigare bortgrävda delen av gatan (dess mitt).
Spår av hantverk på tomterna påträffades dels längst i norr där tomten i korsningen Stockmakargatan och Hovsgatan tycks ha rymt skomakeri och läderhantverk. Ett större antal läder och skospill hittades här i alla lager, varför detta hantverk tycks ha varit långvarigt. Skomakerirester har också vid tidigare tillfällen påträffats inom Kv Folkskolan varför det synes troligt att stadens skomakare åtminstone delvis hållit till i dessa trakter. Vid 81 m påträffades en keramikdump där ett stort antal skärvor av BII:4 vitlersdekor och äldre kakel påträffades. Flera av dessa skärvor uppvisade tillverkningsskador, främst i form av skadad glasyr. Nästan all keramik låg i det högst belägna kulturlagret varför det förefaller sannolikt att det är fråga om avfall som dumpats i stadens utkant, möjligen som dränering till gatan. Ett parallellfall är förundersökningen vid Kv Borgmästaren 11 i Linköping där en liknade dump påträffades 1992.

		1890		Valdemarsvik		220-7560-97		421-4904-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		971020-971020		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum, tidigneolitikum		flinta, keramik, kvarts		Med anledning av tillfartsväg utfördes en förundersökning.

Anläggandet av denna väg bedömdes kunna komma att beröra delar av stenåldersboplatsen Valdemarsvik 28:1.
I området kring Valdemarsviken finns ett stort antal lokaler med stenåldersfynd kända. Längs vikens norra strand från Valdemarsvik ut mot Sandvik har ett tjugotal stenyxor hittats och längre ut mot kusten finns också tre kända mellanneolitiska boplatser.
Det aktuella undersökningsområdet är beläget vid Valdemarsvikens norra strand i en forntida bukt som fanns här då havsnivån stod ca 25 m högre än idag. Bukten begränsas på alla sidor av branta bergspartier och marken i området består huvudsakligen av lätta jordarter. I en sandtäkt strax invid undersökningsområdet finns ett registrerat frameroderat svart lager med kol, sot och enstaka skärvsten (Valdemarsvik 28:1). I den fd åkern strax söder härom har även en fragmentarisk skafthålsyxa och en trindyxa påträffats Valdemarsvik 50:1). Vid besiktning i området hittades ytterligare fynd i form av flinta och kvartsavslag samt förhistorisk keramik (dock ej av neolitisk karaktär). Därutöver har fastighetsägaren hittat en större bit flinta vid potatisodling i en åker i sluttningen öster om torpet. Fynden talar för att det finns en större stenåldersboplats i området.
Den undersökta ytan bestod av en mycket brant sydvästsluttning mellan en bäckravin och ett berg. Fram till 1960-1970-talet har marken varit odlad och kraftigt terrasserade åkertegar avskilj da av djupa diken är ännu synliga i området.
Vid undersökningen grävdes ett ca 1,5 - 3 m brett schakt genom hela undersökningsområdet. I schaktet fanns en ca 15 m bred zon med fynd och anläggningar. Denna zon ligger i en relativt brant del av sydvästsluttningen strax ovan övergången mellan sand och mjäla. Höjden över havet motsvarar ekonomiska kartans 25 meterskurva.
Det fyndförande området uppskattas till ca 150 - 200 kvadratmeter inom det tilltänkta vägområdet. I schaktet fanns två härdar en mörk nedgrävning och ett mörkt kulturlager. Fynden hittades främst i kulturlagret men förekom även i den gula sanden vid sidan om samt i viss utsträckning även i matjorden. Totalt tillvaratogs tre bitar av bearbetad flinta och 24 bitar av bearbetad kvarts. Kvartsmaterialet består huvudsakligen av avslag och avslagsfragment samt en stor mängd kvartssplitter. Endast ett avslag med möjliga retuscher kan bedömas som ett troligt skrapredskap. Fyndsammansättningen tyder på att redskapstillverkning varit en viktig syssla på platsen.
Fyndmaterialets sammansättning tyder på att fornlämningen kan dateras till senmesolitikum. Räknar man med att platsen legat vid stranden under nyttjandetiden, visar läget vid 25 m kurvan att boplatsen åtminstone är äldre än de mellanneolitiska boplatserna som ligger kring 20 m kurvan i detta område.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den fornlämning som påträffades vid undersökningen troligen är en del av ett större boplatsområde från slutet av äldre stenålder. Det är sannolikt att platsen skall ses som en perifer aktivitetsyta inom ett större utnyttjat område. Den centrala delen av boplatsen kan vara belägen längre mot nordväst, gissningsvis där torpet ligger idag.

		1891		Kvarteret Båtsmannen		220-2979-98		421-2211-1998		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1998		980529-980603		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av nybyggnation utfördes en förundersökning.

Ett mindre schakt grävdes i kv Båtsmannen, beläget i den södra utkanten av Vadstenas stadskärna. I denna del av staden är lämningar efter det medeltida befästningsverket, grop, vall och plank, väsentliga att lokalisera och bebyggelsen viktig att datera. Förundersökningen i samband med grävningen, som var förlagd till ett äldre schakt, syftade till att konstatera om vallgraven berördes av markarbetet samt tolka lagerkaraktären i schaktkanterna. Undersökningsresultatet klargjorde att stadens yngre medeltida begränsning i form av en vallgrav, den sk stadens grop kan lägesbestämmas till den norra delen av kvarteren mellan Södra Rännevallen och Gropgatan-Backegatan.
Graven var nedgrävd i naturlig botten som på platsen bestod av lera. Sidorna var stenskodda. Det bevarade djupet var en meter och bredden var ca fem meter. Graven låg ca fem meter söder om Gropgatan vilket ger utrymme för en vall mellan graven och gatan. Måtten överensstämmer väl med de måttuppgifter som anges i ett brev från 1467 i vilket det nya befästningsverket planeras. Lagerbildningen i graven illustrerar ett igenfyllnadsförlopp bestående av två skeden. Den äldsta fyllningen var gödselblandad med stort lerinnehåll och kan tolkas som ett resultat av en oplanerad verksamhet under tidig modern tid. Den yngre fyllningen var homogen och humös och representerar snarare en planlagd verksamhet och en omstrukturering av området i samband med att det tullstaket som avbildas på 1642 års karta uppfördes.

		1892		Kvarteret Biskopen		220-10984-98		657/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990329-990329		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				tegel, kakel, buteljglas, fönsterglas, porslin fajans, galvaniserad spik		Med anledning av tillbyggnad av församlingshem utförde en arkeologisk förundersökning.
Tillbyggnaden om 4,3 x 6 m var planerad till den befintliga byggnadens södra gavel. Ett 4 m långt och 1 m brett sökschakt togs upp i östvästlig riktning till ett djup om ca 1 m. I schaktets östra del kunde en nedgrävning för en värmekulvert konstateras, i övrigt utgjordes marken av omrörda, påförda massor. Massorna innehöll tegel, kakel, buteljglas, fönsterglas, porslin fajans, galvaniserad spik. Inga fynd gav någon äldre datering. Steril nivå påträffades ca 0,8 m under nuvarande marknivå. Denna bestod av grusig morän med inslag av lera.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.

		1893		Backegatan		220-1688-99		60/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990505-990505		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik		Med anledning av schaktning för nedläggning av telekabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktets längd var ca 30 m, dess bredd ca 0,5 m och dess djup ca 0,6 m.
Det fanns en risk att fornlämningar skulle beröras då arbetsföretaget genomfördes inom Vadstena medeltida stadsområde, Vadstena 21:1.
Schaktet, som löpte i gatumark, berörde endast omrörda massor bestående av kulturjord, grus, tegelkross. Enstaka fynd av sentida keramik gjordes. Inga äldre gatunivåer kunde konstateras.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.

		1894		Kvarteret Folkskolan		220-2292-99		422-1587-1999		UV Öst		Rikard Hedvall		1999		990505-990505		särskild undersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (fajans, porslin, BII:4), fönsterglas, glaskärl, kritpipa		Med anledning av husbyggnation utfördes en undersökning
Ett ca 1 m tjockt myllalager utgjorde de undersökta jordmassorna ner till orörd lerbotten. Två sentida stolphål undersöktes.

		1895		Uljeberg		220-3580-99		422-1771-1999		UV Öst		Annika Helander, Bengt Elfstrand		1999		990531-990609		arkeologisk förundersökning		torp, skålgropar		true		nyare tid				Med anledning av telemast utfördes en förundersökning.
En boplats eller gravar befarades ligga på den angivna platsen mellan gravfältet Viby 47:1-2 väster därom och en skålgropsförekomst på berg öster om mastläget.
Endast recent maskintegel, tegelflis och resterna av ett betonggolv samt en brunn kunde konstateras. Området verkade förstört genom avbaning och påförda schaktmassor, främst grus. Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras.

		1896		Kvarteret Prelaten		220-11490-98		422-422-411-1999		UV Öst		Rikard Hedvall		1999		990601-990601		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid?, nyare tid		Keramik (BII:4), fönsterglas, glaspärla		Med anledning av villabebyggelse utfördes en förundersökning.
En byggnad med syllstensgrund påträffades, vilken sannolikt kan dateras till 1500- eller 1600-tal.

		1897		Melstad		220-5768-99		271/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		990612-990620		forskningsundersökning		bytomt/gårdstomt		true		neolitikum, medeltid		Knivblad, skära, brynen, lieblad, järnbeslag, hästskosöm, kopparbleck, djurben, lerklining, kvartssplitter, tunnackig bergartsyxa		Östergötlands länsmuseum har 1999 tillsammans med Arkeologiska Föreningen Mjölner inlett ett treårigt forskningsprojekt runt en medeltida ödegård. Projektet har föregåtts av en efterundersökning av en skadad anläggning inom området och en utredning inför det planerade projektet. De arkeologiska undersökningarna genomförs under en fältvecka per år under de tre år projektet är planerat.
Den medeltida ödegården är belägen på Melstad bys utmarker i ett område som idag är beväxt med granskog. Hittills har lämningarna efter tre rökugnar, en byggnad på syllstensgrund, en nedbrunnen träbyggnad, en stenlagd väg/gång och två stolphål påträffats. Den ena rökugnen är placerad inne i byggnaden med syllstensgrund.
Anläggningarna har i samband med utredningen daterats till tiden runt år 1400. Dateringarna grundar sig både på fyndmaterial och C14-dateringar.
Förutom de medeltida lämningarna finns även indikationer på att en stenåldersboplats finns i närheten. Denna har dock inte lokaliserats. Indikationerna utgörs av ett antal kvartssplitter, en del av ett kvartsavslag och en tunnackig bergartsyxa. I närområdet finns även en registrerad fornlämning, Vallerstad 31:1, en kvadratisk stensättning. Tolkningen av denna som är dock osäker.

		1898		Hovslagaregatan		220-2219-98		186/98		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991004-991112		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik (rödgods, stengods), ben, järnföremål, bronsspännen, nålar, fiskekrok, benskallra, slagg, läder, glas		Med anledning av utbyte av VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Längs den sträcka där schaktet följde det gamla VA-schaktet dokumenterades schaktväggarna med profilritning. Den SÖ schaktväggen var till övervägande del störd och ritades endast bitvis medan den NV kunde dokumenteras endast med korta avbrott. En kortare sträcka mot korsningen Hovslagaregatan-Nygatan där ny schaktsträckning togs i anspråk grävdes för hand och dokumenterades såväl i plan såväl som i profil. Ytterligare en sträcka med intakta kulturlager grävdes utan att antikvarisk personal kontaktades och således utan dokumentation.
Vid undersökningen påträffades gatunivåer längs i stort sett hela Hovslagaregatans sträckning. Gatunivåerna bestod av kulturlager med mellanliggande sand och i enstaka fall stenläggning. Sanden har antingen utgjort bädd för stenläggningar som senare plockats bort eller utjämningslager. Ofta innehöll kulturlagren rikligt med träflis och även näver. På ett par ställen påträffades risbäddar och en starkt förmultnad kavelbro. Spår av olika verksamheter längs gatan kunde iakttas. På ett ställe förekom mycket rikligt med päls och läderspill och längs en annan del av gatan slaktavfall.

I det område som handgrävdes påträffades en byggnad som tolkades som stall eller ladugård, i anslutning till denna fanns en igenfylld skräpgrop. Byggnaden överlagrades av ett lager som troligen avsatts inom en fägård, i denna fanns spår av en hägnad. Detta överlagrades i sin tur av gatunivåer varav den översta med s.k. borgmästarstenar. Ytan visade att stadsplanen reglerats vid något tillfälle troligen under 1400- eller 1500-talet. En kolsamling under kulturlagerföljden utanför tomten Byfogden 11 kan möjligen vara förhistorisk.
Undersökning gav relativt rikligt med fynd, främst keramik. Såväl rödgods som stengods påträffades. Dessutom framkom ben, järnföremål, bronsspännen, nålar, fiskekrok, en benskallra, slagg, läder, glas etc.

		1899		Gropgatan		220-12327-99		561/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991103-991103		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för telekabel utfördes en förundersökning.
Delvis övervakades schaktningen och delvis gjordes mindre provgropar i schaktets sträckning. Schaktet visade sig inte beröra intakta kulturlager. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1900		Kungs-Sarby mfl		220-10879-99		499/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991103-9911		arkeologisk förundersökning		härd, boplats, fyndplats		true						Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll.

Vid undersökningen påträffades anläggningar av boplatskaraktär inom tre områden. Anläggningarna utgjordes av härdar, stolphål (osäkra), gropar och en mörkfärgning. Dessutom påträffades ett igenlagt dike med k-jord i fyllningen. Daterande fynd påträffades ej men i två av härdarna kunde kolprov tas (i skrivande stund ej daterade). I åkern öster om undersökningsområdet ytplockades harts. Fornlämningarna var tidigare inte kända.

		1901		Kvarteret Folkskolan		220-13021-99		583/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991104-991105		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av utbyte av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Schaktningen kom att ske i den tidigare schaktsträckningen. På några punkter påträffades orörda kulturlager i profilerna. Kulturlager uppträdde ca 0,5 m under nuvarande markyta och steril mark påträffades på ca 1,7 m djup.

		1902		Vist skola		220-6998-99		380/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		991201-991201		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för belysningsstolpar utfördes en förundersökning.
Undersökningen motiverades av närheten till Vist kyrka, vars föregångare dateras till 100-tal.

Tre schakt för fundament till stolpar om ca 0,7 x 1,0 m med 0,85 m djup kontrollerades. Vidare kontrollerades schakt för kabel mellan dessa om 0,4 m djup. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

		1903		Vadstena slott		220-509-97		195/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Marie Ohlsén		1997, 1998,1999				arkeologisk förundersökning, byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		nyare tid		djurben, keramik (stengods, rödgods), glas, tegel		Med anledning av upptagning av igensatta öppningar i slott och rondeller utfördes murverksdokumentation i form av ritning- och fotodokumentation, planritning, beskrivningar och provtagning av murbruk. I samband med upptagning av igensättningar har arkeologisk undersökning av påträffade kulturlager skett. Arbetet med upptagning av de igensatta öppningarna har i samtliga fall stått under antikvarisk kontroll.
Antikvarisk kontroll och murverksdokumentation har utförts i det västra trapptornet, i rum 11 och 50, i den nordvästra och sydvästra rondellen samt av befintlig mur i söder.
Det västra trapptornet omfattade en upptagning av en igensatt öppning åt väster. Via en utvändig trappa har man genom öppningen nått krönet av den västra vallen. Öppningen var igensatt med huggen kalksten.
Den nordvästra rondellen omfattade upptagning av två igensatta öppningar. De har tillslutit en skyttegång i dess ändar. Öppningarna var igensatta dels med huggen kalksten och dels med tegel. I samband med upptagningen påträffades kulturlager inne i skyttegången. Kulturlagret innehöll järnföremål, stengods, tegel, murbruk, djurben m.m. Under kulturlagren fanns enstaka partier med stenläggning.
Den sydvästra rondellen omfattade upptagning av två igensatta öppningar. Igensättningarna har tillslutit en skyttegång i dess ändar, åt norr och öster. Igensättningarna bestod av kalksten och tegel.
I rum 11, i slottets första ovanvåning, öppnades en igensättning. Öppningen har ursprungligen lett ut till den lägre vallnivån vilken fanns före 1600, då vallarna höjdes. Öppningen var igensatt med kalksten och tegel. Innanför igensättningen fanns fyllning bestående av sand, grus, sten, tegelpannor, glas, djurben, murbruk m.m. I botten av fyllningen framkom trappsteg.
I rum 50, i slottets andra ovanvåning i förbindelsebyggnaden, öppnades en igensättning vilken ledde ut till krönet av den högsta vallen. Igensättningen bestod av grovhuggen kalksten.

		1904		Aspegården		220-13665-99		673/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000127-000127		arkeologisk förundersökning		stensträng		true		odaterat				Med anledning av stolpbyte utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Arbetsinsatsen genomfördes i närheten av fornlämningarna Vikingstad 91:1, 92:1 och 106:1. Vikingstad 91:1 består av en fyrsidig stensättning, ca 4 x 5 m, och en stensträng. Vikingstad 92:1 består av gravfält och stensträng. Gravfältet innefattar 10 runda stensättningar. Vikingstad 106:1 består av en rund stensättning, ca 6-7 m i diameter. Fornlämningarna ligger alla i hagmark på en svag höjdrygg som löper i nordsydlig riktning. Det var rimligt att anta att de tre en gång utgjort en enhet. Platsen för stolpbytet är en flack sydvästsluttning i åkermark och utgör ett mycket bra boplatsläge.
Syftet med den antikvariska kontrollen var att tillse att inga fornlämningar berördes av arbetsföretaget. Undersökningen motiverades av närheten till ovan nämnda fornlämningar och möjligheten att ytterligare dolda fornlämningar kunde påträffas vid schaktningen.
Vid stolpbytet togs ett schakt om ca 3 x 2 m upp i åkermark. Schaktet togs upp intill befintlig stolpe. Schaktet kontrollerades ner till orörd mark och det kunde konstateras att inga fornlämningar berördes av arbetsföretaget.
I samband med besiktning inför arbetsföretaget upptäcktes en stensträng som inte finns registrerad. Stensträngen löper ca 50 m i nordlig riktning från Vikingstad 106:1. Stenmaterialet varierade mellan ca 0,3 och 0,7 m i diameter. Stensträngen var ca 2-2,5 m bred, mossbeväxt och belägen i hagmark. Vid en jämförelse med de övriga fornlämningarna i området, så består de av gravar/gravfält med stensträng. Det förefaller då som om även Vikingstad 106:1 gör det, vilket stärker uppfattningen om ett sammanhängande fornlämningskomplex.

		1905		Kvarteret Asylen, Lilla läkarvillan		220-4056-00		215/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000414-000414		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av telekabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna konstaterades att fast fornlämning, i form av kulturlager och en stenläggning, uppträde på ca 0,40-0,45 m djup under befintlig gräsyta. Fast fornlämning kom inte till skada genom det aktuella ingreppet då telekabeln kunde förläggas på 0,2-0,3 m djup i påförda moderna massor.

		1906		Bjärka-Säby		220-2577-00		150/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000414, 000419		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av schaktningarna för nedläggning av ny vattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktet var ca 130 m långt, 1,50 m brett och ca 1, 5 m djupt. En nedgrävning påträffades i den sterila leran. Den låg 0,80 m under marknivån och var 1 m bred och 0,20 m djup. Gropen innehöll sotig humusblandad lera men inga skärviga eller skörbrända stenar. Gropen var fyndtom och det var inte möjligt att göra någon uppskattning av dess datering.

		1907		Hovsgatan		220-8093-00		458/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000815-000817		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		ben, keramik, spikar		Med anledning av schaktningar för ny gatubeläggning utfördes en antikvarisk kontroll.

 Det befintliga bärlagret schaktades ner ca 0,4-0,7 m. På denna nivå påträffades fast fornlämning i form av kulturlager, rester efter en stenlagd gata och byggnadslämningar.
Vid schaktningen frilades både gatu- och tomtmark. Den ursprungliga Nygatan har endast varit hälften så bred som den nuvarande varför gränsen för tomterna på dess nordöstra sida förskjutits åt nordost.
I schakten för brunnarna uppmättes en kulturlagertjocklek på drygt 1,2 m. De övre lagren innehåller mycket stora mängder träflis. Ca 0,15 m över den sterila bottenleran framkom ett fett mörkt kulturlager med en risbädd. Steril mark finns på ett djup av ca 1,8 m under ytan på dagens gata.

		1908		Nygatan		220-8310-00		446/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000912-000921		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av utbyte av befintligt spillvattenledning samt komplettering med dagvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Arbetet motiverades av Vadstena stads medeltida stadsområde. Undersökningen genomfördes som schaktövervakning och det arkeologiska arbetet skedde parallellt med ledningsarbetet.
Vid undersökningen påträffades såväl kulturlager som konstruktioner. I huvudsak berördes ett omfattande planeringslager, i vilket ett antal provrutor grävdes. Konstruktionerna utgjordes av syllstensrader och ett spisröse.

		1909		Brobyledningen		220-5799-00		343/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Viktoria Björkhager		2000		000531-000801		arkeologisk förundersökning		torp		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av stolpbyten och jordförstärkning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna konstaterades att endast ett stolpbyte berörde äldre lämningar invid Vikingstad 176:1 (torpet Slanten vid Klovsten). Lämningarna utgjordes av ett mörkt kulturlagerliknande område invid ett vattenhål inom Vikingstad 176:1. Detta upptäcktes genom sondning varför den nya stolpen placerades i samma hål som den gamla stått i. Övriga stolpbyten och jordförstärkningar kunde ske utan att fast fornlämning berördes.

		1910		Munkträdgården		220-10153-00		526/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		001106-001107		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Profilhuggen kalkstensdetalj		Med anledning av schaktning för nytt avlopp utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna påträffades kulturlager och fyllnadsmassor. Dessa var i huvudsak av sentida karaktär. Enstaka gropar och partier med stenläggningar framträdde i profilen. Sammanlagt kunde fem olika aktivitetsfaser urskiljas och lagren antydde att det förekommit två faser med omfattande planeringsarbeten i området. Inga daterande föremål påträffades. Steril mark påträffades ca 0,6 - 0,8 m under dagens gårdsyta.

		1920		Navestad till Mauritzberg		431-8194-03		261/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003				särskild utredning				true						Med anledning av planerad vattenledning utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Syftet var att lösa problem med vattentillgången, samt att rationalisera bort ett antal vattenverk. Ledningens totala längd uppgår till ca 33 km och beräknas ta ca 20 m i bredd i anspråk. Total yta blir då ca 66 ha. En stor del av arbetet kommer att ske i vägkant och låglänt åkermark, vissa partier kommer att borras.
Ledningen är välplanerad utifrån fornlämningssynpunkt. Vid utredningen påträffades inga nya fornlämningar. Dock kunde det påvisas platser där möjligheten att dold fornlämning är belägen bedöms som stor. På vissa platser riskerar även fornlämningsområdet tillhörande registrerade fornlämningar att beröras. Östergötlands länsmuseum föreslår vidare arkeologiska åtgärder på 13 sträckor av varierande längd. Lokalerna presenteras på bifogade kartor.
I utredningsarbetet har en diskussion förts med Arkeolog Pia Nilsson vid Riksantikvarieämbetet UVÖst.

		1921		Herrbeta rastplats		220-3758-01		191/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010807, 010809		arkeologisk förundersökning		boplats, gravfält		true						Med anledning av schaktning för nedläggning av elledning, byte av elstation samt rasering av stolpar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen utfördes dels som en sökschaktsundersökning och dels kontroll av uppgrävda schakt. Till största delen följdes sedan tidigare nedlagda ledningar. Denna sträcka kontrollerades efter schaktningen men inga dolda lämningar påträffades. Vid platsen för den nya stationen övervakades schaktningen men inga lämningar påträffades. I en beteshage öppnades ett antal sökschakt för att fastställa om lagskyddade lämningar skulle komma att beröras av arbetsföretaget men inga lämningar fanns i schakten.

		3068		Kvarteret Gamla Holmarna		220-4376-91		312-91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910507-911010		särskild undersökning		stadslager		true		nyare tid		Keramik (Yngre rödgods, Stengods, Fajans), Kritpipor, Islägg, Glasbägarfragment, Koppartråd, Cu-leg föremål, Järnföremål, Degelfragment, Slagg		Med anledning byggnation mellan Holmentornet och Dalsgatan utfördes en arkeologisk undersökning samt schaktningskontroll.
Området ligger inom Norrköpings medeltida stadsområde men någon medeltida aktivitet är inte känd på Holmen. Under sent 1500-tal användes Holmen som kvarnholme och 5 kvarnar är kända. Industrin etableras här under 1620-talet i form av bl a ett vapenfaktori. Undersökningen begränsades framåt i tiden av Holmentornet som uppfördes 1751 men som har haft en äldre föregångare. Vid undersökningen påträffades dels kulturlager av 1600-talskaraktär med en mäktighet på ca l m, dels diverse anläggningar som har med platsens belägenhet och funktion att göra. Bland anläggningarna kan nämnas en kallmurad kaj/strandkant, en strandskoning av fältsten, ett timrat brofäste dendrodaterat till 1697 och en träklädd nedgrävning fylld med avfall från den tidiga 1600-talsindustrin. Ett mycket rikligt keramikmaterial från 1600-talet påträffades liksom importerade fajanser och stengods. I de övre lagren uppträdde rikligt med kritpipsfragment av 1600-1700-talskaraktär. En kulvert byggd av holländskt tegel ledde in under Holmentornet och hade en längd på minst 7 m.

		3069		Skonberga, Kullen, Västergården		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910524-940524		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		järnålder, medeltid		bränd lera, obrända ben, brända ben		Med anledning av utläggning av ny rikskabel (opto) mellan Linköping och Skänninge utfördes en antikvarisk kontroll förbi Lilla Skonberga gamla bytomt.
Kabelschaktet togs upp strax söder om bytomten som den markerats på 1600 tals kartorna. Det berörda området ligger i en sydsluttning med moränjordar ovanpå lera i nuvarande åkern.
I schaktet kom ett 0,25 m tj svartaktigt lager ovanpå en stenpackning som kom i botten ca 0,6 m under åkern. I det svarta lagret låg skärvsten, små bitar bränd lera, obrända och brända ben mm.
Sotlagret och stenpackningen härrör från tiden mellan äldre järnålder och medeltid. Kabeln lades ovanpå lagren.

		3070		Skonberga, Kullen		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910524-910524		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av att optokabel drogs mellan Linköping och Skänninge utfördes en utredning.
Kablen passerades en markhöjd på fastigheten Skonberga ll:2 i Normlösa socken, strax norr om torpen Mattorna.
I schaktet kom en 3 m bred sträng av skärvstensblandat sot och i ett schakt syntes en mörkfärgning som kan vara ett stolphål. I åkerytan, på den flacka höjden som anläggningarna låg på, kom skärvsten möjligen kan det ligga en boplats på höjden som dock ej går att datera.
Kabelschaktet flyttades 5m åt söder förbi anläggningarna.

		3071		Nederlösa		220-2122-91		324291, 3832/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910530-910531		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		brändt ben, keramik		Med anledning planerade dragningar av markkablar utfördes en förundersökning.
Gravfältet, Normlösa 22:1, utgörs av ca 10 st runda stensättningar samt rester av fossila odlingsspår.
Vid undersökningen påträffades 3 stycken flatmarksgravar, delvis förstörda på grund av tidigare exploatering i området. I och runt gravarna gjordes fynd av keramik och brända ben. Gravarna borttogs vid förundersökningen.

		3072		Dalsgatan		220-7163-91		383/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910617-910728		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av flyttning av kulvert utfördes en förundersökning. 

Tre provschakt öppnades. Vid denna förundersökning påträffades en strandskoning ca 1,5 m under nuvarande gata samt kulturlager av både medeltida och efterreformatorisk karaktär. Lämningarna efter en bränd 1600-talsbyggnad påträffades i den S provgropen.

		3073		Dalsgatan		220-9051-91		383/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910722-910926		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik (BI:1, BII:4, C-typ), Kakel, Slagg, Metallfragment, Glas, djurben		Med anledning av flyttningen av en VA-kulvert utfördes en förundersökning i form av en schaktningskontroll samt en slutundersökning.
På sträckan Repslagaregatan - Kvarngatan kunde man i stor utsträckning följa en strandskoning uppbyggd av kraftiga fältstenar på en timmerkonstruktion (dendroprov har tagits). I anslutning till denna strandskoning låg på dess Ö sida kulturlager av 15-1700-tals-karaktär. V om densamma fanns vattenavsatt material i sjögrus. Inga övriga säkra konstruktioner påträffades på denna sträcka. I partiet Kvarngatan - S:t Persgatan påträffades dels kulturlager av senmedeltida och 1500-talskaraktär skilda åt av vattenavsatta sandlinser, dels en bränd byggnad med rester av tunnor och kaggar samt fragment av en bränd kakelugn på en tunn lerhorisont direkt över sterilgrus. Anläggningen kunde dateras genom myntfynd under en av tunnbottnarna till mitten av 1600-talet. Vid anläggandet av byggnaden på 1600-talet tycks man ha schaktat bort äldre kulturlager ner till det sterila gruset. Dendro- och makrofossil-prov har tagits i och i anslutning till byggnaden.

		3074		Normlösa		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910819-910821		särskild utredning		fossil åker		true		vikingatid, medeltid, nyare tid		bränd lera, bränt ben, obränt ben		Med anledning av ny rikskabel mellan Linköping och Skänninge utfördes en utredning.

Kabeln lades ned i en nordsluttande åker strax norr om bytomten och passerade prästgården österut. I nuvarande kyrkbyn var marken urschaktad eller utfylld. I åkern norr om bebyggelsen till tomten påträffdes ett upp till 1,30 m tj plöjskikt av gråsvart sand och som bildats genom plöjning nedanför bytomtshöjden. Det tjocka skiktet tunnades ut mot sidorna. I plöjskiktet kom brända ben, bränd lera, obrända ben samt skärvsten som torde vara medeltida eller kanske vikingatida med de översta lagren från sen tid. Telekabeln lades ned i plöjskiktet.

		3075		Skolgatan, Gamla Rådstugan		muntligt		498/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910912-910913		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		fragment av Cu-legering, järn		Med anledning av markplanering utfördes en förundersökning.
En mur revs ner, en ny markbädd anlades och muren återuppbyggdes. Vid dessa arbeten dokumenterades dels de massor som höll muren på plats, dels ett 34 m långt och 0,5 m djupt schakt för den nya markbädden. I den V delen av schaktet dokumenterades en fragmentarisk, bränd träkonstruktion (troligen ett trägolv) med spår av metaller. Inga daterande fynd påträffades. I schaktets O del iakttogs ett kulturjordsblandat, fett och sotigt fyllmasselager samt en stolpe. Steril mark uppträdde ca 0,4-0,6 m under nuvarande trottoar.

		3076		Dalsgatan, Kvarngatan		220-3635-91		246/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910424-911002		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik (BII:4, Fajans, Stengods 15-1600-talstyp), Passglas, Kritpipor, Järn, Slagg		Med anledning av schaktningar för fjärrvärmekulvert utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager av både senmedeltida och efterreformatorisk karaktär. I Dalsgatan strax N om Kvarngatan påträffades en näverklädd nedgrävning, latringrop? En kraftigt bränd stenläggning påträffades i Kvarngateschaktets V del.
Kulturlagren uppträder ca 0,6-1,0 m under nuvarande gata. Steril mark påträffades ej men schaktens bottenlager visar tecken på att vara avsatta i vatten.

		3077		Motala ström		220-4671-91		4640/89		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		911112-911115		särskild utredning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av torrläggning av Motala Ström för ett dammbygge utfördes en specialinventering av den torrlagda strömfåran.
Hela vattenfåran består av renspolad sten. Bland stenarna låg sentida sopor som cyklar, kundvagnar, flaskor, brädlappar mm. Ett knogjärn tillvaratogs.
Fynden härrör från sen tid.

		3078		Kvarngatan				696/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920116-920127		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (BII:4), ben, kritpipor		Med anledning av schaktningar för el i Kvarngatans S kant utfördes en arkeologisk förundersökning.
Elschaktet var 110 m långt och 0,7 m djup.
Kulturlager påträffades på en sträcka av 10 m 21-31 m från korsningen Dalsgatan och Kvarngatan. 3 separata kulturlager med svämsand och lera mellan visade att schaktet låg i kanten av en gammal ränna av Motala ström och att platsen översvämmats flera gånger.
I det lägst liggande K-lagret tillvaratogs kritpipor och yngre rödgodskeramik.

		3079		Kvarteret Holmen		220-680-92		87/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920214-920224		särskild utredning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av VA-schaktningar inom Holmenområdet i Norrköping utfördes en arkeologisk utredning.
I utredningen ingick schaktning av 6 provgropar längs den tänkta sträckningen av ledningarna.
Kulturlager påträffades i endast två av de sex groparna. Framför portiken till Holmentornet och mitt på gården framför tornet förekom kulturlager i flera nivåer delade av sandstråk.
Utredningen visade att lagren inom Holmenområdet i sin helhet är kraftigt störda av diverse byggnadsverksamhet under åren som industriområde.
De områden där kulturlager finns bevarade är spridda över stärckningen på ett chansartat, tillfälligt sätt. Arbetet med VA-nedläggningen kommer därför att kräva övervakning på plats.

		3080		Dalsgatan, S:t Persgatan		220-7163-91		383/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Anna Wastesson Jonsson		1992		920928-921002		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods BII:4)		Med anledning av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Förundersökningen var en fortsättning på den förundersökning/undersökning som utfördes i Dalsgatan 1991.
Vid den nya undersökningen påträffades ytterligare partier med kulturlager. Schaktningen föregick till större delen i störda områden varför kulturlager endast dokumenterades i profil. Två markanta träflishorisonter kan indikera byggnader. Kulturlagertjockleken var 0,3-0,7 m. Sterilmark uppträdde ca 2,4 m under nuvarande markyta.

		3081		Kvarteret Bergsbron, Bredgatan, Västgötagatan		220-10006-92		479/92		Östergötlands länsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1992		921001-921105		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för fjärrvärme och VA-brunn i kv Bergsbron samt Bredgatan och Västgötegatan, utfördes en arkeologisk förundersökning.
Ett ca 60 m långt, 1,0-1,5 m brett och 0,80-1,10 m djupt schakt togs upp. Det låg söder och öster om Bergsmannsgården i kv Bergsbron 7 samt fortsatte över Västgötegatan och Bredgatan.
I anslutning till Bergsmannsgårdens södra källarvägg togs dessutom ett ca 4 m x 4 m brett och ca 3,0 m djupt schakt upp för en ny brunn. I schakten fanns endast påförda massor i form av sand och grus. Inga kulturlager, konstruktioner eller fynd påträffades.

		3082		Kristinagatan		220-6472-93		335/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930713-930714		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av teleledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var 70 m långt och 0,4 m djupt och innehöll sentida fyllnadsmassor. Inget av arkeologiskt intresse.

		3083		Kvartert Landskyrkan		220-2735-93		314/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		930809-930809		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		människoben		Med anledning av markarbeten utfördes en förundersökning.
Det drogs fyra schakt för att undersöka om äldre gravar eller bebyggelserester skulle komma att beröras. Schakt l var 16 m långt, 0,80 m brett och 1,80 m djupt. Det var stört av flera ledningar och i schaktet påträffades endast omrörda schaktmassor innehållande ben från människa. Sannolikt från en återbegravning vid tidigare schaktningar. Schakt 2 innehöll rester av två gravar, båda störda, dessa påträffades på 0,75 m djup. I schakt 2 påträffades även tre stenkoncentrationer på 0,40 m djup vilka korsas av schaktet. Schakt 3 och 4 innehöll endast omrörda schaktmassor med inslag av ben från människa. Eftersom de markarbeten som skulle komma ifråga inte skulle beröra något av dessa anläggningar vidtogs inga ytterligare åtgärder

		3284		Mörtlösa		220-4933-91		5370/91		RAÄ		Nils-Gustav Nydolf, Lena Lindgren-Hertz		1991		910812-910902		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre järnålder, medeltid, nyare tid		ringspänne, keramik (yngre järnålder)		Med anledning av planerad utbyggnad utfördes en förundersökning.
Vid förundersökningen togs 20 schakt, totalt 525 löpmeter, upp med maskin. Schaktbredden på 3 m utökades eller minskades där det behövdes, schaktlängden varierade mellan 3 och 54 m och schaktdjupet mellan 0,2 och 1,7 m.
I området sydväst om Mörtlösa bytomt påträffades lämningar efter en bosättning som föregått den medeltida byn, stenskodda stolphål, härdar, ugnar och stenpackningar.

		3285		Västra Bökestad		220-12427-91		6248/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910915-910915		särskild utredning				true						Med anledning av att nedläggning av en elkabel utfördes en utredning.
Utredning utfördes i form av provschakt. Totalt drogs ett sökschakt på 150 m och 1 m bredd utefter kabelsträckningen.
I anslutning till området för kabelnedläggning finns ett gravfält Linköping 113:1 och 114:1, skärvstenshögar.
Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3286		Storgatan, Borggårdsgatan		220-14463-91		648/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911120-911122		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (Yngre rödgods), kritpipor		Med anledning av schaktningar för elledning utfördes en förundersökning.
5 olika schakt grävdes, samtliga utan att bevarade kulturlager berördes
I ett sjätte, längs parken intill Domprostgården, kunde kulturlager uppmätas på en sträcka av 7 m. Lagret var endast 10-15 cm tjockt och låg på ett djup av 40 cm under markytan.

		3287		Kvarteret Banken		220-13474-91		635/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911125-911127		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, slagg		Med anledning av schaktning för VA utförde en förundersökning.
Gatan hade tidigare varit uppgrävd ett flertal gånger i olika syften. Trots detta kunde ett  30 cm tjockt kulturlager på ett djup av 70 cm under gatan uppmätas på en 1,80 m lång sträcka.
Kulturlagret var lerigt och sotfärgat, bland fynden ingick djurben och slagg.

		3288		Kvarteret Eddan		muntligt		438/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920811-920811		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				tegel, djurben, keramik (fajans)		Med anledning av VA-schakt utfördes en förundersökning.
Ett sandigt matjordslager iakttogs 0,45-1,2 m tjockt, innehållande enstaka tegelkrossbitar, djurben och fajans, uppenbarligen odlingsmark, ev delvis påfört och utfyllt.

		3289		Kvarteret Detektiven				636/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920114-920124		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av nybyggnation av parkeringshus utfördes en schaktkontroll.
Kvarteret är beläget utanför det medeltida Linköping men innanför dess vägsystem.
Vid undersökningen påträffades en nedgrävning/avfallsgrop, möjligen förhistorisk, i exploaterade områdets västra gräns.
Ett sentida kulturlager iakttogs över hela ytan.
Undersökningen visade att området med undantag av dess V utkant inte varit exploaterat för bebyggelse före 1800-talet.
Inga fynd tillvaratogs.

		3290		Bastuplan, Nygatan, Trädgårdstorget		220-3904-92		254/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		920507-920827		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BI, BII:3, BII:4, CI:2, CII:2, fajans, porslin), Fönsterglas, hushållsglas, Passglas, Kritpipor, Spik från benhantverk, Metallknapp, Muskötstöd(?), Spikar, hästskosöm, Djurben		Med anledning av flyttning av elstation utfördes en arkeologisk förundersökning/undersökning.
Vid denna påträffades kulturlager från medeltid och 15-1600-tal. I botten mot den sterila leran påträffades årderspår. I de undre kulturlagren påträffades keramik av 12-1300-talskaraktär. Inga konstruktioner kunde dock knytas till denna tid, eller medeltid överhuvudtaget.
De konstruktioner som påträffades bestod av två grundmurar till två olika hus, en syllstenskonstruktion med ett avlopp i form av en urborrad trästock (en verkstadslokal?), en djup grop - troligen en brunn samt två behållare med kalk (den ena en tunna, den andra en "låda"). Alla dessa konstruktioner hör sannolikt hemma i 15-16-tal, någon av murarna kan vara 1700-tal.

		3291		Göran Dyks gata				288/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920525-920525		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (Bll:4, fajans), obrända ben, glas		Med anledning av ledningsdragning för ny VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
I schaktet påträffades halvmetern tjocka lerblandade kulturlager över större delen av schaktet. Endast ett fåtal fynd påträffades. De bestod huvudsakligen av yngre rödgodskeramik (4 skärvor) och obrända djurben.
Längst i N påträffades hörnet av en kallmurad husgrund i V halvan av schaktet. Grunden hade grävts ned i kulturlagren och bestod av jämnstora ca 0,6x0,3 m stora huggna gråstenar. I husgrunden påträffades glas, yngre rödgods och fajanskeramik.
Datering: Dateringen är osäker. Kulturlagret senmedeltid - 1700-tal? Husgrunden 1800-tal?

		3292		Tannefors, Västra Bökestad				4/92		UV Linköping		Anders Kaliff		1992		920526-920527		särskild utredning		gravfält, skärvstenshög, skålgropar		true		äldre bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes besiktning och arkivgenomgång.
Den planerade vägsträckningen ligger i östra utkanten av Linköping, nära SAABs industriområde. Merparten av sträckan är tidigare bebyggd och exploaterad i olika omgångar.
Arbetet påbörjades med en genomgång av fornminnesinventeringens uppgifter om området, samt en studie av de äldre lantmäteriakterna. Därpå följde en besiktning av sträckan i fält.
Vid besiktningen framträdde tre partier som inför en exploatering, bör bli föremål för en specialinventering, ett i norra delen av sträckan (omr 1) samt två områden i dess sydöstra del (omr 2 och 3) enligt bifogad karta. Område 1 består av en svag västsluttning i åkermark, som utgör ett lämpligt boplatsläge. Öster om denna finns ett impediment med berg i dagen. I åkerkanten påträffades en eventuell stensättning. Område 2 utgörs av skärvstenshögarna Linköping 113:1-2 samt en sydsluttning i området nära dessa, samt en sydsluttning nära det undersökta yngre järnåldersgravfältet Linköping 117:1. Område 3 är beläget söder om Stångån i Emmalunds koloniområde, nära skålgropslokalen Linköping 201:1. Spångerums gamla bytomt har varit belägen i området som kan innehålla boplatslämningar med lång kontinuitet.

		3293		Kvarteret Borgmästaren		220-1824-92		301/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920526-920601		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (C:I, BII:4), kritpipor, obränt ben		Med anledning av ny VA anslutning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Schaktet berörde ca l m djupa bevarade kulturlager med en delvis ganska komplicerad stratigrafi.
Botten på kulturlagret hade en "vågig" profil vilket tyder på att marken i ett första användningsskede varit åker. Högre upp i lagret dokumenterades tre olika gatunivåer med mellanliggande kulturlager. De två understa bestod av risbäddar medan den översta bestod av en kullerstensläggning. Den understa av dessa kan dateras till medeltid med hjälp av C:I keramik.
Mellan de båda övre gatunivåerna fanns ett lager innehållande raseringslager och rester av brand.
I schaktet tillvaratogs mycket stora mängder yngre rödgodskeramik. Denna utgörs nästan uteslutande av kärl som kasserats. Flera har spruckit vid bränningen varvid glasyr runnit ned i sprickorna osv. Keramiken har förmodligen dumpats i rasmassorna av en närliggande keramikverkstad. Keramiken är av 1600-talstyp.

		3294		Kvarteret Glasrutan		220-7403-92		5760/92		UV Mitt		Héléne Borna		1992		920804-920806		särskild utredning		boplats		true		äldre järnålder?				Med anledning av planerade byggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Området är mycket rikt på fornlämningar och omfattande boplatslämningar har tidigare undersökts i södra delarna av kvarteret Glasrutan, Linköping 161:1 och 322:1. En boplatsundersökning har även gjorts i kvarteret Glaskulan strax intill, Linköping 162:1. Resultaten tyder på en kontinuerlig bosättning i området från senneolitikum och fram till yngre järnålder. I kvarteret Glasrutan har också gravar från yngre bronsålder - äldre järnålder, varit föremål för undersökning (Linköping 160:1, 161:1 och 321:1). Omedelbart norr om det aktuella området finns Ullevi bytomt, vilken finns omnämnd från tidigt 1300-tal. Utredningsområdet utgörs av gammal åker, bestående av lera och moränmark.
Vid utredning upptogs 23 provschakt i det aktuella området. I partiet mellan Bergsvägen och IKEA påträffades boplatslämningar i form av härdar och stolphål, sammanlagt 34 anläggningar. Dessutom fanns rester av ett delvis sönderplöjt kulturlager. Tydliga boplatslämningar påträffades inom ett ca 4000 m2 stort område. Boplatsen kan ges en trolig datering till äldre järnålder.
I området norr om IKEA fanns fragmentariska rester av ett kulturpåverkat lager samt två skadade härdar.
Utredningsområdet är i detta parti kraftigt stört av tidigare exploatering och odling.

		3295		Fd Övningsområdet				159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920810-920815		särskild undersökning		gravfält, boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder, nyare tid		Mynt (1959-73), patronhylsor, laddramar och militära knappar, bränt ben, keramik, krumkniv, avslag i kvarts, lerklining, järnpellets		Undersökningen utfördes som en seminariegrävning för arkeologistuderande i Linköping och var ett samarbete mellan Östergötlands länsmuseum. Studiefrämjandet i Linköping, Stockholms universitet och Linköpings garnison.
Fornlämningens läge är utsatt på en intensivt utnyttjad del av Linköpings garnisons övningsfält. Till följd av skador har en tidigare undersökning i samband med restaurering av fornlämningen utförts. (Rapport, Ostmark 1980). Denna berörde en grav och 10 boplatslämningar av olika slag. C 14 dateringar gav värden omkring 500 f Kr.
Tre stensättningar och en härd undersöktes 1992. Två av sten sättningarna visade sig vara gravar. Gravarna hade inre konstruktioner av storsten och brätten av skärvsten. Båda gravarna innehöll brända ben av människa och keramik. I anl 12 påträffades dessutom en krumkniv av järn.
I en av stensättningarna, anl 13, kunde ingen begravning konstateras.
Under anl 11 påträffades en härd, vilken också undersöktes.
Vid samma tillfälle undersöktes en mindre yta av skadat kulturlager på en oregistrerad boplatsterrass på samma impediment. Kulturlagret hade följt med när en sten lossnat ur terrassen och vält nedåt
I lagret påträffades keramik av äldre järnålder(bronsåldertyp), lerklining med pinnavtryck, kol och järnpellets

		3296		Kvarteret Glasrutan		220-7403-92		469/92, 5760/92		UV Mitt, Östergötlands länsmuseumt		Olle Hörfors, Göran Tagesson, Ann-Charlott Feldt		1992		920902-921006		särskild undersökning		boplats		true		neolitikum, bronsålder, järnålder		löpare, Stenyxa, eldslagningssten, kvartsavslag, keramik, lerklining, ben		Med anledning av planerat köpcentrum utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen administrerades genom Riksantikvarieämbetet som också svarade för större delen av fältpersonalen. För grävledning och rapport svarade Östergötlands länsmuseum.
Det aktuella området bestod av gammal åkermark. Det provundersöktes i augusti 1992 av Riksantikvarieämbetet, UV-M, Linköping. Vid provundersökningen påträffades rikligt med boplatslämningar inom ett ca 4 000 kvm stort område närmast IKEA. Två C 14-dateringar av härd resp stolphål gav dateringar kring år 0.
Vid avbaning av området påträffades 273 anläggningar inom ett 3050 kvm stort område. Övriga 1000 kvm visade sig vara störda av sentida aktiviteter eller sakna anläggningar. Anläggningarna visade sig tillhöra två separata boplatsområden. Bägge boplatserna har ursprungligen fortsatt in under nuvarande IKEA i Ö.
Kulturlager fanns endast fläckvis bevarat och visade sig främst i form ev mörkfärgningar i plogytan och skärvstensbottnar. Ett större sammanhängande kulturlager fanns endast i SO delen av schaktet där djupet uppgick till nära 20 cm. Fynd saknades nästan helt.
Av de undersökta anläggningarna visade sig huvuddelen (129 st) bestå av stolphål. Med hjälp av dessa kunde redan i fält minst 4 hus av varierande konstruktion och ålder identifieras. Endast ett av husen var oskadat av IKEA:s parkeringsplats, ett N-S liggande hus av mesulakonstruktion. Ett mycket stort antal av stolphålen visade sig tillhöra ett hägnadssystem som omringade boplatsen i N, S och V. Boplatsen saknade avgränsning i NV och Ö till följd av sentida påverkan.
Härdarna låg samlade i grupper om en 5-6 st tätt inpå husens södra långsidor. Samtliga dessa var sammankopplade med en eller flera kokgropar. Ett tätt härdområde utan någon kontakt med andra anläggningar fanns i boplatsens sydligaste ända. Härdar förekom dock glest över hela den undersökta ytan. Några tom utanför själva boplatsytan.
Från söder ledde en stenlagd vägbank in till boplatsytan. Vägbanken fortsatte ut från den avbanade ytan.
Inga säkra gravkonstruktioner kunde identifieras. Tre stensättningsliknande konstruktioner grävdes ut men samtliga visade sig helt sakna indikationer på begravning.

		3297		S:t Persgatan, Slottsträdgården		220-686-92		660/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson, Ann-Charlott Feldt		1992		920929-921005		arkeologisk förundersökning		Stadslager		true						Med anledning av uppsättning av staket mellan S:t Persgatan och Slottsträdgården utfördes en antikvarisk kontroll.
I området finns ett större stenhus från 1400-talets slut som undersökts 1988-91. Staketet sätts upp med hjälp av gjutningar i förborrade hål.
Kontrollen omfattade provborrning, upprivande av cementsockel till äldre staket samt borrning för staketets fastgjutning. Kontrollen syftade till att undvika att kända och ev. okända murar skadades.

		3298		Trädgårdstorget		220-9527-92		478/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		921001-921203		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (B11: 4, CI/CII), glas, slagg, metallföremål silvermynt (Johan III, djurben		Med anledning av plantering av träd och schaktning för VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området har tidigare under året undersökts (ÖLM Dnr 254/92). Nu grävdes 6 provgropar för träden samt kortare VA-schakt. I dessa gropar påträffades kulturlager av medeltida - 1700-talskaraktär, längst i SÖ påträffades en mycket prydlig kullerstensläggning (gata/gård/golv?) som kunde dateras till 1700-tal. I SV påträffades ett avlopp i form av en träränna som ledde fram till en spikad tunna. I N fanns resterna av en kalkflisbelagd gård/gata daterad till 1500-tal. Årderspår iakttogs mot sterilen. Någon säker fortsättning av den medeltida Tanneforsgatcn har ej påträffats.
Kulturlagertjockleken är 0,6-0,9 m och består till största delen av ett homogent mörkgrått lager med en tydlig fyndstratigrafi från 1300-1700-talet

		3681		Fiskeby		220-6582-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960704-960704		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true		bronsålder				Med anledning av uppförande av ett tankfundament utfördes en förundersökning, för att utröna fornlämningens utbredning.
Östra Eneby 9:1 är enligt fornminnesregistret en bortsprängd älvkvarnsförekomst, som vid besiktning visade sig finnas kvar. Fornlämningen ligger vid fabrikens sydvästra del och består av en berghäll med 21 st skålgropar, varav 16 av dessa bär spår av imålning. Norra delen av hällen är bortsprängd.
En yta av 10 x 10 m söder om och i direkt anslutning till den synliga hällen undersöktes. Berget sluttar kraftigt mot söder. Massorna ovan berget bestod till största delen av påförda lager av grus och sand, sam sentida avfall i form av tegel, porslin och glas. I nordöstra delen av schaktet påträffades 4 stycken nya skålgropar på berget. Dessa är 1-3 cm i diam och upp till 0,5 cm djupa och ligger 3 m sydöst om den redan kända lokalen.
Fundamentet flyttas söder ut och de nyupptäckta skålgroparna övertäckes igen. Fornlämningen omfattas av kulturminneslagen och får ej skadas av byggnation eller annan verksamhet.

		3682		Pryssgården		220-4281-95		421-2650-1995		UV Linköping		Ulf Stålbom		1996		960931-961109		särskild undersökning		boplats		true		yngre bronsålder, romersk järnålder		keramik (bronsålder)		Med anledning av fjärrvärmeledning utfördes en arkeologisk slutundersökning.
Exploateringen berörde samma omfattande fornlämningsområde som bl a tidigare har undersökts inför motorvägsbygget i Pryssgården 1993-94. Då undersöktes ett av Sveriges mest omfattande bebyggelsekomplex från tiden äldre bronsålder till yngsta järnålder.
Den nu aktuella exploateringen omfattade en undersökning av ett 20 m brett område. Schaktet var ca 300 m långt och löpte i öst-västlig riktning. Det var beläget på ömse sidor om den nya motorvägen.
Vid undersökningen hittades tre områden med rika boplatslämningar från yngre bronsålder. Här fanns rester av fyra välbevarade långhus varav två innehöll bevarade kulturlager. På boplatserna fanns en rik förekomst av diverse boplatsgropar och härdar, bla kan en anläggning förmodligen tolkas som en brödugn med "bakhäll" av bränd lera. Inom området förekom även ett flertal mindre stolpbyggda konstruktioner, som kan tolkas som torkställningar, uthus och mer tillfälliga skjul. Bronsåldersboplatserna gav dessutom ett relativt rikt fyndmaterial av keramik, främst rabbiga förråds- och beredningskärl men även skålar av svartpolerad bordskeramik med hank av s k lausitztyp.
Den romerska boplatsen var mindre välbevarad. Förutom ett hus med härd kunde vi konstatera diken och en hägnad av käpphål som möjligen kan dateras till denna tid. En företeelse som i så fall är mycket ovanlig för denna typ av plats.

		3683		Söder, Östermem		220-7140-97		382/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970828-970828		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.

Den tänkta sträckningen berörde ingen känd fornlämning. Två terränglägen bedömdes som lämpliga boplatslägen. Provschakt på dessa platser gav dock inget utslag. Inget av arkeologiskt intresse påträffades alltså.

		3684		Stora Sten, Säby		220-6064-97		460/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970623-970623		arkeologisk förundersökning		fyndplats, gränsmarkering		true		medeltid?, nyare tid?				Med anledning av vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet gick i rågränsen mellan Stenby-Säby och Stora Sten för att sedan vika upp mot Östra Stenby skola. Vid en svag åssträckning strax SÖ om torpet Ängsstugan, i den ovan nämnda rågränsen påträffades rester av en borttagen stengärdesgård i form av tätt packad sten i åkern. Nuvarande gränsmarkering är ett dike.
I övrigt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse längs sträckningen. Däremot observerades skärvsten och stenavslag i åkern direkt väster om skolan. Vid besöken dokumenterades också en mångkantsyxa i porfyr som hittats på Östra Stenby kyrkogård och skänks till föreningen Boglinatorpets vänner. Yxan förvaras i Boglinatorpet som numera är flyttat till kyrksätten, strax SV om kyrkogården.

		3685		Gullestad, Kjortlinge		220-7264-97		516/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		971029-971029		arkeologisk förundersökning		gravfält, fossil åker		true		yngre järnålder, odaterat				Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen föranleddes av att kabeln skulle dras i direkt anslutning till ett av de större gravfälten på Vikbolandet, (de sammanväxta Gullestads och Kjortlingegravfälten med 265 registrerade anläggningar).
Den tänkta sträckan befanns vara huvudsakligen topografiskt avskiljd från gravfältet. 3 provschakt om vardera 10 m drogs dock för att utesluta boplats eller flatmarksgravar. Ingenting sådant frampåträffades i schakten som endast visade naturlig sandjordsprofil. Däremot observerades ett område med skålformade fossila åkrar i sandjorden i tallskogen i schaktets början. Dessa kunde till största delen undvikas genom att schaktet drogs i en äldre vägbank. Endast ett mindre ingrepp i en av åkrarna behövde göras.

		3686		Skenäs skans		220-5523-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1997		971022-971022		arkeologisk förundersökning		fästning/skans		true						Med anledning av ledningsdragning, rasering av högspänningsstolpar samt uppförande av transformatorkiosk utfördes en förundersökning.

Ett 100 meter långt ledningsschakt grävdes från färjefästet och söder ut längs vägen. Schaktet placerades i vägslänt, 0,50 meter från vägkanten och berörde endast omrörda och påförda massor. Tre provschakt togs upp söder om mindre brukningsväg, söder om skansområdet, vid platsen för transformatorkiosk. Schakten innehöll endast lerjord. Ytterligare ett schakt grävdes från vägkant in mot skansområdet. Inga konstruktioner eller grundstenar kunde konstateras. Fyra högspänningsstolpar, i västra delen av skansområdet, kapas ovan mark utan att inverka på fornlämningen.

		3687		Åsvik, Skeppsgården, Östra Ed		220-8118-97		421-6370-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971202-971202		särskild utredning		fossil åker,		true						Med anledning av anläggandet av ny vattenledning  utfördes arkeologisk utredning.

Ledningen är planerad att dras från tre borrade vattentäkter i Åsvikelandet över Edsviken till Skeppsgården. Inga fornlämningar iakttogs på Skeppsgårdssidan, väster om Edsviken. På östra sidan Edsviken påträffades ett område med fossil åkermark inom en 180 m lång sträcka av den planerade ledningen. Området förefaller delvis uppodlat under slutet av 1600-talet men stora delar ger ett klart intryck av att vara äldre. Den fossila åkermarken består av odlingsrösen och svagt terrasserade, ställvis svagt skålade åkerytor. Före vidare åtgärder föreslås en arkeologisk förundersökning.

		3688		Strålsnäs, Hultkil		220-6818-97		472/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970701-970819		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, stensträng, husgrund		true		odaterat				Med anledning av schaktningar för optokabel utfördes en arkeologisk utredning och antikvarisk kontroll.

Den arkeologiska kontrollen utfördes där schaktet passerade i närheten av kända fornlämningar och ytor som kunde förmodas dölja fast fornlämning.
I samband med utredningen och den antikvariska kontrollen på träffades syllstensgrunden till ett uthus och i ett sökschakt iakttogs enstaka skärviga stenar i ploglagret, övrigt påträffades inget annat av arkeologiskt intresse.

		3689		Erstorp		220-9286-96		588/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		970212-970212		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av mobiltelefonmast utfördes en arkeologisk förundersökning.

I närheten av exploateringsområdet finns ett stensträngssystem samt en stensättning. Flera schakt togs upp vid de platser där mast, stag och elkabel skulle placeras men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3690		Ören, Björsäter		220-642-97		421-734-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		970131-970131		särskild utredning				true						Med anledning av ny vattenledning utfördes en utredning, etapp l, i form av specialinventering.

Utredningsområdet var cirka 14000 m långt och arbetsområdet cirka l0 m brett. Utredningens första etapp resulterade i att ett område bedömdes som lämpligt boplatsläge och bör utredas vidare genom sökschaktsgrävning, en brytpunkt bör justeras samt att en rekommendation att järnvägsbanken (efter en nu nedlagd järnvägssträcka från Åtvidaberg via Bersbo och norrut) återställes efter utfört arbete.

		3691		Torp		220-2812-97		421-2698-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970605-970605		särskild utredning				true						Med anledning av ny vattenledning utfördes en arkeologisk utredning.
Det aktuella området ligger i en sjörik trakt med skogsklädda bergshöjder på nivåer kring 80-90 m över havet. Platsen är bedömd som ett mycket lämpligt läge för en stenåldersboplats, placerad på en avsats i sydvästsluttningen vid sjön Ören. Inga fynd av stenålderskaraktär är kända i omgivningen, men läget samt den lätta sandjorden talar dock for att det kan finnas en stenåldersboplats i området. Marken har tidigare brukats som åker.
Vid utredningen grävdes tre schakt i vattenledningens sträckning. Schakten mäter en sammanlagd längd av ca 100 m. Markunderlaget bestod huvudsakligen av mo och mjäla samt ett parti hård och mycket styv lera i åkerns centrala del. Vid utredningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse. Platsen kan därför lämnas utan vidare åtgärd.

		3692		Himmelstalund		220-1526-97		109/97		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1997		970311-970311		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av uppförandet av klubbhus och framdragandet av VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Öster om undersökningsområdet ligger Östra Eneby 159:1-5 (boplatsområde med 4 skärvstenshögar). Sydöst om området ligger Östra Eneby 1:1-2 (hällristningsområde) och Östra Eneby 160:1 (medeltida bytomt). Mellan dessa påträffades boplatslämningar hörande till senneolitikum-äldre bronsålder, i samband med ledningsdragning utförd 1994.
Enbart de områden vilka direkt skulle beröras av klubbhusbyggnation och ledningsdragning undersöktes. I områdets nordöstra del, i en del som tidigare har nyttjats av Norrköpings kommun, påträffades vid schaktning ett stolphål samt två mörkfärgningar av förhistorisk karaktär. Vidare påträffades sentida dräneringsrör av tegel. Områdets södra del har delvis tidigare avbanats.

		3693		Sandbyhov, Haga		220-8250-98		502/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1998		981203-981207		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		odaterat				Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning.

Området utgjordes av fastigheten Sandbyhov 4, väster om nuvarande vårdinrättning. Även ett mindre område, Haga 1:4, berördes av utredningen.
Det fanns en risk att fornlämningar skulle beröras vid exploateringen.
En yta om ca 15 000m2 undersöktes genom grävning av sökschakt. Totalt grävdes ca 270 m schakt.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3694		Väg 35		220-3033-98		421-2663-1998		UV Öst		Lars Z Larsson		1998		980612-980612		särskild utredning		postament		true						Med anledning av ny förbifart utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Sträckan var ca 3 km lång. Sammanlagt berördes ett närmare 0,6 km2 stort område inom Åtvids socken. Före utredningen var endast en idag bebyggd plats med namn (Pestängen) samt en bebyggelselämning (Kullen) känd. Utredningen resulterade i att två postament till telegrafstolpar utmed en av Sveriges äldsta telegraflinjer (UV 1-2), samt stenmurar i anslutning till recent åkermark påträffades. Dessutom aviserades ett lämpligt boplatsläge till ytterligare utredning.

		3695		Östra Husby kyrka		220-6667-98		516/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981014-981019		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		nyare tid		butäljer, glas,  järnföremål		Med anledning av nedläggandet av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Anledningen till undersökningen var närheten till den förmodade kungsgården som var initiativtagaren till den första medeltida kyrkan. Läget för kungsgården och den medeltida kyrkan är fortfarande okänt.
Vid schaktningarna nedanför kyrkans västra och norra sidor påträffades endast sentida kulturlager i form av en avskrädesgrop som tillhörde prästgården.

		3696		Östra Eneby kyrka		220-5223-99		422-2715-1999		UV Öst		Bengt Elfstrand		1996		960607-960607		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av ny telekabel i befintlig kabelsträckning utfördes en förundersökning.

Läget för schaktet var strax norr om Östra Eneby kyrkogårdsmur i dess nordvästra ände. En förundersökning ansågs lämplig, så att inte orörda schaktväggar skulle skadas. Det planerade markingreppet ligger i ett fornlämningstätt område. Sk självspillningar och odöpta kunde ligga utanför muren. Eneby gamla bytomt är belägen väster om schaktet och en runsten finns söder om kyrkan. Fattigstugan och Klockareboställe har legat norr om kyrkogårdsmuren och den stora boplatsen vid Pryssgården är belägen på prästgårdstomten västnordväst om kyrkan där också en guldring är funnen. Sandområdet där kyrkan ligger är 42 möh och är ett bra läge för en stenåldersboplats.
Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras i schaktet, som bestod av sandfyllning ner till det befintliga kabelröret. Under kabeln var marken svagt mörkare men rördes ej.

		3697		Råby		220-11993-99		539/99		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager, Markus Lindberg		1999		991103-991103		särskild utredning		boplats, fyndplats		true				malstenslöpare		Med anledning av schaktning för vindkraftverk med tillhörande elkabel utfördes en arkeologisk utredning.

Vid utredningen påträffades tidigare ej kända boplatslämningar inom tre områden. Anläggningarna bestod av tre härdar, kulturlagerrester, ett stolphål, kulturjordsfyllda gropar och en kokgrop. En äldre igenlagd bäck med enstaka skärviga stenar påträffades även. Runt bäcken fanns en av anläggningskoncentrationerna, i åkern vid sidan av schaktet ytplockades en malstenslöpare.

		3698		Lövdalen, Evelund, Torstorp		220-3266-99		422-1814-1999		UV Öst		Fredrik Molin		1999		990916-990916		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum, neolitikum		kvarts		Med anledning av ny kabeldragning utfördes en förundersökning.
Sträckan Lövdalen-Grindtorp (Å 86:1) - inget av arkeologiskt intresse.
Sträckan Norrkrog-Evelund (Östra Ny 146:1) - inget av arkeologiskt intresse i löpschakt. Ytinsamling av slagen kvarts inom ca 70x60 m stort område föranledde nyregistrering av boplats utan synlig anläggning; i Östra Ny 148:1. Boplatsen kvarligger utan åverkan av kabeldragningen. Boplatsen kan troligen dateras till äldre stenålder.

		3699		Järnvalla		220-11489-98		13/99		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990419-990419		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av avstyckning och planerad nybyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.

Arbetet påbörjades med att tillsammans med Länsstyrelsen först anvisa om ny plats för avstyckningen. Den ursprungliga platsen utgjordes av den bergshöjd där gravfältet Östra Husby 318:1 ligger. Tomtmarken var redan utmarkerad av Stadsbyggnadskontoret i Norrköping. Den nya tomtmarken ligger på behörigt avstånd från gravfältet. Syftet med den antikvariska kontrollen var att undersöka huruvida några ovan mark ej synliga fornlämningar kunde finnas i de områden som skulle beröras av markarbete inför husbyggnation, väg- och ledningsarbeten.
I samband med markarbetena utfördes den antikvariska kontrollen. Inga fornlämningar påträffades och gravfältet kvarligger orört.

		3700		Ödeshög		220-12671-99		607/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000215-000215		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av planerad husbebyggelse utfördes en arkeologisk förundersökning.
Il anslutning till det tänkta exploateringsområdet finns en registrerad fornlämning, Ödeshög 107:1 (skålgropslokal). Denna kommer inte att beröras av husbyggnationen.
Förundersökningen motiverades av områdets topografi och intilliggande fornlämning. Syftet med undersökningen var att ta reda på om fornlämningsområdet för skålgropslokalen skulle beröras vid en exploatering. Undersökningen genomfördes genom såväl kart- och arkivstudier som sökschaktsgrävning.
Vid undersökningen påträffades en grop med eldpåverkad sten i områdets norra del. Gropen låg på en plats på tomten som inte skulle påverkas av markingrepp, varför den inte hindrar den planerade exploateringen. I övrigt påträffades inget som talar för att någon dold fornlämning är belägen inom exploateringsområdet.
Sålunda anser undertecknad att inga vidare arkeologiska åtgärder är nödvändiga innan exploatering får ske.

		1922		Gullvivevägen		431-9707-01		353/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010906-010906		arkeologisk förundersökning		stensträng		true						Med anledning av nedläggande av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid förundersökningen följdes befintliga elkablar eftersom syftet var att förstärka elförsörjningen. Detta förfarande medförde att de arkeologiska insatserna blev minimala. Kabelschaktet hade ett djup av ca 0,3 - 0,4 m och innehöll endast fyllnadsmassor, troligtvis från byggnationen av det befintliga villaområdet.

		1923		Älvestad		220-14376-01		532-01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		012223-011123		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ny tillfartsväg utfördes en arkeologisk förundersökning i form av sökschakt.

Undersökningen omfattade schakt i en beteshage omedelbart öster och norr om företagets kontorsbyggnad samt utmed den södra kanten av Älvestads gamla bytomt, UV4.
Vid undersökningen drogs sammanlagt 9 schakt med längder på 5 - 32 m och med en bredd av ca 1,5 m. I betesmarken utgjordes schakten av matjord och under detta något lerig mo och intill bytomten påträffades fyllnadsmassor efter de omfattande schaktningar som skett på platsen i samband med sågverkets olika om- och tillbyggnader. Inga fornlämningar påträffades i schakten.
Förundersökningen resulterade inte i något av arkeologiskt intresse.

		1924		Mems		220-3428-99		422-1687-1999		UV Öst		Hanna Menander		2001		011128-011128		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Inget av arkeologiskt intresse, endast naturlig markbunden sten påträffades, fornlämningen utgår.

		1925		Å		431-4838-02		256/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020508-020508		särskild utredning				true						Inför nedläggning av en elkabel vid Å skulle en arkeologisk utredning, etapp 2, ha genomförts utmed utvalda delar av kabelsträckningen, men eftersom arbetet redan hade påbörjats innan Östergötlands länsmuseum kontaktades så utfördes en besiktning av de öppna schakten.
Schaktningarna hade utförts i åkermark och vid besiktningen uppgick åkerlagrens djup till ca 0,2-0,25 m. Under detta kom partier med lera och sand. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1926		Tingstad		431-1641-02, 431-2342-02		84/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020617-020617		arkeologisk förundersökning		grav		true				grav, gravfält, skålgropar, depåfynd, stensträngssystem, bytomt/gårdstomt, milstolpe		Med anledning av kabelförläggning samt rasering av befintlig luftledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen genomfördes som antikvarisk kontroll i samband med arbetsföretaget. Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

		1927		Rappsala		431-9688-02		343/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020701-020701		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av nedläggandet av en elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsgrävning.

Intill kabelsträckningen fanns ett gravfält med femton runda stensättningar, Tåby 73:1.
Vid sökschaktningen drogs ett större antal schakt med en längd av 4-10 m och en bredd av ca l m utmed större delen av kabelsträckningen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1928		Tallbacken		431-3497-03		421-742-2003		UV Öst		Per Nilsson		2003		030324-030325		arkeologisk förundersökning		gravfält, stensträng		true		odaterat		malstenslöpare		Med anledning av ny anslutningsväg till väg E22 utfördes en förundersökning.

Området där anslutningsvägen ska byggas ligger strax söder om ett område med bl a gravfält och stensträngar. Den planerade vägen kommer att anläggas i åkermark.
Ett 20-tal schakt togs upp längs vägsträckningen. Inga anläggningar hittades i schakten. I åkermarken strax väster om Tingstad 125:2 (en stensträng) hittades ett lösfynd i form av en defekt malstenslöpare.
I samtliga schakt bestod undergrunden av lera eller styv lera, förutom i ett mindre område söder om gravfältet Tingstad 24:1, där undergrunden bestod av fin sand. Höjden över havet är här ca 35-36 m, vilket är intressant efter som det kan röra sig om Litorinatransgression. Kustbundna stenåldersboplatser kan därmed finnas i närheten.

		1929		Rimforsa till Kisa		431-13885-02		205/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2003		april-maj 2003		arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats, grav, gränsmärke		true						Med anledning av schaktningsarbeten förbredbabd utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Vid projektplaneringen var det oklart hur nära vägen samt på vilken sida av vägen schakten skulle gå. Eftersom schakten lades mycket nära vägen kunde flera platser släppas utan några arkeologiska insatser. Av åtta utvalda områden kom därför endast fem platser att undersökas. Sökschaktens bredd var ca 0,4 meter.

I södra utkanten av Rimforsa kommer det planerade arbetet att gå mycket nära två fasta fornlämningar, ett gravfält med fem gravar och en boplats. Här gjordes sökschakt med en sammanlagd längd av ca 35 meter.

Vid fastigheten Smedstorp finns två registrerade fornlämningar, båda består av resta stenar som ligger i direkt anslutning till vägen. På platsen gjordes ett par mindre schakt med maskin. Kabeln kunde läggas intill ett gammalt schakt i grusvägen.

Vid Malma passerade kabeldragningen nära ett gravfält. På platsen drogs sökschakt med en sammanlagd längd av 15 meter.

Vid Sörtorp ligger en stensättning och ett gravfält i anslutning till schaktningsarbetena. Gravfältet är beläget direkt intill vägen. På platsen drogs sökschakt med en sammanlagd längd av 30 meter.

Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1931		Överby		431-8344-03		291/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031103-031110		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		odaterat		tegelkross, djurben, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av elkabel och ny elservis utfördes en antikvarisk kontroll.

Kabelsträckan omfattade ca 200 löpmeter med ett djup av ca 0,6 m. Därutöver tillkom jordförläggning av en befintlig, temporärt på mark förlagd, telekabel på en sträcka av ca 100 m.
Elkabeln förlades delvis i åkermark, men till större del inom äldre tomtmark. Tomtmarken utgjordes av den historiskt kända bytomten till Gåselöt, nämnd i skriftligt källmaterial år 1295. Syftet med den antikvariska kontrollen var primärt att i görligaste mån styra kabelschaktningarna så att fornlämning berördes så lite som möjligt.
Inom åkermarken fanns endast ploglager samt ett par recenta nedgrävningar för el- och telekablar. Vid övergången till tomtmarken återfanns ett äldre dike som tidvis varit vattenförande. På hela kabelsträckningen inom tomtmarken förekom ett homogent, diffust och ostratifierat kulturlager. Detta innehöll mindre mängder tegelkross, kalkprickar, träkol samt enstaka djurben och fragment av yngre rödgods. Lagerbilden gav intryck av att området tidvis har använts för odling med en omdeponering av jorden som följd. I senare tid har även ett antal byggföretag för enfamiljshus genomförts inom bytomten.
Förläggningen av telekabeln styrdes till en befintlig vägbank/ dike där den inte bedömdes beröra någon ev fornlämning.

		1932		Håkantorp mfl		431-19552-03		603/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040330-040331		särskild utredning		gravfält		true				ben, slagg, bränd lera		Med anledning av projektering för småhusbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.

Exploateringsytan uppgår till ca 5 ha tidigare åkermark, inklusive ett antal mindre impediment.
I direkt anslutning till projekteringsområdet ligger Tjärstad 286:1, en yta om ca 5000 m2, inom vilken ett antal brandgravar och lösfynd dokumenterades vid en förundersökning 1996.
Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier hittades inga indikationer på förekomst av fornlämningar inom området utöver Tjärstad 286:1. Emellertid framgick det att området faller inom inägomarken till det medeltida Håkantorp. Fältbesiktningen visade att det inom området fanns potentiella lägen för såväl boplatser som gravanläggningar.
Inom utvalda delar av området grävdes sammanlagt 27 sökschakt med en total längd om ca 475 löpmeter. Schaktbredden uppgick till ca 1,2 m. I ett av sökschakten som var beläget mellan Tjärstad 286:1 och infartsvägen till kursgården påträffades ett par brända benfragment, slaggbitar och bränd lera i ploglagret. Inom samtliga övriga schakt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse.
Utifrån den genomförda utredningen har fornlämningarna inom Tjärstad 286:1 kunnat avgränsas åt väster och söder. Avgränsningen sammanfaller med tillfartsvägarna till kursgården och till de äldre befintliga villorna norr om utredningsområdet. Ur arkeologisk synpunkt bedöms utredningsområdet utanför avgränsningen av Tjärstad 286:1  som klart för exploatering.

		1933		Rimforsa		431-17589-03		512/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040419-040423		arkeologisk förundersökning		boplats		true				malstenslöpare, keramik (glaserat gods, keramik), lerklining, bränt ben, slagg, tegel, järnföremål, plast		Med anledning av planerad småhusbebyggelse utfördes en förundersökning.
Det totala förundersökningsområdet omfattade ca 15 000 m2 och fördelade sig på två delområden (östra och västra delen). I kommunens möjliga planer för villabebyggelse ingår också ett skogsområde intill västra delen. Vid undersökningstillfället var detta område dock ej aktuellt för exploatering.
Totalt 18 undersökningsschakt med en sammanlagd längd av ca 450 m togs upp med grävskopa. Av dessa togs sju schakt upp i den östra delen, där inget av arkeologiskt intresse påträffades.
I den västra delen påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av härdar och stolphål samt fynd av en malstenslöpare, keramik, fragment av lerklining, två brända benfragment samt slagg. Anläggningarna och de förhistoriska fynden var koncentrerade till den södra halvan av delområdet. I den norra halvan påträffades ett kompakt kulturlager, bestående av hårt packad grusig sand, med inslag av sot och kol. Lagret innehöll fynd av yngre karaktär: tegel, glaserat gods och järnföremål. Även plastbitar samt murket trä observerades. Ingen anläggning framkom under kulturlagret.
Utifrån förundersökningens resultat anser ÖLM att det östra delområdet kan exploateras utan ytterligare arkeologiska insatser. Däremot bör större delen av det västra delområdet, som innehåller lämningarna av en förhistorisk boplats bli föremål för en slutundersökning inför en exploatering.
Boplatsen kan avgränsas åt norr genom förekomsten av det relativt recenta kulturlagret samt åt öster. En vidare utbredning av boplatsen åt söder och väster - utanför undersökningsområdet - kan inte uteslutas.

		1934		Hästholmen		220-9078-99		418/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990927-990928		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränt ben, bränd lera		Med anledning av detaljplan utfördes en arkeologisk förundersökning.

Området har tidigare varit objekt för en arkeologisk utredning. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra utbredning, karaktär och datering av den vid utredningen påträffade fornlämningen.
Området som skulle exploateras utgjordes av åker och var beläget omedelbart norr om nuvarande villabebyggelse i norra Hästholmen. Marken sluttade flackt mot väster. Undantaget var dock två impediment i form av åkerholmar i områdets västra del.
Vid undersökningen togs 8 schakt upp. Schaktens längd varierade mellan ca 25 och ca 80 m och dess bredd var ca 1,6 m. Schakten grävdes till steril nivå vilket låg ca 0,3-0,4 m under ploglagret. Steril mark utgjordes av fin silt med leriga partier.
I 6 av de 8 schakten påträffades anläggningar, totalt 19 st. Anläggningarna bestod av mörkfärgningar med sot och kol, stolphål, en skärvstenskoncentration, en ränna. Fynd utgjordes av bränt ben och bränd lera.
Anläggningarna var lokaliserade till de centrala och nordöstra delarna av exploateringsytan, något som med komplettering av de vid utredningen påträffade anläggningarna blir ännu tydligare.
Östergötlands länsmuseum anser att en särskild arkeologisk undersökning bör genomföras inom på bifogad karta markerat område innan detaljplanearbetet fortskrider.

		1935		kvarteret Slottsvakten		220-12332-99		422-5559-1999		UV Öst		Rikard Hedvall		1999		991123-991123		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid?				Med anledning av schaktningsarbeten för avlopp utfördes en förundersökning.

Vadstenas strandlinje har hela tiden förändrats, inte naturligt genom landhöjning utan genom kontinuerliga utfyllnader, från medeltid och fram till sekelskiftet 1900. Undersökningsområdet bör enligt kartmaterial från 1600-tal ligga i strandzonen. Undersökningen syftade till att dokumentera utfyllnaderna, datera dem samt konstatera eventuella äldre båt- eller brygglämningar. En anläggning påträffades som kan sättas i samband med brygg- eller kajfundament. Någon datering av denna var dock inte möjlig.

		1936		kvarteret Birgitta		220-13958-99, 220-13806-99		422-6389-1999, 422-6469-1999		UV Öst		Rikard Hedvall		1999? 2000?		991214-000221?		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (BII:4 stekfatsskärva)		Med anledning av ledningsgrävning för vatten utfördes en förundersökning.

Det verkar som om endast en mycket gles medeltida bebyggelse funnits i denna nordöstra del av staden. Området har förmodligen redan under medeltid använts för odling eller bete vilket åtminstone anges i det eftermedeltida kartmaterialet. De äldsta spåren vid undersökningen verkar kunna dateras till 15-1600-tal. Kanske är det så att markanvändandet i området förändras i samband med reformationen då ett annat ägande än klostrets kommit till stånd. Resultat från andra undersökningar i kvarteret pekar på en samtida gles bebyggelse medan det vid den aktuella undersökningen endast påträffades en grop och kulturlager från denna tid.
Under 17-1800-tal har förmodligen Birgittas sjukhus avsatt spår genom de kalkstenskulvertar som påträffats vid ett flertal undersökningar. Vid den aktuella undersökningen påträffades en av dessa. En mur, som kan dateras till slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet bryter det äldre mönstret av områdets disposition. Den kan troligen kopplas ihop med bebyggelsen, f d snickeriet och måleriet - numera Vadstena Hospice lokaler.

		1937		kvarteret Arbetaren, Motalagatan		muntligt		163/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000324, 000329		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (fajans), porslin, glas		Med anledning av schaktningar för en akut vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktet var ca 10 m långt och 2 m brett samt 2 m djupt. Vid förundersökningen påträffades kraftiga kulturlager som dock vid en noggrann undersökning visade sig vara omrörda kulturlager. De innehöll fajans, porslin och sentida glas. De har troligen tillkommit i samband med att den tidigare vattenledningen grävdes ned.

		1938		kvarteret Biskopen		220-3443-00		186/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000419-000419		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av nedläggande av förstärkning till telekabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktningen bestod av framtagande av befintliga kablar vilka låg på ca 0,30 m djup under gruset. Det krävdes ingen längre schaktning eftersom det intill det befintliga kabelstråket påträffades tomrör som nedlagts vid tidigare tillfälle. Inga kulturlager kom således att beröras av schaktningarna.

		1939		kvarteret Slottsparken		220-4694-00		422-2191-2000		UV Öst		Rikard Hedvall		2000?		000428-000428?		arkeologisk förundersökning?		stadslager		true		senmedeltid				Med anledning av utvidgning av lekplats utfördes en undersökning.

Området har sedan 1580-talet utgjort stallhage och slottspark. Bebyggelsen, som avhystes i samband med slottsetableringen, visade sig till stora delar finnas kvar. Även i den ursprungliga lekplatsen finns byggnadslämningar kvar. Stenläggningar, stensyllar och intakta kulturlager påträffades från 0,25 m under dagens markyta, ner till 0,8 m djup. Möjligen rör det sig om ett mitt på tomten liggande bostadshus med en kålgård där bakom. Inga anläggningar grävdes bort.

		1940		Melstad		220-5768-99		271-99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Martin Edlund		2000		000611-000702		forskningsundersökning		bytomt/gårdstomt		true		neolitikum, högmedeltid, senmedeltid		Hästsko, hästskosöm, djurben, bränt ben, lerklining, kvartssplitter, kvartsavslag		Östergötlands länsmuseum bedriver sedan 1999 ett treårigt forskningsprojekt med namnet "En medeltida ödegård på Melstad bys utmark". Projektet bedrivs i samarbete med amatörarkeologer i Arkeologiska Föreningen Mjölner från Mjölby. Undersökningarna bekostas bl a genom bidrag från Berit Wallenbergs fond.
Den medeltida Ödegården är belägen på Melstad bys utmark i ett område där det inte finns någon känd bebyggelse eller namntradition från historisk tid. På 1700-talet var området en öppen betesmark, som gradvis under 1800-talet kom att beskogas. I området finns odlingsrösen som sannolikt kan kopplas samman med ödegården.
Sammanlagt har fyra säkra och en osäker byggnad konstaterats. Två av dessa har vilat på syllstensgrund och varit försedda med rökugnar. En av byggnaderna, Hus 2, hade även en härdpall. Vid undersökningen av rökugnen i Hus 2 har den träkonstruktion i skiftesverk som stöttat ugnsmuren varit möjlig att detaljstudera. Två byggnader har varit uppförda utan syllstensgrund. Båda dessa är nedbrända. Eventuellt finns ytterligare ett nedbränt hus utan syllstensgrund. 14C-dateringar pekar på att gården varit i bruk runt år 1400 e Kr.
Under de medeltida byggnadslämningarna påträffades ett antal stolp- och störhål, samt en härd. Härden påträffades under golvlagren i Hus 2. Dessa anläggningar kan vara äldre än den medeltida gården. Möjligen hör de samman med den kvadratiska stensättning som finns strax nordost om den medeltida gården. Vid undersökningarna har även spridda avslag och splitter av kvarts påträffats.

		1941		Klosterkyrkogården		220-5197-00		422-2459-2000		UV Öst		Rikard Hedvall		2000?		000802-000822?		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		gravstensfragment		Med anledning av installation av toalett och VA-schakt utfördes en förundersökning.

Inom kyrkogårdsområdet påträffades tre fragment av eftermedeltida gravstenar. Inom klosterområdet fanns rester av en stenlagd korsväg. Äldre än klosteranläggningen och 1200-tals palatset var ett kraftigt kulturlager innehållande två stenläggningar. Lagret påträffades utmed palatsets östra gavel.

		1942		Norrbo, Västra Husby		220-6697-00		408/00		Östergötlands länsmuseum		Matttias Schönbäck		2000		001106-001109		särskild utredning		fyndplats, boplats, stensträng, härd		true		järnålder, nyare tid		slagg, Kritpipsfragment, keramik (rödgods)		Med anledning av golfbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Den arkeologiska utredningen etapp 2 utfördes som en sökschaktning vid dels de olika objekt som påträffades vid specialinventeringen och dels grävdes referensschakt i områden mellan de olika objekten samt inom de ytor där golfbanans utslagsplatser och hålområden planeras att byggas. Syftet med undersökningen var att fastställa huruvida några tidigare ej registrerade fornlämningar finns inom det planerade byggnationsområdet.

Totalt grävdes 42 st schakt. Av dessa var 31 st fördelade inom utredningsområdet och de övriga schakten inom den befintliga golfbanan. Totalt undersöktes 1 045 löpmeter.

Fornlämningar påträffades inom Objekt 1 och 3.
Objekt 1-i objektets nordöstra ytterkant påträffades en härd. Flera sökschakt grävdes i objektets norra del men inga ytterligare fornlämningar påträffades. Eventuellt kan ett boplatsläge finnas utanför utredningsområdet
Objekt 2-vid utredningens första etapp tolkades området som ett möjligt boplatsläge. Inga fornlämningar påträffades.
Objekt 3-ett tydligt avgränsat kulturlager, flera härdar och stolphål med stenskoning påträffades. Dessa lämningar är väl avgränsade inom objektets nordvästra del.
Objekt 4-utgörs av Lillåns äldre sträckning och tangerar en del av undersökningsområdets norra gräns. Objektet undersöktes ej.
Objekt 5-utgörs av ett osäkert boplatsläge. Vid sökschaktningen påträffades inga fornlämningar.

Förutom vid objekten sökschaktades referensområden inom hela området. Framförallt vid de ytor som kan komma att beröras vid den planerade golfbanebyggnationen. Varken fynd eller fornlämningar påträffades i dessa schakt. I samband med utredningen sökschaktades även några ytor inom den redan befintliga golfbanan. Till detta fanns ett muntligt beslut från Länsstyrelsen. Syftet med denna sökschaktning var att utröna huruvida ombyggnation av 4 st utslagsplatser var möjliga att utföra. Totalt grävdes 10 sökschakt med en sammanlagd längd av ca 112 löpmeter.

Vid ett planerat nytt utslag för hål 3 grävdes tre schakt, i ett av schakten (s 32) påträffades en stenläggning vilken har fynddaterats till 1650-1700-tal. Söder om stenläggningen sökschaktades en 115 m2 stor yta. Inga fynd eller fornlämningar påträffades. Vidare undersöktes ett yta för en planerad ny utslagsplats för hål 4 (s 35). Inga fynd eller fornlämningar påträffades. Norr om Brobyhöjden, vid utslagsplatserna för hål 9 och 17 grävdes fem sökschakt. Omedelbart söder om berg i dagen grävdes tre schakt, i dessa påträffades två härdar och en stenpackning (s 38-40). Söder om dessa grävdes ytterligare ett schakt (s 37). Inga fynd eller fornlämningar påträffades. I den nedre sluttningen av Brobyhöjden grävdes ytterligare ett schakt (s 36). Här påträffades ett 0,6 m tjockt kulturlager. Slutligen grävdes två schakt (s 41-42) vid golfbanans övre parti invid och mellan två större dammanläggningar. Inga fynd eller fornlämningar påträffades.

		1943		Håckla, Rökinge		220-10955-00		623/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		001108-001108		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av nedläggandet av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet lades över åkermark som var mycket vattensjuk efter höstens ihärdiga regnande. Det var svårt att se något i schaktet eftersom kanterna rasade hela tiden. Schaktet var ca 0,7 m brett och ca 0,8 m djupt. Under ploglagret påträffades lera.
Inget av arkeologiskt intresse.

		1945		Vifolkaskolan mfl		220-12848-00		654/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000, 2001		001127-010220		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för anslutning till fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen motiverades av närheten till ett gravfält, samt topografiskt lämpliga grav-/boplatslägen.
Totalt kontrollerades ca 550 m schakt. Det kunde konstateras att inga kända fornlämningar berördes av arbetsföretaget och inga tidigare okända fornlämningar påträffades.

		1946		Östad		220-13622-99		7/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		001129-001130		arkeologisk förundersökning		boplats, stensträngssystem, stensträng, härd		true				bränd lera		Med anledning av planerad utbyggnad av golfbana utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid förundersökningen togs ett antal sökschakt upp med maskin i anslutning till kända fornlämningar och på ur fornlämningssynpunkt topografiskt lämpliga platser. Vid undersökningen påträffades sex härdar och en stensträng.
Fornlämningar som påträffades vid undersökningen bör arkeologiskt undersökas innan vidare exploatering sker. Beslut om detta fattas av Länsstyrelsen i Östergötland.

		1947		kvarteret Komministern		220-12424-00		683/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		001215-001215		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av byggandet av förstuga till komministerbostaden utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
I samband med schaktningarna undersöktes en yta av ca 9 m2 och med ett djup av ca 0,4 m. Ytan utgjordes av en gårdsplan och i schaktet påträffades även rester efter en stenläggning som visar att gårdsplanen varit stensatt. Majoriteten av ytan var störd av tidigare kabel- och ledningsgrävningar i området. Endast ett ca 0,3 m2 stort område hade orörda kulturlager och det var även här som rester efter stenläggningen påträffades.

		1948		Vadstena		220-196-01		1/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010108-010108		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av byte av telefonstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

De aktuella platserna för stolpbyten låg inom kvarteren Hallen, Folkskolan, Komministern, Trädgårdsmästaren, Rådmannen, Borgaren, Kroken och Skulptören. Alla platserna ligger i den södra och sydöstra delen av det medeltida stadsområdet.
Vid stolpbytet i kv Kroken grävdes stolphålet med grävmaskin och i samband med schaktningen gjordes en antikvarisk kontroll. Under matjordslagret kom ett tunt odlingslager och därunder steril mark. I kv Borgaren grävdes stolphålet för hand precis intill den befintliga stolpen. Det hade en diameter av ca 0,25-0,3 m och ca 1,3 m djupt. Hålet grävdes med specialverktyg och ingreppet i kulturlagret var minimalt. Av den anledningen släpptes övriga stolphålsgrävningar eftersom alla skulle grävas för hand.

		1949		Östad		220-13732-00		715/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		010129-010202		särskild undersökning		stensträng, boplats		true				bränd lera, bränt ben, flinta		Med anledning av utbyggnad av golfbana utfördes en arkeologisk slutundersökning.
Vid slutundersökningen dokumenterades och borttogs ca 30 m stensträng. Vidare undersöktes ett antal härdar, varav en under stensträngen.
Datering: Avvaktar 14C. Datering från förundersökning visar på ca år 0+/-100 år

		1950		Saab-fältet		220-8949-00		422-4129-2000		UV Öst		Rikard Hedvall, Annika Helander, Fredrik Molin		2001		010402-010426		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält, boplats, hålväg, skålgropar		true		järnålder, stenålder, nyare tid		bränt ben, kvarts, bronsspänne		Med anledning av planerade markarbeten i syfte att öka säkerheten på SAAB:s flygfält utfördes förundersökningar vid sex registrerade fornlämningar.

Lämningarna består enligt registret av gravar och gravgrupper som är belägna på de uppskjutande höjdpartierna utmed banans norra sida. De synliga gravarna utgörs alla av runda stensättningar av tämligen grovblockig typ som morfologiskt sett kan dateras till romersk järnålder eller folkvandringstid. Vid förundersökningarna kunde konstateras att tre av platserna utgörs av gravfält med ett flertal gravar, medan en lokal innefattar en gravgrupp om tre anläggningar. En av platserna, Linköping 122:1, saknade fornlämningar. Resultaten presenteras från väster till öster:
Linköping 125:1-3
På syd- och västsluttningen av en moränrygg finns två registrerade grovblockiga stensättningar med stenfyllning vilka är 6 och 10 m i diam. Båda är något skadade av tidigare verksamhet som kan förknippas med de skyttevärn och bunkrar som finns på åsen. På åsens sydsida har det enligt 1945 års inventering funnits ytterligare en stensättning som numera är bortschaktad i samband med att den idag befintliga sandvallen anlades. Vid förundersökningen påträffades ytterligare fyra stensättningar placerade på åsens krön och sluttningar. Tre av stensättningarna har täta fyllningar av skärvsten samt kantkedjor av ca 0,25 m stora stenar. Dessa stensättningar är 7-12 m i diam. Den fjärde stensättningen var uppbyggd av större sten och är 2-3 m i diam. Ytterligare en stensättning av denna typ ligger i sydsluttningen, men är halverad vid tidigare markarbeten. Strax utanför en av stensättningarna påträffades två brandgravar med brända ben i ytan. Morfologiskt kan båda typerna av stensättningar dateras till romersk järnålder. Inom området påträffades även några kvartsavslag som vittnar om äldre aktiviteter på åsen. Undersökningsområdet inrymmer sannolikt ytterligare gravar i form av omarkerade brandgravar eller mindre stensättningar från äldre järnåldern samt troligen även spår efter en äldre period.
Linköping 12:1-2
Här är sedan tidigare två stensättningar registrerade. De är belägna på krönet av en ås i nordväst-sydöstlig riktning. De två stensättningarna visade sig vid undersökning vara markant välvda och 8,2 respektive 10,6 m i diam. Den större hade dubbla kantkedjor och den mindre hade en enkel sådan, av upp till 1 m stora stenar. Söder om dessa påträffades ett röjningsröse, ca 10 m i diam, som med stor sannolikhet är anlagt på en äldre stensättning. Denna anläggning är genomskuren av en numera nedlagd körväg. Stensättningarnas utseende och läge pekar på en datering till romersk järnålder/folkvandringstid. Åsen korsas även av en hålväg, troligtvis med sentida datering. Förutom dessa anläggningar påträffades inga spår av förhistorisk aktivitet.
Linköping 122:1
Fornlämningen registrerades vid inventeringen 1945 som en stensättning, ca 4 m i diameter. Stensättningen gick dock inte att urskilja vid 1980 års inventering. Det undersökta området utgjordes av en mindre ås belägen i nordost-sydvästlig riktning. Vid undersökningen visade sig att området var mycket påverkat av tidigare markarbeten. Inga gravar eller andra fornlämningar påträffades vid undersökningen. Inte heller den tidigare registrerade fornlämningen gick att urskilja.
Vårdsberg 17:1 och 18:1
Före undersökningen var två gravar kända, en stensättning med gles stenpackning bestående av större stenar och block samt en välvd stensättning uppbyggd av sten och jord. De två stensättningarna har tidigare erhållit två separata nummer, men utgör en och samma fornlämningslokal. På krönet intill uppstickande berg vid undersökningsområdets södra begränsning påträffades ytterligare fem gravar: en rektangulär stensättning med en intilliggande stensamling samt vid bergets östsluttning tre mindre högar, 2-3 m i diameter. Intill den rektangulära stensättningen påträffades vid schaktning ett bronsspänne, troligen från yngre järnålder. Förutom gravarna fanns även ett antal härdar och mörkfärgningar i området. I området kan förväntas ytterligare gravar, både omarkerade flatmarksgravar samt gravar invid block. Sammansättningen av gravtyper tyder på att gravfältet använts under både äldre och yngre järnålder, vilket även bronsspännet indikerar.
Vårdsberg 19:1
Gravfältet undersöktes delvis 1973. Vid det tillfället upptäcktes förutom en tidigare registrerad rektangulär stensättning två rundade stensättningar, sex flatmarksgravar och tre härdar. Gravfältet daterades till romersk järnålder-folkvandringstid.
I sluttningen norr och nordöst om Vårdsberg 19:1 har vid förundersökningen ytterligare sex gravar upptäckts. Tre av gravarna är sidoblocksgravar och tre är stensättningar. Vid två av sidoblocksgravarna påträffades brända ben vid framschaktningen. Stensättningarna är något osäkra och kan även vara odlingsrösen i anslutning till en odlingsyta i områdets nordöstra del. Förutom gravarna och odlingsytan upptäcktes två härdar, tre mörkfärgningar, en skålgrop och ett skärvstensflak. Skärvstensflaket är beläget vid undersökningsområdets södra begränsning, ett tiotal meter norr om de tidigare undersökta gravarna. I områdets sydöstra del finns den ursprungliga markytan bevarad under schaktmassor och sprängsten, även där kan finnas anläggningar såsom gravar eller boplatslämningar bevarade. Över större delen av den undersökta ytan består marken av stenbunden morän. I den täta stenmattan och även intill bergssidorna kan förväntas flera gravar utan synlig markering. De återstående gravarna på gravfältet bedöms vara samtida med de som undersöktes 1973, eller något äldre.
Sammanfattning
Förundersökningarna resulterade i en något förändrad bild av fornlämningsbeståndet på höjdpartierna utmed flygfältets norra sida. Fyra gravfält kunde konstateras. Mellan dessa ligger tre stensättningar och en del av en hålväg, medan Linköping 122:1 visade sig sakna fornlämningar.
Inför en eventuell exploatering bör fornlämningsområdena slutundersökas.

		1951		Violen		220-10214-00		422-4108-2000		UV Öst		Pär Karlsson		2001		010423-010423		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av servicebyte och tillbyggnation utfördes en förundersökning.
Inga äldre lämningar.

		1952		Melstad		220-5768-99		271/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010519-010615		forskningsundersökning		bytomt/gårdstomt		true		neolitikum, bronsålder, medeltid		Bryne, hästskosöm, kvartssplitter, lerklining, djurben, brändt		Östergötlands länsmuseum bedriver sedan 1999 ett treårigt forskningsprojekt med namnet "En medeltida ödegård på Melstad bys utmark". Projektet bedrivs i samarbete med amatörarkeologer i Arkeologiska Föreningen Mjölner från Mjölby. Undersökningarna bekostas bl a genom bidrag från Berit Wallenbergs fond.
Den medeltida ödegården är belägen på Melstad bys utmark i ett område där det inte finns någon känd bebyggelse eller namntradition från historisk tid. På 1700-talet var området en öppen betesmark, som gradvis under 1800-talet kom att beskogas. I området finns odlingsrösen som sannolikt kan kopplas samman med ödegården.
Vid årets undersökning slutfördes undersökningarna av Hus 2, en byggnad på syllstensgrund med en rökugn. Detta hus visade sig överlagra en likartad byggnad med en mindre bottenhäll till vad som troligen varit en rökugn (tidigare tolkad som härdpall i Hus 2). Detta "nya" hus har dock inte samma orientering som Hus 2.
Förutom Hus 2 och det "nya" Hus 5 undersöktes även en yta på gårdstunet och två odlingsrösen. I ytan på gårdstunet påträffades kraftiga kulturlager med bränd lera och brända ben, samt en antydan till en stenpackning. Möjligen kan detta vara rester av en under medeltid raserad grav, som då hör samman med den kvadratiska stensättning som finns strax nordost om den medeltida gården.
Odlingsrösena var båda placerade mellan större jordfasta block. De var tydligt avgränsade från den omgivande marken och stenarna låg i flera skikt. Utanför ett av de jordfasta blocken vid ett av rösena påträffades en härd med skärvig och skörbränd sten. Härden och odlingsrösena kommer att 14C-dateras i ett försök att fastställa sambandet med ödesbölet och de förhistoriska lämningarna.
Skillnader i de tidigare 14C-dateringarna antyder skillnader i dateringen på de olika byggnaderna. Detta gör att man kan ana tre olika medeltida bebyggelsefaser på platsen. Sannolikt har gården varit i bruk till omkring år 1400 e Kr.
Förutom undersökningarna genomfördes även en kompletterande fosfatkartering öster och sydväst om de undersökta delarna av ödesbölet.

		1953		Hamngatan		220-14003-00		737/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010521-010521		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av telekabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Schaktets södra del gick i en gräsyta som sedan övergick i asfalterad gårdsplan. Inga kulturlager kunde konstateras utmed den schaktade sträckan.

		1954		Stensborg		220-6817-01		275/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2001		010522-010522		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av bostadsbyggande utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsgrävning.

Den aktuella exploateringsplatsen ligger i en mycket fornlämningsrik trakt och inom en radie av ca 500 m finns bl a stensträngar och stensättningar. Platsen för exploateringen var ur topografisk synpunkt lämplig som boplatsläge.
Vid förundersökningen öppnades ett flertal schakt över de två ytor som planeras att exploateras. Båda tomterna upptar vardera ett ca 2000 m2 stort område. I schakten påträffades inga dolda lagskyddade fornlämningar. I det sydvästra schaktet på den södra tomten påträffades en koncentration av skarpkantade och spräckta stenar men det fanns inget sot eller kol kring dem. Stensamlingen bedömdes som sentida. Marken bestod av något sandblandad lera med inslag av sten.
Eftersom inga dolda lagskyddade fornlämningar påträffades vid sökschaktningen är tomterna ur arkeologisk synpunkt klara för exploatering.

		1955		Vikingstad		220-3914-01		422-1190-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		0501-0511		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		odaterat				Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Ett ev kollager påträffades strax väster om Objekt I (Nilsson 2001:16).

		1956		Berg		220-7660-01		422-1402-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		0105-0111		arkeologisk förundersökning		fossil åker, terrassering, härd, boplats		true		odaterat		bränt ben, keramik		Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Tre områden med fornlämningar påträffades i de ca 1m breda schakten.
A-Stensättning alt terrassering. I anslutning fanns ett äldre odlingslager med viss kulturpåverkan, brända ben, keramikfragment och en härd.
B-Boplatslämningar. Härdar, stolphål, gropar. Rikligt med skärvsten. Årderspår. På boplatsen fanns ett yngre odlingslager som var mycket mörkt och innehöll sot och kol. Kan tyda på att lagret innehåller en sönderplöjd boplats.
C-Odlingshorisonter som påträffades både under matjorden och påförda jordmassor. Svårt att datera.

		1957		Ljungsbro		220-5216-01		422-1189-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		0105-0109		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar påträffades.

		1958		Gammeltorp, Frälsegården, Vimarka		220-8949-01		325/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010614-010614		arkeologisk förundersökning		grav?, skärvstenshög?		true						Med anledning av nedläggande av telekabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
En av stensättningarna i fornlämningen skadades vid anläggandet av vägen till Vimarka och nu återstår ungefär två tredjedelar av graven. Kabeln var planerad att schaktas ned i botten av vägrenen. Det fanns risk för att delar av stensättningen låg kvar under vägen och kunde skadas av ingreppet.
Vid förundersökningen grävdes ett ca 0,3 m brett schakt med ett djup av ca 0,3 - 0,4 m. I schaktet påträffades inget av arkeologiskt intresse varvid inga ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga.

		1959		Adamstorp		220-4769-01		421-1683-2001		UV Öst		Per Nilsson, Göran Gruber		2001?				särskild utredning		boplats, grav- och boplatsområde		true		mesolitikum, äldre järnålder		bränt ben, keramik, kvarts, flinta		Med anledning av villabebyggelse utfördes en utredning, etapp 2.

Området omfattar 47000 m2 och är beläget mellan Kungsbrovägen och Motala Ström, intill den fd handelsträdgården, 49-60 möh.

Större delen av ytan bestod av lera. I två områden, A och B, var jordmånen sandig. I område A, närmast Kungsbrovägen, påträffades en brandgrav, 0,30 m i diameter med brända ben och fragmentarisk keramik. I området fanns även stolphål, gropar, enstaka lösfynd av keramik samt ett stycke bearbetad kvarts. I område B påträffades två härdar, gropar och stolphål/käpphål samt lösfynd av keramik och en bit bränd flinta. Området är beläget norr om det största växthuset, intill en bäckravin.

		1960		Gunnarstorp		220-8722-01		422-1685-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		010702-010703		arkeologisk förundersökning		husgrund, kolningsgrop		true		tidigmedeltid, högmedeltid		djurben (tänder)		Med anledning av villabebyggelse utfördes en förundersökning.

Målsättningen med den arkeologiska förundersökningen var att avgränsa och karaktärisera samt datera de lämningar som fanns i området.
Husgrunden var cirka 3,0x4,5 m stor. I ytterkanten fanns spår efter syllstenar. Den bestod också av en stenpackning som var mellan 1,0 och l,5 m bred och som följde tre av husets väggar. Stenarna i packningen var upp till 0,20 m stora och väl lagda. Mot V fanns ingen stenpackning, eventuellt borttagen. I huset fanns rester efter en härd, alt grop. I anläggningen låg ett 20-tal tänder av nöt och häst. Det förekom också ett antal anläggningar i form av stolphål och käpphål.
Huset tolkas inte som något bostadshus utan snarare ett uthus. Möjligen kan den tolkas som en kolarkoja. Datering 1220-1290 AD (Ua-26145).
I åkermarken öster om husgrunden drogs ett antal sökschakt. I dessa påträffades två kolningsgropar. Anläggningarna skilde sig en aning från varandra då den ena var stor i plan, cirka 3,5 m i diameter, men inte särskilt djup, 0,50 m, medan den andra i plan bara mätte 2,0 m men hade ett djup på 0,90 m.
I båda anläggningarna fanns tydliga kolhorisonter och de var återanvända minst en gång. Den ena daterades till 1160-1270 AD (Ua-26146).

		1961		kvarteret Folkskolan		220-11832-01		437/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010827-010827		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		kalkbruk, tegelkross		Med anledning av nedläggande av telekabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet lades ovanpå redan befintliga kablar på ett djup av ca 0,2 - 0,25 m varvid endast omrörda kulturlager påträffades. Lagret innehöll mörkbrun kulturjord, kalkbruk och tegelkross.

		1962		Åsandby		220-9270-01		337/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010905-010905		särskild utredning		hålväg, terrassering, kolbotten		true		odaterat				Med anledning av en planerad grustäkt utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Planerna omfattade ett ca 200.000 m2 stort område. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier och fältinventering.
I det historiska kartmaterialet finns ingen känd bebyggelse eller odling inom det aktuella området utan det beskrivs som bergig tallskog och mossmark. Vid inventeringen påträffades terrasseringar, en stenmur, två hålvägar, områden med täktgropar, en kolbotten, två odlings/röjningsrösen och en yta som kan misstänkas innehålla boplatslämningar.

		1963		Bårstad		220-11773-01		422-2249-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		010924-010928		särskild undersökning?		boplats		true		odaterat		bränt ben, obränt ben		Med anledning av vindkraftverk utfördes en arkeologisk undersökning.

-Boplatslämningar, troligen från senneolitikum eller tidig bronsålder. Härdar, stolphål, gropar. Inga fynd.
-Aktivitetsyta, troligen samma datering som boplatslämningen. Stolphål, skärvstenslager/packning som täcker en flack grop. Fynd av enstaka brända ben och ett obränt ben.

		1964		Bergs samhälle		220-12786-00		422-5271-2000		UV Öst		Göran Gruber		2001?		0901-1101		arkeologisk förundersökning		boplats		true		förromersk järnålder				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.

Två härdar påträffades under Stjärnorpsv, drygt 70 m norr om Göta kanal. En av dessa dateras till 400-200 BC (Ua-26172).
Till stora delar löpte VA-schaktet i redan störd mark.

		1965		Stensborg, Linghem		220-13015-01		492/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		011009-011009		arkeologisk förundersökning		stensträng		true						Med anledning av förläggande av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen motiverades av att kabeln var planerad att korsa en stensträng, Vårdsberg 213:1. Kabeln var tänkt att förläggas i ett redan befintligt kabelschakt, men dess exakta lokalisering var inte fastställd. Vid undersökningen konstaterades var det gamla kabelschaktet gick och var detta passerade genom stensträngen. Upptagandet av det gamla schaktet genom stensträngen kontrollerades.
Fornlämningen berördes inte av arbetsföretaget.

		1966		Bäckhemmet, Nysätter		220-14127-01		546/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		011212-011212		arkeologisk förundersökning		gravfält, grav, stensträngssystem		true						Med anledning av ledningsarbete utfördes en antikvarisk kontroll.

Arbetet innebar riktning av stolpe vid Bäckhemmet och plöjning av kabel för samjordning vid Nysätter. Arbetet hade föregåtts av en frivillig utredning med besiktning och utarbetande av åtgärdsförslag. Den antikvariska kontrollen motiverades av närheten till fornlämningar och att arbetena krävde markingrepp på ovan nämnda lokaler.
Arbetet kunde genomfördas på så sätt att inga fornlämningar berördes.

		1967		Kungsbrovägen, Ugglebovägen		431-17663-02		523/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002?				arkeologisk förundersökning		grav, fyndplats, boplats		true				kvarts		Med anledning av schaktningar för dagvatten utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktningarna passerade bl a i närheten av gravar och boplatslämningar.
Vid den antikvariska kontrollen konstaterades att schakten i Ugglebovägen endast berörde sentida fyllnadsmassor och orörd mark. Schakten vid Kungsbrovägen passerade intill en torplämning och i nära anslutning en kvadratisk stensättning. I åkermarken intill schaktet vid Kungsbrovägen påträffades ett avslag av kvarts.

		1968		Väderstad Bosgård		220-17456-01		2/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020220-020220		särskild utredning		grav?		true						Med anledning av förändring av detaljplan utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Undersökningen motiverades av närheten till Väderstad 78:1-4 (ödekyrkogård, kyrkoruin, runsten), och Väderstad 100:1 (stensättningsliknande lämning). Marken utgjordes av åkermark med impediment i söder. Vid utredningen öppnades 7 schakt med grävmaskin men inga dolda fornlämningar påträffades.

		1969		Vallsberg		431-3587-02		421-893-2002		UV Öst		Bengt Elfstrand		2002		020404-020404		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av fabriksbyggnad utfördes en arkeologisk utredning.

Området omfattade 16000 m2. 9 schakt drogs på topografiskt urskiljbara lägen i åkern. I åkerytan låg glest förekommande skärvstenar. I norra delen av utredningsytan påträffades 4 mörkfärgningar i flacka gropar, två totalförstörda härdar och ett stolphålspar efter en trägärdesgård. Anläggningarna har ej kunnat dateras. Anläggningarna visar att området totalförstörts genom plöjning.

		1970		Brokind		220-15985-01		614/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020404-020405		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav		true						Med anledning av anläggande av gång- och cykelbana utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 och en arkeologisk förundersökning.

Undersökningarna motiverades av närhet till registrerade fornlämningar och topografi. Undersökningen genomfördes inom naturreservatet "Brokinds lövskogar".
På en sträcka om ca 450 m togs 6 schakt upp. Schaktens sammanlagda längd var ca 60 m. Inga dolda fornlämningar påträffades.

		1971		Älgbosätter		220-16056-01		637/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020405-020405		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av kabelförläggning utfördes en antikvarisk kontroll.

Undersökningen motiverades av närheten till stensättningen Vårdnäs 50:1. Elkabel skulle förläggas i vägkant och luftledning raseras.
Arbetets genomförande kontrollerades och inga fornlämningar kom att beröras.

		1972		Hästholmens hamn		431-21857-02		684/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030519-030519		arkeologisk förundersökning		fartygs-/båtlämning		true						Med anledning av planerad ombyggnad av vågbrytare och bryggor utfördes en marinarkeologisk undersökning.

Syftet var att konstatera i vilken omfattning lagskyddad fornlämning skulle beröras av exploateringen. l undersökningen deltog, förutom undertecknad, Johan Rönnby (Södertörns högskola) och Roland Pettersson (Vänermuseet).
Vid undersökningen påträffades ett skeppsvrak som är att betrakta som fast fornlämning. Detta var dock beläget med god marginal utanför exploateringsområdet.
Ingenting påträffades som ur fornlämningssynpunkt hindrar planerad exploatering.

		1973		Kvarnbacken industri		431-7441-04		326/04		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020628-020701		arkeologisk förundersökning		begravningsplats		true		senmedeltid		människoben		I början av maj 2004 påträffades ett stort antal skelettdelar i samband med exploateringsarbeten vid Kvarnbacken i Vadstena. De var mycket fragmenterade då schaktningsarbeten gjorts i området. Skelettdelarna låg längsmed den åkerväg som går mellan vattentornet och väg 950. En efterundersökningen av fornlämningen har inletts i form av en förundersökning. Resultaten av denna ska ligga till grund för en bedömning inför en total undersökning av lämningarna.
Vid förundersökningen samlades alla löst liggande benbitar in. Inom en provyta på sex kvadratmeter grävdes djupare för att kunna konstatera om det fanns gravar som inte förstörts av schaktningsarbetena. Fyra gravar påträffades. Samtliga låg i nordostlig-sydvästlig riktning. I fotändan av en grav fanns återbegravda ben, främst rörben och bäckenben. En preliminär osteologisk analys visar att det fanns lårben från minst tre individer bland de återbegravda benen. I botten av skelettkoncentationen låg ett kranie. En tand från kraniet är analyserat med 14C och gav en datering till 1406-1450 e. Kr. (1 sigma). Sju meter norr om dessa skelett påträffades ytterliggare en grav in situ. Den påträffades strax under en stor koncentration av lösa skelettdelar. Individen var gravlagd i nord-sydlig riktning. En preliminär osteologisk analys av benmaterialet visar att merparten av individerna är män mellan 20 och 30 år. Det daterade kraniet har tillhört en kvinna, 25-25 år gammal.
I undersökningsområdet låg högar med schaktmassor. Dessa schaktades bort under antikvarisk kontroll. Även under dessa påträffades koncentrationer av skelettdelar.
Endast delar av gravarna grävdes fram, för att konstatera antal och skelettmaterialets status. Samtliga skelett ligger alltså kvar. De är täckta med fiberduk och ett tunt jordlager. De behöver undersökas och dokumenteras snarast.
Fornlämningen har begränsats i väster, söder och norr inom ett 35x5 meter stort område. Men eftersom området schaktats av tidigare är det omöjligt att säga hur den ursprungliga begravningsplatsen avgränsning sett ut. I öster begränsas undersökningsområdet av en åkerväg. Det är möjligt att fornlämningen fortsätter på andra sidan vägen.

		1974		Kvarteret Folkskolan, Strågatan		431-12389-02		418/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020814-020814		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel, kalkbruk		Med anledning av borrning och grävning för bergvärme utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktningen utfördes för hand ned till ett djup av ca 0,4-0,55 m och med en bredd av ca 0,4 m. I schaktet påträffades en stenläggning som tolkas som gårdsplan samt flera olika raseringslager innehållande tegel och kalkbruk.

		1975		Västra Tollstad, Hästholmen		220-6649-95		421-4788-1995		UV Linköping		Karina Nohrstedt		1995		951005-951005		särskild utredning				true						Med anledning av planerad gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk utredning.
Elva provschakt 1,40 m breda och 2-5 m långa drogs inom ett 300 m långt område.
Området hade tidigare besiktigats och en utredning ansågs vara nödvändig med tanke på platsens läge mellan de medeltida orterna Hästholmen och Västra Tollstad. Den planerade gång- och cykelvägen löper i åkermark parallellt med väg 924, mellan ovan angivna orter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades och därför föreslogs inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

		1976		Björnölund		431-12167-02		408/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020902-020903		arkeologisk förundersökning		fyndplats		true						Med anledning av schaktningsarbeten för lågspänningskabel utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid sökschaktning framgick att sträckningen vid vägen gick genom omrörda massor från tidigare kabeldragningar. Den antikvariska kontrollen gjordes utmed en 160 meter lång sträcka. Schaktets bredd var 0,5 meter och djupet var ca 0,8 meter. Jordmånen bestod av finsand-silt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1977		Vadstena		431-7244-02		252/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020916-020917		särskild utredning				true						Med anledning av byggandet av ny livsmedelshandel utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Elva sökschakt med en sammanlagd längd av ca 120 meter togs upp. Schaktens bredd var ca 1,40 m och djupet var mellan 1,2 och 2,0 meter. Området bestod tidigare av betes/åkermark men i början av 1990-talet dumpades det jordmassor över området. De påförda massorna utgjordes av ett ca 1 meter tjockt lager. Under detta kom ursprunglig marknivå och ett matjordslager som var ca 0,5 meter tjockt. Jordmånen varierade mellan silt och lera. Området var sankt innan massorna lades ut. I de partier som schaktades något djupare trängde grundvatten upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1978		Stora Sjögestad		431-11901-92		405/92		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020918-020918		arkeologisk förundersökning		fyndplats		true						Med anledning av schaktningsarbeten för ny elservis utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Schaktet gick cirka 50 meter söder om Vreta Kloster 31:1. Den antikvariska kontrollen gjordes utmed en 240 meter lång sträcka. Schaktets bredd var 0,5 meter och djupet var ca 0,5 meter. Eftersom en högspänningskabel redan gick i väggrenen lades de nya kablarna i vägbanken. På grund av detta kom endast vägfyllning samt något av underliggande matjordslager att beröras. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1979		Klosterhotellet, kvarteret Örtagården		311-2287-02		496/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002, 2003		021004-030219		Byggnadsarkeologisk undersökning		kloster		true		medeltid, nyare tid		murbruk		Med anledning av ombyggnad utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.

I samband med ombyggnadsarbeten har ledningsdragning skett mellan våningarna och rummen. Genomgångar mellan våningsplanen har gjorts ner till panncentralen i bottenvåningen. Dessutom har ledningar dragits under korridorens golv och dörröppningar tagits upp till de två nya rummen från intilliggande hotellrum.
Trägolven i korridorerna är sentida. Under golvet strax utanför hotellrum nr 200 påträffades en tegelmur som sträckte sig tvärs över korridoren och bestod av två byggnadsfaser. Ytterligare medeltida murverk påträffades under golvet i rum 200. Murverket berördes inte av ombyggnadsarbetena.
Ledningsdragningen ner till panncentralen i bottenvåningen kunde göras i ett äldre genombrott genom bottenvåningens tegelvalv. Arbetet berörde endast en i sentida putsad träpanel. De omgivande medeltida murverken berördes inte av arbetet med undantag för enstaka fästpunkter för den nya ledningen i pannrummet.
I de nya rummens badrum har öppningar tagits upp genom väggarna ut mot de tidigare frukostmatsalarna. Genombrotten har gjorts i väggar uppförda vid ombyggnaden 1964. I badrummet som hör till rum 312 påträffades tegelmurverk och äldre putsskikt under golvnivå i den östra väggen. Murverket var skadat av tidigare installationsarbeten bl a från 1964 års ombyggnad. Murbrukets utseende antyder att murverket kan höra till den omfattande ombyggnad som genomförs vid mitten av 1600-talet då delar av klosterbyggnaderna rivs och de återstående delarna av nunneklostret byggs om till krigsmanshus.
Murbruks- och putsprover har samlats in från de olika murverk som berörts av arbetena.

		1980		Alvastra		431-12276-02		423/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		021114-021114		arkeologisk förundersökning		kloster		true				glas, porslin, tegel		Med anledning av nedläggandet av VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den aktuella kabelsträckningen går i huvudsak i vägkant från en befintlig kommunal vattenledning söder om Turisthotellet utmed den södra sidan av vägen fram till Kuskbostaden. Ledningarna kommer att gå i gamla rör under vägen fram till huset. Vid undersökningen drogs flera sökschakt utmed vägkanten utan att några fornlämningar påträffades. Utbyggnaden är planerad till baksidan av huset som ligger i en sluttning. Den största delen av exploateringsytan var redan utgrävd men ett mindre schakt upptogs i sluttningen varvid glas, porslin och tegelpannor påträffades. Infiltreringen var planerad till en redan utschaktad del av sluttningen varför inga schakt upptogs.
Sammanfattningsvis påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1981		Rödtornet		431-13885-02		504/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		021118, 021120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		mynt		Med anledning av schaktningsarbeten för bredband utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktet löpte norr om Rödtornet och var ca 0,5 m brett och 0,4 meter djupt. Vid schaktningen påträffades murverk tillhörande den sen tidigare kända romanska sockenkyrkan. Murverket som låg endast 0,1-0,2 meter under markytan var en skalmur med en bredd på 1,2 meter. Muren bör vara långhusets östra vägg. Två medeltida mynt (ej ännu daterade) hittades i raseringsmassorna.

		1982		Vistad		431-15601-02		538/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		021121-021121		arkeologisk förundersökning		fyndplats		true						Med anledning av schaktningsarbeten för ny elkabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Utmed en 500 meter lång sträcka togs 19 sökschakt upp på en sammanlagd längd av ca 100 meter. Schaktens bredd var ca 0,6 m och djupet var ca 0,4 meter. Området bestod av åkermark och jordmånen var lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1983		Seltorp		431-20271-02		646/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030319-030320		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		förromersk järnålder?		bränt ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Undersökningen motiverades av närheten till gravfältet Vist 10:1. Österötlands länsmuseum har tidigare utfört arkeologiska undersökningar inom gravfältet något norr om nuvarande undersökning.
Vid undersökningen togs 14 schakt upp med en sammanlagd längd av ca 355 m. Inom området påträffades 12 brandgravar med sot, kol och brända ben. Inga gravar undersöktes med anledning av känd kunskap från tidigare undersökningar. Dateringarna ligger i förromersk järnålder.

		1984		Sockenmarken mfl		431-605-03		421-655-2003		UV Öst		Lars Lundqvist		2003		030508-030508		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av småhusbebyggelse utfördes en utredning etapp 1.

Läget i en fornlämningsrik bygd samt det topografiska läget sågs som indikationer på att det skulle kunna finnas boplatser och/eller gravar från 6-7000 f Kr och framåt i tiden.
Inom planområdet grävdes 9 provschakt. Vare sig fynd eller anläggningar kom fram som skulle tyda på existensen av en lagskyddad fornlämning. Det enda som kom fram var enstaka recenta föremål. I alven i en igenväxande åker fanns enstaka plogspår, sannolikt från 1900-talet.

		1985		Sånggatan		431-7843-03		225/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030509-030509		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en förundersökning.

Förundersökningen genomfördes i form av antikvarisk kontroll. Sånggatan är utlagd över vad som tidigare utgjort kyrkogård till stadskyrkan, S:t Per, vid Rödtornet.
Schaktet för kabeln var ca 0,45 m brett och djupet uppgick till ca 0,5 m. Schaktet utfördes inom ett äldre befintligt ledningsschakt som löpte utmed fasadlivet på gathuset i kv Nunnan 16. Schaktet bottnade mot tegelskoningen till den äldre befintliga elkabeln. Fyllningen inom schaktet utgjordes av recenta massor.

		1986		Bakgatan		431-7844-03		224/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030509-030509		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en förundersökning.

Förundersökningen genomfördes i form av en antikvarisk kontroll. Bakgatan är centralt belägen inom den medeltida staden Vadstena.
Schaktet för kabeln var ca 0,6 m brett och djupet uppgick till ca 0,5 m. Mellan 0,10 och 0,20 m under nuvarande gatunivå vidtog kulturlager. Inom schaktet påträffades nedersta skiftet av en raserad mur, en stensatt yta samt rester av ett brandlager. Schaktet och anläggningarna dokumenterades i plan & sektion.

		1987		Viskeryd mfl		431-2857-03		146/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030513-030514		särskild utredning		boplats, bytomt/gårdstomt		true				keramik (fajans, flintgods)		Med anledning av förläggning av jordkabel utfördes en utredning.
Sträckan var ca 1,8 km. Sträckningen löper nedanför ett gravfält och igenom en boplatslämning. Vidare fortsätter sträckningen genom delar av Degeryds och Viskeryds historiska bytomter. Så gott som uteslutande löper kabelsträckningen i åkermark.
Efter inledande fältinventering utvaldes 5 partier längs kabelsträckningen för sökschakning som utfördes parallellt med kabeldragningen;
1. En sträcka på 100 m förbi den sydligaste gården i Månestad, längs kant mot åker. Ploglager, kulturpåverkad mylla, enstaka stenblock.
2. Ca 140 m över och förbi en förhöjning med ett impediment på. Ploglager, undergrund av morängrus.
3. En sträcka på 150 m mellan Rogestad och gravfältet. Ploglager, täckdikningsrör. Vid kraftig sluttning i åkern mot nordöst, ner mot dike, observerades colluviallager. Troligen orsakade av upprepad plöjning under lång tid.
4. Ca 150 m längs nederkanten på platåliknande kulle i åkern, ca 200 m norr om Rogestad. Ploglager, undergrund av morängrus.
5. Ca 350 m förbi boplatslämning och sträckningen igenom Degeryds och Viskeryds bytomter. Kabelsträckningen styrdes utanför avgränsningen för boplatsen. Ploglager, svagt kulturpåverkad mylla - komponenter av historisk karaktär såsom tegelkross och enstaka skärvor fajans/flintgods. Väster om vägen på Viskeryds mark ökade frekvensen något, här fanns även en del större stenblock i övergången mellan ploglager och undergrund. Dessa bildade emellertid ingen sammanhängande struktur.
Kabelsträckningen med schakt mättes in med GPS.
Utredningsresultat: Kabelsträckningen bedöms inte beröra fornlämning.

		1988		Vadstena till Borghamn		431-13885-02		503/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2003		maj-juni 2003		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, väghållningssten, kyrka/kapell		true						Med anledning av schaktningsarbeten för bredband utfördes en förundersökning i form av sökschaktsgrävning.
Vid projektplaneringen var det oklart hur nära vägen samt på vilken sida av vägen schakten skulle gå. Eftersom schakten lades mycket nära vägen kunde flera platser släppas utan några arkeologiska insatser. Av sju utvalda områden kom därför endast tre platser att undersökas.
Vid Kastad bytomt och förbi Rogslösa kyrka togs ett par mindre sökschakt upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Mellan fastigheterna Skattegården och Gategården har ett möjligt grav- och boplatsläge registrerats i samband med arkeologiska utredningar för RV 50. På sträckan drogs nio sökschakt med en sammanlagd längd på 45 meter.
Mellan Rogslösa och Borghamn påträffades vid kabelplöjningen en gammal väghållningssten. Enligt muntligt beslut från Länsstyrelsen (C. Claréus) restes stenen på den plats som den påträffades. Stenen har även dokumenterats av arkeologer.

		1989		Vallsberg		431-10396-03		126/03		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2003		030604-030610		arkeologisk förundersökning		skålgropar, boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik, obrändt ben, bränt ben, bränd lera, hartstätning		Med anledning av en planerad schaktning för parkeringsplats utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen har föregåtts av en arkeologisk utredning, utförd av Riksantikvarieämbetet år 2000. Då påträffades boplatslämningar som preliminärt daterades till yngre bronsålder/äldre järnålder.
Den planerade parkeringsplatsen upptar en yta om ca 22 500 m2. Exploateringsområdet är uppdelat på fyra delområden, A - D, på vardera ca 5 600 m2. Förundersökning genomfördes i form av sökschaktgrävning på samtliga delområden. 22 schakt på sammanlagd längd av ca 400 löpmeter grävdes med maskin. Schaktens bredd var 1,10 meter och djupet varierade mellan ca 0,4 till 0,6 meter. Fyra provrutor av varierande storlek maskingrävdes och tre grävdes för hand.
Väster om skålgropslokalen påträffades under matjordslagret ett mörkare jordlager som innehöll enstaka skärvsten samt mycket enstaka bitar bränd lera, keramik och brända ben. Lagret tolkas som ett äldre matjordslager.
Inom avgränsat fornlämningsområde (se bifogad figur) påträffades förhistoriska kulturlager vilka överlagrades av detta "äldre matjordslager". Kulturlagren bestod av humös lera som var kraftigt mörkfärgad av organiskt material samt sot och kol. Norr om skålgropslokalen grävdes en provruta i ett av kulturlagren. I detta gjordes fynd av förhistorisk keramik, brända ben, bränd lera samt hartstätning. Kulturlagren tolkas härstamma från en förhistorisk boplats eller ett förhistoriskt aktivitetsområde i förbindelse till skålgropslokalen. Kulturlagrens utbredning åt öster är okänt då de fortsatte utanför exploateringsområdet.

		1990		Skeby, Tungelunda		431-4141-03		128/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2003		030627-030627		särskild utredning				true						Med anledning av uppförande av tre vindkraftverk med schaktningar för fundament, kranplatser, serviceväg och elkabel utfördes en utredning.

Utredningen genomfördes i form av sökschaktgrävning på områdena för de planerade vindkraftverken samt längs med servicevägens sträckning. Inga anläggningar eller föremål påträffades. Uppförandet av vindkraftverken med serviceväg och elkabel bedöms kunna genomföras som planerat.

		1991		Skölstad		431-7113-03		242/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030630-030630		arkeologisk förundersökning		grav, stensträng, boplats		true						Med anledning av planerade tomtavstyckningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Denna genomfördes genom att 3 sökschakt om totalt 164 löpmeter grävdes inom utvalda ytor. Exploateringsområdet är beläget inom ett gärde i anslutning till ett impediment, på vilket det finns stensättningar, stensträngar och en vägbank av okänd ålder. Gärdet återfinns i det historiska kartmaterialet till Skölstad säteri/gård. Skölstad kan beläggas i det historiska källmaterialet från och med år 1327.
Med en bredd av 1,2 m togs schakt 1 upp i ungefärlig öst-västlig riktning över merparten av gärdets utsträckning. Marken utgjordes av ett ca 0,35 m tjockt ploglager av ljusbrun lerhaltig mylla. Därunder följde undergrunden som bestod av brunmelerad, kompakt och mycket styv lera. Mot schaktets botten, löpande något snett igenom dettas längdriktning, avtecknade sig ett smalt täckdike. I detta påträffades täckdikningsrör i tegel av äldre typ. I övrigt påträffades ingenting inom detta schakt.
Med samma bredd togs schakt 2 upp i ungefärlig nord-sydlig riktning över gärdet längst åt öster. Markbeskaffenheten var samma som i föregående schakt. I södra delen av schaktet, närmast impedimentet och inom gärdets högsta parti, påträffades två stycken härdar med ett inbördes avstånd av ca 20 m. Båda var stratigrafiskt belägna vid övergången mellan ploglagret och undergrunden. Den norra härden bedömdes som skadad av plöjning medan den södra föreföll vara närmast intakt. Bägge dokumenterades genom plan- och sektionsritning. Träkol för 14C-analys samlades in från respektive härd.
Ytterligare ett schakt, 3, togs upp parallellt 11 m väster om det förra i syfte att avgränsa förekomsten av anläggningar. Inom detta schakt påträffades ingenting.
Inga vidare arkeologiska undersökningar, utöver den dokumentation som nu genomförts, bedöms erfordras inför fortsatt exploatering inom gärdet.

		1992		Slaka, Haddorp, Nybble		431-6176-03		421-1464-2003		UV Öst		Annika Helander		2003		030709-030709		särskild utredning		stensträngssystem, grav, skärvstenshög		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av planerad golfbana utfördes en utredning, etapp 1.

Det planerade golfbaneområdet är ca 1 km2 stort och är beläget mellan Vikingstad och Malmslätt, väster om Linköping. Området begränsas i norr av den gamla Riksettan och i söder av den gamla E4:an, och i sydöst finns Kapellån.
Inom det planerade exploateringsområdets norra del finns Vikingstad 196:1-2, 215:1-3 och 218:1. De utgör den södra delen av ett större fornlämningsområde som innefattar stensträngar, stensättningar och gravfält från äldre järnålder. Ett par skärvstenshögar indikerar att bosättningarna kan ha etablerats redan under yngre bronsålder. Detta fornlämningsområde sträcker sig norröver från gamla Riksettan sett, där också en runsten står rest.
De registrerade fornlämningarna inom exploateringsområdet är belägna på en moränhöjd som utnyttjas som hag- och skogsmark. Söder därom vidtar åkermark, i vilken det iakttogs skärviga stenar. Detta område, dvs de registrerade fornlämningarna och den anslutande sydsluttningen, bör lämnas helt orört i syfte att bevara den sammanhållna fornlämningsmiljön.
I åkermarken finns ett par större impediment och några förhöjningar, vilka topografiskt sett varit lämpliga boplatsområden under förhistorisk tid. Skärvsten kunde iakttas i anslutning till impedimenten.
Golfbanan bör anpassas så att eventuella fornlämningar inte kommer till skada. Om banorna kommer att beröra de markerade områdena bör en utredning, etapp 2, genomföras för att utröna huruvida det finns fornlämningar som skadas av markingreppet.

		1993		Kungsbro mfl		431-606-03		226/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030819-030819		särskild utredning		grav		true						Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.

Utredningen föranleddes av och motiverades av exploateringens omfattning och den antikvariska miljön.
Utredningsområdet var ca 500 x 250 m (NV-SÖ) och utgjordes till största delen av åkermark. Den NV och SV delen är skogbeklädd. Inom utredningsområdet finns två gravar.
Vid utredningens specialinventering påträffades inga nyupptäckta fornlämningar synliga ovan mark. Utredningen kunde dock påvisa två områden där möjligheten till förekomst av dold fornlämning ses som mycket stor. Områdena uppmärksammades p g a topografiska förhållanden och genom analogier med övriga lämningar och arkeologiska resultat i området.
Inom dessa områden bör en utredning etapp 2 genomföras innan planerad exploatering fortskrider. De fasta fornlämningarna kräver en arkeologisk förundersökning. Områdena redovisas på bifogad karta. Vidare beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen.

		1994		kvarteret Båtsmannen		431-13409-03		423-2608-2003		UV Öst		Johan Westerlund		2003		030827-030905		särskild undersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik, kritpipor, järnföremål		Med anledning av uppförande av tvåvåningshus utfördes en särskild undersökning.

Undersökningen utgjordes av ett större schakt som täckte upp det planerade husets yta, omkring 100 m2.
Under andra hälften av 1400-talet anläggs ett försvarsverk runt Vadstena stad. Den bestod av en 6 meter bred vallgrav och en lika bred vall. Tidigare undersökningar samt i det äldre kartmaterialet har indikerat att försvarsverkets sträckning ska passera över den nu aktuella tomten.
Mot botten av schaktet fanns en mycket tydlig nedgrävningskant. Kanten representerade en bit av den nedgrävda vallgraven. Längs med vallgravens norra kant, det vill säga kanten in mot stadskärnan, påträffades rester av tre större stolphål som sannolikt ska ses i samband med vallkonstruktionen och med en antagen palissad alternativt med den stadsport som ska ha legat vid Skänningegatan.
Under matjorden fanns en stenläggning och delar av en huskonstruktion med både trärester (golv/väggar/tak), eldstad och stolphål. Huskonstruktionen och delen av en eventuell gårdsplan var orienterade efter Gropgatan och inte Skänningegatan vilket kan indikera att Skänningegatan haft en något avvikande riktning jämfört med dagens gata.

		1995		Kvissberg		431-5934-03		422-1469-2003		UV Öst		Johan Westerlund		2003		030909-030925		arkeologisk förundersökning		by/gårdstomt		true		senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av ersättning av befintlig luftledning med nedgrävd utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Vid en tidigare utredning utförd av UV Öst 1996 upprättades kartkalker från äldre kartor över området. Kvissbergs by kunde då konstateras ligga inom det nu aktuella exploateringsområdet.
Schakten som uppgick till en sträcka om cirka 500 m grävdes till ett djup av ungefär 0,6-0,7 m. Till största delen grävdes schakten i åkermark och precis utanför dagens tomtmur som omgärdar gården. Några kortare schakt korsades över ladugårdsplanerna.
Schakten innehöll till största delen endast matjord, och i närmare anslutning till gården/bytomten mestadels yngre lämningar såsom raserade rester av hönshus, vedbod och liknande byggnader. På en del av åkern hade ett par större växthus av glas förstört eventuella lämningar.
Vid en av ladugårdarna påträffades en övertorvad mycket välgjord stenlagd gårdsplan som sannolikt uppförts under 1800-talet eller tidigt 1900-tal.
I ett av schakten påträffades lämningar i form av två svagt skålformade nedgrävningar som mätte ungefär 5 meter vardera. Fyllningen i dessa var av brunsvart fet kulturlagerkaraktär. I den ena nedgrävningen påträffades rester av en härd. Inga fynd hittades som kunde datera dem, men avsaknaden av det yngre materialet såsom yngre rödgods, tegel, fajans osv indikerade ändå en äldre datering. De påträffade lämningarna låg i förlängningen av gårdens ena gavel cirka 45 meter därifrån och inom den äldre medeltida gårdens ägor.

		1996		Vinberga				468/03		Östergötlands länsmuseum		Matttias Schönbäck		2003		030912-030912		särskild utredning		grav, hålväg, kolbotten		true						Med anledning av utvidgning av befintligt täktområde utfördes en arkeologisk utredning etapp l.

Utredningen utfördes som en specialinventering. Utredningsområdet omfattade en yta av ca 90 000 m2. I det aktuella undersökningsområdet och i dess närhet finns ett flertal kända fornlämningar. Dessa utgörs främst av gravar men även en hålväg och ett flertal kolbottnar. 
Specialinventeringen resulterade i att ett möjligt boplatsläge observerades liggande på en platå i områdets sydöstra del. Boplatsläget är ca 30x80 m stort. Utöver detta påträffades en kolbotten, ca 8 m i diam. Omedelbart öster om kolbottnen finns en 2x3 m stor och 0,7 m djup grop.
Åtgärdsförslagen presenteras nedan. Åtgärderna kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Varv 24:1 Grav, fast fornlämning, förundersökning
OBJ 1 (Varv 57:1) Kolbotten, ej fornlämning, dokumentation
OBJ 2 Boplatsläg, möjlig fornlämning, utredning etapp 2

		1997		Stora Sjögestad		431-18036-03		534/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031113-031113		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av plöjning för elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.

Kabelsträckan omfattade ca 400 löpmeter med ett djup av ca 0,6 m.
Elkabeln förlades i huvudsak i hagmark. I äldre kartmaterial utgörs samma område av skogsmark. Inom hagmarken noterades spår som kan tyda på fossil åkermark i form av tidigare diken och låga vallar. På fyra utvalda punkter togs provschakt upp utmed sträckningen. Dessa visade på ett 0,15 - 0,20 m tjockt äldre ploglager med sandig mylla. Därunder följde undergrunden. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

		1998		Strågatan		431-20412-03		595/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031118-031217		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för VA-arbeten utfördes en antikvarisk kontroll.

Ledningsschaktet uppgick till ca 85 löpmeter med ett djup av upp till ca 2,5 m i gatumark. Schaktet sammanföll ställvis med ett äldre befintligt VA-schakt.
Utmed ledningssträckningen kunde ett stort antal recenta markingrepp i form av olika ledningsdragningar konstateras. Flertalet av dessa var inte tidigare kända i antikvariskt hänseende. Ställvis påträffades bevarade kulturlager i schaktkanterna. Lagerbilden var mycket ensartad utmed ledningssträckningen och utgjordes av karaktäristiska gatulager. Upp till 3 äldre gatunivåer kunde urskiljas. Inget fyndmaterial som kan datera de olika gatunivåerna påträffades.
Upprepade ledningsdragningar utmed gatan som skett över tid har inneburit att större delen av kulturlagren är utschaktade. Vid eventuella framtida ledningsdragningar i Strågatan bör möjlighet ges till en närmare arkeologisk undersökning av kvarvarande kulturlager i syfte att klargöra gatunivåernas kronologi.

		1999		Kvarteret Knapen		431-17907-03		560/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031120-031120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av grävning för värmeledningskulvert till en bergvärmeanläggning utfördes en antikvarisk kontroll.

Kulvertschaktet omfattade 11 löpmeter med en bredd av ca 0,65 m och med ett djup av ca 0,4 - 0,5 m. Inom schaktet kunde några moderna nedgrävningar i form av en oljeledning, dagvattenbrunn, mm konstateras.
Bevarade kulturlager påträffades från 0,2 m under befintlig markyta. På denna nivå observerades en fragmentarisk äldre stenläggning. I schaktets sydvästra del påträffades ett antal stenar, ca 0,4 - 0,5 m stora. Möjligen kan dessa ha utgjort en syllstensrad. Inget daterande material påträffades.

		3053		Mjölby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		940912-940926		arkeologisk förundersökning		boplats, fossil åker		true		äldre järnålder		bränd lera, obränt ben		Med anledning av ny motorväg utfördes en förundersökning.
Norr om nuvarande E4 drogs 5 schakt över sandiga drumlinbildningar i åkern. Enstaka kolfläckar, en härd och ett dike kom under den sentida åkerns plogsula. I Ö delen av förundersökningsområdet konstaterades flera plöjskikt efter fossil odling i Ö sluttningen på en av drumlinerna. I plöjskikten kom enstaka bitar bränd lera och i botten nära orörd mark påträffades sporadiskt med årderspår.
S om nuvarande E4 påträffades årderspår efter fossil odling i botten på flera plöjskikt i en V sluttning och ca 2 m tjockt lager av neddragen åkerjord i en våtmarkssänka. I åkerjorden kom bränd lera och ett obränt ben ca 1,20 m djupt. De äldre odlingsaktiviteterna kunde iakttas i schakten inom en 55 m lång sträcka.
Den fossila odlingen på ömse sidor om nuvarande E4 härstammar troligen från äldre järnåldern.

		3054		Mjölby, Hulje		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		940914-940929		arkeologisk förundersökning		skålgropar, boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik, avslag, bränt ben		Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes förundersökningar på ett antal platser.
Väg E4 planeras att breddas på både norra och södra sidan om den nuvarande vägen med hänsynstagande till natur- och kulturvärden. Efter arkeologisk utredning etapp l och 2 utfördes under hösten 1994 förundersökningar på 17 fornlämningslokaler varav åtta utgjordes av gravar och/eller boplatser och nio av förhistoriska odlingsmiljöer.
Vid den aktuella lokalen breddas vägen främst åt norr och berör därmed Mjölby 235:1, elva skålgropar på en berghäll med en i det närmaste lodrät västsida, samt Mjölby 236:1 som utgörs av två skålgropsförekomster om fyra resp. två skålgropar. Under 1993 utfördes en del av förundersökningen av Mjölby 235:1, söder om nuvarande vägen varvid boplatslämningar påträffades. En av dem har daterats med hjälp av 14C till romersk järnålder, 1800+-70 BP.
Vid den aktuella förundersökningen påträffades boplatslämningar i åkern väster om Mjölby 235:1 i form av härdar, gropar och stolphål. Direkt väster om berghällen med skålgropar, intill den branta och släta västsidan, påträffades en tät ansamling av kraftigt sotiga anläggningar varav en del är härdar medan den största delen sannolikt är brandgravar. Här påträffades brända ben och förhistorisk keramik i anläggningarna och spritt över ytan.
Öster om berghällen påträffades även här boplatslämningar i åkern, samt ett större stenlagt parti. Stenläggningen är möjligen en sönderplöjd stensättning av den typ som kallas stekt ägg, eller eventuellt en stenlagd gårdsplan eller liknande som tillhör boplatsen. På stenläggningen fanns keramik, avslag och brända ben.
I åkern söder om Mjölby 236:1-2 påträffades recenta gropar och ett större antal handgrävda diken. Området ar sannolikt utnyttjat under den tid då Hulje bytomt var i funktion, vilket medför att dikena kan vara åkerbegränsningar från medeltid.
En cykelväg planeras att anläggas så att den korsar E4:an i nord-sydlig riktning, från Ryttarhagsleden i Mjölby mot Hulje. Vägen kommer att beröra området intill Mjölby 234:1 som utgörs av två skålgropar på en berghäll. Vid förundersökningen påträffades även här boplatslämningar i form av härdar och stolphål samt förhistorisk keramik i området närmast impedimentet.
Av de topografiska lägena, typen av keramik samt dateringen från 1993 bedöms fornlämningarna vara från förromersk och romersk järnålder.

		3055		Hulje		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		940930-941005		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre järnålder		keramik, slagg, bränt ben		Med anledning av planerad utbyggnad av väg 32 förbi Mjölby utfördes förundersökningar vid två lokaler.
Väg 32 planeras att anläggas direkt väster om Mjölby stad med anslutning till väg E4 vid den planerade trafikplatsen Mjölby västra. I söder kommer vägen att ansluta till de delar som anlades 1992 sydväst om stadsdelen Ryttarhagen och i norr ansluter den vid Hulje grustag.
Mjölby 246:1 utgörs av en boplats som påträffades vid utredningsgrävningen 1993. Den är belägen på sydvästsidan av ett större impediment i åkermark.
Vid förundersökningen påträffades ytterligare boplatslämningar i form av härdar, gropar och stolphål. Boplatsen är väl avgränsad på en mindre yta. Keramik och slagg påträffades i en del anläggningar. En av de undersökta anläggningarna innehöll brända ben och utgör troligen en brandgrav.
Av det topografiska läget att döma och anläggningarnas karaktär bör lämningarna vara från äldre järnålder.

		3056		Mjölby		220-3104/95		421-2088-1995		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1995		950508-950606		särskild undersökning		boplats		true		äldre järnålder		keramik, bränd lera, flinta, bränt ben		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.

De undersökta markpartierna inom en 2 500 m2 stor yta låg på ömse sidor om nuvarande E4. Fornlämningen ligger i ett omfattande uppodlat drumlinlandskap som i söder begränsas av Svartån. Under nuvarande ploggången fanns 2-10 lager äldre förhistoriska plöjskikt ovanpå varandra. I drumlinens sluttningar kunde det urskiljas utplöjda åkerbegränsningar på fem olika ställen. Årderspår hade delvis bevarats på de äldre odlingsytorna. Under botten på plöjskikten på drumlinens höjdkrön låg en kraftigt sönderplöjd boplats med rester efter härdar, stolphål, gropar, en brunn m m. Enstaka skärvsten hade spritts över hela området p g a odlingen. Ett fåtal krukskärvor, bränd lera, brända ben, flinta m m kunde tillvaratas över hela undersökningsområdet, dock mest på boplatsplatån. Fornlämningen ligger kvar söder och norr om undersökningsområdet med oviss utsträckning.
Datering: Boplatsen och odlingen är från äldre järnåldern men kan delvis också vara äldre.

		3057		Mjölby		220-3104-95		421-2088-1995		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1995		950607-950705		särskild undersökning		boplats, fossil åker		true		mellanneolitikum, bronsålder, äldre järnålder		bränd lera, ben		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Undersökningsytorna är fördelade både norr och söder om E4. Sammanlagt 1600 m2 har undersökts, varav större delen låg söder om E4.
Inom undersökningsytan låg en förhistorisk åker med kryssdragna årderspår och ett åkerhak. Under denna kom en, av fem olika plöjskikt, utfylld sänka. Ett av plöjskikten var svart till färgen. Väster on den framtagna åkern fanns en igenfylld bäckdäld med 2,5 m tjocka lager bildat genom successiv plöjning. Här varvade mörkare och ljusare plöjskikt varandra. I plöjskikten kom enstaka skärvstenar, söndersmulad bränd lera och enstaka ben. Norr om E4 fanns ett tiotal plöjskikt ovanpå varandra i samma bäckdäld. Fornlämningen ligger kvar med oviss utsträckning både norr och söder om det undersökta området.
Datering: Genom C14 har komplexet daterats mellan 2000-talet f Kr och 500 e Kr.

		3058		Mjölby		220-13494-95		421-2347-1996		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1996		960502-960509		särskild undersökning		boplats, fossil åker		true		neolitikum, bronsålder, äldre järnålder		keramik, bränd lera, flinta		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Fornlämningen Mjölby 247:1 undersöktes.
Fyra större ärjskikt, ca 0,10-0,30 m tjocka, efter förhistoriska åkrar låg ovanpå varandra på östra sidan av en drumlinsluttning. Här och var fanns 16 st mindre sönderplöjda lager mellan dessa. Ett av ärjlagren utgjordes av ett kulturlager från en boplats som legat på krönet av drumlinen men sedan ärjats ner i sluttningen. Tre sönderplöjda härdar kunde iakttas i det understa ärjskiktet. Här kom också glesa förekomster av årderspår samt två åkerhak. I lagren låg enstaka krukskärvor, bränd lera ett flintavslag mm.
Ett antal prover har tagits för analys.
De förhistoriska åkrarna på drumlinsluttningarna ligger kvar norr om det undersökta området. Från 1995 års undersökningar intill, fanns C14 dateringar mellan 3000 f.Kr och 500 e.Kr, vilka också torde gälla för årets undersökningar.

		3059		Mjölby		220-1738-96		421-3042-1996		UV Linköping		Annika Helander		1996		1960624-960627		särskild utredning		härd, fossil åker		true						Med anledning av planer på att anlägga dubbelspårig järnväg utfördes en utredningsgrävning.
Objekt I - I södra delen av delsträckan finns en plan höjd som bildar en udde mot Svartån. Platsen, som idag är betesmark, ligger ca 110 m ö h och en svag sydvästsluttning utgör ett lämpligt boplatsläge. En elkabel är nedgrävd parallellt med befintligt spår, ungefär 10 m in i hagmarken. På den västra sidan av det befintliga spåret är dock topografin än mer lämplig för bosättningar under förhistorisk tid - i västsluttningen ner mot ån.
Åtta schakt drogs med grävmaskin med en sammanlagd längd av 137 m. Underlaget utgjordes av lerblandad morän. I den svaga sydvästsluttningen fanns inga spår efter förhistorisk aktivitet. Schakt drogs även i det smala partiet mellan befintligt spår och elkabeln. Här påträffades två härdar belägna tätt intill varandra. För att utreda huruvida de var förhistoriska eller av yngre datum undersöktes de två anläggningarna. De båda bedöms vara från förhistorisk tid. Sannolikt kan de tillhöra en boplats som sträcker sig västerut, där numera järnvägen är belägen, och vidare på andra sidan i västsluttningen ned mot Svartån. Bortsett från de två numera bortgrävda härdarna bedöms den östra sidan av befintligt spår sakna fornlämningar. Däremot finns med stor sannolikhet boplatslämningar väster om befintligt spår.
Objekt II - Området, som är åkermark, är beläget strax söder om korsningen mellan E4 och den enkelspåriga järnvägen. Här utgörs marken av en sydsluttning ned mot en sänka i landskapet. Utredningsområdet gränsar i öster mot vägen till Spångsholm. År 1995 undersöktes områden med spridda boplatslämningar från äldre järnålder och årderspår efter odlingar strax öster om korsningen Spångsholmsvägen - E4. Dessa områden, Mjölby 239:1 och 247:1, är belägna 100-300 m NO om Objekt II. Vid den undersökningen iakttogs ett vattenhål alldeles intill Spångsholmsvägen. Omständigheterna talar för att förhistoriska lämningar finns vid Objekt II.
Vid utredningsgrävningen drogs nio schakt med en sammanlagd längd av 138 m. Underlaget utgjordes av gul moblandad mjäla. I sluttningen, som ligger 105-106 m ö h, fanns bitvis ett till färgen brunsvart lager som var upp till ca 0,20 m tjockt. Lagret innehöll inslag av kol, små bitar av bränd lera och skärviga stenar som vittnar om äldre odlingar i sluttningen. Dessutom iakttogs spår efter årderdragning. Ned mot sänkan, 104 m ö h, återfanns det brunsvarta lagret som här var drygt 0,50 m tjockt och bar spår efter vattenpåverkan. Skiktningar kunde här iakttas i lagret.
De här funna spåren efter äldre odling är av liknande karaktär som de lämningar som undersöktes 1995 på östra sidan av Spångsholmsvägen. Prover togs i de olika skikten. Området kan lämnas utan ytterligare åtgärder.

		3060		Motala kyrkogård		220-13438-95		775/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960625-960625		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		människoben		Med anledning av nedläggandet av fjärrvärmeledning till Motala kyrka, utfördes en arkeologisk utredning i form av en antikvarisk kontroll.
Kyrkan anlades under tidig medeltid men har under tidens gång genomgått flera genomgripande ombyggnationer och fick sitt nuvarande utseende först vid mitten av 1800-talet. Det var även vid denna tidpunkt som de sista begravningarna gjordes på denna kyrkogård.
Fjärrvärmeschaktet grävdes från den norra delen av kyrkan i nordvästlig riktning genom kyrkogården ut mot den övre delen av Prästgatan. För att försöka undvika beröring av fornlämningar grävdes schaktet endast ned till ett djup av 50 cm, med tanke på att äldre gravläggningar brukar ligga på ca 60 cm djup. Det visade sig här vara ett riktigt antagande. Inga gravar påträffades på den ca 60 meter långa sträckan. De enda fynden påträffades intill kyrkan och bestod av enstaka ben från gravar som grävts om för att ge plats åt nya gravar.

		3061		Mogata kyrka		220-5523-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960627-960627		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		nyare tid		tegel, murbruk		Med anledning av misstänkta sättningsskador i kyrkans grundläggning utfördes en antikvarisk kontroll.
Mogata kyrka anlades under tidig medeltid, men revs dock i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes 1842-44.
Två mindre schakt upptogs, ett söder om kyrkan och ett norr om kyrkan. Schakten var ca 3 m x 1,50 m och 1,50 m resp. 2 m djupa. Ett 0,50 m tjockt kulturlager påträffades i södra gropen, dock utan några fynd. Ovan detta påträffades ett 0,40 m tjockt lager innehållande tegel och murbruk, från uppförandet av nuvarande kyrkan. Norra gropen innehöll fyllnadsmassor i form av tegel, murbruk och sten, 0,40-0,70 m stor. Inga kulturlager eller konstruktioner efter den medeltida kyrkan kunde iakttas.

		3062		Husby Herrgård		220-5959-96		462/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		960715-960715		särskild utredning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Flera sökschakt drogs inom exploateringsområdet. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3063		Skrukeby		220-483-96		421-3044-1996		UV Linköping		Mats Larsson		1996		961118-961122		särskild utredning		boplats		true		romersk järnålder				Med anledning av en fördjupad översiktplan för Mjölby Västra Industriområde utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningsområdet utgörs omväxlande av öppen åkermark, ängs/hagmark samt skog. Ett flertal större impediment finns i åkermarken. Området är kuperat och når en höjd över havet på 126 m. Mellan höjdsträckningarna finns lägre liggande områden med kärr och sänka markpartier. Inga fornlämningar är registrerade inom utredningsområdet men i anslutning till detta finns ett betydande antal fornlämningar av olika art.
Utredningen utfördes i form av provschakt inom utvalda topografiska lägen. Fornlämningar i form av boplatslämningar påträffades endast inom den östligaste delen av utredningsområdet. Lämningarna utgjordes av härdar, stolphål och gropar. De var koncentrerade till ett markant höjdparti med grus och sand mellan den nya sträckningen för RV 32 och Ryttarhagsleden. Av allt att döma anknyter de nypåträffade lämningarna till den tidigare undersökta boplatsen Mjölby 246:1. En preliminär datering är äldre järnålder.
Inom övriga delar av utredningsområdet påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3064		Björka		220-3255/97		421-2878-1997		UV Linköping		Karin Lindeblad		1997		970512-970515		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		senmedeltid, nyare tid		slagg		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning av förmodad boplats obj XX eller plats för metallhantering söder om byn Björka.
Området ligger strax söder om byn Björka i ett skogsrikt område med partier av öppen åkermark och mindre sjöar. Vid en utredning (dnr 421-3985-1996) påträffades ett antal härdar och sotfläckar vilka tolkades som ev. boplatslämningar el lämningar som haft samband med metallhantering.
Vid förundersökningen påträffades ytterligare ett antal härdar och sotfläckar, samt metallslagg i ploglagret. Anläggningarna var av mycket fragmentarisk karaktär och några konstruktionsdetaljer som kunde visa om dessa använts till järnframställning eller smide kunde inte konstateras. Några fynd fanns inte heller i anläggningarna. På grund av anläggningarnas fragmentariska skick och diffusa karaktär samt avsaknaden av fynd föreslog UV inga ytterligare undersökningar i området.

		3065		Mogata kyrka		220-5175-97		564/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970514-971002		byggnadsarkeologisk undersökning		kyrka/kapell		true		senmedeltid, nyare tid		Puts, färg, murbruk		Med anledning av en fasadrenovering av det medeltida tornet på Mogata kyrka utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning av fasaden.
Denna utfördes efter att den sentida putsen knackats ner och de äldre putslagren frilagts.
Vid undersökningen kunde det konstateras att större delen av tornet, upp till ca 13,5 m höjd, var uppfört i gråstensmurverk med utstrukna, stenskolade fogar. Över gråstensmurverket finns ett parti med tegelmurverk i munkförband med kopp i sicksack och antydan till åsstruken fog upp till ca 15 m höjd. Vid undersökningen kunde det konstateras att gråstens- och tegelmurverken var uppfört i ett sammanhang. Gissningsvis kan denna tornbyggnation dateras till sen medeltid.
Över det medeltida tegelmurverket finns tre till sex skift tegel av sentida karaktär. Denna del av murverket kan sannolikt hänföras till den höjning av tornet som skedde 1704-05.
I det medeltida murverket finns fyra igenmurade originalöppningar. Dessa utgörs av en rundbågig sydportal och ett däröver placerat större rundbågigt fönster. På tornets V sida finns en mindre glugg på 8-9 m höjd och ytterligare en glugg påträffades på den N fasaden på 13-14 m höjd.

		3066		Husby säteri		220-5809-97		423/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970630-970630		arkeologisk förundersökning		slott		true		nyare tid				Med anledning av installerandet av ny telefoni i Husby slott utfördes en antikvarisk kontroll.
Kontrollen gällde dels ett teleschakt tvärs över säteriets gårdsplan, dels installationer in i själva byggnadsminnet Husby slott.
Vid schaktningen över gårdsplanen påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. Gårsplanen var täckt av ett 2-3 dm djupt gruslager varefter lera vidtog direkt. Endast närmast slottet påträffades kulturlager, dessa var dock av 1900 tals karaktär.
Ingreppen i slottet är minimala. De väggytor där håltagning ska göras (3 st) fotodokumenterades.

		3067		Mjölby Östra		220-4686-00		447/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000914-001023		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för ett nytt fjärrvärmenät genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Kontrollen koncentrerades till de delar av schaktsträckningen som passerade i närheten av registrerade fornlämningar. Bland annat passerades ett mindre gravfält som undersöktes 1937, en rest sten och flera fyndplatser för skelettdelar.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades inga nya gravfynd i de aktuella schaktsträckningarna. I Vattugatan, på fastigheten kv Kometen 16, påträffades ett kraftigt brandlager. Detta har daterats med 14C till 28S+/-65 BP, vilket ger en sannolik datering till perioden 1500-1800 e Kr. Brandlagrets funktion är oklar.

		3084		Fleminggatan, Gamla Rådstugugatan, Hamnbron		220-6358-93		326/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930929-931122		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel, kritpipor, keramik (yngre rödgods, stengods), kalkbruk, fönsterglas, djurben		Med anledning av elkabeldragning utfördes antikvarisk kontroll.
Schaktet var 1,2 m brett, 1-1,6 m djupt och sammanlagt 402 m långt. I det 24 m långa schaktet genom G Rådstugugatan påträffades bevarad lagerföljd i östligaste delen intill kv Torget. 0,5 m under gatunivån fanns ett 0,7 m tjockt skikt av omrörda kulturlager med ett stort inslag av tegelrester. Fynden utgjordes av kritpipsdelar och skärvor från ett klarglaserat silkärl av yngre rödgods. Schaktet i Drottninggatan var 18 m långt och var till större delen stört. Två mindre segment innehöll 0,5 m under gatunivån 0,5-0,7 m tjocka omrörda kulturlager, innehållande tegelrester, kalkbruk, samt ett undre kulturlager av grå, svagt sotig sand med kalkbruk, förkolnade träbitar och små fragment av klarglaserat yngre rödgods, 0,1 m tjockt.
Schaktet mellan Hedvigs kyrka och Hamnbron var 360 m långt. Mellan Hedvigs kyrkas norra kor och Olai kyrkogata påträffades troligen orörd marknivå 0,4 m under gatan, bestående av grusig morän utan inblandning av byggnadsaktiviteter, gatunivåer eller avfall. Endast i den västligaste delen av schaktet, väster om Hedvigs kyrkas norra kor, påträffades ett 0,4-0,7 m tjockt moränlager med inblandning av humus, tegelkross, bränt fönsterglas och djurben. Mellan Olai Kyrkogata och Kristinagatan påträffades i gräsbeväxt mark intill Fleminggatans norra sida en 0,55 m tjock lagerföljd ca 0,6 m under växthorisonten, bestående av ett skikt med tegelrester, överlagrande ett gruslager med kalkbruk i botten, i gruslagrets övre del och i tegelskiktet gav stengods och flera skärvor av yngre rödgods med vitler-engobe en möjlig datering till 1600-tal. Under korsningen mot Kristinagatan påträffades ytterligare tegelrester på samma nivå innehållande kritpipsfragment. Schaktets östligaste del, norr om kv Elden och kv Vattenkonsten, innehöll sentida fyllnadslager nertill orörd marknivå 0,6 m under växthorisonten. I resterande etapper av Fleminggatan kommer kabelförläggning att ske under 1995.

		3085		Tåby		220-12606-93		580/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931201-931213		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde		true		äldre järnålder		keramik, bränt ben		Med anledning av utbyggnad av Tåby skola utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid förundersökningen avtorvades 160 av de aktuella ca 600 kvm som skulle exploateras. Därvid påträffades 58 anläggningar, varav minst 3 urnebrandgravar. En av urnornas form antyder en datering till romersk järnålder.
Övriga anläggningar bestod av härdar och förmodade stolphål. Anläggningarna förekom i minst två från varandra avskiljda höjdplan vilket innebär att det rör sig om två tidsåtskilda bosättningar. Gravarna tillhör den äldre fasen.
På grund av problem med snabb tjälbildning (-15 grader och dimma) kunde endast ett fåtal anläggningar undersökas närmare. Det är därför sannolikt att redovisningen rymmer ett relativt stort mörkertal vad gäller urnebrandgravar som registrerats som annat.

		3086		Kvarteret Landskyrkan, Hörsalsparken		220-11547-93		30/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940117-940410		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		stadslager, kyrkogård		true		medeltid, nyare tid		människoben, kistspikar, svepnålar, mynt, öronhänge, keramik (BII:4, stengods), buteljglas		Med anledning av upprustning av parkmark utfördes en antikvarisk kontroll och på vissa partier även en arkeologisk undersökning inom det område som utgör begravningsplatsen till S:t Johannes kyrkogård.
Denna kyrkogård har varit i bruk sedan 1100-talet och fram till tidigt 1800-tal.
Inom hela området påträffades redan direkt under gräsytan omrörda skelettdelar. Orörda gravar påträffades på ett mindre område på 0,60-1,20 m djup. Totalt undersöktes 27 gravar. Skelettmaterialet kommer att återbegravas.

		3087		Alviken				84/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Hans Persson		1994		940209-940314		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid		spritbutelj		Med anledning av omläggning av en kortare sträcka på länsväg 617 utfördes en antikvarisk kontroll vid borttagandet av en misstänkt offerkälla. Denna var inte registrerad som fornlämning före kontrollen.
Vid den antikvariska kontrollen kunde det konstateras att det rörde sig om en stensatt, grävd brunn placerad i anslutning till en naturlig källåder. Brunnen har i sen tid fyllts igen med bl a sprängsten. Sannolikt har brunnen hört till något av de torp som har funnits i närheten. Huruvida källan före brunnens tid gått i dagen och utnyttjats som offerkälla är oklart.

		3088		Bossgård		220-113-94		38/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940302-940302		särskild utredning				true						Med anledning av utbyggnad utfördes en utredning.
Utredningen visade att inga fornlämningar fanns inom den tänkta ytan för det södra alternativet, alternativ 1. Behovet av utredning av det västra alternativet, alternativ 2, bortföll därmed. I maken påträffades endast ploglager och störningar härrörande från uppförandet av det nuvarande ålderdomshemmet.

		3089		Drottninggatan, Gamla Rådstugugatan		220-4408-94		342/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940415-940622		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (BII:4), glas		Med anledning av ledningsdragningar utfördes fortlöpande antikvarisk kontroll och förundersökningar.
Nästan all gatumark visade sig vara svårt störd av stora tidigare arbeten. Endast i tre mindre partier om någon meters sträckning på Drottninggatan och ett parti i Gamla Rådstugatan kunde några bevarade kulturlager konstateras och dokumenteras. Det rör sig i samtliga fall om ca 1 m tjocka lager innehållande huvudsakligen senmedeltida och efterreformatoriska fynd. I samtliga fall har profiler och höjdmätningar verkställts.
I Gamla Rådstugatan påträffades över ett område av 30 m rester efter en gatubäddning av bilade stockar. Konstruktionen är förmodligen sentida. Prover av stockarna togs in för analys.

		3090		Himmelstalundsparken		220-6358-93		326/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940420-940714		arkeologisk förundersökning		boplatser		true		senneolitikum, äldre bronsålder, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av elkabeldragning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Etappen går genom Himmelstadlundsparken som rymmer ett rikt fornminnesbestånd omfattande hällristningar, gravfält, skålgropar och skärvstenshögar inom 150 m avstånd från schaktet.
Schaktet var 890 m långt, 1,2 m brett och 1,2 m djupt, och grävdes till större delen genom en gräsbeväxt, svagt sluttande sänka belägen mellan hällristningarna i söder och en höjdsträckning i norr. I hela schaktet påträffades överst ett 0,25 - 0,45 m tjockt lager av påförd matjord. Under detta fanns ett äldre lerigt matjordsskikt, 0,2 - 0,6 m tjockt, genomplöjt med enstaka bitar av yngre rödgods i botten.
Boplatslämningar påträffades mellan det äldre matjordsskiktet och orörd marknivå på två ställen där schaktet skar sluttningarna ner mot svackan, i det västliga området påträffades i nära anslutning till hällristninglokalen ett svagt sotigt skikt innehållande enstaka skärvstenar och under detta två härdar, två mörkfärgningar, en sotfläck, ett käpphål. Ca 80 m sydöst om detta påträffades i den andra sluttningen ett liknande skikt, överlagrande ett käpphål och en omfattande skärvstenspackning. Anläggningarna och delvis alla lager med skärvsten undersöktes med skärslev men inga förhistoriska fynd påträffades. Områdena upptog tillsammans 165 löpmeter schakt och låg i höjdzonen 22,40 - 24,30 m ö h. En härd i det västra området C 14-daterades till övergången mellan senneolitikum och bronsålder. Ett käpphål i det östra området C 14-daterades till en tidig del av äldre bronsålder.

		3091		Dragsgatan, Brunnssalongen, Holmen		220-6358-93		326/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940817-940830		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av elkabeldragning utfördes en antikvarisk kontroll av etappen mellan Brunnssalongen och Holmens kraftstation.
Schaktet grävdes dels i Dragsgatan, dels intill en cykelbana i Dragsgatans förlängning västerut till parkeringen öster om Brunssalongen. Schaktet var 950 m långt, 1,2 m brett och 1 m djupt.
Schaktet grävdes platsvis genom relativt orörd parkmark mellan det fornlämningsrika Himmelstadlundsområdet och Norrköpings medeltida stadsdel Nordanån, men berörde inte några kända fornlämningar. Intill cykelbanan innehöll schaktet i vissa delar ett 0,25-0,35 m tjockt humusskikt, i andra delar sättskiktet för cykelbanan. I Dragsgatan påträffades sentida fyllnadslager, upp till 0,8 m tjocka. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3092		Prästgatan		220-3002-94		239/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940822-940831		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans)		Med anledning av byte av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Ett 120 m långt, 2 m brett och 2-2,5 m djupt schakt undersöktes i Prästgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan. Bortsett från 20 löpmeter i schaktets västligaste del intill Dalsgatan innehöll schaktet störningar från sentida markingrepp. 6 m öster om Dalsgatan påträffades äldre gatunivåer 1,4 m under nuvarande gatunivå, bestående av förkolnad barkflis, sotlinser och humusblandad mo, tillsammans omfattande en 0,4 m tjock lagerföljd. Lagerföljden gränsade i öster till en golvläggning på ungefär samma nivå, bestående av 0,1-0,25 m stora fältstenar. Golvläggningen överlagrades av förkolnade brädor, ett delvis söndergrävt skikt som innehöll keramik av typ yngre rödgods med dekor och relief från 1600-talet, men även fajansskärvor. Golvläggningen begränsades i väster och öster av mindre syllstenar liggande i grovmo och kalkbruk. Under gatunivåer och golvläggning framkom steril marknivå 1,6-1,8 m under nuvarande gatunivå.

		3093		Vrinnevi, Hageby		220-11297-94				Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1994		941206-941206		särskild utredning				true						Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
Tomten ansågs intressant då den gränsar mot Vrinneviskogen, där flera gravfält är kända. Utredningen gjordes i form av provschaktsgrävning.
Totalt drogs åtta schakt. Fyllningen bestod av matjord, därefter vidtog steril lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3094		Kristinagatan, Hantverkargatan		muntligt		94/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950119-950120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av teleledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet berörde i sin helhet gamla ledningsgator och inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3095		Hörngatan, Nygatan		220-347-95		19/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		februari-mars 95		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av teleledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Platsen för ledningarna ligger strax utanför gränsen för den medeltida staden, varför risken att träffa på kulturlager bedömdes som stor. Grävningen kom att ske i befintliga schakt. Inget av arkeologisk intresse påträffades.

		3096		Kvarteret Rådstugan		220-404-95		49/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		950321-950321		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av teleledningar utfördes en förundersökning.
Schaktet var 35 m långt, 0,4 m brett och ca 0,35 m djupt, och stört av sentida nedgrävningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3097		Kvarteret Renströmmen		220-14498-94		50/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		950328-950328		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods), kritpipor		Med anledning av husbyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.
En äldre byggnad revs för att ge plats åt en ny. Mellan det rivna huset, ett källargarage och ett befintligt hus påträffades ett ca 2 m långt och 1 m brett område med kulturlager. Kulturlagren uppträdde ca 0,3 - 0,9 m under nuvarande marknivå. Under fyllnadsmassor påträffades ett ca 0,4 m tjockt påfört lager, kraftigt sotigt och med inslag av recent material. Därunder fanns en träflishorisont på ett lager påförd sand, vilket indikerar en äldre byggnad eller gatubeläggning. Under detta vidtog ett knappt 0,1 m tjockt lager grå lera. Därefter steril sand.

		3098		Kvarteret Gamla Holmarna		220-4283-95		109/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		950731-950731		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för elkablar utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var ca 100 m långt, 0,7 m brett och 0,5 m djupt. Hela sträckan var störd av sentida nedgrävningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3099		Dvärstad		220-6971-95		421-3450-1995		UV Linköping		Karin Lindeblad		1995		950803-950803		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i direkt anslutning till Nykils kyrka.
Inget av arkeologiskt intresse iakttogs vid arbetena.

		3100		Kvarngatan, Kungsgatan, Norra Grytsgatan		220-82948-95		548/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950906-950908, 951010		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				keramik (rödgods), glas, obrända djurben		Med anledning av nedläggandet av fjärrvärmekulvert utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet berörde i sin helhet gamla ledningsgator men trots det hittades kulturlager utmed nästan hela ledningsgatan. På Kvarngatan bestod kulturlagret av bland annat flera skikt med träflis, som troligtvis tjänat som gatubeläggning. Utmed Kungsgatan berördes endast toppen av kulturlagret beroende på ett tjockt skyddande lager av fyllnadsmassor. Utmed Norra Grytsgatan kunde kulturlagret uppmätas till ett djup av 1,25 meter innehållande enstaka fynd av keramik och ben.

		3101		Kvarteret Sällskapsdansen, kvarteret Navestad		220-11336-95		202/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		951016-951017		arkeologisk förundersökning		boplats, skålgropar		true		yngre bronsålder		keramik, bränd lera, ben		Med anledning av industribyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning. Tomten (kv Sällskapsdansen 1) är tidigare undersökt 1990 av Riksantikvarieämbetet, då en boplats från yngre bronsålder påträffades (Sankt Johannes 120:1). På tomten finns ett impediment med skålgropar (Sankt Johannes 91:1). Boplatsen ligger omedelbart norr därom.
Exploateringen berör även en angränsande fastighet i nordväst (Navestad 1:3). Någon begränsning av boplatsen åt detta håll gjordes inte vid undersökningen 1990. Vid avbaning inför byggnationen påträffades dessutom sot, kol och skörbränd sten på berghällen, samt tre härdar invid berghällen. Länsstyrelsen beslutade om förundersökning av den berörda ytan.
Förundersökningen gick till så att tre schakt grävdes i riktning NNO-SSV. Schakten varierade från 1,5 till 3,5 m och den sammanlagda längden var 75 m. I schakten påträffades 21 anläggningar: 13 stolphål, 3 härdar, 1 kokgrop samt 4 gropar. Anläggningarna undersöktes och dokumenterades.
Anläggningarna avtog åt nordväst, där marken också var kraftigt störd av senare tiders verksamhet. De ansamlingar av sot, kol och skärvsten som finns uppe på berghällen kommer att täckas över. För detta svarar markägaren.

		3102		Syltberget		220-2339-96		35/96		Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960410-960425		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av schaktning för jordkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Enligt medeltida källor har en nu försvunnen by, Ledungshammar, legat på, eller invid, Syltberget.
Schaktet var 800 m långt , 0,5 m brett och 1,0 m djupt. På västra delen av sträckan påträffades en härdbotten. Större delen av sträckan bestod för övrigt av brun mylla och lera.

		3103		Kaj		220-8804-95				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960315-960522		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods), kritpipa, djurben, tegel		Med anledning av renovering av kajerna vid Motala ström utfördes en arkeologisk förundersökning vid norra kajen.

På en sträcka av 150 m grävdes totalt 23 schakt Schakten var 9 m långa, 2,0 m breda och 2,0 m djupa. Syftet var att utröna om någon äldre kajanläggning kunde konstateras. Den nuvarande norra kajen byggdes 1865-71.
I flertalet av schakten dokumenterades kulturlagerrester och brandlager, innehållande yngre rödgods, kritpipa, djurben, tegel. I sex av schakten påträffades pålar och träkonstruktioner, vilka dendrodaterats till 1801-1802.
I det östligaste schaktet vid Gamla Tullhuset, vinkelrät mot kajen, kom en 0,80 m tjock och 6 m lång mur, 0,80 m under nuvarande gatunivå. Muren var kallmurad med 0,40-0,45x0,80-1,80 m stora stenar och försedd med två ankarjärn. Muren var riven, för sentida kajbygge, på ett avstånd av 4,50 m från den nuvarande kajkanten.
I schakt 5 påträffades liknande utrasade murrester på en sträcka av m, ca 5 m från nuvarande kajkant.
Renoveringen av kajerna är ej avslutad. Fortsatta arbeten är planerade väster ut på norra sidan samt på södra sidan av Motala Ström.

		3104		Renströmmen		220-5854-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960531-960626		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				kritpipor, keramik (yngre rödgods, klarglaserad), ben, tegel, trä		Med anledning av byggnation av sophus samt ledningsdragning utfördes en arkeologisk kontroll.
Ett 10x7 m stort område banades av för sophuset. I mitten, på en yta av 3x6 m, togs endast asfalten bort, i ytterkanterna grävdes ett 2 m brett schakt ner till 0,40-0,50 m djup. Fyllningen bestod av brun mylla med sten och tegel. En del av en kritpipa påträffades.
I SV hörnet av sophuset grävdes ett 14 m långt, 1,0 m brett och 1.20 m djupt schakt för avlopp, rakt söder ut över gården. På ett djup av 0,60 m från befintlig marknivå påträffades en stenläggning med 0,10-0,20 m stor sten. Därunder ett 0,15 m tjockt påfört sandlager, överlagrande ett 0,10 m tjockt kulturlager innehållande rester av ben, tegel och trä. Stenläggningen var synlig hela vägen i schaktet, dock avgrävd på tre ställen och verkar ha täckt större delen av gården. l stenläggningen kom ett fragment av yngre rödgods och en hästskosöm samt en del av en kritpipa.
Ytterligare schakt drogs i direkt anslutning till ovanstående, dels mot öster, dels mot väster i befinlig fjärrvärmestäckning. Schakten var till största delen omrörda och störda. Två mindre segment med ett 0,05-0,10 m tjockt kulturlager kunde iakttas i profil 1,0-1,20 m under marknivån, dock utan några fynd.

		3105		Gamla Byn, kvarteret Vävstolen		220-2741-93				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960603-960619		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av anläggandet av ett nytt torg, utfördes en antikvarisk kontroll.
Korsningen Korsgatan-Norra Grytsgatan, banades av och flera schakt drogs genom korsningen för VA, el mm. Ett fundament för en staty, grävdes ner samt en grop för ett träd. Ett av schakten löpte från korsningen och öster ut mot Västra Grytsgatan, ca 1 m norr om tomtgräns i kv Vävstolen. Vid tre tillfällen påträffades större huggen sten, 0,70 x 0,50 m stor, tätt placerad, 0,10 m under befintlig marknivå. Dessa tolkades som grundrester efter riven byggnad, troligen från slutet av 1800-talet. Schaktet ändrades något, så att stenen lämnades kvar. Inga kulturlager påträffades i anslutning till grundstenen eller i övrigt i schakten, endast omrörda fyllnadsmassor.

		3106		Kvarteret Stenhuset, Slottsgatan, Orangerigatan		220-7794-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960822-960823		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods, stengods), kritpipa, djurben		Med anledning av reparation av värmekulvert utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett ca 50 m långt schakt grävdes från korsningen Slottsgatan och söder ut i Orangerigatan. Schaktet var 2 m brett och 1.50 djupt. I södra delen av schaktet, på en sträcka av ca 10 m påträffades ett 0,40-0,50 m tjockt kulturjordlager, ca 0,80 m under nuvarande gatunivå. Lagret innehöll skärvor av yngre rödgods, stengods, kritpipefragment och animalieben. Ovan kulturjordslagret kom ett lager påfört grus med sprängsten och under kom lera.

		3107		kvarteret Mjölnaren		220-3901-95				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960905-960917		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		kritpipa, keramik (yngre rödgods), tegel, djurben		Med anledning av grävning för staket- och belysningsstolpar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Kv ligger inom den medeltida stadens sträckning och man har vid tidigare arkeologiska undersökningar bla funnit rester efter en medeltida begravningsplats med skelettgravar.
Tre schakt om sammanlagt 75 m grävdes i parkeringens yttre begränsning, mot norr i direkt anslutning till byggnad även mot öster i direkt anslutning till byggnad samt mot söder. Dessutom grävdes 8 gropar, 1x 1,5 m stora i väster mot Tunnbindaregatan. Den västra delen av parkeringen var helt störd av en sentida byggnad, som legat ut mot Tunnbindaregatan. I det östra schaktet påträffades rester efter en sentida byggnad i form av grundsten. I delar av schakten mot norr, öster och söder kunde dock ett 0,40-0,50 m tjockt kulturlager bestående av mylla, kol, tegelflis, djurben, kritpipeskaft och skärvor av yngre rödgods dokumenteras. Schakten grävdes 0,80 m som djupast, och berörde därför ej de nivåer där gravar och medeltida kulturlager tidigare påträffats.

		3108		Fleminggatan		220-9336-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960924-960925		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett 40 m långt, 1 m brett och 0,80 m djupt schakt grävdes i trottoaren. Schaktet bestod enbart av påförda massor och grävdes ej ned till steril nivå. Inga kulturlager, konstruktioner eller fynd påträffades.

		3109		Grytsområdet		220-11740-96		772/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		961202-961204		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll. Endast sentida schaktfyllningar berördes av arbetsföretaget.

		3110		Kvarteret Vett, kvarteret Vapen		220-2069-93				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		961212-961212		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en förundersökning.

Undersökningen utfördes sedan byggnader mellan Stora Hotellet och den sk stallbyggnaden rivits, undersökningsområdet begränsades i norr och söder av betonggrunder. Ett provschakt grävdes skiktvis ner till steril nivå. Marken var mycket störd och omrörd av sentida nergrävningar. 0,60 m under marknivån kom dock en stenläggning på en ca 1,50 m x 3,0 m stor yta. Ovan stenläggningen kom enstaka bitar kakel samt yngre rödgods. Stenläggningen är troligen en gårdsbeläggning och härrör från 1850-talet.

		3111		Gamla Rådstugugatan, kvarteret Gåsen		220-10469-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1997		970115-970115		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Schaktet, som gick i gångbanan, var 0,80 m brett och 0,70 m djupt och gick i tidigare grävd mark med äldre ledningar i botten. Inga kulturlager kunde konstateras.

		3112		kvarteret Kvicksilvret		220-12579-96		421-736-1997		UV Linköping		Karin Lindeblad		1997		970225-970226		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		vikingatid, tidigmedeltid		brodd, obrända djurben		Med anledning av planerad försäljning och bebyggelse av fastighet utfördes en förundersökning.
Fastigheten ligger delvis på Berga gamla tomt, en by som enligt äldre kartmaterial bestod av fyra gårdar. I direkt anslutning till bytomten, utanför exploateringsområdet, finns ett vikingatida höggravfält (Östra Eneby 57:1). Det aktuella området ligger på norrsidan av bytomten och sluttar svagt åt norr.
Vid förundersökningen togs fem stycken schakt upp. I det schakt som låg närmast bytomten fanns under myllalagret enstaka stenar och obrända djurben. I anslutning till detta låg en brodd. De övriga schakten, längre norrut och längre ifrån bytomten, var fyndtomma. Resultaten indikerar att en äldre bosättning, troligen vikingatida, har legat i anslutning till den senare bytomten men att denna knappast berörs av exploateringen.

		3113		Kvarteret Spiran, Drottninggatan		220-2083-97		134/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		970312-970312		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av elkablar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
En sträcka av ca 5 löpmeter okulärbesiktigades och vid denna konstaterades att endast grus- och sandmassor berördes av markingreppet.

		3114		Nordantill, Berg		220-2553-97		421-1997-1997		UV Öst		Lena Lindgren-Hertz		1997		9704-9706		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av elkablar utfördes en förundersökning.
Ca 500 löpmeter schakt maskingrävdes i gatumark i områdena kring Mäster Påvels gränd, kv Spetsen och Kungsgatan vid kv Gamla Byn. Samtliga områden är belägna inom den västra delen av Norrköpings stadskärna. Förundersökningen i samband med arbetet syftade till en bedömning av bevarade kulturlager utifrån den ganska begränsade arkeologiska kunskapen om respektive område.
Undersökningsresultatet visade, trots att ingreppen var ringa och utschaktningsgraden stor, att när kulturlagren är bevarade innehåller de viktig information om den äldre stadens rumsliga utformning. I stadens västra utkant konstaterades att odlingen inom stadsvaden har fortsatt långt fram i tiden. I Mäster Påvels Gränd visade undersökningen att dagens gata och en kullerstensgata föregåtts av tre träbrolagda gatunivåer. Närheten till de medeltida lämningarna i kv Mjölnaren tillsammans med antalet gatuläggningar, lagerkaraktär och avsaknaden av fynd gör att de successiva trägatorna antas tillhöra ett skede från senmedeltid till 1600-talet. Mäster Påvels Gränd reglerades således aldrig när Norrköpings gatunät fick en modern utformning. Den ligger kvar som en reminiscens i stadsbilden av medeltidens stadsplan.

		3115		kvarteret Täppan		220-5177-97, 220-8442-96		421-3523-1997, 421-172-1997		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz, Ann-Lili Nielsen		1997		9704-9706		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en förundersökning.
I Norrköping har medeltida kulturlager identifierats på få platser och kunskapen om den medeltida stadens karaktär är begränsad. Det centrala stadsområdet har lokaliserats till området öster om Motala Ström i anslutning till stadens två medeltidskyrkor. Under 1500- och 1600-talen expanderade staden kraftigt men också detta skede är till stor del arkeologiskt okänt. Norrköpings gatunät reglerades efter en av de större stadsbränderna 1655. Stadens tidigare plan och utbredning framgår av den äldsta stadskartan från år 1640, vars gatunät i de centrala delarna sannolikt går tillbaka på en medeltida stadsplan. Den planerade bebyggelsen berörde ett större område i stadsdelen Nordantill, den nordvästra delen av stadskärnan. Nybebyggelsen innebar grävning i ett område där gatu- och tomtmark karterades 1640 men som innan förundersökningen var praktiskt taget okänt i fråga om bebyggelseetablering, kulturlager och bevaringsförhållanden. Förundersökningen syftade därför till en bedömning av lagerbildning och bebyggelse utifrån den begränsade arkeologiska kunskapen om området, ställd mot 1640 års bild av gatunät och kvartersfigurer.
Undersökningen visade att området i ett äldsta skede fram till omkring sekelskiftet 1600 utnyttjats för trädgårdar och kålgårdar. Därefter ändrade delar av området karaktär och odlingen ersattes av bebyggelse. Den nyetablerade bebyggelsen bestod av tunna, sammanpressade lämningar av trähus i succesiva byggnadsfaser men också, vilket var oväntat i den här delen av staden, en tunnvälvd tegelkällare.

		3116		kvartert Mjölnaren		220-3966-97		421-2723-1997		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1997		970512-970515		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning.
25 löpmeter schakt maskingrävdes i kv Mjölnarens västdel (f d kv Trehörningen). Förundersökningen i samband med arbetet syftade till en bedömning av bevarade kulturlager utifrån den ganska begränsade arkeologiska kunskapen om området. Undersökningsresultatet lades till grund för en stratigrafisk indelning av bebyggelseutvecklingen i fem faser vilka utgör relativt daterade kronologiska horisonter från medeltid/äldre historisk tid till 1600/1700-tal.
Fas l. Redan den äldsta fasen tillhör stadstiden. Bebyggelse fanns i närheten men den undersökta delen av tomten utnyttjades för odling.
Fas 2-4. En trähusbebyggelse följd av två successiva byggnadsfaser etableras direkt på odlingslagret. Byggnaderna är orienterade efter en tvärgränd som förband Bredgatans och Västgötegatans föregångare. Den sista byggnaden ödeläggs vid en brand, kanske stadsbranden 1655.
Fas 5. Ett stenhus uppförs utmed Bredgatan under 1600/1700-tal. Bebyggelsen inne på tomten har upphört i samband med att tvärgränden försvunnit i den efter år 1655 successivt genomförda stadsplaneregleringen.

		3117		Nordantill, kvarteret Kåkenhus		220-5177-97		421-3523-1997		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1997		9706-9706		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av byggnation av parkmark utfördes en förundersökning.
Området var beläget omedelbart norr om Motala Ström och, att döma av 1640 års karta, i den dåtida stadens västra utkant. Syftet var att klargöra om ursprunglig topografi och kulturlager var bevarade i det berörda området där terrängen sluttar kraftigt från Bredgatan ner mot Motala Ström. Schakt och provgropar maskingrävdes på en sträcka av 50 löpmeter från Bredgatan där marknivån ligger 26 möh och söderut ner mot Strömmen där marknivån ligger 17 möh. Undersökning av schaktmassor och schaktsidor visade att utschaktning i sen tid har gått ner i bottensanden som täcktes av ett 0,6-0,7 meter tjockt lager fyllnadsmassor. Ursprunglig topografi och kulturlager var inte bevarade.

		3118		Laxholmstorget		220-7060-99		422-3253-1999		UV Öst		Pär Karlsson		1999		990714-990714		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av telekablar utfördes en förundersökning.
Omedelbart norr om schaktet finns medeltida bebyggelse och begravningsplats samt en tegelkällare från 1600-talet. Vid undersökningen kom dock inga äldre kulturlager att beröras.

		3119		Västegötegatan, Holmbrogatan, Nordantill		220-6946-97		421-4283-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1997		970805-970820		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av optokabel utfördes en förundersökning.
Det ca 150 m långa schaktet, som grävdes ca 0,5 m brett och djupt berörde endast sentida sandfyllnader.

		3120		Smedjegatan, Bredgatan		220-7040-97		421-4184-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1997		970812-970814		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av telekabel utfördes en förundersökning.
Det ca 100 m långa schaktet, som grävdes 0,5 m brett och 0,4-0,5 m djupt berörde enbart omrörda massor, frånsett ett mindre parti med intakta lager. De orörda lagren började på en nivå 0,5 m under trottoaren. I Bredgatan djupgrävdes några partier ned till en meters djup. Ett flertal olika ledningar var nedgrävda till detta djup.

		3121		kvarteret Vågskålen, Dal		220-8060-97		421-6196-1997		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1997		970821-970821		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Arbetet innebar grävning i gatu- och kvartersmark som karterats 1640 och i ett av de få områden i Norrköping där medeltida kulturlager är belagda. Förundersökningen syftade till bedömning av bevarade kulturlager utifrån den arkeologiska kunskapen om området. Schaktet innehöll endast sentida fyllnadsmassor. Kulturlager var inte bevarade för bedömning.

		3122		kvartert Gamla Byn, S:a Grytsgatan		220-8465-97		421-4923-1997		UV Linköping		Rikard Hedvall		1997		9709-9710		särskild undersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för bla VA utfördes en förundersökning.
Området ligger enligt den äldsta kända kartan, från år 1640, i stadens utkant på gränsen mot stadsjordarna. Ett upp mot en meter mäktigt sandigt humuslager tolkades ha ingått i ett odlingsområde. De fynd som påträffades en bit upp i odlingslagret var från 1700-tal och senare. Lagret undre del kan därmed vara av äldre datum.

		3123		Dalkarlen		220-4522-97		421-4711-1997		UV Linköping		Göran Tagesson		1997		971007-971031		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid?, nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.

Kvarteret Dalkarlen är beläget i centrala Norrköping, direkt söder om Holmen och Motala ström. Traditionellt sett ligger UO strax väster om äldsta medeltida centrum. Enligt historiska källor har UO omfattats av Norrköping ekonomiska och industriella expansion och därmed sammanhörande kraftiga befolknings- och bebyggelsetillväxt från 1580-talet och under 1600-talet. Enligt karta från 1640 omfattas UO av ett och delar av ytterligare två kvarter, belägna mellan en gata och strömkanten. Efter Norrköpings brand 1655 har en renässansplan lagts ut över staden som kommit att utplåna så gott som alla spår av den äldre stadsplanen.
Förundersökningen kunde lokalisera ett ca 1000 m stort och väl sammanhållet område med kulturlager. Dessa var välbevarade och litet påverkade av sentida aktiviteter. Topografiskt finns en ursprunglig sluttning i terrängen från söder till norr och från väster ner mot öster. I västra delen hittades en källare, vilken finns med i byggnadsinventeringen från 1940-talet, men som genom sin sneda orientering preliminärt dateras till tiden före regleringen, dvs senast 1600-talet. Den har sannolikt legat utmed den äldre gatan, som finns redovisad på 1640 års karta. Gatan har sannolikt legat på en tämligen markant strandbrink i södra delen av UO. Rester av denna äldre gata hittades i sydöstra delen av UO.
I östra delen hittades bebyggelselämningar i form av delvis kraftigt fyndförande träflislager, som tolkas som delar av byggnader. Dessa kan dateras preliminärt till stadens expansionstid, dvs 1500-talets slut och 1600-talet. I den allra östligaste delen kunde även kraftiga utfyllnadslager ovan detta samt rester av yngre bebyggelse dokumenteras, vilket tolkas komma från tiden efter regleringen.
Under bebyggelselagren hittades ytterligare lager, bla sotiga lager samt i strömkanten i nordost rester av risutfyllnader. Dessa lager kan med hjälp av fynd och 14C-datering dateras till 14-1500-tal.

		3124		Tunnbindaregatan, Bredgatan, Vattengatan		220-8940-97		421-5326-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1997		971017-971017		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av telekablar utfördes en förundersökning.
Schakten som grävdes 0,4 m breda och 0,3-0,4 m djupa berörde endast sentida sandfyllnader.

		3125		Västgötegatan, Holmbogränd		220-10427-97		421-6377-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1997		971125-971125		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av nedgrävning av optokabel utfördes en förundersökning. Det ca 20 m långa schaktet, som grävdes ca 0,5 m djupt och brett, berörde endast fyllnadsmaterial från äldre ledningsschakt.

		3126		kvarteret Dalkarlen		220-11154-97		421-1361-1998		UV Öst		Göran Tagesson, Pär Karlsson		1997		971124-971222		särskild undersökning		stadslager		true		nyare tid		glas, keramik, mynt		Med anledning av husbyggnation utfördes en schaktkontroll samt en arkeologisk undersökning.
Kvarteret Dalkarlen är beläget i centrala Norrköping, direkt söder om Holmen och Motala ström. Traditionellt sett ligger UO strax väster om äldsta medeltida centrum. Enligt historiska källor har UO omfattats av Norrköpings ekonomiska och industriella expansion och därmed sammanhörande kraftiga befolknings- och bebyggelsetillväxt från 1580-talet och under 1600-talet. Enlig en karta från 1640-talet ligger UO i ett kvarter mellan en gata och strömkanten. Efter Norrköpings brand år 1655 har en renässansplan lagts ut över staden som kommit att utplåna så gott som alla spår av den äldre stadsplanen.
Arbetet omfattade schaktkontroll i den västra delen av kvarteret, samt en undersökning av en stenkällare. Källaren har genom sin sneda orientering i förhållande till dagens kvartersstuktur preliminärt daterats till tiden före regleringen av staden, dvs senast 1600-tal. Källaren har förmodligen legat utmed den äldre gatan som finns redovisad på 1640 års karta.
Källaren var ca 12,5 x 5,0 m stor i sydöstlig-nordvästlig riktning och uppdelad i två lika halvor. Den var uppförd av tuktad natursten som fogats samman med lerbruk. Mellanväggen och den östra halvan kan förmodligen dateras till 17- 1800-tal, men den västra halvan var troligen uppförd under 1600-talets första hälft. Källaren har varit i bruk in i 1900-talets andra del. Den togs bort efter dokumentationen.
I området runt källaren var eventuella kulturlager helt utschaktade pga sentida aktiviteter. Enda undantaget var omedelbart nordost om källaren där kraftiga utfyllnads- och aktivitetslager, vilka bl.a innehöll glas, keramik och mynt, undersöktes. Lagren kan utifrån fynden preliminärt dateras till stadens expansionsskede, dvs 1500-talets slut och 1600-talet

		3127		Mjölnaren mfl		220-9650-97		421-624-1998		UV Öst		Lena Lindgren-Hertz		1998		980318-980325		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av nybebyggelse utfördes en arkeologisk förundersökning.
Kvarteret är beläget inom stadsdelen Nordantill i den västra delen av Norrköpings stadskärna. Redan vid en provundersökning 1982 konstaterades att Mjölnarens höglänta del utnyttjats för bebyggelse och som begravningsplats under medeltiden. Förundersökningens syfte var att bedöma i vilken utsträckning äldre lämningar i detta mycket speciella område berörs av en reviderad byggnadsplan i vilken byggnationen förläggs utmed Västgöte- och Tunnbindaregatorna. Förundersökningen klargjorde att partier inom arbetsområdet för den reviderade planen innehåller äldre lämningar men att fornlämningen berörs i mindre utsträckning än vid tidigare byggnadsplaner. Den del av arbetsområdet som ligger inom kv Trehörningen tillsammans med den del av kv Mjölnaren som ligger närmast Västgötegatan är i det närmaste helt utschaktad. Lagren domineras av raseringsmassor från den kända bebyggelsen som varit i bruk långt upp i tiden. Inom kv Trehörningen påvisades stadsbornas jordbruk inom stadsvaden. I ett senare skede orsakade Norrköpings expansion att odlingen av stadsjorden inskränktes och ersattes av bebyggelse. Sentida aktiviteter har dock varit så omfattande att en arkeologisk slutundersökning i detta område inte är meningsfull. Däremot innehåller den del av arbetsområdet inom kv Mjölnaren som ligger i den delvis kraftigt släntade sluttningen ner mot Västgötegatan intakta kulturlager och en tegelvälvd byggnad, vilka har stort värde för förståelsen av stadens äldre rumsliga organisation. Uppe på släntkrönet påträffades en tidigare okänd vattenfåra som har avgränsat de kända medeltida lämningarna från området kring Västgötegatan och stadsområdet med kvarnar och fisken nere vid Motala ström. Från ett något senare skede härstammar en tegelvälvd byggnad som grävts in i slänten och kulturlager i anslutning till denna. Byggnaden ligger indragen i kvarteret en bit från Västgötegatan. Den kan vara orienterad efter Västgötegatans äldre föregångare vilken på 1640 års karta har en oförklarad asymmetri i detta parti. Den planerade nybebyggelsen i sluttningen mot Västgötegatan berör således värdefulla spår av Norrköpings äldre stadsbild.

		3128		Händelö		220-3646-98		421-1759-1998		UV Öst		Lars Z Larsson		1998		980415-980415		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av planerad etanolanläggning utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.
Utredningen berörde ett cirka 0,3 km2 stort område NO om Norrköpings stad.
Generellt kan sägas att all mark inom utredningsområdet som ej är odlad ger ett skräpigt intryck med rikligt med ytliga markingrepp i form avbaningar och schaktningar. Den bebyggelse som redovisas på tryckta Ekonomiska kartan från 1980-talet under beteckningen Melby är idag bortschaktad och var en sentida etablering. Vid kontroll av lantmäterikartor var platsen för Melby obebyggd under 1600- och 1700-talen. Det ursprungliga Melby upptog i jordeboken år 1543 fyra frälsehemman och var belägen mellan Västerbyholm och Händelö längre norrut. Lantmäterikartorna visar att området i huvudsak tagits i anspråk som betesmark och de odlingar som finns där idag är sannolikt nyodlingar under 1800-talet.
Sammanfattningsvis föreslås inga vidare arkeologiska åtgärder.

		3129		kvarteret Dalkarlen		220-11154-97, 220-6147-98		421-1361-1998, 421-3542-1998		UV Öst		Göran Tagesson, Ann-Marie Hållans		1998		980503-981021		särskild undersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik, djurben, läderföremål, välling		Med anledning av husbyggnation utfördes en särskild undersökning.
Undersökningsområdet ligger i det medeltida Norrköpings utkant, söder om Motala ströms södra strömfåra och söder om Kvarnholmen. Detta var platsen för kvarnverksamhet redan under medeltiden och senare etablering av vapenfaktori, mässingsbruk mm under 1600-talets första årtionden. Frågeställningarna inför undersökningen har varit att för första gången i större skala studera urbanisering, bebyggelse- och konsumtionsmönster i Norrköpings stad, samt att studera det speciella, industrihistoriskt intressanta läget nära ett av Sveriges under stormaktstiden mest betydelsefulla bruksområden.
Den undersökta ytan är 305 m2 stor och för Norrköpings förhållanden osedvanligt välbevarad, både vad gäller bevaringsförhållanden och frånvaron av mer omfattande sentida störningar. Resultatet har kunnat indelas i tre huvudfaser.
Fas l omfattar tiden före bebyggelseetableringen. I nordvästra delen fanns ovan den sterila sanden ett område med flera sot- och kollager, varvade med påförda sandlager. Ovan detta fanns ett lager med skärvsten. C-14 dateringar från dessa lager kunde vid förundersökningen dateras till 1400-talet.
Fas 2 omfattar inga direkta bebyggelselämningar utan bestod främst av ett antal påförda och svagt kulturpåverkade mjälalager. Det tyder på ett medvetet ianspråktagande av området och en planering, möjligen inför en bebyggelseetablering. I områdets södra del fanns ett smalt stråk av grus och småsten på platsen för en i senare faser etablerad gränd. Sannolikt har vi här att göra med en äldsta föregångare, vilket visar att den senare huvudstrukturen i form av en diagonal grändsträckning ligger fast redan i fas 2. Tidpunkten för denna fas är oklar, men bör röra sig om tiden efter 1400-talet och före bebyggelseetableringen under 1500-talets andra hälft.
Fas 3 omfattar tomt- och bebyggelseetablering som kan sammankopplas med Norrköpings expansion under 1500-talets andra hälft och etablering som industristad under stormaktstiden. I skede 3a-b har nya mjälalager lagts ut i planerande syfte, samt en gränd och bebyggelserester norr och söder om denna. Norr och söder om gränden fanns spår av hägnad, i söder dessutom en grund tomtränna. Bebyggelsespåren utgjordes dels av hägnader som tolkas som djurfållor eller liknande, dels en byggnad i södra delen. I områdets norra del fanns flis- och barklager varvade med mjäla, som tolkas som rester efter ett vedupplag. I norra delen fanns två avfallsgropar, innehållande en mycket stor mängd välbevarade fynd, såsom keramik, djurben, läderföremål etc. I västra området fanns rester av en kontinuerlig bebyggelse i form av rester av fyra på varandra följande byggnader. Skedet tolkas som en äldsta bebyggelseetablering, dock i enlighet med de äldre strukturer som finns etablerade redan i fas 2. I skede 3c har en ny och kullerstenslagd gränd anlagts ovan de tidigare. En välbevarad byggnad har uppförts på tomten norr om gränden, på samma plats som det tidigare otydligt bevarade huset. Utanför denna fanns en smal brunn, som i ett senare skede använts bl a som latrin. I norra delen fanns fortfarande rester av ett vedupplag. Ovan skräpgropen i nordvästra delen har en ny byggnad uppförts, troligen belägen utmed en öst-västligt orienterad gata belägen strax norr om vårt undersökningsområde. Söder om gränden har den äldre byggnaden ersatts av ett nytt hus, där fynd av slagg från vällning visar att det rör sig om en smedja. Djurhägnaderna har ersatts av en kullerstensläggning. I västra delen har dock den äldre bebyggelsen i form av fyra byggnader på varandra helt kommit ur bruk och i stället har ytan belagts med omfattande utfyllnadslager.
I fas 3c har en tydlig förtätning av bebyggelsen skett, dock inom ursprungliga tomtgränser. De agrara inslagen har försvunnit. Fyndet av vällning kan tyda på att tomten har utgjort hemvist och produktionsplats för en hantverkare knuten till det år 1609 etablerade vapenfaktoriet, möjligen en pipvällare. Resultatet kan på så sätt i sin helhet sägas vara ett synbart utslag av den industrialisering som området genomgick vid 1600-talets början.
Fas 4 omfattar spår och lämningar från tiden efter 1655 års brand och den efterföljande regleringen av staden enligt en rutnätsplan. I undersökningsområdet har framför allt spåren av upp till en halv meter tjocka utjämningslager påträffats. I sydvästra hörnet kunde rester efter en byggnad konstateras. Det hade en orientering som tydligt avvek från de tidigare faserna men i stället väl överensstämde med den nya rutnätsplanen från tiden efter 1655, en plan som fortfarande gäller.

		3130		Smedstorp dubbelgård		220-5563-97, 220-5611-97				UV Öst, Östergötlands länsmuseum		Lars Z Larsson		1998		980505-980506, 980511-980512, 980604		särskild utredning		kvarn, fossil åkermark, gravfält, byggnadsminne, hålväg, kolbotten		true						Med anledningen av att föreslaget naturreservat och att ett bättre beslutsunderlag behövdes för ett säkerställande med en reservatsbildning utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.
Arbetet utfördes under 4 dagar i maj och juni 1998. Specialinventeringen resulterade i nyfynd av sju områden med fossil åkermark, en hålväg samt en kolbotten. Den fossila åkermarken har jämförts mot befintligt kartmaterial för att försöka få kännedom om tidpunkt för upptagande av åkrarna. Studierna har visat att åkrarna tagits upp före den första kartans publicering 1707. Sannolikt är de till största delen upptagna under medeltid. Vissa ytor kan även ha sitt ursprung i en uppodling under äldre järnåldern. Endast en detaljkartering kombinerad med provtagning kan ge svar på när de etablerats. De bör dock betraktas som lagskyddade fornlämningar.

		3131		Östnässja		220-6501-97		421-3752-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970626-970626		särskild utredning				true						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Platsen är belägen på en udde ut i Vättern där de sandiga jordarna dominerar. Fornlämningsmiljön präglas i stort av lösfynd från stenåldern. Ungefär 200-500 m öster om tomten är två skafthålsyxor registrerade, Nässja 19:1 och 25:1. De exakta fyndplatserna är dock okända. Fyndplatsen för en silverskatt, Nässja 21:1, bestående av 80 örtugsmynt från 1300-talet är belägen 600 m väster om platsen liksom Nässja 8:1 som utgörs av en högliknande stensättning.
Vid utredningsgrävningen drogs schakt på platsen för de planerade byggnaderna samt även för en tank och en brunn. Marken var till största del orörd och utgjordes av grusig morän med inslag av sten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3132		kvarteret Konstantinopel		220-4172-98		421-3026-1998		UV Öst		Lena Lindgren-Hertz		1998		9807-9808		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		vikingatid, medeltid, nyare tid		fiskben		Med anledning av planläggning för bostadsbebyggelse utfördes en arkeologisk förundersökning.

Kvarteret ligger centralt i Norrköpings stadskärna, mellan landsförsamlingens kyrka S:t Johannes och Motala Ström. Förundersökningen syftade till en analys och tolkning av kvarterets äldre lämningar mot bakgrund av stadens äldre rumsliga organisation och tidigare arkeologisk kunskap om Norrköping. Vid förundersökningen lades stor vikt vid det kronologiska förloppet, den rumsliga strukturen samt kulturlagrens karaktär och bevaringsgrad. Förundersökningen klargjorde att kvarterets kulturlager hade en mycket skiftande bevaringsgrad. Uppe på en höjdplatå vid kyrkan, i ett område som kan ha hyst Norrköpings bytomt var äldre kulturlager inte bevarade. Naturlig botten låg mycket ytligt. Spår av successiva pålagringar så som naturlig markhorisont, odlingslager, bebyggelseetablering och bebyggelseutveckling saknades. Information av central betydelse för analysen av den tidiga etableringens karaktär och senare utveckling är därmed förlorad. I hög grad uppvägs detta av resultaten från den låglänta delen av kvarteret vid Motala Ström. I denna del låg naturlig botten tre meter under nuvarande markyta. Det kulturlager som började bildas här i anslutning till strömmen under äldre medeltid saknar motsvarighet i Norrköping beträffande såväl ålder som komplexitet. 14C analyser gav fem samstämmiga dateringar till medeltid. Kulturlagerföljdens relativa dateringar följdes väl av 14C dateringarnas succesiva tyngdpunkt i 1100- 1200- respektive 1300-tal. Kulturlagren omspänner ett längre kronologiskt förlopp från tidig medeltid till tidig modern tid. De första spåren av verksamhet var finskiktade lager med lite träflis, fiskben och kol under en period när området sannolikt var sankt. I successiva pålagringar härefter ökade innehållet av träflis, huggspån och gödsel som tecken på ökad aktivitet i området. Lagren kan kopplas till bebyggelse på en av kyrkbyns gårdstomter, eller ha samband med andra aktiviteter som kvarndrift, fiske och handel. Lagersuccessionen fortsatte upp i yngre medeltid och Norrköpings stadstillblivelse. Lagren från den äldre stadstiden avslutades med kraftiga planeringslager vilka initierar ett nytt skede. I det nya skedet under tidig modern tid avtecknade sig stadsgårdarna tydligare och fyndmaterialet blev rikare.

		3133		Nygatan		220-9286-97		421-6379-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1998?				arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av teleledning utfördes en förundersökning. Det 70 m långa schaktet, som grävdes 0,4 m brett och djupt, berörde endast sentida sandfyllnader.

		3134		Gamla Rådhusgatan, Prästgatan		220-9653-97		421-6380-1997		UV Öst		Rikard Hedvall		1998?				arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av telekabel utfördes en förundersökning.
Det 100 m långa schaktet, som grävdes 0,3 m brett och djupt, berörde endast sentida sandfyllnader.

		3135		kvarteret Sällskapsdansen		220-6066-98		421-3942-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		981112-981113		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre bronsålder				Med anledning av industribyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning.
Delar av tomten tidigare undersökt 1990 och 1995.
Riksantikvarieämbetet undersökte 1990 en del av en boplats från yngre bronsåldern och 1995 gjorde
Norrköpings Stadsmuseum en förundersökning varvid fler boplatslämningar påträffades.
Inom den aktuella tomten finns ett impediment med skålgropar (Sankt Johannes 91:1).
Boplatsen ligger norr därom (Sankt Johannes 120:1).
5 schakt grävdes - tre i sydvästlig riktning och två i sydöstlig. Schaktens bredd var ca l ,6 m samt på ett ställe ca 4 m. I schakten påträffades 11 anläggningar av boplatskaraktär såsom stolphål och härdar, ugn, kokgrop och grop.

		3136		Kvarngatan, Kungsgatan		220-4480-98		421-3125-1998		UV Öst		Lena Lindgren-Hertz		1999?				arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid, äldre bronsålder				Med anledning av förläggning av fjärrkyla utfördes en förundersökning.
Ca 200 löpmeter schakt maskingrävdes i Kvarngatan och Kungsgatan i den västra delen av Norrköpings stadskärna söder om Motala Ström. Förundersökningen i samband med arbetet syftade till en analys och tolkning av bevarade kulturlager mot bakgrund av stadens äldre rumsliga organisation och tidigare arkeologisk kunskap om Norrköping. Undersökningsresultatet visade, trots att utschaktningsgraden var stor, att när kulturlager är bevarade innehåller de viktig information om den äldre stadens rumsliga utformning och kan dessutom ge helt oväntad ny kunskap.
Odlingen inom stadsvaden fortsatte långt upp i tid i stadsområdets västra utkant. Under 1600-talet kan en gles byggelseetablering påvisas. Denna föregår den kända, mer förtätade bebyggelsestrukturen från 1700- och 1800-talen och tidigarelägger stadsbebyggelsen i området med ett århundrade. I samband med omregleringen av området i ett rätvinkligt rutsystem utlades ett planeringslager för Kungsgatan på 1700-talet. Dessförinnan avtecknar sig nu, som ett resultat av undersökningen, en gles 1600-tals bebyggelse på ömse sidor om Motala Ström i den dåvarande stadens västra utkantsområde.
Ett oväntat och mycket intressant resultat var också att avsevärt mycket äldre lämningar i gynnsamma fall har bevarats i Norrköpings hårt exploaterade stadskärna. I sluttningen ner mot strömmen vittnade fyra kokgropar om en strandnära verksamhet under äldre bronsåldern. Läget vid Norrköpingsfallen kunde knappast ha varit mera strategiskt. Här avbröts vattentrafiken mellan det inre av Götalandskapen och Östersjön och båtar måste dras förbi på land. Kokgroparna tillför, genom att de påträffades på oväntad låg nivån över havet, en ny kunskap som har konsekvenser för synen på Bråbygdens äldre bronsåldersmiljö och placerar hällristningarna i ett förändrat landskap.

		3137		Vadstena, Nässja		220-11058-98		421-5810-1998		UV Öst		Annika Helander		1999		990520-990729		arkeologisk förundersökning		plats med tradition, grav, fyndplats, depåfynd		true						Med anledning av anläggandet av jordkablar och stationer utfördes förundersökningar på utvalda platser utmed sträckningen.

De registrerade fornlämningar som berördes var:
Nässja 6:1 "Galgbacken", en plats med tradition
Nässja 8:1 en stensättning
Nässja 13:1 fyndplats för skafthålsyxa
Nässja 14:1 fyndplats för "runda urnor innehållande brända ben"
Nässja 18:1 fyndplats för spjutspets av järn
Nässja 21:1 fyndplats för silverskatt ( 80 mynt från 1363 till 1389)
Nässja 26:1 fyndplats för grönstensyxa
Utmed sträckningen grävdes ett ca 0,80 m brett schakt på de nämnda platserna. Invid platsen för silverskatten användes en metalldetektor för att lokalisera eventuella metallföremål. Inget av arkeologiskt intresse påträffades dock vid undersökningarna.

		3138		Nässja		220-12850-99		585/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991104-991119		skadeinventering		gravfält		true		järnålder, nyare tid, medeltid		keramik (yngre rödgods), obränt ben		Med anledning av schaktningar som genomförts i närheten av fast fornlämning och inom fornlämningsområde, utan tillstånd från Länsstyrelsen, utfördes en arkeologisk skadeinventering och dokumentation.
Vid denna påträffades ett obränt ben inom fornlämningsområdet i anslutning till gravfältet Nässja 2:1 i schaktets Ö del, samt kulturlager som hör till Nässja bytomt i schaktets V del.

		3139		Östergötland		220-13952-99		422-6530-1999		UV Linköping		Lars Z Larsson		2000		000204-000214		särskild utredning				true						Med anledning av att en optokabel planeras att dras genom hela Östergötlands län från Krokek i norr vid Södermanlandsgränsen till Boxholm i söder vid Smålandsgränsen utfördes en utredning etapp 1.
För att kontrollera vilka områden som är känsliga ur fornlämningssynpunkt har en genomgång av fornminnesregistret samt viss kontroll av kartor och arkiv gjorts. Kabeln kommer till största delen förläggas till vägslänter men vissa partier kan komma att kräva att vägområdet lämnas. Det är då viktigt att veta om det finns risk för att fornlämningar skadas. Genomgången redovisar 88 platser där särskild kontroll krävs om vägområdet lämnas.

		3140		Ribbingshov		220-11110-99		617/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000316-000316		arkeologisk efterundersökning		gravfält		true		odaterat				Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en arkeologisk efterundersökning av Norra Vi 158:1. Fornlämningen består av ett gravfält med fyra högar och en stensättning. Skadegörelse hade genom schaktning skett på den västra sidan på högen belägen längst åt söder på gravfältet.
En sektion om ca 15 m togs upp med maskin och dokumenterades. Inga gravgömmor kunde konstateras, l högens norra del påträffades en härd, i vilken ett 14C-prov togs för datering. Efter genomförd undersökning byggdes en ny slänt upp med befintliga massor.

		3141		Norrköping, Linköping		220-9572-99		422-4530-1999		UV Linköping		Lars Z Larsson		2000		000320-000331		särskild utredning		boplats		true						Med anledningen av planerad förbättring av kraftförsörjningen för tågdriften på södra stambanan genom Östergötland och norra Småland utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Utredningen ska utgöra delunderlag i en planerad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som genomförs av Ekologigruppen AB i Stockholm.
Den förbättrade kraftförsörjningen ska ske genom att bygga ett nytt 130 kV-system med kraftledningar och transformatorstationer. Ledningen är planerad att löpa från Norrköping i norr, via Linköping och Mjölby söderut, till Jönköpings län. Den sammanlagda ledningslängden inom Östergötlands län uppgår till ca 10 mil och bredden intill 32 meter utmed vad som angetts vara huvudalternativet.
En specialinventering gjordes inom delsträckor inom Trehörna och Ekeby socknar. Vid inventeringen antecknades i Trehörna fem nya nummer (UV 4-8) och i Ekeby fyra (UV 1-4) varav en boplats utredningsgrävts 1997. Härutöver anvisades sammanlagt 11 objekt som lämpliga boplatslägen vilka bör utredningsgrävas.

		3142		kvarteret Mesen		220-3080-00		167/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000321-000321		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
Undersökningen motiverades av intilliggande fornlämningar. En stor del av tomten har varit bebyggd med ett hus med källare.
Vid undersökningen togs sex schakt upp med maskin. Schakten grävdes till orörd mark. Vid undersökningen påträffades inga dolda fornlämningar.

		3143		Skvallertorget		220-10937-99		502/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000522-000609		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för upprustning av Skvallertorget utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna övervakades schaktningar för omsättning av brunnar, ledningsdragning för el- och vatten samt schaktningar för en damm.
Vid förundersökningen konstaterades att inga lagskyddade fornlämningar i form av kulturlager eller byggnadslämningar berördes av arbetsföretaget. Vid platsen för dammen påträffades en del av en grund tillhörande ett 1800-talshus.

		3144		Rullerum, Hjältelöt		220-10940-90		532/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910129-910130		särskild utredning		stensträng, fossil åker		true		äldre järnålder?		tegel		Med anledning av Tele-rikskabel (opto), sträckningen Valdemarsvik - S:t Anna utfördes en utredning.
Två områden på sträckan bedömdes vid besiktningen kunna innehålla lämningar av antikvariskt intresse. Området utgörs av kuperad jordbruksbygd med åkrar och sankare partier omgivna av skogsbevuxna höjdryggar.
Område 1; Är beläget invid norra sidan av vägen direkt öster om Rullerums vägkors. Kabelsträckningen går här över en förhöjning i åkermark samt en flack platå i en beteshage, i anslutning till Rullerums bytomt ( åtminstone sedan 1695 enl. karta). Vid provschaktning i åkern påträffades tegel som troligen härrör från relativt sena byggnader på bytomten. I betesmarken verkade delar av området utfyllt med jord som hade tegelinblandning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades inom den ca 200 m långa sträckan.
Område 2; Är beläget omedelbart öster om vägen mellan vägkorsen vid Strand respektive Rosendal. Området består av ett flackare parti och en svag nordsluttning, i blandskogsbevuxen hagmark mellan vägen och ett större parti med berg i dagen. Provschakt drog i ledningslinjen 3 - 10 m från vägkanten.
I södra delen av område 2 påträffades en stensträng i ett av provschakten. Denna sträckte sig från berget och ca 13 m ut mot vägen. Strängen var störd där ledningsschaktet går fram varför detta ej kommer att påverka fornlämningen. Ca 15 m norr om stensträngen och ca 10 m öster om ledningsschaktet kunde ett förmodat odlingsröse skönjas i grästorven. Förutom stensträngen påträffades inget av arkeologiskt intresse i anslutning till ledningssträckningen.

		3145		Rök				1564/91		RAÄ		Ragnhild Fernholm, Bengt Elfstrand		1991		910318-910318		särskild utredning		runsten, vägbank, härd		true		vikingatid, medeltid, nyare tid				Med anledning av planer på en museibyggnad och en parkeringsplats i anslutning till Rökstenen utfördes en utredning.
Tre skäl motiverade en utredning:
1. Ev kunde runstenens ursprungliga plats återfinnas i form av stenfundament.
2. Eriksgatan har gått förbi väster om Röks kyrka.
3. Kyrkan ligger på en flack höjd som kan vara ett boplatsläge.
Vid utredningen påträffades rester efter en vägbank som torde vara den äldsta Eriksgatan.
Den består av en 2-3 m bred och 7 m lång stenpackning av 0,2 m stora tätt lagda stenar. I denna kom lite bränd lera.
Öster om vägbanken kom dessutom en härdrest.

		3146		Mossebo		220-13161-90		1665/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910423-910424		arkeologisk förundersökning		boplats		true		bronsålder?				Med anledning av vägbyggnation och sprängningsarbeten utfördes en utredning.
Undersökningsområdet är kuperat med omväxlande betes-, åker- och skogsmark samt partier med berg i dagen. De lägre partierna består av utdikad mossjord.
Den antikvariska kontrollen utfördes inom ett ca 500 m långt och 10 m brett område inom det planerade industriområdet, där en infartsväg ska byggas och inom ett ca 12.0 x 70 m sort område intill väg 66, där ett bergsparti ska sprängas bort för att öka insynen i området.
Den antikvariska kontrollen begränsades till de partier av exploateringsområdet som bedömdes vara av arkeologiskt intresse vid besiktningen. Vid arbetets utförande avbanades dessa partier med maskin ned till en steril nivå.
Nedanför en relativt brant sydsluttning i östra delen av den planerade vägsträckan, påträffades ett sotigt lager med inslag av skärvig- skörbränd sten och spår av bränd lera omedelbart norr om vägområdet. Detta parti utgörs av betesmark men har tidigare varit åker. De kulturpåverkade partier som påträffades i anslutning till vägschaktet utgjordes troligen av material som eroderat ned från en högre nivå, där en boplats bör vara belägen. Ovanför sluttningen norr om vägområdet finns en platå som utgör ett utmärkt boplatsläge. Ca 150 m österut ligger skärvstensröset Ringarum 348:1. Utbredningen av lagret kunde inte kontrolleras ingående då arbetet endast innefattade en antikvarisk kontroll av pågående arbeten.
I övriga delar av området påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Datering - Närheten till skärvstensröset, samt höjden över havet kan tyda på en datering till bronsålder.

		3147		Rök		220-3390-91				UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		910516-910521		särskild undersökning		vägbank		true		vikingatid, medeltid, nyare tid		järnfragment, djurben (tand)		Med anledning av uppförandet av en ny museibyggnad och parkeringsplats vid Rökstenen utfördes en arkeologisk dokumentation av den förmodade förhistoriska huvudvägen genom Östergötland.
Rökstenen har med stor sannolikhet stått vid denna väg.
En 12 m lång och ca 3m bred sträcka i nord-syd av en stenläggning framrensades under en ca 0,40 m tjock plogsula ovanpå lermark.
Stenarna var tätt lagda med de större stenarna mest i vägkanten samt mindre innanför, dessa bildade en plan vägyta.
En packning av småsten låg direkt under stenläggningen med ett några dm tjockt lager av förorenad lera mellan.
I vägbanken kom enstaka järnfragment, en djurtand. Vägen återställdes efter dokumentation och rekonstruerades ovanpå i parkeringsplatsens nuvarande markplan. Den stenlagda vägen är förmodligen från förhistorisk tid och slutade att fungera som huvudväg vid mitten av 1600-talet.

		3148		Stora Bjursholmen		220-6004-91		4351/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910823-910823		arkeologisk förundersökning		boplats		true		järnålder				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Exploateringsområdet, som utgörs av åkermark, ligger i direkt anslutning till fornlämning Rystad 206:1, en skålgropslokal. Vidare finns i närheten ett impediment med en hög, en stensättning samt 14 stycken skålgropar.
Vid förundersökning påträffades, invid det berg som gick i dagen, boplatsrester i form av härdar och stolphål. Ytterligare boplatsindikationer fanns omedelbart öster om Rystad 206:1 i form av en mängd upplöjd skärvsten.

		3149		Tallboda		220-13499-91		744/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911126-911126		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde		true						Med anledning av planerad GC-väg utfördes en förundersökning.
I samband med en undersökning 1988 påträffades boplatslämningar, Linköping 139:2, väster om den aktuella vägen. Boplatsen kunde vid denna undersökning ej begränsas utan kunde befaras fortsätta åt öster.
Vid den nu aktuella undersökningen drogs sammanlagt åtta schakt i den planerade GC-vägens sträckning. I den sydligaste delen av vägsträckningen var redan markberedning utförd i samband med byggnation. På grund av detta koncentrerades förundersökningen till den norra delen av vägsträckningen.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i samband med förundersökningen.

		3150		Ekströmmen		220-2546-92		3865/92		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1992		920331-920401		särskild utredning		boplats, grav		true						Med anledning av grustäkt utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningsområdet (UO) ligger på en 150-250 m bred, NÖ-SV, åsrygg i åkermark. Åsryggens högsta punkt ligger i SV ca 100 m NO om Rappestad 28:1 (gravfält). Från denna punkt sluttar åsryggen mot en väg i Ö, samt mot åker i S och N. På åsryggen har funnits en rest sten som var borttagen vid inventeringsrevideringen på 1980-talet.
N om UO finns ett väg/hålvägssystem, NO, SO och SV om UO finns gravfält och boplatsområden. Det finns m a o rikligt med fornlämningar runt omkring UO.
Sammanlagt drogs 11 schakt i åsens längdriktning, företrädesvis i dess S del. Schakten drogs längs krönet och ett stycke S om detta intill slänten mot åkermarken. Undersökningen visade åsens krön och högst belägna partier visade spår av förhistorisk bosättning, i form av stolphål, en stensamling och en stenpackning. Dessutom påträffades enstaka skärv- och skörbrända stenar. I åsryggens O-sluttning påträffades en omarkerad gravgömma och strax Ö om denna enstaka större stenar. Schaktningen avbröts vid gravens upptäckt och det gick därför inte att avgöra det eventuella gravfältets utbredning.
Innan vidare exploatering bör en arkeologisk förundersökning genomföras.

		3151		Kolstad		220-6695-92		7869/92		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1992		921019-921019		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av dragning av ny rikskabel mellan Svärtinge och Kolstad utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll vid en förmodad stenåldersboplats.
Området ligger i innersta delen av en havsvik som fanns där under stenåldern och delar av bronsåldern. De aktuella markpartierna är belägna mellan 20 och 30 m ö h på utskjutande sandtungor som ligger i anslutning till en ganska brant västsluttning på den dåtida östra sidan om havsviken. I den nuvarande åkerytan förekommer skärvsten. Nära en bäckravin vid torpet Sågen kom flera 0,20 m tj lager med olika färgskiftningar varav den understa var starkt brunfärgad. De övre lagren kan vara efter en fossil odlingsyta, möjligen från förhistorisk tid. Det understa bruna lagret innehöll enstaka skärvstenar och kan möjligen vara ett kulturlager från stenålder. Dock påträffades inga avslag eller andra artefakter i detta skikt. Några 100 m SÖ om schaktområdet hittades i åkerytan ett kvartsavslag.

		3152		Ringarums Prästgård		220-15255-91		552992		UV Linköping		Martin Skjöldebrand, Ann-Lili Nielsen		1992		921215-921215		särskild utredning				true						Med anledning av planerad ombyggnation av skola och parkering utfördes en utredning.
Vid besiktningen iakttogs ett möjligt förhistoriskt boplatsläge i åkern öster om kyrkan samt konstaterades att området mellan skolan och prästgården, samt omedelbart söder om kyrkan var antikvariskt känsliga och kunde dölja medeltida bebyggelselämningar.
Utredningen visade att områdena vid skolan och kyrkan helt saknade medeltida lämningar. Inte heller i åkern öster om kyrkan kunde någon förhistorisk aktivitet beläggas.
Inga fler arkeologiska åtgärder behöver vidtas i ärendet.

		3153		Staby		220-2874-93		2034-93		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1993		931015-931015		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		tidigneolitikum, vikingatid, medeltid, nyare tid		tegel, järnfragment, keramik (rödgods), flinta, kvarts		Med anledning av nytt spillvattensdike för en lertäkt utfördes en antikvarisk kontroll.
I det 6 m breda och 72 långa schaktet norr om bytomten, påträffades en härdbotten av skörbränd sten och en 2,5 m i diam stor oidentifierbar halvcirkel av ett centimetertjockt mörkt jordlager, samt ett äldre dike. Anläggningarna låg direkt under ett 0,40-0,60 m tj plöjskikt av mörkgrå något moblandad lera.
I plöjskiktet kom kraftigt rundnött tegel, järnfragment, glaserat rödgods och en flintbit, samt två kvartsbitar, varav en kan vara från stenåldern. Nivån är ca 40 möh då Roxen var en havsvik under denna tid.
Övriga fynd är sentida.
Anläggningarna i schaktet undersöktes och borttogs.

		3154		Skäftesfall		220-10577-93		516/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931104-931104		särskild utredning				true						Med anledning av en tilltänkt byggnadsplan utfördes en arkeologisk utredning.
I planen är 11 tomter utlagda. De är belägna i 1,5 rad i Ö-V riktning och på nivåer av 35-50 möh. Området ligger i en väst-sluttning ned mot Glan och har ett utmärkt läge för stenåldersboplatser. Vid länsstyrelsens besiktning av området i oktober 1993 hittades fynd i en åker omedelbart N om området, som kan indikera en boplats.
I planområdet grävdes 14 schakt inom det tänkta exploateringsområdet. Samtliga schakt utom 2 saknade boplatsindikationer. Dessa två schakt var belägna i planområdets NÖ del (tomt l och 3) en ängsmark som tidigare varit åker. I dessa två schakt påträffades rester av brand, möjligen utplöjda härdar, i schakt 4 en närmast halvcirkelformad figur av kol och sot. Dessutom fanns en större utbredning naturligt järn i klumpar och ett par mörkfärgningar.
Resultatet talar inte för att en boplats ligger inom planområdet det är snarare frågan om röjningsbrasor eller skogsbrand. För säkerhets skull togs dock C-14 prov för analys.

		3155		Viberga		220-10985-93				UV Linköping		Mats Larsson		1994		940118-940118		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad stugby utfördes en förundersökning.
Det aktuella området är beläget strax söder om Risinge 30:1 som är ett gravfält med totalt 8 fornlämningar. Syftet var att undersöka huruvida ytterligare gravar fanns inom området. Topografiskt ligger området i en kraftig sluttning åt söder. Sammanlagt grävdes två schakt med en längd av totalt 38m. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Området var i sen tid planerat och tjocka lager med fyllandsmassor påträffades.

		3156		Ekängen				413-4030-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1994?		940315-940316		särskild utredning		husgrund, fossil åker, grav, fornlämningsliknande lämning		true						Med anledning av fördjupad översiktsplan genomfördes en utredning etapp I i form av inventering, kartstudier och byråinventering.
Inom det aktuella utredningsområdet föreligger få registrerade fornlämningar. De som finns utgörs av osäkra (eller borttagna) stensättningar samt odlingsrösen. I nära anslutning till utredningsområdet finns ett gravfält (Rystad 46:1).
Söder om Ekängen vidtar ett omfattande område med gravar och stensträngar.
Vid fältinventeringen rådde optimala besiktningsförhållanden med stora ytor öppna. Inga boplatsindikationer kunde identifieras. Inga koncentrationer av t ex skärvig sten påträffades. I områdets södra del, söder om Stensätter, påträffades en äldre långsträckt syllkonstruktion. Rest efter lada?
Kartstudierna lämnade inga uppgifter om äldre bebyggelse inom utredningsområdet. Ovan nämnda syllkonstruktion kunde inte identifieras på 1700-tals kartorna.
I norra delen av utredningsområdet bör röjningsröseområdet (Rystad 54:1) inte medtagas i en kommande planering. Inom detta område iakttogs dels rösen men även röjda äldre åkerytor.

		3157		Lilla Fålåsa		muntligt		246/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Hans Persson		1994		940408-940426		särskild utredning		husgrund		true						Med anledning av anläggande av kälkbacke utfördes en utredning.
UO var beläget intill gravfältet Rappestad 17:1.
Fornlämningen skulle inte komma att beröras av kälkbacken.

		3158		Häjla		220-13846-92		354/93		UV Linköping		Lars Z Larsson		1994		940422-940422		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true						Med anledning av ny luftledning för högspänningskabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll. 
Vid tidigare utredning av sträckan konstaterades att sträckan bör stå under antikvarisk kontroll vid exploatering. Vattenfall hade på förslag att placera några stolpar på berghällar i åkermark. Dessa var nu renborstade av Vattenfall och en antikvarisk kontroll gjordes varvid en tidigare okänd älvkvarnsförekomst påträffades. Förekomsten bestod av l älvkvarn cirka 7 cm diam och l cm dj. Stolpen kommer istället att placeras vid infartsvägen. Övriga hällar som kontrollerades innehöll inga fornlämningar.

		3159		V. Torp		220-5712-93		130/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940531-940602		arkeologisk förundersökning		grav		true		äldre järnålder		Keramik (äldre järnålderstyp), brända ben, slagen kvarts		Vid uppsättande av vattenskål för hästar och framdragande av vattenledning skadades Rystad 64:1, registrerad som en kvadratisk stensättning, av markägaren 1993. Vid förhandlingar mellan länsstyrelsen och markägaren träffades en uppgörelse innebärande att en skadedokumentation och en efterundersökning av fornlämningen skulle göras, bekostad av markägaren.
Vid undersökningen kunde en intakt stenpackning rensas fram Ö om skadepunkten. Det visade sig att det var fråga om ett flertal låga stensättningar som helt eller delvis överlagrade varandra. Samtliga bestod av en 2 m i diam stor central rund stenkrets med ca 0,5 m stora stenar och hade bräm av knytnävsstora stenar. Brämen överlagrade varandra på ett sådant sätt att det exakta antalet gravar inte gick att fastställa. Gravkomplexet fortsatte mot V och någon gräns gick inte att fastställa. Liknande överlagring och anläggningstäthet kunde konstateras bl.a. vid de stora undersökningarna vid Gärstadsverken 3 km SV om undersökningsområdet, där flera hundra gravar av samma typ undersöktes 1976 och 1980-81. Den skadade graven hade fått halva brämet och två stenar i den centrala stenkretsen bortplockade. Gravens centrum grävdes ut, varvid spridd keramik och mindre flisor brända ben påträffades. Övriga gravar frampreparerades och dokumenterades i plan men undersöktes inte. Då det kunnat konstateras att större delen av fornlämningen var intakt avbröts arbetet och fornlämningen återställdes istället.
Gravkomplexet anslöt direkt i norr till en fägata och ett fragmentariskt stensträngssystem, vilket karterades i samband med undersökningen. Norr om stensträngarna finns ett område med äldre fossil åker. Efter undersökningen återställdes området av markägaren och vattenledningen flyttades.

		3160		Stora Börsjö, Risinge, Lotorp		220-5860-94		321/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940602-941020		särskild utredning		torp		true		nyare tid				Med anledning av en planerad dragning av telekabel utfördes en arkeologisk utredning.
Den planerade sträckningen var förlagd till största delen i skogsmark, ca 45-70 m ö h. Den passerade två torplägen, varav ett (Eneroten, Risinge 55:1) är infört på ekonomiska kartan. Torpet Tallroten, strax S om Eneroten är ej registrerat som fornlämning. Schaktet passerade även lämningarna efter värdshuset vid Börsjö bruk. På den del av sträckan som är förlagd till skogsmark N om torpet Eneroten iakttogs utmärkta lägen för stenåldersboplatser. Dessa kom dock ej att beröras schaktningen varför de ej undersöktes närmare.

		3161		Fröstad		muntligt		472/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940914-940914		arkeologisk förundersökning		fornlämningsliknande bildning?		true						Med anledning av uppförande av bostadshus utförds en arkeologisk förundersökning. Ingen fornlämning fanns registrerad i hagen. Omedelbart norr om hagen finns fornlämning Rystad 137:1 antecknad. Denna består dock endast av en anteckning om en borttagen recent kvickrotshög.
Inne i hagen kunde vid besiktning en svängd stenterrass iakttas liksom en fyrsidig terrass på en lägre nivå. Detta i kombination till närheten till stensträngssystemen och hagens läge i förhållande till dessa gjorde att en arkeologisk förundersökning på lokalen blev aktuell.
Vid förundersökningen upptogs tre schakt över de ovannämnda terrasserna utan att något av arkeologiskt intresse påträffades.

		3162		Häckenäs		220-12298-94		662/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941206-941206		arkeologisk förundersökning		pest-/kolerakyrkogård		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för elkabel till vindkraftverk utfördes en antikvarisk kontroll. Vid denna påträffades en mörkfärgning i anslutning till kolerakyrkogården. Nedgrävningens innehåll berördes inte av schaktningsarbetet.

		3163		Kimme		220-13894-94		421-6553-1994		UV Linköping		Tom Carlsson		1994		941219-941219		arkeologisk förundersökning		grav, skålgropar, fossil åker		true		odaterat				Med anledning av planerad utökad bergtäkt utfördes en förundersökning.
Inom undersökningsområdet fanns två registrerade fornlämningar: Rinna 261:1-5 Rinna 262:1. För att undersöka om det fanns fler fornlämningar och för att begränsa lämningarnas utbredning inom området togs ett flertal provschakt upp. Detta gjordes dels i anslutning till högen och skålgropslokalen, dels på en yta som bedömdes vara lämplig för förhistorisk bebyggelse.
I ett schakt strax öster om högen påträffades lämningar efter årderspår. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Tolkning: sannolikt har området mellan skålgroparna och storhögen nyttjats som åker under förhistorisk tid.

		3164		Piparebo		220-4544-95		421-3662-1995		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995?				särskild utredning		gravfält		true		odaterat				Med anledning av detaljplanering utfördes en utredning, etapp 1.
Utredningen utgjordes huvudsakligen av kart- och arkivstudier kompletterade med en besiktning på platsen. Kart- och arkivstudierna påvisade ett antikvariskt intressant område söder om ett mindre gravfält (Rappestad 4:1) där marken enligt kartmaterialet beskrevs som stenbunden och en större mängd "rundlar" fanns inritade på kartorna. Området har använts huvudsakligen som hagmark sedan slutet av 1600-talet. Vidare påträffades på kartmaterial från 1696 två tidigare okända torp/gårdar i vad som numera är Rappestad samhälle. Dessa tomter berörs dock ej av exploateringen.
Vid den uppföljande besiktningen anfördes ytterligare två platser som på topografiska grunder misstänktes kunna rymma boplatser eller gravfält.

		3165		Nykvarn, Gärstad, Ekängen		220-2052-95		248/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		9500508-950712		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av ny elkabel längs Ekängsvägen utfördes en antikvarisk kontroll. Kabelsträckningen berörde inte direkt någon fornlämning men då Rystad 38:1 (stensättning), Rystad 238:1 (skålgropslokal) och Rystad 49:1 (hällristningslokal) berördes perifert, ansågs kontroll vara befogad.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.

		3166		Algustorp		220-7987-95		514/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950719-950719		särskild utredning				true						Med anledning av grus/bergtäkt utfördes en utredning och specialinventering.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3167		Gärstad		220-12243-95		421-3039-1996		UV Linköping		Annika Helander		1996		960514-960514		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		nyare tid				Med anledning av lerbrytning utfördes en förundersökning.
Det planerade exploateringsområdet var beläget i åkermark direkt norr om ett impediment med ett gravfält, Rystad 36:1. Gravfältet utgörs av en hög, en domarring och ca tre resta stenar. Enligt fornlämningsregistret är högen ca 10 m i diameter och har en mittsvacka och domarringen, som är ca 12 m i diameter, bestod ursprungligen av 11 klumpstenar varav nio återstår. En rest sten lutar i 45 graders vinkel och övriga eventuellt tidigare resta stenar är nu omkullfallna. Ungefär 200 m öster om det aktuella området finns Staby bytomt.
Vid förundersökningen drogs sex schakt från impedimentets fot och norrut i det ca 80x30 m stora området. En härd av recent karaktär, som undersöktes och borttogs, påträffades i ett av schakten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen.

		3168		Risinge		220-11721-93		421-1076-1995		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1995		950315-950331		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, boplats, torp, grav, tegelindustri, färdväg, gruvområde, fyndplats		true		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid		stenyxa		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.
Området ligger i ett sprickdalslandskap. Höjden över havet varierar mellan 40 och 60 meter.
Inom det aktuella området fanns inga registrerade fornlämningar sedan tidigare. Vid specialinventeringen påträffades fyra boplatser av stenålderskaraktär, sex stensättning, varav fem är osäkra, fyra by-/gårdstomter med medeltida namn, tre torplämningar samt en stenyxa. Även nio möjliga lägen för boplatser registrerades.

		3169		Översätter, Lin		220-10135-95		421-4961-1995		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995		951023-951030		särskild utredning, arkeologisk förundersökning		boplats, grav, tegelindustri		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av omläggning av väg utfördes en arkeologisk förundersökning av samt en arkeologisk utredning, etapp 2.
Sammanlagt grävdes 38 sökschakt fördelade på 24 på Risinge 284:1 och 14 vid Översätter. Vid Risinge 284:1 misstänktes en boplats, sannolikt från stenålder kunna finnas. I 3 av schakten påträffades diffusa boplatslämningar i form av en mörkfärgning, två sotfläckar samt ett tunt lager kulturpåverkad lera. Detta lager bestod av sotfärgad lera med enstaka kolbitar och enstaka skärviga och skörbrända stenar. Inga fynd påträffades. Vidare undersökning att detta lager ger sannolikt ingen ytterligare information om dess kontext.
I övriga schakt påträffades endast en anläggning av boplatskaraktär. Denna var en sotig grop innehållande bränd lera. Dess läge (invid ett numera rivet, sentida bostadshus) samt att inga fler anläggningar påträffades gör att gropen sannolikt är recent.
Vid Översätter grävdes 14 schakt, varav 10 i hagmark och fyra på impediment. I de senare påtäräffades, sannolikt förhistoriska, anläggningar i tre schakt. Anläggningarna bestod av stensamlingar och stenpackningar av såväl skärvig som skarpkantad sten, 0,2-1 m stora. Vissa förtätningar i stensättningsliknande koncentrationer kunde iakttas även om stenpackningar i några fall var för gles för en otvetydig gravtolkning. En alternativ tolkning är att de påträffade anläggningarna är förhistoriska odlingsrösen. Stenpackningen återfanns även i ett schakt där ingen sten syntes i ytan. Utredningsgrävningen försvårades av att ett bitvis tätt rotsystem förhindrade schaktningen (och därmed onödig skada på skogen). En arkeologisk förundersökning behövs innan vidare exploatering, bl a för att klargöra fornlämningens karaktär och storlek.
I hagmarken grävdes schakten främst längs med och tvärs över naturligt bildade avsatser och höjder. Inte i något av schakten påträffades anläggningar eller fynd av antikvariskt intresse.
Utredningen avslutades med en fördjupad arkivstudie kring Översätters tegelbruk. Härvid framkom att tegelbruket varit i bruk (sannolikt) från slutet av 1500-talet (och åtminstone från 1618 då Finspångs slott började uppföras) och fram till 1914. Tegel från Översätter ingår i bl a Finspångs slott och hospital, Ekmanska skolan i Finspång samt i Risinge kyrka.

		3170		Falla		220-2739-97		421-1998-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		970414-970610		särskild utredning		milstolpe, gränsmärke		true		odaterat				
Med anledning av vägomdragning utfördes en arkeologisk utredning, etapp l. Arbetet är en komplettering till en tidigare utförd utredning som utfördes 1995.
Den arkeologiska utredningens första etapp bestod av kart- och arkivstudier följt av specialinventering i fält. Tidigare fanns 2 registrerade fornlämningar inom området bestående av en milstolpe (Risinge 49:1) och en sentida upprest sten (Risinge 124:1). Vid specialinventeringen antecknades 21 nya nummer (UV 10-30) bestående av 8 platser för torp, 3 platser med fossila åkrar, 2 skjutskårar, l gränssten, 3 by-/gårdstomter, l plats för varggård, l område med skärpningar, l plats med tradition och l möjlig grav. Dessutom anvisades 10 lämpliga boplatslägen (Objekt X - XIX) vilka bör utredas vidare vid eventuell exploatering för att kontrollera om fast fornlämning berörs.

		3171		Gusum, Alboga		220-2627-97		217/97		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1997		970415-970415		särskild utredning		tegelindustri, bytomt/gårdstomt		true		högmedletid, nyare tid				Med anledning av schaktning för optokabel utfördes en utredning.
Utmed sträckan finns två registrerade fornlämningar, rest av tegelugn och bebyggelselämningar. Dessa lämningar kom ej att beröras av schaktningen och inga ytterligare fornlämningar eller fynd påträffades.

		3172		Stensätter		220-2757-97		193/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		970421-970425		arkeologisk förundersökning		skålgropar, grav		true		bronsålder, järnålder		keramik (till trefotsgryta), brändt ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning. Exploateringsområdet upptar en yta av ca 20 000 m2 och i dess södra kant intill Roxens strand ligger ett gravfält, Rystad 46:1. Vid en förundersökning påträffades en skärvstenshög och två stenblock med älvkvarnar
Förundersökningen utfördes med provschakt samt okulär besiktning av terrängen. I provschakten påträffades inga dolda lämningar förutom den skärvstenshög som påträffades i områdets centrala del. Skärvstenshögen ligger på en höjd av ca 40 möh. Vid denna nivå finns flera andra, sedan tidigare kända, fornlämningar i och i trakten kring Ekängen. I skärvstenshögen fanns sot, kol och brända ben vilket medför att den kan utgöra en grav.
De två stenblocken med älvkvarnar (skålgropar 18 + 3 st.) ligger strax nordväst om skärvstenshögen. Tillsammans påvisar lämningarna aktiviteter under bronsålder-järnålder.
I övrigt kan nämnas att det finns en naturlig terrassering i öst-västlig riktning, tvärs genom hela undersökningsområdet. Terrasseringen har förstärkts med större och mindre stenar möjligen för att undvika jordflytning vid brukning av mark. Dateringen av terrassförstärkningen är oviss då inga daterande fynd eller lämningar påträffades i det provschakt som grävdes genom den.

		3173		Ölstad, Viberga		220-11245-97		706/97		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1997		971222-971222		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av anläggande av en ny maskinhall utfördes en arkeologisk förundersökning i form av provschaktsgrävning.
Anledningen var att byggplatsen låg i kanten av fornlämningsområdet tillhörande Risinge 30:1, som består av ett gravfält med åtta registrerade stensättningar.
Vid förundersökningen grävdes tre parallellt liggande schakt med en längd av ca 10 meter. Schaktbredden var ca 1,50 meter och hade ett djup av ca 0,5-1,5 meter. Det visade sig snart att området i sen tid använts som soptipp främst med tanke på att det under grusplanen påträffades ett recent lager med skräp. Under detta påträffades steril lera. De recenta störningarna var mestadels ca 0,2 meter djupa men gick på vissa delar av området ned till ett djup av ca 1,2 meter.
Vid förundersökningen hittades inget av arkeologiskt intresse.

		3174		Finspångs golfklubb		220-601-98		91/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980311-980311		särskild utredning				true						Med anledning av utbyggnad av golfklubb utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning.
Sökschakten drogs på högre belägna platåer inom det aktuella området. De utvalda platserna utgjordes av sju utslagsplatser eller greener. På varje plats drogs två schakt med en längd av ca 10-12 meter ned till ett djup av 0,3-0,5 meter. Jordmånen varierade kraftigt mellan lera och lerblandad mo.
I de 13 sökschakten med en sammanlagd längd av ca 140 meter påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3175		Korpetorp, Kalvö		220-12274-97		421-464-1998		UV Öst		Lars Z Larsson		1998		980605-980605		särskild utredning		husgrunder, torp		true						Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk utredning etapp l, utmed en cirka 1,2 km lång sträcka.
Den arkeologiska utredningen utfördes i form av specialinventering utmed kabelsträckan. Inga fornlämningar påträffades i den planerade linjen för kabeln. I anslutning till ledningen påträffades dock tre husgrunder och bebyggelselämningar efter ett torp kallat Kristineberg.

		3176		Nordanvindsvägen		220-8000-98		471/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981104-981104		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga dolda fornlämningar påträffades.

		3177		Mossebo		220-9233-98		421-5606-1998		UV Öst		Anna Ulfhielm		1998		981124-981124		arkeologisk förundersökning		fyndplats, torp, källa		true						Med anledning av att ny telekabel skulle läggas ner utfördes en antikvarisk kontroll.
Totalt berörde kontrollen en sträcka på ca 450 m.
Från norr, förbi källan och husgrunderna ska kabeln plöjas ner antingen mitt i vägen eller i dess kant. Då källan ligger tre meter från vägkanten kommer den inte att beröras av kabeln. Även husgrunderna ligger ca 3-5 m från vägkanten och berörs inte heller av kabelnedläggningen. Söder om husgrunderna har området förändrats sedan slutet av 1970-talet då den Ekonomiska kartan är gjord. Större delen av det område där den tänkta kabelsträckningen ska dras, är nu väg. Bergklacken väster om vägen är en bergtäkt med stora upplag av krossat grus. Även öster om vägen, där stenyxan är påträffad, ligger högar med krossat grus på den f d åkern. Kabeln grävdes ned i vägkanten, där det endast fanns makadam från vägbygget. I söder avviker kabeln från vägen, där den går över åker och ett impediment. Endast 15 m från utgångspunkten i söder, på impedimentet, ansågs nödvändig att kontrollera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen, varför området bör kunna lämnas utan ytterligare åtgärder.

		3178		Kåvetorp		220-8775-98		517/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1999		990409-990409		arkeologisk förundersökning		grav		true		järnålder				Med anledning av nybyggnation av villafastighet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av sökschaktsgrävning.
Sammanlagt drogs 15 schakt med en bredd av ca 1,6 m och en längd av 2-3 meter med ett djup av 0,20-0,30 m.
Platsen för huset, garage, trekammarbrunn och infiltreringsbädd låg i en sänka där marktypen bestod av styv lera. I denna del av området fanns inget av arkeologiskt intresse i schakten. Vid den tänkta tillfartsvägen till fastigheten drogs två schakt uppe på en östligt sluttande höjdsträckning där marken bestod av mo/mjäla.I det ena schaktet påträffades en tät stenpackning i hela schaktets längd, ca 2,5 meter. Stenpackningen bestod av 0,10-0,25 meter stora naturstenar, men även inslag av skörbrända stenar.
Den planerade tillfartsvägen flyttades ned från höjdsträckningen till svackan, där inga fornlämningar påträffades.
Med tanke på packningens placering på höjdsträckningen samt de omgivande fornlämningarna Rystad 169:1 och 170:1, som består av gravar, blir tolkningen att den påträffade stenpackningen tillhör en stensättning. På samma höjdsträckning finns flera sannolika stensättningar som inte är registrerade.
Den troliga stensättningen samt intilliggande gravar har tillsvidare fått fornlämningsnummer ÖLM 3.
Inga ytterligare åtgärder föreslås.

		3179		Rinna		220-1972-99		180/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990506-990506		särskild utredning				true		äldre järnålder				Med anledning av byte från luftledningar till jordledningar utfördes en utredning.

Den totala sträckan med ledningar som omfattades av ärendet var ca 1 km. Utredningen genomfördes med såväl kartstudier som besiktning och samråd i fält. Syftet med utredningen var att i möjligaste mån styra kabelsträckningen förbi ur fornlämningssynpunkt känsliga områden och att bedöma vilka delar av sträckningen som krävde vidare antikvariska åtgärder. De kända fornlämningar som riskerade att beröras av arbetsföretaget var Rinna 36:1, 40:1, 41:1 och 42:1.
Efter genomförd utredning kunde det konstateras att huvuddelen av sträckningen inte riskerade att beröra fornlämningar. Ett parti av sträckan kunde genom en alternativ sträckning styras undan för att undvika fornlämningsområdet runt Rinna 40:1 och 41:1. Två platser utmed kabelns sträckning krävde enligt Östergötlands länsmuseum vidare antikvariska åtgärder. Det ena är ett stolpbyte inom fatigheten Rinna 1:18 och det andra är schaktning för nedläggande av kabel inom fastigheten Rinna 1:13. Platserna för den antikvariska insatsen och den nya kabelsträckningen visas på bifogad karta.
Östergötlands länsmuseum föreslår att en arkeologisk förundersökning genomförs i samband med arbetet vid dessa platser.

		3180		Tjurtorp		220-8642-97		421-6618-1997		UV Öst		Pia Nilsson		1999		990527-990527		arkeologisk efterundersökning		torp		true		nyare tid				Med anledning av att två befintliga stolpplatser byggts om, en stolpe raserats och två nya stolpplatser byggts utfördes en arkeologisk efterkontroll längs ett parti av högspänningsledning BL6S6 vid Tjurtorp, Röks socken, Ödeshögs kommun, Östergötland.
En mindre väg som förstärkts och nu används av fordon till vägbygget skär genom en torplämning, Rök 95:1, har också kontrollerats.
Inget av de ovan nämnda ingreppen bedöms, enligt UV, ha skadat någon fornlämning eller annan kulturhistorisk lämning.

		3181		Rinna		220-7102-99		343/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990629-990629		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av byte från luftledningar till jordledningar utfördes en förundersökning.
Två platser var föremål för undersökningen. Det ena var ett stolpbyte inom fastigheten Rinna 1:18 och det andra är schaktning för nedläggande av kabel inom fastigheten Rinna 1:13. Vid stolpbytet togs att ca 1 x 1 m stort schakt upp. Omedelbart under torven påträffades morän. Kabelschaktet löpte ca 30 m, hade ett djup om ca 0,6 m och en bredd om ca 0,5 m. Även här påträffades morän direkt under torven.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i något av schakten.

		3182		Syntorp		220-3459-99		183/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990715-990715		särskild utredning		torp		true		nyare tid				Med anledning av fortsatt bergtäkt utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.
Syftet var att fastställa om fast fornlämning kom att beröras av fortsatt täktverksamhet.
Inom området finns en registrerad fornlämning, Ringarum 212:1. Denna utgörs av två husgrunder. Förutom denna fornlämning påträffades ingenting som föranledde några vidare antikvariska åtgärder.
Under förutsättning att områdets östra del, där Ringarum 212:1 är belägen, inte berörs av utvidgningen har Östergötlands länsmuseum ur kulturminnessynpunkt inga invändningar mot planerad täktverksamhet.

		3183		Näsby		220-12936-99		609/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000125-000125		särskild utredning		boplats, husgrund		true		odaterat				Med anledning av planerad småhusbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.

Inom det tänkta exploateringsområdet finns en registrerad fornlämning, Rystad 272:1. Denna är känd av exploatören och kommer inte att beröras av husbyggnationen.
Utredningen motiverades av områdets topografi och kringliggande fornlämningar bl a skålgropslokaler. Syftet med undersökningen var att ta reda på om dolda fornlämningar skulle beröras vi en exploatering. Undersökningen genomfördes genom såväl kart- och arkivstudier som sökschaktsgrävning.
Vid undersökningen påträffades ett stenskott stolphål i områdets nordöstra del. Detta låg inom det område som enligt ansökan till Länsstyrelsen ej skulle påverkas av exploateringen, i övrigt påträffades inget som talar för att någon dold fornlämning är belägen inom exploateringsområdet. I områdets västra del påträffades Roxens gamla bottensand.
Sålunda anser undertecknad att inga vidare arkeologiska åtgärder är nödvändiga innan exploatering får ske. Detta under förutsättning att områdets nordöstra del fredas enl bifogad karta.

		3184		Gärdslätt Västergård		220-482-00		45/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000223-000223		arkeologisk förundersökning		stensträng		true						Med anledning av uppförandet av ett bostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsgrävning.
På tomten drogs sju schakt med en sammanlagd längd av ca 45 m. Schakten var 1 m breda och grävdes till ett djup av ca 0,3 m.
Vid platsen för bostadshuset och garaget drogs långschakt med en längd av ca 10 m och med ett mellanrum av ca 7 m. På baksidan av bostadshuset drogs ytterligare ett schakt med en längd av ca 5 m. Utmed den planerade avloppsledningen drogs två schakt dels där ledningen korsade den gamla riksvägen och dels där avloppsbrunnen skulle ligga. Det intilliggande fornlämningsområdet (Rinna 159:2) kom inte att beröras av schaktningarna.
Den nuvarande och den gamla landsvägen gick parallellt med varandra inom den aktuella tomten och mellan dessa vägar löpte en tidigare oregistrerad stensträng. Strängen hade en längd av ca 30 m, en bredd av 1-1,5 m och en höjd av ca 0,2-0,4 m. Den var enskiktad och bestod av enradiga stenar 0,2-0,6 m stora, i stensträngen fanns även ett markfast stenblock ca 1,5-2 m stort.

		3185		Vrinnevi gård		220-4393-00		244/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000426-000426		arkeologisk förundersökning		fornlämningsliknande bildning		true						Med anledning av ombyggnad av ett ridhus utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området är rikt på fornlämningar och intill undersökningsområdet finns ett flertal lämningar som utgörs av älvkvarnsförekomster (Sankt Johannes 15:1-2 och 41:1). På en intilliggande höjdsträckning finns flertalet både större och mindre gravfält.
Vid förundersökningen drogs fyra schakt på platsen för den nya utbyggnaden. I schakten påträffades endast fyllnadsmassor ned till ett djup av ca 0,5-0,8 m. Fyllnadsmassorna lades ut för att jämna till marken inför anläggandet av det befintliga ridhuset. Under massorna kom steril sandblandad lera.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs inför anläggandet av det nya ridhuset.

		3186		Näsby gård		220-5295-00		299/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000530-000531		arkeologisk förundersökning		stensträng, boplats		true		odaterat				Med anledning av uppförandet av ett vindkraftverk med tillhörande transportväg utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sträckan för transportvägen var ca 600 m lång och ca 4 m bred. Platsen för fundamentet till vindkraftverket var 10 x 10 m stort. Både transportvägen och platsen för fundamentet var placerade i åkermark.
Det aktuella området ligger i en mycket fornlämningsrik trakt och strax intill platsen finns flera registrerade fornlämningar vilka främst utgörs av stensträngssystem och röjningsrösen.
Vid den arkeologiska förundersökningen öppnades 34 schakt. Schakten var mellan 5 och 10 m långa, 1,50 m breda och mellan 0,20 och 0,35 m djupa.
Vid platsen för fundamentet öppnades en yta om 10 x 10 m. l den påträffades två härdar och tio stolphål. En av härdarna var 2x1 m och den andra 0,60 m i diameter. Båda härdarna innehöll sot, kol och skärvsten. Stolphålen var mellan 0,20 och 0,50 m i diameter, några var stenskodda. Troligen ingår stolphålen och härdarna i en huskonstruktion. 14C-prov har tagits i en av härdarna.
Platsen för fundamentet flyttades ca 20 m åt nordväst. Två schakt öppnades varvid en större nedgrävning framkom. Nedgrävningen var ca 3 m i diameter och innehöll sot och kol. Dess nedgrävningskanter var mycket skarpa. Platsen för fundamentet flyttades, ytterligare ca 20 m åt nordväst. Tre schakt om vardera 10 m togs upp och inga lagskyddade fornlämningar påträffades.
Längs sträckan för transportvägen öppnades schakt var 10:e meter. Inga lagskyddade fornlämningar påträffades, förutom i ett schakt i den sydvästra delen. En stenpackning ca 10x3 meter låg 0,30 m under marknivån. Stenpackningen var tätt lagd med 0,05-0,15 m stora stenar varav en stor del var skärviga. Dess totala begränsning kunde inte rensas fram eftersom en stor del av den fortsatte in i en intilliggande beteshage.
Platsen för fundamentet är utstakad och klar för byggnation. Inga markingrepp får göras i sydostlig riktning utan tillstånd från Länsstyrelsen. All exploatering bör ske längs med transportvägen. Stenpackningen bör undersökas och dokumenteras före byggnation av väg. Beslut i frågan om vidare arkeologiska åtgärder fattas av Länsstyrelsen.

		3187		Åby gård, Näsby gård		220-4247-00		255/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000613-000616		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, skålgropar, boplats		true		odaterat				Med anledning av anläggande av cykelbana utfördes en förundersökning och utredning.
Cykelvägen kommer att starta vid Gumpekullarondellen och fortsätta över E4:an och vidare mot Ekängen.
Vid den arkeologiska utredningen och förundersökningen öppnades ett stort antal sökschakt längs med den planerade sträckan. Vid flera platser passerades sedan tidigare registrerade fornlämningar såsom Linköping 184:1 (skärystenshög), Linköping 332:1 (boplatslämningar såsom härdar och stolphål), Rystad 252:1 (skålgropar), Rystad 49:1 (hällristningar), Rystad 253:1 (skålgropsförekomst) m.m.
I samband med sökschaktningarna konstaterades kulturlager och enstaka anläggningar vid två platser. Det är vid Linköping 332:1 och vid Rystad 252:1 och 39:1. Vid Linköping 332:1 har en arkeologisk utredning utförts under mitten av 1980-talet då boplatslämningar påträffades. Vid de nu aktuella schaktningarna påträffades ett 0,10 m tjockt kulturlager innehållande enstaka kol och bränd lera. Dessutom påträffades en härdbotten.
I schakten vid Rystad 252:1 och 39:1 påträffades två stolphål med en diameter av 0,40 m och 0,25 m. Ett 0,10 m tjockt kulturlager innehållande enstaka skärviga stenar samt en kolfläck (ev härdbotten).
De övriga sökschakten var fria från dolda lagskyddade fornlämningar.
Vid de två platserna där lagskyddade fornlämningar påträffades kommer det att behövas arkeologisk slutundersökning inför en exploatering. Beslut i frågan fattas av Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten.

		3188		Näsby säteri		muntligt		388/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000619-000620		särskild undersökning		stenpackning		true		odaterat				Med anledning av uppförandet av vindkraftverk med tillhörande transportväg utfördes en arkeologisk slutundersökning vid den sydöstra delen av den planerade vägen.
I samband med en förundersökning påträffades en stenpackning, ca 10x3 meter i storlek. Stenpackningen var tätt lagd med 0,05-0,15 m stora stenar varav flertalet var skärviga. Dess totala begränsning kunde inte rensas fram vid förundersökningstillfället på grund av att en stor del fortsatte in i en intilliggande beteshage. Strax nordost om stenpackningen finns flera stensträngar som bildar en fägata (Rystad 78:2).
Efter avbaning och upprensning av stenpackningen uppgick dess storlek till ca 95 m2. Stenpackningen bestod av två lager med 0,05-0,20 m stora stenar, både natur- och skarpkantade stenar samt även några skärvstenar. Inga daterande fynd påträffades men stenpackningen antas höra ihop med den fägata som slutar i åkerkanten, endast några meter från den.
Platsen för fundamentet är utstakad och inga markingrepp får göras i sydostlig riktning utan tillstånd från Länsstyrelsen. Transportvägen är efter slutundersökningen klar att anläggas och all exploatering såsom kabeldragning bör ske längs med den. All övrig exploatering ska anmälas till Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten.

		3189		Oxelgården, Högby		220-645-91		3833/91		RAÄ		Bengt Elfstrand, Annika Helander		1991?				arkeologisk förundersökning		bränt ben		true		äldre järnålder		brända ben		Med anledning av ny rikskabel mellan Skänninge och Mjölby utfördes en antikvarisk kontroll
Ett helt omarkerat flatmarksgravfält upptäcktes i en ca 100 m stor skogsdunge strax öster om kabelns placerade sträckning vid Oxelgården. Brända ben låg spridda såväl i åkern nära kabeln som i de markskador som finns i skogsdungen. Gravfältet ligger på en flack, rund höjd och torde härröra från äldre järnålder. Kabelschaktet grävdes mera väster om gravfältet än vad som ursprungligen planerades.

		3190		Högby Frälsegård		220-645-91		3833/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910514-910514		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid		obrända ben, järnskrot, smidesslagg, bränd lera		Med anledning av ny rikskabel mellan Skänninge och Mjölby, utfördes en arkeologisk kontroll intill Högby gamla bytomt.
I schaktet kom, på ca 0,30 m djup under åkerns plöjskikt, ett mörkare kulturlager som innehöll enstaka obrända ben, järnskrot, smidesslagg och bränd lera. Mot botten var kulturlagret svartaktigt och innehöll skärvsten.
Kulturlagret torde vara från medeltid och nyare tid.

		3191		Högby Prästgård		220-645-91		3833/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910515-910522		arkeologisk förundersökning		Ödekyrkogård, härd		true		medeltid		obrända djurben		Med anledning av ny telekabel mellan Skänninge och Mjölby utfördes en antikvarisk kontroll invid Högby gamla kyrkplats.
Kabelschaktet går i en åker mellan kyrkogården och den gamla prästgården. Det visade sig att åkern utgjorts av en våtmark där en rustbädd blivit utlagd mellan kyrkan och prästgården. Våtmarken har också fungerat som avfallsplats med efterlämnade obrända djurben. Öster om kabelschaktet finns en flack landförhöjning som gått ut i våtmarken. På denna påträffades ett antal härdar. Kabelschaktet drogs väster om detta närmare kyrkogården istället. Lämningarna är förmodligen från medeltiden.

		3192		Högby, Linneberg, Lilla Skogsjö		220-645-91		3833/91		RAÄ		Bengt Elfstrand, Annika Helander		1991		910911-910911		särskild utredning		boplats		true		odaterat		flinta, snäckskal		Med anledning av ny telekabel mellan Skänninge och Mjölby utfördes en arkeologisk utredning strax söder om Högby nya kyrka.
Utredningsområdet utgörs av en sydsluttande sandåker med skärvstenar i ytan i de lägre partierna av sluttningen. I åkerytan kom också flintavslag och snäckskal. Under plöjskiktet låg en härd i kabelschaktet. Boplatsen är förmodligen från stenåldern.

		3193		Fågelsrum		muntligt		505/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910926-911003		särskild utredning		boplats		true				trä, bränd lera		Med anledning av fritidsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Området ligger vid Åsundens södra strand, ca 130 m SSV om Horn 77:1 - en rund stensättning. Största delen av ytan innehåller inga fornlämningar. I östra delen hittades dock ett ca 30x30 m stort boplatsområde liggande på en höjdplatå strax nedanför ett impediment med blockmorän och berg i dagen. Totalt hittades ca 15 anläggningar, mellan 0,5-2 m i diameter innehållande skörbränd sten, sot, träkol, obränt trä och bränd lera. Anläggningarna undersöktes ej.

		3194		Ödegården		220-1357-91		4782/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		fossil åker?		true						Med anledning av ny vägdragning utfördes en utredning.
Provschakt drogs i en västsluttande sandmark där det misstänktes ett bra boplatsläge strax norr om ett nyupptäckt gravfält.
Inga förhistoriska lämningar kom i schakten.

		3195		Högby prästgård		220-1357-91		4782/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		gravfält		true		äldre järnålder		glaspärla		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en utredning.
Vid en besiktning upptäcktes en oregistrerad rest sten på en sand- och grushöjd på Högbymon.
I de dragna provschakten kom 13 avlånga stenpackningar och stensamlingar som huvudsakligast var orienterade i NO-SV. Dessa torde vara skelettgravar. Inte långt från den resta stenen låg en sotfläck där en glaspärla upphittades i ytan. Det nyupptäckta gravfältet är förmodligen från äldre järnålder.

		3196		Stora Skogsjö, Lilla Skogsjö		220-1357-91		4782/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		boplats		true		stenålder, äldre järnålder		keramik, stenyxa		Med anledning av nydragning av väg utfördes en arkeologisk utredning.
I en västsluttande marksänka av sand och grus påträffades en oregistrerad boplats under plöjskiktet i en åker. Boplatsen ligger också kvar i skogen öster om åkern.
Vid schaktdragningen kom under plöjskiktet fyra härdbottnar, minst tre stolphål, några mörkfärgningar, en sotfläck och några mörkfärgningar efter rötter. Dessutom hittades en krukskärva samt en trindyxa.
Boplatsen torde vara från äldre järnålder med inslag av lämningar från övergångstiden mellan äldre och yngre stenålder.

		3197		Linneberg		220-1357-91		4782/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		hålväg		true						Med anledning av nydragning av väg utfördes en utredning.
En hålväg påträffades. Hålvägen fortsätter rakt österut utanför riksvägen. Hälvägens västra del kommer att undersökas senare.

		3198		Hulje Mellangård		220-1357-91		4782/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		gravfält		true		äldre järnålder				Med anledning av nydragning av väg utfördes en utredning.
Strax öster om en fyrsidig stensättning på en flack moränhöjd kom i en svag östsluttning en gles stenkrets, några osäkra resta stenar och två stenpackningar som kan vara gravar från äldre järnålder. Öster om dessa är området skadat av täkter och utfyllnader.

		3199		Linneberg		220-1357-91		4782/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand		1991		910930-911016		särskild utredning		grav- och boplatsområde		true		äldre järnålder		bränt ben, keramik		Med anledning av ny planerad vägsträckning utfördes en utredning.
Tidigare fanns det tre resta stenar registrerade. I provschakten som drogs över en ca 70m stor flack markförhöjning av grus, kom en omarkerad bengömma och enstaka brända ben samt några mörkfärgningar. I ett schakt norr om de resta stenarna fanns även glesa ansamlingar av mindre stenar som möjligen kan vara gravar. Vidare noterades en sotfläck och ett troligt stolphål.
En krukskärva låg i ett schakt. Förmodligen finns ett omarkerat gravfält i anslutning till de resta stenarna.
Gravfältet är troligtvis från äldre järnålder.

		3200		Linneberg		220-13987-91, 220-1352-91		7836/91		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1992		920323-920403		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde		true		romersk järnålder?, neolitikum		keramik, bränt ben		Med anledning av planerad sträckning av väg utfördes en förundersökning.
Undersökningsområdet var beläget på krönet av en skogsbevuxen ås med dess nord- och sydsluttningar. På krönet av åsen stod tre resta stenar, Högby 14:1. Dessa, samt det utmärkta läget, indikerade att ytterligare gravar fanns i området.
Vid förundersökningen öppnades schakt med hjälp av en grävmaskin. På åskrönet påträffades, under det bitvis mycket tunna torvlagret, stenpackningar tillhörande stensättningar av okänd storlek. Söder om stenpackningsområdet påträffades enskilda, mindre brandgravar med skärvig sten i ytan, samt en helt omarkerad brandgrav. I anslutning till gravarna påträffades brända ben och keramik av äldre järnålderskaraktär. Gravområdet var tydligt avgränsat i N-S riktning.
I sydsluttningen påträffades anläggningar av boplatskaraktär. Två kolprov togs inför slutundersökningen - ett visade 3040 +-50 f.Kr. och det andra 400 +-60 e.Kr.
I boplatsområdet påträffades inga övriga fynd.

		3201		Högby Prästgård		220-13987-91, 220-1352-91		7836/91		RAÄ		Martin Skjöldebrand, Bengt Elfstrand		1992		920413-920428		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		äldre järnålder				Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Vid den tidigare utförda utredningen påträffades flera stensamlingar och en rest sten. Undersökningsområdet, som var utsträckt i nord-sydlig längdriktning, låg på ett öst-västligt höjdkrön i skogsmark.
Förundersökningen visade flertalet ytterligare stenpackningar och stensamlingar. Anläggningarnas antal, storlek och utbredning gick efter förundersökningen ej att fastställa. Det framgick dock att gravfältet fortsatte öster om vägområdet där det i grästorven syntes stensamlingar spritt i marken.
Gravarna är sannolikt runda och kvadratiska stensättningar med minst en nord-sydlig skelettgrav av block.

		3202		Högby Prästgård		220-13987-91		7836/91		RAÄ		Petra Nordin, Martin Skjöldebrand		1992		920504-920707		särskild undersökning		gravfält		true		stenålder?, äldre järnålder		fibulor, ringsölja och nål av brons, bältesbeslag, nycklar, krumkniv, knivfragment, beslag till lås, fingerring och nålar av järn, fragment av järn och brons, harts, bränd lera, keramik, nötskal		Med anledning av planerad omläggning av väg utfördes en delundersökning.
Gravfältet var beläget uppe på ett backkrön och österut utanför undersökningsområdet fortsatte gravfältet, bl. a. var kanten av en 15 m i diameter stor stensättning synlig i schaktkanten. Jordmånen var sand som österut angränsade till Högbymon. Västerut sluttade gravfältet mot nord nord-väst, och nedanför sluttningen vidtog odlade åkerytor där skärvsten förekom spritt.
Vid delundersökningen påträffades 24 stensättningar (fem st ofyllda, 14 st stenfyllda och fem stenfyllda kistpackningar) och en rest sten. Stensättningarna var företrädesvis runda men varierade i storlek och sammansättning. Två stensättningar var kvadratiska och fem var ovalt rektangulära kistpackningar till skelettgravar. Sammanlagt påträffades 57 gravsättningar i, under och mellan stensättningarna: sex skelettgravar, 37 flatmarksgravar (urnebrandgropar, bengömmor m.m.) och 14 brandgravar i stensättningarna.
Gravskicket var mestadels brandgravskick. Brända, krossade människoben påträffades i urnebrandgroparna. Gravläggning i gravurnor, hartstätade kärl och i brandgropar förekom. Åtta av 11 funna gravurnor var mycket välbevarade. I de sex skelettgravarna påträffades endast mörkfärgningar efter förmultnade kroppar och några obrända människotänder.
I undersökningsområdets sydvästra del låg ett mörkbrunflammigt sandlager (0.1-0.3 m tjockt) med inslag av enstaka kolfragment och keramik samt stänk av bränd lera. Lagret sträckte sig över en yta på 50 m . Under gravarna påträffades också rester av en boplats, bl. a. gropar, nedgrävningar, ev. två härdrester och stolphål. En grop C 14-daterades till 2.300 f. kr.

		3203		Linneberg		220-1352-91		7836/91		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1992		920504-920710		särskild undersökning		grav- och boplatsområde		true		stenålder, romersk järnålder		sölja, rosettfibula, förgyllt silverbeslag, bränt ben, obränt ben, fibulor, prylar, nålar, krumknivar, remändebeslag, nycklar, låsskylt, hartstätning, hasselnötsskal, flinta		Med anledning av planerad nybyggnation av riksväg utfördes en slutundersökning.
Den registrerade fornlämningen utgjordes av tre resta stenar, men vid förundersökningen påträffades även ett gravfält i området.
Undersökningsområdet var beläget i skogsmark, på krönet av en sandås med dess sydsluttning. De tre resta stenarna var belägna på krönet, liksom de övriga gravarna som påträffades vid undersökningen. Gravfältet är anlagt under romersk järnålder, med tyngdpunkt under äldre romersk tid.
Vid avtorvningen påträffades fem stensättningar, varav fyra runda och en närmast åttkantig. En sjätte rund stensättning var skadad av en vattenledningsdragning. Den största runda stensättningen var 18 m i diameter, de övriga 12-15 m. Den stensättning vars form var åttkantig mätte nio meter. Stensättningarna var placerade så att flera av dem tangerade varandra, och bildade ett öst-västligt stråk som korsade den planerade vägbanan. Söder och delvis norr om stensättningarna var ett antal brandgravar belägna, omarkerade eller med sten i ytan.
De tre resta stenarna var omgivna av kantkedjor och invid dessa påträffades ytterligare två kantkedjor med spår efter två resta stenar, som tidigare avlägsnats från platsen.
Vid undersökning av de resta stenarna påträffades en brandgrav under eller invid stenen - dvs fem gravgömmor. Här påträffades bla en sölja.
Stensättningarna dolde brandgravar och skelettgravar. De sistnämnda var 12-14 till antal, och fyra av dem hade tydliga stenkistor i bottnarna. Skelettgravarna var fyndtomma med ett undantag - i en av dem påträffades en typ av rosettfibula i silver och ett förgyllt silverbleck som sannolikt utgjort en fotrundel till ytterligare en fibula. Dessa typer är från 300-tal, vilket ger graven den hittills yngsta dateringen på gravfältet. Vissa skelettgravar innehöll små mängder av obrända ben, som bevarats i den kalkrika sanden.
Brandgravarna innehöll mycket stora bitar av brända ben, som ofta var dåligt genombrända. Vissa av brandgravarna innehöll många gravgåvor såsom fibulor, prylar, nålar, krumknivar, remändebeslag och nycklar. En kombination som återfanns i två gravar var en kraftigt profilerad fibula och en nyckel. Det märkligaste fyndet var en nyckel som ännu satt inträdd i låsskylten. Fynden var över lag ovanligt välbevarade och samtliga från äldre romersk järnålder.
I brandgravarna påträffade väldigt lite keramik, men däremot ett flertal hartstätningsringar i bottnarna. Även näver från kärlets väggar påträffades.
Under gravfältet och söder därom påträffades boplatslämningar, främst i form av gropar och stolphål. De var glest spridda med vissa koncentrationer, dock utan struktur. I vissa anläggningar påträffades hasselnötsskal, flinta och keramik av stenålderskaraktär. Hittills har en anläggning daterats med C14, med resultatet 3040+-50 BC. De spridda anläggningarna påvisar ingen boplats - de visar på att man rört sig inom området vid denna tid.

		3204		Hycklinge kyrkogård		220-6187-92		305/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		921006-921010		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		medeltid, nyare tid		Mynt (1700-tal), Ristad sten (1100-tal), Fundament till dopfunt (1200-tal)		Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en förundersökning.
Kyrkplatsen anses vare medeltida. Den nuvarande kyrkan är uppförd 1792. Inne i kyrkan förvaras cuppan till en romansk dopfunt och ett medeltida rökelsekar.
Vid schaktningen påträffades lämningar av en äldre bogårdsmur, möjligen medeltida, en äldre (efterreformatorisk sakristia) och ett ca 0,2 m tjockt kulturlager som med sannolikhet kan antas vara medeltida. I schaktet på kyrkans S-sida påträffades en ristad sten av granit med texten PRETE PATERNOSTER PRO ANIM EIVS SITA och ett kors på ena sidan. På den andra fanns ytterligare ett kors samt texten FECIT UBBA BA(?) HA(?) E och på stenens ovansida ännu ett ristat kors. I närheten av stenen påträffades en rundad bearbetad gul sandstenshäll med en skålformad urgröpning och ett borrat avlopp till denna. Denna sten har sannolikt utgjort fundament till den ovannämnda medeltida dopfunten där urgröpningen fungerat som piscina.

		3205		Högby Prästgård				841/93		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1992		921209-921211		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av att byggföretaget vid arbeten på den nya riksväg 32 lagt dumpmassor på den icke undersökta delen av gravfältet Högby 87:1 utfördes en antikvarisk kontroll.
Borttagandet av dumpmassorna skedde i två etapper, i det första skedet schaktades merparten av dumpmassorna bort med maskin, varvid ett ca 0,2 m tjockt lager med sand lämnades kvar för senare borttagning. l etapp två schaktades den resterande sanden bort. För arbetet användes två grävmaskiner samt tre arbetare från byggföretaget. Efter avslutad schaktning har i stort sett all sand avlägsnats från gravfältet. Etapp 2 skedde under antikvarisk kontroll.
Inga skador på gravfältet uppstod vid borttagandet av dumpmassorna.

		3206		Linneberg		220-13987-91		7836/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1992		921212-921212		särskild undersökning		hålväg		true		medeltid?				Med anledning av ny vägsträckning utfördes en särskild undersökning.
Ca 40 m av en hålväg undersöktes, vilken gick tvärs över exploateringsområdet i öst-väst.
Hålvägen är ca 2 m bred och ungefär en halvmeter djup. I den U-formiga botten fanns två parallella spår av hård packad sand, och i dess kanter svaga vallar som lagrats på den ursprungliga markytan. Hålvägen finns markerad på 1710 års karta över Linneberg, den har förmodligen även använts under medeltid eller kanske ännu längre bak i tiden. Hålvägen ansluter till den stora huvudvägen från äldre tid som gick mellan Skänninge och Mjölbytrakten. Fornlämning 64 ligger kvar på ömse sidor om riksväg 32.

		3207		Uttersberg		220-6184-94?		421-1759-1995?		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940613-940613		arkeologisk förundersökning		grav		true		mellanneolitikum		håleggad mejsel		Vid plöjning av en åker/trädgårdsland vid torpet Uttersberg, nära Jussberg i Heda påträffades stora delar av ett välbevarat men av plogen skadat skelett.
Länsstyrelsen beslöt att låta eftersöka fyndplatsen. Syftet var trefaldigt; att avgöra om bevarade delar av en grav kunde finnas under plogdjup, om ytterligare gravar kunde finnas på platsen samt om möjligt datera den förmodade graven.
På plats plockades de kringspridda skelettdelarna ihop, varefter den aktuella fyndplatsen undersöktes med maskin. På 0,4 m djup påträffadesskelettdelar i läge. En axel, en överarm, en underarm och en hand var bevarade i ursprungligt läge. I handen satt en håleggad flintmejsel tillhörande en för stridsyxekulturen vanlig typ. Liket hade varit anbringat i hockerställning orienterat i NS med huvudet i S.
Inga andra fynd eller gravar påträffades inom en 15 m radie kring graven.

		3208		Skrukeby		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		940905-940913		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre järnålder		keramik, skiffer (hängbryne)		Med anledning av planerad utbyggnad av väg utfördes förundersökningar vid två lokaler.
Högby 89:1 utgörs av en boplats som påträffades vid utredningsgrävningen 1993. Den är belägen på en platå i åkermark och dess östsluttningar ned mot platsen för Hulje bytomt.
Vid förundersökningen kunde konstateras att boplatslämningar förekommer från Hogstadvägen i norr till en bit söder om ett impediment i åkern, en sträcka på drygt 300 m. En tydlig koncentration av lämningar finns i ett område mellan impedimentet och platåns centrum, och sannolikt är detta en del av boplatsens centrum som till huvuddelen ligger utanför det berörda vägområdet.
Boplatslämningarna består inom koncentrationen av sotiga stolphål, härdar, gropar och en stenlagd yta. Utanför förtätningen består lämningarna främst av gropar och enstaka härdar. En av de undersökta anläggningarna inom koncentrationen var ett stenskott stolphål som innehöll bitarna efter en nära nog hel keramikkruka. För övrigt påträffades bl a ett hängbryne i skiffer.
Av boplatsens karaktär att döma och keramikens beskaffenhet bör boplatsen vara från äldre järnålder. Belägenheten intill den medeltida bytomten medför dock den teoretiska möjligheten att det rör sig om en vikingatida boplats.

		3209		Krakstad		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		940927-941006		arkeologisk förundersökning		röjningsröseområde		true		medeltid, odaterat				Med anledning av utbyggnad av E4 till motorväg utfördes en förundersökning.
Det förundersökta området ligger på N-sluttningarna av en moränhöjd som i N angränsar till en utdikad våtmark i en liten dalsänka. Röjda ytor, kantade av röjningsrösen, syntes innan 44 m schakt drogs på utvalda ställen. Röjningsrösena ligger på impediment där det drogs schakt, som visade att det finns flera olika plöjskikt ovanpå varandra i odlingsterrasser. Det har av flera skäl skett jordförflyttningar i sluttningen. Röjningsrösena, varav ett snittades, har byggts upp successivt vid olika intervaller, varav den yngsta är från 1870-talet då det, enligt häradskartan, fanns åkrar här och ett C14-värde visar ett äldre skede från medeltid. Det är inte uteslutet att det finns ytterligare en odlingsfas från äldre järnålder.

		3210		Hogstads Mörby		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		941006-941013		arkeologisk förundersökning		boplats		true		förromersk järnålder				Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes förundersökningar på ett antal platser.
Hogstad 168:1 utgörs av boplatslämningar som påträffades vid utredningsgrävningen våren 1994. De är belägna i svag nordsluttning i sandig åkermark.
Vid förundersökningen påträffades ytterligare boplatslämningar i åkern, bl a stora härdar som var ca 2m i diameter. Anläggningarna förkommer spritt utan betydande koncentrationer. Även ett skogsområde väster om åkern undersöktes varvid resterna efter en järnframställningsplats påträffades. Lämningarna utgjordes av ett större område med kraftigt sotig sand och stor mängd skärvsten samt gropar, vissa stenfyllda.
Anläggningarna härrör från förromersk järnålder.

		3211		Hogstads Mörby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Maria Petersson, Bengt Elfstrand		1994		944007-941021		arkeologisk förundersökning		röjningsröseområde		true		högmedeltid				Med anledning av E4:ans planerade breddning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna lokal iakttogs redan 1992, vid en arkeologisk utredning i form av en specialinventering, några röjningsrösen belägna på en moränplatå invid ett berg. Vid en utredningsgrävning 1994 drogs schakt som visade på två mycket svaga terrasskanter genom området. Ett 14C-prov taget mitt i det gamla odlingslagret gav en datering till 1400-talets första hälft. Vid förundersökningen drogs flera längre schakt för att närmare studera områdets, och framför allt odlingshorisonternas, stratigrafi.

		3212		Lilla Ljuna		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		941010-941010		arkeologisk förundersökning		röjningsröseområde		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av att nuvarande E4 planeras bli motorväg utfördes en förundersökning.
Två flacka höjdryggar berörs av den planerade motorvägen. Höjdryggarna ligger i en våtmark kallad Stora Ljunakärret och de består av moig morän med röjningsrösen ovanpå och röjda ytor bredvid dessa. Ett av röjningsrösena är snittat och visade på minst två plöjskikt. Odlingsytorna går ej att datera efter utseendet. Ett pollenprov är taget i kärret.

		3213		Krakstad		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		941013-941020		arkeologisk förundersökning		gravfält, härd		true		yngre järnålder				Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes förundersökningar på ett antal platser.
Väg E4 korsas av vägen mellan Hogstad och Hadelöv och ett kraftigare brofäste planeras att anläggas. Direkt öster om brofästet finns Hogstad 29:1, ett gravfält bestående av fem runda och tre kvadratiska stensättningar, och en förundersökning utfördes för att begränsa fornlämningsområdet.
Vid undersökningen påträffades inga gravar inom det berörda området. Intill en äldre vägbank i områdets södra del påträffades dock en härd som undersöktes och togs bort då den bedömdes sakna anknytning till det nämnda gravfältet eller någon annan fornlämning. För övrigt bestod marken av kraftigt sten- och blockblandad morän.

		3214		Stora Ljuna		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		941018-941021		arkeologisk förundersökning		röjningsröseområde, boplats, hålväg		true		förromersk järnålder				Med anledning av E4:ans planerade breddning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna lokal påträffades vid en arkeologisk utredningsgrävning tidigare samma år boplatslämningar, belägna under flera skikt av gamla odlingshorisonter. Boplatslämningarna daterades till förromersk järnålder. Vid förundersökningarna påträffades ytterligare boplatslämningar i form av gropar o dyl. Ett flerfiligt hålvägssystem är registrerat norr om den tillämnade vägbanan. Inom det tillämnade vägområdet var åtminstone två hålvägar synliga i ett av schakten. Området med flera skikt av odlingshorisonter på varandra kunde begränsas till en surhåla (ca 20 m i diameter).

		3215		Mörby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Maria Petersson, Bengt Elfstrand		1994		941107-941125		arkeologisk förundersökning		stensträng, röjningsröseområde, gravfält, härd		true		senneolitikum, förromersk järnålder, senmedeltid				Med anledning av E4:ans planerade breddning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna lokal fanns sedan tidigare registrerat en ca 50 m lång, vinkelböjd stensträng. Förundersökningen har visat att här också finns ett gravfält, vilket ursprungligen torde varit en del av Hogstad 18:1. Gravfältet är beläget sydväst om stensträngen och består inom den tillämnade väg sträckningen av ett tiotal flacka stensättningar. Norr om stensträngen, men troligen ej i omedelbar anslutning till den har det påträffats en åkeryta, där flera olika brukningshorisonter stratigrafiskt kunde urskiljas. Två C14-dateringar av kol taget i toppen av den sterila sanden gav dateringar till senneolitikum. I anslutning till åkerns begränsning påträffades två små härdar, där den ena kunde dateras till förromersk järnålder. Ytterligare en datering i botten av en stratigrafiskt senare brukningsnivå gav medeltid.

		3216		Lilla Ljuna		220-11968-94		421-5866-1994		UV Linköping		Mats Larsson		1994		941123-941124		särskild utredning		boplats		true		äldre järnålder?				Med anledning av planerad ersättningsväg utfördes en arkeologisk utredning i form av provschakt.
Området hade vid en besiktning bedömts som ett lämpligt boplatsläge. Dessutom påträffades skärvsten i åkern.
Sammanlagt upptogs sex schakt inom det ca 10 m breda vägområdet.
Boplatslämningar i form av härdar, stolphål, gropar och skärvsten
påträffades norr om ett mindre åkerimpediment.

		3217		Kummelby, Vammelby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Bengt Elfstrand, Maria Petersson		1994		941124-941125		arkeologisk förundersökning		grav, hålväg, härd		true		odaterat				Med anledning av planerad ombyggnad av E4 till motorväg utfördes en förundersökning.
Vid utredningsarbetet etapp l för nya motorvägen registrerades tre hålvägar och en fyrsidig stensättning på S sidan om nuvarande E4. Under förundersökningen drogs 11 schakt, varav 5 togs upp i markpartierna mellan hålvägarna. Här kunde konstateras spridda skärvstenar i en härdliknande anläggning och en sotfläck. Två av hålvägarna fortsätter även N om E4, vilket kunde fastställas i de schakt som togs upp där.
Hålvägarnas ålder är obestämbar. Den fyrsidiga stensättningen är från äldre järnålder. Härden, sotfläcken och skärvstenen går ej att datera på detta stadium.

		3218		Valla, Ånestad		220-2678-95		521/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950913-950913		arkeologisk förundersökning		gravfält		true				bränd lera, bränt ben		Med anledning av schaktningar för en optokabel mellan Valla i Kättilstad socken och Ånestad i Hägerstad socken gjordes två schaktövervakningar, dels vid Hägerstads gamla kyrka och dels intill ett gravfält, Hägerstad 17:1.
På åkern vid Hägerstads gamla kyrka hittades några enstaka bitar bränd lera, i övrigt inget av arkeologiskt intresse. Intill gravfältet, som bestod av 16 stensättningar, grävdes den nya kabeln ned samma schakt som en befintlig kabel. I fyllnadsmassorna hittades två mindre koncentrationer av brända ben från minst två brandgravar, vilka förstörts vid den första kabelnedläggningen på 1960-talet.

		3219		Högby Ödegård		220-6236-95		421-5247-1995		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995		951102-951103		särskild utredning		boplats		true		odaterat		tegel, bränd lera, keramik		Med anledning av breddning av befintlig väg, anläggande av ny väg i samband med borttagandet av plankorsning utfördes en arkeologisk utredning,
Utredningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning på vardera sidan om befintlig väg samt i den nya vägens tänkta sträckning. Utredningen försvårades delvis av ymnigt snöfall och maskinhaveri. Längs utredningssträckan har åskrön och förhöjningar prioriterats framför med låglänt terräng.
Vid sökschaktgrävningen påträffades norr om Högby 11:1-3 (runstenar) en kulturlager bestående av sotflammig, något fet sand med inslag av skörbränd sten och kol. I lagret påträffades enstaka bitar bränd lera och möjligen mycket upplöst keramik. Detta lager fortsätter i åkermark ca 15 m norr om befintlig väg i den nya vägens tänkta sträckning. Lagret har inte begränsats utanför det tänkta vägområdet.
NV om detta lager, och i den tänkta vägens sträckning, påträffades enstaka kraftiga mörkfärgningar av fet, sotig mylla. Dessa varierade mellan ca 0,5 m till ca 2 x l m stora avlånga gropar. Dessa kan eventuellt vara sentida nedgrävningar då tegel påträffades ytligt i ett par av dem. Teglet kan dock även härröra från ploglagret.
I schakten för den planerade vägbreddningen mellan Högby Prästgård och Ödegården påträffades enstaka mörkfärgning av diffus karaktär. I den nordligaste delen av området, som i övrigt uppvisar gynnsamma förhållanden för en förhistorisk boplats, var marken störd av sentida nedgrävningar. Inga påtagliga indikationer på förhistorisk aktivitet kunde iakttags i denna del av området.

		3220		Furåsa		muntligt		777/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbeck		1995		951218-951218		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av grävningsarbeten för grundplatta till vindkraftverk utfördes en förundersökning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3221		Mörby		220-3104-95		421-2088-1995		UV Linköping		Maria Petersson		1995		950504-950831		särskild undersökning		stensträng, fossil åker		true		senneolitikum, äldre bronsålder, äldre järnålder, senmedeltid				Med anledning av E4:ans breddning utfördes en arkeologisk undersökning.
Hogstad 166:1 påträffades 1992, vid en specialinventering i den tillämnade vägsträckningen. Den bestod av två stensträngar som U-formigt kringgärdade ett område. Vid förundersökningen 1994 påträffades vid schaktning spår av en fossil åker.
Slutundersökningen inleddes med en kartering av området när träd och sly avverkats. Härvid registrerades i områdets norra del fyra bandformiga åkerparceller, sydiga i markytan som röjda ytor, åtskilda av oröjda markavsnitt av varierande bredd. Över en av parcellerna har i senare tid (möjligen medeltid) anlagts en åker.
I områdets S del påträffades efter avbaning en åker begränsad av en stensträng samt en jordblandad sträng av från åkern utkastad småsten. Dessa lämningar var överlagrade av en åker som använts in på 1800-talet.
Dateringarna på de påträffades åkerlämningarna torde spänna från neolitikum till nyare tid med en tyngdpunkt i äldre järnålder.

		3222		Kummelby		220-3104-95		421-2088-1995		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1995		950705-950726		särskild undersökning		hålväg, grav, boplats		true		senneolitikum, odaterat		keramik, flinta		Med anledning av E4:ans planerade utbyggnad till motorväg utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen genomfördes på ömse sidor om nuvarande E4, inom en yta av 1378 m2. På den södra sidan om vägen hade tre hålvägar och en fyrsidig stensättning registrerats vid utredningsarbetet. Inom undersökningsytan dokumenterades fyra hålvägar, varav två fanns kvar norr om E4 och mynnade ut i en våtmark. Förmodligen har boskap drivits ner till två vattenhål. På den södra sidan om E4 undersöktes en härd? och två sotgropar i sandmark från delar av en boplats från yngre stenålder som troligen fortsätter söder om det undersökta området. Ett 100-tal krukskärvor och ett 20-tal spån och avslag av flinta kom främst i östra delen av undersökningsområdet.
Datering: Hålvägarna odaterbara, boplatsen neolitisk möjligen senneolitisk.

		3223		Hogstads Mörby		220-3104-95		421-2088-1995		UV Linköping		Maria Petersson		1995, 1996		950821-950928, 960820-961129		särskild undersökning		fossil åker, boplats, hålväg, röjningsröseområde, stensträng		true		förromersk järnålder, senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av E4:ans breddning utfördes arkeologiska undersökningar.
Vid Hogstad 170:1 påträffades härdrester och stolphål vilka daterades till förromersk järnålder. Lämningarna tolkades som rester av en byggnad av uthuskaraktär, troligen inte belägen på en regelrätt boplats eller i vart fall i utkanten av en boplats. I området påträffades också en hålväg.
Vid Hogstad 171:1, beläget ca 50 m väster om Hogstad 170:1, förundersöktes 1994 ett område med fossil åkermark genom att några schakt drogs. Vid slutundersökningen 1996 totalavbanades krön samt öst- och västsluttningar av en moränås. Här påträffades spår av en fossil åker. Genom horisontell stratigrafi har konstaterats att den innehåller minst tre olika faser där läget för åkerns gränser växlat. Åtminstone en av faserna bör ligga i medeltid pga en 14C-datering som erhållts vid förundersökningarna. En fas kan knytas till utjorden "Katthemmet" som återfinns redan på den geometriska kartan från 1640-talet. I området finns även två härdar, vilket skulle kunna indikera även förhistoriskt åkerbruk på platsen.
Ytterligare ett område med fossil åkermark avbanades. Här påträffades rester av en stensträng som ej var synlig ovan mark. Vidare påträffades ett mindre antal röjningsrösen. Inga dateringar av odlingsaktiviteterna föreligger. Även denna yta ligger inom det historiska Katthemmets ägor. Dock visar inga kartor på odling i området.
Genom undersökningsområdet går två större hålvägssystem. Båda torde kunna knytas till den senast i medeltid etablerade bystrukturen och går i riktning mot historiskt kända byar.

		3224		Mjölby		220-6814-95		421-4924-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1996		960424-960424		särskild utredning				true				tegel, glas, porslin		Med anledning av kommunalt planeringsarbete utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschakt.
Utredningsytans storlek uppgick till 2400 m2 och utgjordes av äldre tomtmark. Topografiskt är området en del av den idag kraftigt skadade Kungshögaåsen på vilken ett större gravfält (Mjölby 231:1) är beläget. I anslutning till det aktuella området finns inga registrerade fornlämningar. Uppgifter finns dock om att ett gravfält (Mjölby 230:1) skall ha funnits några hundra meter sydväst om utredningsområdet. Idag finns inga spår av detta. Det är också oklart om det undersökts.
Inom utredningsområdet påträffades enbart recent material i form av tegel, glas och porslin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3225		Hällestad kyrka		220-2889-96		352/94		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960611-960611		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell, begravningsplats		true		medeltid, nyare tid		ben (människa)		Med anledning av ombyggnation och ledningsdragning i Hällestad kyrka utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Det aktuella schaktet låg på kyrkans norra sida och sträckte sig från långhusets första fönster rakt norrut ca 6 meter fram till en befintlig ledning.
Hällestads befintliga kyrka uppfördes så sent som 1895 efter att den gamla kyrkan eldhärjats söndagen den 22 januari 1890. Den gamla kyrkan hade anor från 1200-talet men var föremål för flertalet om- och tillbyggnader fram till den ödesdigra branden. Till kyrkan hörde en klockstapel som flyttades till Skansen i samband med uppförandet av den nya kyrkan eftersom den uppfördes på platsen för klockstapeln.
Vid schaktningen påträffades omrörda kulturlager innehållande rasmassor sannolikt från den rivna kyrkan samt ben från omgrävda gravar. Rasmassorna var ganska sparsamma och bestod av krossat tegel blandat med kalkbruk. Benmaterialet var förhållandevis rikligt och kom från omrörda gravar troligtvis tillhörande den gamla kyrkan.

		3226		Lilla Ljuna		220-13494-95		421-2347-1996		UV Linköping		Mats Larsson		1996		961111-961115		arkeologisk förundersökning		boplats		true		romersk järnålder				Med anledning av planerad ersättningsväg utfördes en förundersökning.

Syftet med den aktuella förundersökningen var att avgränsa, karakterisera och datera de tidigare påträffade fornlämningarna.
Resultatet blev att de tidigare påträffade boplatslämningarna ytterligare kunde begränsas. Den avgränsning som gjordes vid utredningen visade sig att i stort stämma. Boplatslämningarna var klart begränsade till ett mindre område nordväst om ett mindre impediment. Här påträffades härdar, gropar samt kraftiga, ofta stenskodda, stolphål som ingår i en ca 18 m långt och 3 m bred (takbärande bredd) huskonstruktion. Boplatslämningarna kunde klart avgränsas inom de schakt som upptogs. Spridningen av skärvsten i åkern stämmer förvånansvärt väl med den konstaterade koncentrationen av boplatslämningar.
Inga daterande fynd påträffades, men husets bredd och konstruktion antyder preliminärt övergången förromersk/äldre romersk järnålder (0-200 e Kr).

		3227		Mjärdevi		220-1478-97		421-1056-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		970212-970212		särskild utredning		torp, hålväg		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av planerad bergtäkt utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.
Arbetet utfördes i form av specialinventering i fält samt kart- och arkivstudier. Området var cirka 500x200 m stort och fältarbete och kartstudier utfördes under en dag.
Fältinventeringen konstaterade att de redan registrerade torplämningarna fanns kvar samt antecknade några sentida röjningslämningar. Dessutom registrerades en nyupptäckt hålväg i direkt anslutning till utredningsområdet.

		3228		Gårdsjö, Kullhagen		220-8961-97		61/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970828-970828		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, gravfält		true						Med anledning av utbyte av elstolpar utfördes en antikvarisk kontroll,

I de två provschakt som upptogs på gravfältet påträffades endast naturlig mark. Intill bytomtens kant påträffades en sentida (1900-tal) skräphög.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3229		Nedre Årteryd		220-9512-97		680/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980318-980318		särskild utredning				true						Med anledning av husbygge utfördes en utredning.
Vid utredningen öppnades fyra sökschakt inom den tilltänkta tomten. Inget påträffades som tyder på förekomst av fast fornlämning inom utredningsområdet.

		3230		Högby		220-2418-98		421-2018-1998		UV Öst		Annika Helander		1998		980402-980402		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Området utgörs av åkermark i syd- och östsluttningar från ett flackt krönläge.
Ungefär 100 m söder om platsen ligger Högby ödekyrkogård, Högby 10:1, med rester efter den medeltida kyrkan. På en kulle står en omtalad runsten vars text handlar om bonden Gulle. Denna, och ytterligare tre runstenar, tillvaratogs när kyrkan revs på 1870-talet. De tre övriga är placerade i Prästgårdens trädgård. Direkt norr om dessa, ungefär 200 m öster om Ödekyrkogården, påträffades kulturlager vid en arkeologisk utredning inför en planerad vägsträckning år 1995. Möjligen rör det sig om ett större kulturlager från en boplats som kan sträcka sig fram till den berörda fastigheten.
Ett numera borttaget gravfält, Högby 54:1, var beläget 300-400 m nord-väst om platsen för den planerade byggnaden. Det har troligen utgjorts av ett 20-tal stensättningar och undersöktes på 1940-talet varvid bl a ett ovanligt hängsmycke från vikingatid påträffades (A Lindahl 1950).
Vid utredningen grävdes sex sökschakt inom det ca 1000 m2 stora området. Schakten var 1,80-2,00 m breda och längden varierade mellan 20 och 25 m. Matjordslagrets tjocklek varierade mellan 0,30-0,40 m och underlaget utgjordes av främst sand, mo och mjäla. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.

		3231		Österbyhytta		220-3056-97		221/97		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981116-981116		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av nedläggning av elkabel utfördes en utredning.
Utredningen utfördes med anledning av närheten till Hällestad 221:1, fynd av stenyxa.
Inga dolda fornlämningar påträffades.

		3232		Isberga, Jussberg		220-8109-99		422-3626-1999		UV Öst		Karin Sundberg, Annika Helander		1999		990908-991101		arkeologisk förundersökning		boplats		true		romersk järnålder				Med anledning av jordkabel utfördes en förundersökning.
Vid förundersökningen öppnades sökschakt utmed större delen av sträckningen som var förlagd i åkermark. I den västligaste delen av sträckningen påträffades boplatslämningar med tät utbredning i schaktet. Lämningarna utgjordes av två härdar och sex stenskodda stolphål och samtliga var mycket tydliga och distinkta. De var belägna i en sydvästsluttning från en stor, öppen platå som sannolikt är boplatsens centrum. Eftersom kabeln inte var lämplig att placera närmare platån, och landsvägen mellan Heda och Alvastra är belägen åt andra hållet, undersöktes och dokumenterades boplatslämningarna. Boplatslämningarna är troligen från järnåldern.

		3233		Gösebo		220-9518-99?		439/99		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990917-990917		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av en planerad vägbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Gösebo är beläget ca 7 km sydväst om Finspång, i en utpräglad skogsbygd, mycket kuperad och uppbruten av flera små sjöar. Platsen ligger centralt i Finspångs bergslag.
Kart- och arkivstudier visade att det i området finns talrika spår efter metallhantering. Här finns slaggvarp, hyttlämningar, gruvhål mfl lämningar. I närområdet för den planerade vägsträckningen finns en stor bebyggelselämning (Hällestad 87:1), samt inom några hundra meters radie även gruvhål (Hällestad 128:1), lämningar efter en hammare (Hällestad 100:1), en hyttruin (Hällestad 81:1), samt flera bebyggelselämningar (Hällestad 86:1 m fl).
Utredningens fältdel bekräftade det ovan redogjorda. I terrängen kan ett komplex med lämningar av metallhantering ses. Vidare kunde det vid fältmomentet konstateras att området även rymmer röjningsrösen och fossila åkrar, något som inte finns registrerat i RAÄs fornlämningsregister.
Vägsträckningen justerades efter utredningens resultat. Därav kom inga foralämningar att beröras av vägen.

		3234		Heda, Tuna		220-10994-99		505/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991014-991014		särskild utredning				true						Med anledning av dragning av elkabel och byggnad av lagerlokal utfördes en arkeologisk utredning.
Det fanns en risk att dolda fornlämningar skulle beröras av arbetsföretaget eftersom gravar tidigare påträffats i området.
66 löpm utredningsschakt drogs för elkabeln och 19 löpm för husbygget men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3235		Jussberg		220-12723-99		646/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000320-000320		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		odaterat				Med anledning av schaktning för VA-ledningar, trekammarbrunn, infiltrationsbädd och fördelningsbädd utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen motiverades av att i direkt anslutning till området för schaktningsarbetena ligger en gravgrupp (Heda 10:1-3) och två gravfält (Heda 11:1 och Heda 12:1).
Vid undersökningen påträffades inga dolda fornlämningar.

		3236		Klackeborg		220-3587-91		167/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910503-910614		forskningsundersökning		skans		true		medeltid		keramik, järn (betsel)		Klackeborgs gård är känd sedan 1400-talet. Läget på en udde där Skenaån rinner ut i Svartån och det faktum att denna udde är avskuren av en grävd vallgrav har tolkats som rester av en skans. Med ekonomiskt bidrag från Mjölby kommun driver länsmuseet tillsammans med en studiegrupp genom Medborgarskolan i Mjölby ett treårsprojekt som syftar till att utreda gårdens medeltida historia och genom arkeologiska undersökningar klarlägga skansens funktion och datering. Undersökningarna kommer att ske en vecka varje år under tiden 1991-93.

Årets undersökning innebar att ca 290 m sökschakt grävdes. Stora delar av området hade inga kulturlager eller anläggningar. I mitten av området hittades dock ett tunt kulturlager med anläggningar samt i ett område ca 20 m SV därom. Totalt påträffades 8 avfallsgropar, l härd, 2 sotfläckar och 5 st stolphål. 4 av stolphålen hittades i rad innanför och längs med den N-S vallgraven och kan preliminärt ses som rester efter palissad el dyl.
Fyndmaterialet består av keramik, preliminärt daterade till tidig medeltid samt några skärvor yngre rödgods (senmedeltid-nyare tid). Av järn hittades även hästdetaljer, bl a ett betsel.

		3237		Klackeborg				244/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		920411-920605		forskningsundersökning		skans		true		neolitikum, folkvandringstid, medeltid, nyare tid, bronsålder?		Djurben, Keramik (förhistorisk, medeltida), Bryne, Beslag av brons		Klackeborgs gård är känd sedan 1400-talet. Läget på en udde där Skenaån rinner ut i Svartån och det faktum att denna udde är avskuren av en grävd vallgrav har tolkats som rester av en skans. Med ekonomiskt bidrag från Mjölby kommun driver länsmuseet tillsammans med en studiegrupp genom Medborgarskolan i Mjölby ett treårsprojekt som syftar till att utreda gårdens medeltida historia och genom arkeologiska undersökningar klarlägga skansens funktion och datering. Undersökningarna kommer att ske en vecka varje år under tiden 1991-93.

1991 års undersökning påvisade lämningar från högst skilda tidsepoker. Bl a påträffades neolitisk keramik, resterna av en byggnad från folkvandringstid, en palissad längs med vallgraven (ännu odaterad) m m.
Årets (1992) undersökning utgjorde en fortsättning på fjolårets med försök att fastställa datering, funktion och utbredning av de 1991 påträffade lämningarna. Undersökningen föregicks av en fosfatkartering av hela udden (ca 20 000 m2). Utifrån denna öppnades 2 nya provschakt. I övrigt skedde endast en utvidgning av fjolårets schakt.
Till härden från 1991 kunde knytas en byggnad bestående av 2 stolphål från 1991 och 3 från 1992. En C14-datering pekar på folkvandringstid. En avfallsgrop med keramik har daterats med fynd och C14 till senneolitikum. Schaktet längs vallgraven förlängdes och ytterligare 2 stolphål påträffades som bekräftar antagandet av en palissad, datering troligen medeltid. V om vallgraven påträffades keramik och stolphål som möjligen kan vara bronsålder samt en sentida avfallsgrop (?). Stora mängder limonitmalm påträffades i en koncentration O om vallgraven.

		3238		Klackeborg		220-3407-93		189/93		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1993		930613-960318		forskningsundersökning		skans		true		neolitikum, folkvandringstid, yngre järnålder, medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4, Westerwald-stengods, Vendisk), djurben, mynt i silver (1636), hästskosöm, järnföremål		Klackeborgs gård är känd sedan 1400-talet. Läget är strategiskt på en udde som bildats där Skenaån och Svartån flyter samman. Udden är avskuren av en vallgrav som gjort att området tolkats som en skans. Med ekonomiskt bidrag från Mjölby kommun har ett treårsprojekt som syftar till att utreda gårdens och befästningens historia bedrivits. Projektet är ett samarbete mellan länsmuseet och en studiegrupp vid Medborgarskolan i Mjölby. Undersökningar på platsen har skett en vecka om året under tiden 1991-1993.

1991 års undersökning påvisade lämningar från mycket skilda tider och får ses som en "provundersökning" för att utröna platsens karaktär. Under 1992 skedde en fortsatt undersökning av de lämningar som kommit i dagen under 1991. Denna andra säsong föregicks av en fosfatkartering. Under dessa två första undersökningar kunde en palissad beläggas på vallgravens Ö sida. Lämningar av en byggnad daterad till folkvandringstid påträffades liksom föremål från skilda tider såsom senneolitikum, folkvandringstid och tidig medeltid.
1993 års undersökning koncentrerade sig på den folkvandringstida byggnadens N gavel samt vallgravens och palissadens konstruktion i anslutning till Skenaån. Husets avslutning i N påträffades och det kunde konstateras att gavelstolparna var indragna i förhållande till de övriga stolpparen. Utanför gaveln påträffades avfallsgropar från historisk tid.
När det gäller vallgraven kunde en datering göras av tiden för förfallet då den börjar användas som sopnedkast och även rasar in. Detta skedde under senare delen av medeltiden, sannolikt före år 1500. Vallgravens V sida (in mot parken) är betydligt brantare än den Ö och samtliga sopor från sen medeltid och 15-1600-tal tycks ha kastats i graven från dess V sida. Under 16-1700-talet har vallgravens funktion som sopnedkast upphört och man får då anta att bebyggelsen flyttat längre åt V, kanske till nuvarande läge.
Inga lämningar av någon palissad kunde ses längs vallgravens Ö sida närmast Skenaån. Antingen har denna del av udden inte varit befäst eller svänger befästningsverket av åt Ö längre söderut på udden.

		3239		Klackeborg		220-7077-94		269/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940612-940618		forskningsundersökning		skans		true		neolitikum, folkvandringstid, medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), glas, kritpipa, djurben, lerklining, skära (?), slagg, leksaksbåt av trä, spik		Klackeborgs gård, som är känd sedan 1400-talet, ligger på ett strategiskt läge där Skenaån och Svartån möts. Den på så sätt bildade udden är avskuren av en vallgrav. Anläggningen är tolkad som en skans i fornlämningsregistret. Fornlämningen har undersökts en vecka per år sedan 1991 i ett samarbetsprojekt mellan museet, en studiecirkel vid medborgarskolan i Mjölby (sedan 1993 den arkeologiska föreningen Mjölner) och Mjölby kommun. Arbetet har bekostats av medel från Mjölby kommun.
1991 års undersökning hade formen av en provundersökning för att söka spår efter den medeltida befästa gården. Dessa spår visade sig komma från de mest skilda tider. Bland annat påträffades ett hus daterat till folkvandringstid och keramik daterad till neolitikum.
Under 1992 och 1993 fortsatte undersökningarna med utgångspunkt från det material som påträffades 1991. En palissad har konstaterats Ö om den kända vallgraven. Befästningens förfall under sen medeltid har kunnat utläsas i vallgraven. Spår av 1600-talets trädgårdsanläggning har påträffats V om vallgraven. Spridda föremål från stenålder och järnålder har påträffats inom området, liksom rikligt med föremål från 15- 1600-tal och enstaka medeltida föremål.
Vid 1994 års undersökning förlades större delen av undersökningarna till området V om den kända vallgraven. Här påträffades en tidigare okänd vallgrav som löper tvärs över den nuvarande gårdsplanen. Denna har varit ca 15 m bred och 3,5 m djup. En vall har varit uppkastad Ö om vallgraven och i gravens V slänt har snedställda pålar slagits ner. Strax Ö om mangårdsbyggnaden påträffades resterna efter en syllstensgrund som sannolikt är eftermedeltida (1600-tal?). Ett schakt mellan mangårdsbyggnaden och den tidigare kända vallgraven påvisade rester efter 1600-t trädgårdsanläggningar. O om den tidigare kända vallgraven undersöktes ytterligare tre stolphål hörande till den ovan nämnda palissaden.
I samband med undersökningen gjordes dykningar i Skenaån och Svartån. I båda åarna påträffades konstruktioner bestående av nedslagna pålar. Prover har tagits för C 14. I Skenaån påträffades även en leksaksbåt tillverkad av en urholkad stock/gren.

		3240		Klackeborg		220-7077-94		444/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950612-950616		forskningsundersökning		skans		true		neolitikum, folkvandringstid, medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), glas, kritpipa, djurben, lerklining, kvartsavslag, slagg, porslin, kakel, metallföremål		Klackeborgs gård, som är känd sedan 1400-talet, ligger på ett strategiskt läge där Skenaån och Svartån möts. Den på så sätt bildade udden är avskuren av en vallgrav. Anläggningen är tolkad som en skans i fornlämningsregistret. Fornlämningen har undersökts en vecka per år sedan 1991 i ett samarbetsprojekt mellan museet, en studiecirkel vid medborgarskolan i Mjölby (sedan 1993 den arkeologiska föreningen Mjölner) och Mjölby kommun. Arbetet har bekostats av medel från Mjölby kommun.
1991 års undersökning hade formen av en provundersökning för att söka spår efter den medeltida befästa gården. Dessa spår visade sig komma från de mest skilda tider. Bland annat påträffades ett hus daterat till folkvandringstid och keramik daterad till neolitikum.
Under åren 1992-1994 fortsatte undersökningarna med utgångspunkt från det material som påträffades 1991, men kompletterades även med fosfatkartering och med provschakt V om vallgraven. En palissad har konstaterats Ö om den kända vallgraven. Spår av 1600-talets trädgårdsanläggning har påträffats V om vallgraven. Vid 1994 års undersökning påträffades en tidigare helt okänd vallgrav som löper tvärs över den nuvarande gårdsplanen, framför mangårdsbyggnaden. Strax Ö om mangårdsbyggnaden påträffades resterna efter en syllstens grund som dateras till 1600-tal.
Spridda föremål från stenålder och järnålder har påträffats inom området, liksom rikligt med föremål från 15-1600-tal och enstaka medeltida föremål, dykningar i Skenaån och Svartån har påvisat pålkonstruktioner. Mellan de båda vallgravarna finns ett kraftigt påfört fyllnadslager över ett dm-tjockt mörkt kulturlager.
Vid undersökningen 1995 koncentrerades arbetet till i huvudsak tre områden med skilda frågeställningar. Arbetet med den 1994 påträffade syllstensgrunden fortsatte och slutfördes. I samband därmed gjordes även undersökningar under golvet i en del av mangårdsbyggnaden där äldre golvrester och syllstenar påträffades.
Längs Svartån gjordes provschakt för att påvisa försvarsanläggningar. Dessa påträffades i form av spår efter en palissad Ö om den Ö vallgraven, samt i form av att tydliga spår efter grävning med spade kunde ses i den branta sluttningen ner mot Svartån mellan de båda vallgravarna. Sannolikt har denna del även varit förstärkt med en uppkastad jordvall.
Sökschakt öppnades på ytan mellan de båda vallgravarna för att på så sätt försöka lokalisera den medeltida bebyggelsen. Rester efter en byggnad på syllstensgrund påträffades i samband med detta strax V om den Ö vallgraven. Även spår efter den eftermedeltida trädgårdsanläggningen iakttogs i provschakten.

		3241		Klackeborg		220-7077-94		663/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960610-961029		forskningsundersökning		skans		true		neolitikum, folkvandringstid, medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), glas, kritpipa, djurben, lerklining, kvartsavslag, slagg, porslin, kakel, metallföremål		Klackeborgs gård, som är känd sedan 1400-talet, ligger på ett strategiskt läge där Skenaån och Svartån möts. Den på så sätt bildade udden är avskuren av en vallgrav. Anläggningen är tolkad som en skans i fornlämningsregistret. Fornlämningen har undersökts en vecka per år sedan 1991 i ett samarbetsprojekt mellan museet, en studiecirkel vid medborgarskolan i Mjölby (sedan 1993 den arkeologiska föreningen Mjölner) och Mjölby kommun. Arbetet har bekostats av medel från Mjölby kommun.
1991 års undersökning hade formen av en provundersökning för att söka spår efter den medeltida befästa gården. Dessa spår visade sig komma från de mest skilda tider. Bland annat påträffades ett hus daterat till folkvandringstid och keramik daterad till neolitikum.
Under åren 1992-1995 fortsatte undersökningarna med utgångspunkt från det material som påträffats 1991, men kompletterades även fosfatkartering och med sökschakt i trädgården V om vallgraven. En palissad har konstaterats Ö om den kända vallgraven. Vid 1994 års undersökning påträffades en tidigare helt okänd vallgrav som löper tvärs över den nuvarande gårdsplanen, framför mangårdsbyggnaden. Strax Ö om mangårdsbyggnaden påträffades resterna efter en syllstensgrund som dateras till 1600-tal. Det utfördes även undersökningar under golvet i en del av mangårdsbyggnaden där äldre golvrester och syllstenar påträffades.
Spridda föremål från stenålder och järnålder har påträffats inom området, liksom rikligt med föremål från 15-1600-tal och enstaka medeltida föremål, dykningar i Skenaån och Svartån har påvisat pålkonstruktioner. Mellan de båda vallgravarna finns ett kraftigt påfört fyllnadslager över ett dm-tjockt mörkt kulturlager.
Under 1996 har undersökningarna koncentrerats V om mangårdsbyggnaden. Här påträffades rester efter en syllstensgrund (möjligen medeltida) och en ränna murad av återanvänt tegel. På ladugårdsplanen påträffades två äldre nivåer med kullerstensläggning. Ute på udden Ö om den Ö vallgraven påträffades ytterligare två stolphål hörande till den palissad som löpt längs med Svartån.

		3242		Fyrskeda gård		220-5146-94		220/95		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1995		950530-950530		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		yngre järnålder				Med anledning av schaktning för nedläggning av jordkabel och stolpar samt till stolparna hörande tre stag utfördes en arkeologisk kontroll.
Vid kontrollen påträffades, i ett av schakten till ena staget, en anläggning tolkad som en kokgrop. Kokgropen var 0,60 x 0,40 x 0,40 m (L, B, Dj) och innehöll rikligt med skärviga stenar. Ett kolprov togs i ett kolrikt och sotigt lager. Kolprovet visade på en datering till AD 690-990, kalibrerat värde.

		3243		Kvarteret Maskrosen		220-602-91		326/91		UV Mitt		Annika Helander		1991		910111-910111		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av planerad villabebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.
Den registrerade fornlämningen består av en rund fylld stensättning, 6,5 m diam. Invid denna är en oregelbunden, närmast rund fylld stensättning belägen, 10-11 m diam, som vid inventeringen bedömdes som osäker, stensättningarna är belägna på krönet av ett moräntäckt berg. Det aktuella området ligger i en västsluttning nedanför berget.
I omgivningarna har även lösfynd påträffats, vilket indikerar förhistorisk aktivitet. Syftet med utredningen var att konstatera ev ytterligare fornlämningar.
Sammanlagt berördes ett 6100 m2 stort område. Tomten var störd, då två hus rivits och den omgivande marken nedschaktats tämligen djupt. En asfalterad väg korsade tomten, och en del av området, ca 350 m2, var vid utredningstillfället redan maskingrävd ned i den lerblandade moränen.
Inom området drogs 10 schakt, huvudsakligen i den västra delen, mot de registrerade stensättningarna. Längden på schakten var mellan 4 och 35 meter och bredden mellan 1,5 och 4 m.
I områdets norra del påträffade sen härdbotten med enstaka stenar. I den östra delen där, det tidigare schaktats, påträffades en grop med sotig fyllning, för övrigt påträffades sju anläggningar, som bedömdes vara recenta.
Härden och sotfläcken som har förhistorisk karaktär visar att det inom området funnits förhistorisk aktivitet. Området är dock så pass stört av sentida husbyggnation, och skadat vid tidigare schaktning, att övriga eventuella boplatslämningar sannolikt är förstörda.
Anläggningarna undersöktes och borttogs.

		3244		Råda		220-14328-90		2319/91		UV Mitt		Hélene Borna		1991		910409-910409		särskild utredning		gravfält		true		järnålder				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Området ligger på en svag sydsluttning, i en mycket fornlämningsrik trakt, mellan två gravfält, samt ett gravfält strax sydöst om undersökningsområdet. Dessutom finns två stensträngskomplex, strax intill det berörda området.
I samband med utredningen kunde det konstateras att gravfältet, Konungsund 35:1, sträckte sig betydligt längre söderut än vad som är markerat på ek. kartan.
Inom norra delen av undersökningsområdet påträffades ett antal flacka förhöjningar samt två övertorvade stensättningar med kantkedja, om ca 6-8 m i diameter.
I de övriga delarna av undersökningsområdet påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3245		Norsholm		220-14090-90		891/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910506-910506		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		järnålder				Med anledning av planerad gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningen utfördes i form av provschakt och provrutor.
Vägsträckningen som planerats låg i direkt anslutning till den västra sidan av fornlämning 107, ett registrerat gravfält med 15 st runda stensättningar. Topografin utgjordes av impediment och åkermark.
Vid förundersökningen konstaterades 2 st runda stensättningar belägna på impedimentets krön, i den norra delen av vägsträckningen.
Gravarna som framstod som en svag förhöjning i markytan var ca 5-6 m i diameter och fyllda med sten. En av gravarna som direkt berördes av vägen låg invid ett större stenblock.

		3246		Norsholm		220-11185-90		7728/90		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910507-910507		särskild utredning				true						Med anledning av planerad hotellbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Exploateringsområdet som bestod av åkermark låg i anslutning till Göta Kanal med förmodade boplatslägen och fynd av skärvig sten i åkern.
Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt värde.

		3247		Föllingsö, Kvarntorp		220-15794-91		5417/91		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1991		910828-910828		särskild utredning		hägnadsvall, fossil åker, smedja, röjningsröseområde		true		järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av golfbana utfördes en specialinventering.
Ett antal fornlämningar och sentida lämningar nyupptäcktes vid specialinventeringen. Ytterligare en grav som låg i anslutning till de tidigare registrerade gravarna, Kisa nr 6:1 och 7:1, kunde iakttas. Dessa låg i ett odlingsrösområde som omfattade ca 7 hektar mark kring Föllingsö.
I övrigt kom fossila åkrar. Både kupiga-, terrasserade-, plana med diken-, oregelbundna- och kantvalIsförsedda åkrar förekommer. Några vägbankar, en trolig hålväg, husgrunder av både medeltida och sentida karaktär, samt en kvarngrund, en torplämning samt några källargrunder liksom en gränssten registrerades.
De inventerade objekten omspänner tiden mellan äldre järnålder - nyare tid.

		3248		Löfstad		muntligt		585/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910920-911010		arkeologisk förundersökning		byggnad, färdväg		true						Med anledning av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Kontrollen omfattade totalt 145 m, dels SV om ladugården (platsen för det medeltida Löfstad) samt S om södra flygeln.
Inget av arkeologiskt värde påträffades.

		3249		Svintuna		220-14685-92		143/93		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920216-920217		särskild utredning		boplats		true		mellanneolitikum		keramik (gropkeramik), kvarts, bergart		Med anledning av en planerad tillbyggnad utfördes en utredning.

Syftet var att klargöra om stenåldersboplatser fanns inom det tänkta exploateringsområdet. Området kring Bråviksgården är rikt på lämningar från stenålder. En registrerad boplats (Krokek 27:1) är belägen ett hundratal meter sydöst om Bråviksgården.
Höjden över havet ligger mellan 25 och 30 m i området vilket innebär att bosättning har varit möjlig under mellanneolitisk tid (Gropkeramiksk kultur).
Det aktuella området har ett mycket bra läge med tanke på stenåldersbosättning; i anslutning till ett mindre vattendrag som strax nordväst om området vidgar sig till vad som under stenålder var en lagun.
Utredningen gav till resultat en nyupptäckt stenåldersboplats med fynd av gropkeramik, kvarts och bergartsavslag. Anläggningar i form av härdar, stolphål och gropar påträffades inom en begränsad yta som kan beräknas till ca 4-500m2. Utanför denna areal gjordes inga fynd av keramik eller annat material. Inte heller påträffades några anläggningar.

		3250		Kolmården		220-15559-92		7424/92		UV Mitt		Britta Kihlstedt		1992		921002-921015		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum, tidigneolitikum		Slagen kvarts, kvartsit, flinta, grönsten, brända ben		Med anledning av en planerad ny anslutningsväg utfördes en förundersökning.
Undersökning utfördes på en stenåldersboplats belägen på en sandig sydvästexponerad avsats, ca 80 m ö h. Vid undersökningen påträffades tre koncentrationer med slagen kvarts inom en ca 500 m2 stor yta. Dessutom gjordes ett mindre antal fynd av slagen flinta, kvartsit och grönsten. I anslutning till en av koncentrationerna fanns en härd, ett flertal diffusa mörkfärgningar och spridd skärvsten. Fyndmaterialets sammansättning är av mesolitisk karaktär men fynd av en yxa (vid utredningsgrävning) och ett yxfragment av grönsten, båda med slipade smalsidor, antyder en neolitisk datering.

		3251		Örneström, Griggestorp		220-13371-91		8496/93		UV Linköping		Annika Helander, Mats Larsson		1992		921119-921119		särskild utredning		fyndplats		true				kvarts		Med anledning av planerad ombyggnad av väg utfördes en arkeologisk utredning.
Väg 580 leder främst genom skogspartier i sydligaste Östergötland. I samband med besiktning av den planerade vägsträckningen påträffades ett kvartsavslag i en sydöstsluttning av en åker med lätt sandjord, vilket utgjorde ett topografiskt lämpligt boplatsläge.
Vid utredningen drogs 1,5m breda schakt utmed hela vägsträckningen i den berörda åkern, dvs ca 120 m. Schakten lades i vägmitten och utmed sidorna på den ca 15 m breda sträckningen. Inga förhistoriska anläggningar påträffades i schakten. I åkerjorden påträffades dock ytterligare ett kvartsavslag, vilket indikerar att en boplats finns i närheten, dock inte inom vägområdet. Markägaren har uppgivit att stenyxor påträffats i näraliggande åkerområde, vilket är ett än starkare indicium för ett boplatsläge, sannolikt från stenåldern.
Det planerade vägområdet är lämnat utan ytterligare åtgärder.

		3252		Fagervik		220-11606-92		8396/92		UV Mitt		Mats Larsson		1992		921125-921125		arkeologisk förundersökning		boplats, fyndplats		true						Med anledning av kabeldragning utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes intill Krokek 23:1, som är den kända Fagerviksboplatsen från gropkeramisk tid. En antikvarisk kontroll utfördes även intill Krokek 74:1 som dels är en fyndplats för en grönstensyxa samt ett boplatsläge påträffat i anslutning till utredningens etapp 1.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Kabeldragningen skedde i anslutning till ett äldre kabelschakt och inget som antydde stenålder påträffades. I samband med den antikvariska kontrollen invid Krokek 74:1 blev också resultatet negativt.

		3253		Kristberg		220-10331-91		7887/91		UV Linköping		Mats Larsson		1993		930910-930910		arkeologisk förundersökning		milstolpe		true						Med anledning av vägbygge utfördes en antikvarisk kontroll.
Milstenen flyttades ca 10 m i sidled. Postamentet hade tidigare plockats ned och uppfördes under antikvarisk kontroll.

		3254		Porsgatan, Örntäppan		220-8697-93		7073/93		UV Linköping		Mats Larsson		1993		931129-931129		särskild utredning				true						Med anledning av planerat vägbygge utförde en utredning.
Syftet var att belägga förekomst/icke förekomst av fornlämningar inom vägområdet. Det topografiska läget samt höjden över havet (20-25 möh)  var förutsättningen för undersökningen. Boplatslämningar från senneolitikum/äldre bronsålder var möjliga i området.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3255		Svintuna		220-5713-93		4545/93		UV Linköping		Mats Larsson		1994		940426-940506		särskild undersökning		boplats		true		neolitikum		keramik, kvarts, flinta, bergartsavslag, bränt ben		Ned anledning av en planerad tillbyggnad av vårdhem utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid en föregående utredning påträffades härdar, gropar samt ett fyndförande lager. Dateringen var sen gropkeramisk kultur.
Den aktuella undersökningen gav till resultat en begränsad boplats, ca 200-300 m2 med härdar, gropar, kulturlager i form av ett upp till 0,1 m tjockt rödbrunt sandlager. Dessutom påträffades en kokgrop. Ett antal stolphål i anslutning till kulturlagret bildar en rundoval hyddlämning med öppning mot aktivitetsområdet.
Relativt rikligt med fynd påträffades. Fynden utgöres av keramik, kvarts, flinta, bergartsavslag samt en del brända ben.
Materialet är homogent och med stöd av keramiken kan boplatsen placeras sent i den gropkeramiska sekvensen (Säter III/IV).

		3256		Fröjerum, Ladugården		220-14045-93		213/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940418-940613		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true		mesolitikum		kvartsskrapa, slagen kvarts, knacksten, grönsten, porfyr, kvartsit		Med anledning av markförläggning av tidigare tele-luftledning utfördes en utredning och antikvarisk kontroll.
En 6 km lång sträcka inventerades mellan Ladugården 1:1 och Fröjerum 1:4 i Kimstads sn. De markförlagda etapperna uppgick till sammanlagt 4,5 km, belägna i omedelbar anslutning till landsvägen mellan Norsholm och Ljungsbro. Området domineras av blockrik skogsterräng med inslag av uppodlade lerjordar i mindre sprickdalar. Bortsett från en fornborg härrör de få registrerade fornlämningarna i schaktets omedelbara omgivning från medeltid och nyare tid, ingen av dessa berördes av schaktet.
Inom Ladugården 1:1 berörde sträckningen två lämpliga boplatslägen som har legat vid en lagun under litorinaskedet, i område 2, åkermark omedelbart nordväst om Ladugårdens ekonomibyggnad, påträffades vid ytfyndsinventering en skärvstenskoncentration med kvartsskrapa, skärvig grönsten, en knacksten m m. Schaktets sträckning ändrades så att fornlämningen inte berördes. Område 3 låg i vall och kunde till större delen inte ytfyndinventeras. I områdets södra del, strax under litorinanivån, fanns en skärvstensförekomst i åkermark. Antikvarisk kontroll utfördes av 230 löpmeter schakt inom område 3, men inga lösfynd eller boplatslämningar påträffades.
I Fröjerum 1:5-6 och 1:4 berörde schaktet liknande boplatslägen på östra respektive västra sidan av ett forntida näs i litorinahavet (område 6 och 7). Åkermark som ansluter i söder och öster till område 7 kunde ytfyndinventeras. Här påträffades skärvig sten och osäkra avslag av pofyr och kvartsit. Antikvarisk kontroll utfördes av sammanlagt 300 löpmeter schakt, varvid område 6 konstaterades vara stört av eftermedeltida byggnationer och markarbeten. I område 7 påträffades en kvartsskrapa i schaktet omedelbart söder om landsvägen. Inga boplatslämningar påträffades. lIövriga områden berörde schaktet en osäker husgrund (område 1), en stenansamling med osäker funktion (område 4) och ett lämpligt boplatsläge (område 5). l dessa områden ändrades schaktets sträckning så att eventuella fornlämningar ej kom att beröras.

		3257		Marmorbruket		220-619-94		421-3925-1994		UV Linköping		Mats Larsson		1994		940818-940819		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true		mellanneolitikum		Keramik, kvarts, bergartsavslag, tegel		Med anledning av VA arbeten utfördes en förundersökning och utredning
Undersökningen berörde den sydöstra delen ett boplatsområdet och utgjordes av en svagt markerad sydsluttning. Jordmånen bestod av sand. Under ett upp till 0,2 m tjockt humusskikt påträffades i områdets norra del ett kulturlagerområde med fyra skikt. Dessa skikt varierade i sammansättning från närmast rödbrun sand till svart sotig sand. Kulturlagrets tjocklek uppgick till ca 0,6 m. Samtliga lager var fyndförande. Relativt få fynd påträffades dock. Stratigrafin kunde följas på en sträcka av ca 3 m. Därefter fanns en störning i form av ett dräneringsrör. Kulturlagret övergick därefter till ett ca 0,1-0,15 m tjockt fyndförande rödbrunt lager. I detta lager grävdes två m2 stora rutor. Det fyndförande skiktet var ca 0,1-0, 2 m tjockt och innehöll stora mängder keramik samt mindre mängder kvarts.
Fyndfrekvensen avtog markant i södra delen av schaktet där kulturlagret övergick i ljus sand. I södra delen av schaktet fanns dessutom störningar efter olika recenta aktiviteter.
Utredningen berörde ett boplatsläge (Fagervik 1:26). I det upptagna schaktet påträffades recenta fyllnadsmassor i form av tegel och krossad sten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3258		Marmorbruket		220-9175-94		421-4776-1994		UV Linköping		Mats Larsson		1994		940915-940926		särskild undersökning		boplats		true		mellanneolitikum		keramik, kvarts, bergart, bränt ben		Med anledning av ledningsdragning utfördes en slutundersökning.
Sammanlagt grävdes 16 m2 kulturlager. Undersökningsområdet var stört i sina norra och centrala delar genom senare ingrepp. En stratigrafi kunde dock beläggas i området. I den norra delen påträffades 4 skikt som samtliga var fyndförande. Längre ned i området kunde endast 2-3 skikt beläggas. Den övervägande delen av fyndmaterialet påträffades i ett lager med rödbrun sand.
Höjden över havet varierade mellan 26,5 och 24,5 m. Det keramiska materialet kan dateras till Fagervik III/IV.

		3259		Björndal, Malexander, Örneström		220-13371-91		8493/92		UV Linköping		Mats Larsson		1994		941206-941206		särskild utredning		Naturföremål/-bildning med tradition		true						Med anledning av ny bro utfördes en antikvarisk kontroll.
Denna passerar söder om Kisa 11:1.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3260		Kolmårdens djurpark		220-10645-95		421-4922-1995		UV Stockholm		Bitte Franzén		1995		951025-951026		särskild utredning		brott/täkt, kolbotten, fyndplats, grav?		true		mesolitikum, nyare tid		kvartsitavslag		Med anledning av en planerad ekoby i anslutning till Kolmårdens djur- och naturpark utfördes en utredning.
Området, som är ca 3 km2 stort, är beläget inom ett bergområde norr om en förkastningsbrant vid Bråviken, på nivåer mellan 85-100 m ö h. Större delen av området är skogsklätt med mindre mo- och moränfyllda svackor samt några sankare partier.
Utredningen omfattade en första etapp kompletterat med handgrävda gropar på de boplatslägen, vilka vid inventeringen visat sig utgöra boplatslägen, för att fastslå dess status.
Utredningen resulterade i att inom ett boplatsläge påträffades ett kvartsitavslag (objekt 1). Historiska lämningar utgjordes av en vägbank (objekt 2:3). Intill men utanför utredningsområdet påträffades osäkra gravar (objekt 2:1-2), två möjliga kvartsbrott (objekt 3,4) varav den första även utgör ett boplatsläge. Historiska lämningar påträffades i form av en kolbotten (objekt 5).
En sammanfattande tolkning blir att avslaget och kvartsbrotten indikerar att man varit i området under förhistorisk tid. Troligen finns inga boplatser som nyttjats under någon längre period inom utredningsområdet.
Den ovan nämnda vägbanken är troligen anlagd för skogsbruket eller för Marmorbrukets räkning, på vars ägor området delvis ligger inom.

		3261		Munkeboda						UV Stockholm		Johan Rönnby		1996		960501-960531						false						Avsökning av plats för svärdsfynd. Inga ytterligare fynd hittades.

		3262		Föllingsö		220-3739-97		521/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970523-970530		särskild undersökning		bebyggelselämning		true		medeltid, nyare tid		smidesslagg, bronsklipp, smältor, slagg		Med anledning av arbetet med landskap och kulturmiljö kring Föllingsö säteri i Kisa sn, Kinda kommun, avser länsstyrelsen i Östergötlands län att rekonstruera den smedja som revs 1924. Smedjan var belägen i den sk Smedshagen strax S om säteriet och direkt SV om sjön Nedre Föllingen.
Länsmuseets uppgift var att tillsammans med arkitekt Suzanne Lundblad undersöka vilken av de två husgrunderna i Smedshagen som varit gårdens smedja och vilken som varit lin/rökbastu/ria. Dessutom att ta fram ett underlag för en rekonstruktion av smedjan, vilken utförs av Suzanne Lundblad.
Vid arbetet med de två husgrunderna visade det sig att smedjan var den södra av de två husgrunderna, Hus A. Denna hade haft en härd i hörnet av ena långväggen, ett jordgolv, en härd uppförd av otuktad gråsten och en skorsten av tegel. Smedjan har varit av den standardmodell för gårdssmedjor som användes mellan ca 1500 och 1900 e.Kr. Smedjan är direkt jämförbar med den stående smedjan vid Gibbehult i Tidersrums sn.
Den övre, norra husgrunden, hus B. Har haft mitthärd av tunneltyp och torpargrund. Husets grundtyp antyder att den varit ria eller lin/rökbastu. Också denna byggnad kan direkt jämföras med den stående välbevarade linbastun i Gibbehult.
I husgrund B hittades ett kolsvart sotigt och kolbemängt lager innehållande smidesslagg, bronsklipp, smältor och slagg från järntillverkning. Dessa fynd har knappast med riafunktionen att göra. Fyndens sammansättning och karaktär visar på en äldre förmodligen medeltida järntillverkning och smidestradition. Ett par utgrävda medeltida smedjor bland annat en som undersökningsledaren undersökt 1989 vid Norrböle, Mariehamns sn, Åland uppvisar mitthärd på samma sätt som en rökstuga. Fynden från denna smedja är av samma karaktär som fynden från hugrund B i Föllingsö.
Förhållandet måste tolkas så att den lin/rökbastu som revs vid Föllingsö 1924 stått på samma grund som en ursprunglig smedja, äldre än 1500 tal. Möjligen har en äldre smedja blivit ombyggd direkt till lin/rökbastu.

		3263		Fagervik		220-4715-97		339/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970618-970618		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen motiverades av tomtens läge alldeles intill flera stora stenåldersboplatser (bland annat den klassiska Fagerviksserien) och av att ett stenyxämne tidigare hittats på tomten och lämnats in till Norrköpings stadsmuseum.
Provschakten på tomten visade att den varit bebyggd med ett torp. Kulturlager innehållande typiska 1800-talsfynd förekom över större delen av ytan. Efter rivningen av torpet har tomten använts för avskälpning av diverse bråte och sten.
Inga stenåldersindikationer påträffades.

		3264		Björndalen, Strömsfors		220-2669-97		421-3156-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970623-970624		särskild utredning		boplats		true				kvart, flinta		Med anledning av ny råvattenledningsträcka utfördes en arkeologisk utredning.
Syftet med utredningen var att klargöra om fasta fornlämningar, företrädesvis stenåldersboplatser, skulle komma att beröras av den planerade vattenledningen.
Fornlämningsmiljön i Kolmården och längs Bråviken domineras framförallt av stenåldersboplatser från både den äldre och den yngre stenåldern. Området erbjuder många fördelaktiga boplatslägen där den dåtida havsnivån i samspel med topografin skapade skyddade vikar för tidens boplatser.
I anslutning till den planerade vattenledningen finns två redan tidigare kända stenålderslokaler. Dels känner vi en boplats på en bergsplatå söder om sjön Gullvagnen, Krokek 85:1, dels har bearbetad kvarts hittats vid Örstad, Krokek 89:1.
Område A, beläget inom fastigheten Örstad 1:1. Utredningsområdet ligger ett hundratal meter öster om en registrerad fyndplats för bearbetad kvarts. Vattenledningen skall löpa över en sydsluttning, vilken bedöms som ett mycket lämpligt läge för en stenåldersboplats. Platsen är uppodlad och används idag som potatisåker. I åkerytan hittades vid besiktningstillfället fynd av både bearbetad flinta och kvarts. Markunderlaget är mp. Platsen utgör ett mycket sannolikt läge för en boplats från stenåldern. I schaktet påträffades dock inget av arkeologiskt intresse. Platsen bör fortfarande betraktas som en trolig fornlämning då ytterligare ett antal fynd av bearbetad kvarts kunde samlas in från åkerytan. Exempelvis hittades en bipolär kvartskärna av mycket ren och hög kvartskvalitet.
Område B, inom området skall vattenledningen löpa från viadukten under motorvägen längs  sjön Gullvagnens östra strand. På en platå invid sjöns södra ände ligger en boplats från äldre stenålder. Inom området drogs schakt på topografiskt lämpliga lägen längs vattenledningens sträckning. Markunderlaget utgjordes av mo. I schakten hittades inget av arkeologiskt intresse.
Område C, vid Stubbetorp l:l skall ledningen passera över en äldre åker som idag ligger som ängsmark. Den svaga sydsluttningen söder om det gamla sandtaget utgör ett fördelaktigt läge för en förhistorisk boplats. Ett schakt grävdes genom det förmodade boplatsläget. I schaktet hittades inget av arkeologiskt intresse.
Område D, vid Stubbestorp l:2 Bäcksveden skall ledningen passera över en äldre åker, idag brukad som äng. Den kuperade marken med tydliga platåer i sydlägen utgör mycket fördelaktiga lägen för förhistoriska boplatser. Ett schakt grävdes genom de förmodade boplatslägena. I schaktet hittades inget av arkeologiskt intresse.

		3265		Hycklinge, Horn		220-8205-97		421-6099-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971119-971119		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning i form av specialinventering.
VA-ledningen samordnades med ny optokabel som till stora delar förläggs i samma sträcka. Inga indikationer på fornlämningar iakttogs. Vid sträckan öster om Bro, över åkergärdet, finns några flikar kvar av ett äldre parcellsystem i den intilliggande hagmarken som dock endast berörs marginell. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

		3266		Stacka		220-2773-99		167/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990520-990520		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av ombyggnad av transformatorstation utfördes en förundersökning.
I närområdet finns en fornborg och en stensättning (?). En yta om ca 4 x 3 m schaktades upp, men inget av arkeologiskt intresse påträffades. Schaktet gick ned till orörd mark, ca 0,4 m under nuvarande marknivå.

		3267		Gubborp		220-3457-99		182/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990716-990716		särskild utredning		grav		true		odaterat				Med anledning av fortsatt grustäkt utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.
Syftet var att fastställa om fast fornlämning kom att beröras av fortsatt täktverksamhet.
I utkanten av området finns en registrerad fornlämning, Kristberg 122:1-4. Denna består av fyra stensättningsliknande lämningar. Vid besiktning av dessa i samband med utredningen kunde det konstateras att dessa med stor sannolikhet utgör gravar. Förutom denna fornlämning påträffades ingenting som föranledde några vidare antikvariska åtgärder.
Under förutsättning att områdets sydvästra del, där gravarna är belägna, inte berörs har Östergötlands länsmuseum ur kulturminnessynpunkt inga invändningar mot planerad täktverksamhet.

		3268		Harg		220-10434-99		478/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		1999		990923-990923		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av kylanläggning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen utfördes som sökschaktsgrävning med maskin.
Hargs gård ligger ca 100-150 meter norr om den gamla bytomten. Ca 600 meter söderut finns en registrerad fornlämning, en stensättning.
Tre sökschakt med en längd på mellan 10-15 meter, en bredd av ca 0,80 m och ett djup av 0,30 m öppnades inom exploateringsytan. Ytan omfattade totalt ca 400 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Orörd mark, vilken bestod av silt med inslag av mindre stenar, fanns på ett djup av 0,20-0,30 m under marknivån.
Östergötlands länsmuseum anser att en exploatering av den förundersökta ytan, ur arkeologisk synpunkt, är möjlig.

		3269		Konungssund		220-10945-99		498/99		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		991108-991108		arkeologisk förundersökning		gravfält, milstolpe, bro		true						Med anledning av planerad ombyggnad av väganslutning samt anläggande av busshållplats utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
I det aktuellt område finns bl a tre gravfält, och en bro och platsen för en milstolpe.
De tre gravfälten ligger på var sida om platsen för den planerade ombyggnaden och den planerade busshållplatsen. Gravfälten ligger så till, att arbetsområdet ligger inom den del av marken som enligt Länsstyrelsens bedömning, hör till fornlämningsområdet för gravfälten.
Det aktuella området sökschaktades inför de planerade markarbetena. Vid schaktningen påträffades inga fornlämningar.

		3270		Innerstaden		220-9903-90		442/90		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1990, 1991		900906-910525		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna iakttogs grundmurarna till en byggnad NV om S:t Larskyrkan samt kulturlager i övriga schakt. Schaktningarna berördes endast ett djup av max 0,5 m.

		3271		Torggatan				199/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		januari 1991?		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningar för el utfördes en förundersökning.
Denna visade att endast moderna fyllnadslager berördes av arbetena. Schaktdjupet var ca 0,4 m.

		3272		Tanneforsgatan		2202143-91		153/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910312-910314		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningar för el utfördes en förundersökning.
Då schaktdjupet endast var ca 0,4 m berördes endast moderna fyllnadsmassor.

		3273		Västra Bökestad		220-13239-90		533/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		910417-910417		särskild undersökning		Grav- och boplatsområde		true		romersk järnålder, folkvandringstid, yngre järnålder		bränt ben, keramik		Med anledning av utvidgning av exploateringsområdet vid SAAB-SCANIA, Flygdivisionen i Linköping, utfördes en efterundersökning.
Området som tidigare körts sönder av tunga maskiner ligger sydost om och i direkt anslutning till Linköping 117:1, ett gravfält med ett 80-tal gravar och boplatslämningar. Fornlämningen undersöktes 1990.
På undersökningsytan, som tidigare blivit avschaktad, troligen i samband med anläggandet av Västra Bökestad gård, påträffades några mörkfärgningar, gropar, rester av en grav och en härd med fynd av enstaka keramikbitar och brända ben.

		3274		Kvarteret Glaskulan		220-1805-90		2351/90		UV Mitt		Ann-Lili Nielsen, Héléne Borna		1991		910422-910731		särskild undersökning		skålgropar, boplats, smideslämning		true		romersk järnålder, folkvandringstid, yngre järnålder, äldre bronsålder?				Med anledning av planerad industribebyggelse utfördes en arkeologisk undersökning.
Det aktuella området ligger i en mycket fornlämningsrik trakt med omfattande boplatskomplex med dateringar från neolitikum till yngre järnålder, ett antal gravfält, skålgropsförekomster samt resterna av stensträngssystem. Topografin utgörs av flack lerig åkermark med mindre impediment och terrängen sluttar svagt ner mot strandkanten av Roxen. Hela området exploateras mycket kraftigt med vägbyggen och industribebyggelse. I samband med en undersökning 1990 kunde konstateras en mycket stor boplats med olika tidshorisonter. Boplatsytan uppgår åtminstone till ca 40000 m2, med stora sammanhängande kulturlagerområden, härdområden samt koncentrationer av stolphål. Till sommarens undersökningar sparades två mindre kulturlagerytor, totalt omfattande ca 1500 m2.
Det södra kulturlagerområdet var ca 800 m2 och låg uppe på en terrass med en stensträng i dess östra kant. Lagret var ca 0,3 m tjockt och hade ett par skikt med anläggningar. På platsen har stått ett par hus, delvis överlappande varandra, preliminärt daterade till tidig romersk järnålder respektive sen romersk/folkvandringstid. I området har bedrivits smidesverksamhet. Det norra kulturlagerområdet, uppe på impedimentet, var ca 700 m2 stört och låg i en svag sänka precis intill skålgropsförekomsterna. Detta lager var 0,3-1,0 m tjockt och var flerskiktat med skärvstenspackningar och anläggningar på flera olika nivåer. I området har stått ett par mindre byggnader och det har bedrivits en omfattande smides- och gjuteriverksamhet. Tyngdpunkten i markutnyttjandet verkar ha legat romersk järnålder, från vilken merparten av konstruktionerna hör hemma. Visst inslag från yngre järnålder påträffades i ytan av lagret dock av mera diffust slag. I botten av lagret, fanns ett äldre skede troligen från äldre bronsålder, möjligen från senneolitikum.

		3275		Kallerstad		220-3518-91		2516/91		UV Mitt		Nils-Gustav Nydolf		1991		910424-910426		särskild utredning		boplats, skålgropar		true		odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en särskild utredning.
Den planerade vägsträckan löper i åkermark, varvid den passerar flera impediment med registrerade och oregistrerade fornlämningar. Med hänsyn till närheten till dessa, topografiskt goda förutsättningar för bosättning, höga fosfatvärden, ytfynd av skörbränd sten, enstaka krukskärvor och kvartsavslag har avbaning med maskin skett inom tre områden längs sträckan.
-I anslutning till Linköping 140:1, ett järnåldersgravfält, upptogs sökschakt på sluttningen söder därom. I schakten påträffades inga spår av mänsklig aktivitet.
-En rondell planeras i anslutning till ett impediment i åkern. Impedimentet utgör krönet av en långsträckt kulle. På en fast häll där påträffades en tidigare oregistrerad skålgopsförekomst.
Rondellen kommer att förläggas nordost om impedimentet. Vid avbaning påträffades boplatslämningar i form av stolpskoningar, härdar, mindre stenkoncentrationer och enstaka mörka fläckar med sotinblandning. Stolphålen var delvis ordnade i rad. Anläggningarna fördelade sig på två ytor inom rondellområdet. Inga daterande fynd påträffades.
-Omedelbart söder om ett större impediment med ett flertal fornlämningar, bl.a en husgrund, stensträngar och åkerytor mm, går den hypotetiska sträckningen av en förhistorisk väg, i öster manifesterad genom hålvägsförekomst (Linköping 179:1) på Mörtlösa Södergård och i väster av runstensfynd vid Nykvarn.
Vid avbaning i skärningen mellan den hypotetiska forntida vägen och den planlagda framtida vägen påträffades inga spår, som kan hänföras till en vägdragning. Ej heller påträffades andra spår
av mänsklig verksamhet.

		3276		Storgatan, Borggården		muntligt		252/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910425-910502		arkeologisk förundersökning		stadslager, byggnadsminne		true		odaterat		keramik (BII:4), Metallföremål		Med anledning av anläggandet av en offentlig toalett samt schaktningar för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades ett ca 0,1-0,2 m tjockt grusigt kulturlager med BII:4 keramik. Under detta fanns fläckar med brandrester och mot sterilen avtecknade sig 7 stolphål. 4 av dessa hade en diameter av ca 0,2-0,3 m och de låg på rad med ca 1,7 m mellanrum. N om dessa fanns 3 mindre hål med ca 0,1 m diameter. Dessa hade ett inbördes avstånd av ca 0,7 m och låg ca 0,5 från den kraftigare stolpraden.

		3277		Stångebro		220-5314-90		4028/91		UV Mitt		Annika Helander		1991		910502-910917		särskild undersökning		grav- och boplatsområde, grav		true		yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik (vikingatida, romersk järnålderskaraktär, mm), pärlor, kniv, flintavslag, flintskrapa, lerklining, bränt ben, silkärl, brynen, lerfigur		Med anledning av planerat vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen utgjorde den sista etappen av tre säsongers fältarbete inom ett sammanhängande område invid Stångåns strand. Strax NV om det berörda området finns Linköping 142:1, en gravhög, som troligen utgör rester av ett gravfält. Invid gravhögen är platsen för Gamla Stångebro belägen, som fungerade som viktigaste broövergången fram till 1500-talet. Eriksgatan bör ha passerat här och runstenar har påträffats inom exploateringsområdet. Linköping 143:1, Gumpekullastenen, är belägen strax väster om 1991 års undersökningsgräns. Strax söder om gränsen har Gumpekulla bytomt legat.
Vid undersökningen påträffades en boplats med flerskiktat kulturlager. Kulturlagret fortsätter västerut, förbi exploateringsgränsen, upp på höjden där Gumpekullastenen är belägen, och bitvis söderut mot bytomten. Lagrets begränsning åt öster och norr är klar.
Områdets yngsta boplatslämningar påträffades i den sydligaste delen, där kulturlagret bestod av två synliga skikt. Det övre skiktet, innehöll anläggningar med fynd av bl a vikingatida keramik, pärlor och en vendeltida kniv. Detta lager var begränsat till en mindre yta, med trolig fortsättning söderut, mot Gumpekulla bytomt.
Under det yngre järnålderslagret utbredde sig ett äldre lager, som varierade i tjocklek mellan 0,l och 0,4 m. I ytan påträffades en stor mängd boplatslämningar såsom stolphål, härdar, skärvstensflak, kokgropar mm. I kulturlagret och anläggningarna påträffades keramik, flintavslag, flintskrapa, lerklining etc. Keramiken i ytan var av romersk järnålderskaraktär. Ett kolprov härifrån visar på övergången mellan förromersk-romersk järnålder.
Ett hus med två takbärande stolprader påträffades i kulturlagret och kan stratigrafiskt dateras till förromersk järnålder. Vägglinjen kan skönjas endast på ett fåtal platser. Huset var ca 30 m långt och 5,5-6 m brett. Mellan de takbärande stolparna var avståndet ca 3,5 m.
En grav påträffades i utkanten av boplatsen, ca 0,1 m under kulturlagrets yta. Graven bestod av en flat liggande sten, 2,6 x 1,3 m stor. Under denna en manslång nedgrävning innehållande brända ben och keramik.
Under kulturlagret påträffades boplatslämningar av äldre datum och annan karaktär. Anläggningarna utgjordes här främst av stenfria stolphål och nedgrävningar. Ett kolprov daterar den äldsta fasen till yngre bronsålder.
Ett extensivt blockrikt område skiljer boplatsen från en lägre liggande åkerdel, med tämligen rikligt med fynd, såsom silkärl, keramik, brynen mm.
Väster om detta sammanhängande område undersöktes en mindre yta, varvid ett fåtal rester av förstörda anläggningar påträffades. En av dessa kan tolkas som en urnegrav, på grund av läget och fynden - två sorters keramik och ev en lerfigur.

		3278		S:t Persgatan		220-12971-90		82/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910506-910521		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av planerad trädplantering utfördes en förundersökning.
I grop l SV om domkyrkan och SÖ om slottet hittades en mindre stenkällare, med enkel stenmur och kullerstenslagt golv, nedgrävd och förmodligen hörande till en träbyggnad, av vilken dock ej kunde hittas några spår.
Grop 3-6 strax utanför domkyrkans västingång berörde de östra delarna av den drygt 30 m långa stenhusbyggnad som tidigare undersökts 1988-90, och som har daterats till 1490-tal. Delar av byggnadens östra mur kunde lokaliseras, liksom ett större fundament, förmodligen till ett trapptorn utanför byggnaden.

		3279		Borgmästergatan, Klostergatan		220-6375-91		313/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910515-910515		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av VA-schaktning i gamla schakt utfördes en kulturlageruppmätning.
Ett homogent kulturlager, ca 0,2-0,4 m dj, låg ca 0,2-0,5 m under mark. Båda gatorna är utlagda först efter 1700 års brand. Profilen visar att de lagts ut på tunna kulturlager utan bebyggelserester.

		3280		Direktörsvillan, Tornby gård		220-664-91		3185/91		UV Mitt		Héléne Borna		1991		910612-910612		särskild utredning				true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en utredning.
Området ligger intill flera kända fornlämningar, en skålgropslokal (Linköping 159:1), ca 80 m åt sydost undersöktes 1990 ett större boplatskomplex från olika perioder av järnåldern och ca 50 m norrut påträffades boplatslämningar i samband med en förundersökning 1988. Den undersökta ytan ligger i en svag västsluttning i åkermark. 
Vid utredningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3281		Mörtlösa		220-4933-91		4352/91		UV Linköping		Nils-Gustav Nydolf, Lena Lindgren-Hertz, Héléne Borna-Ahlkvist		1991		910627-911011		särskild utredning, arkeologisk förundersökning		boplats, väg, grav		true		förromersk järnålder, romersk järnålder				Med anledning av byggnation utfördes en särskild arkeologisk utredning etapp l och 2 och en förundersökning.

Området kännetecknas av ett uppodlat flackt landskap med tunga lerjordar och med enstaka impediment. Terrängen sluttar svagt mot sjön Roxen i norr. Linköpingsbygden utgör ett av Östergötlands fornlämningsrikaste områden med lämningar från mesolitikum fram till medeltid.
Etapp l av utredningen omfattade en yta på ca 2000 m2, norr resp nordväst om Mörtlösa bytomt. I dessa områden påträffades inget av arkeologiskt intresse.
I anslutning till etapp l utfördes en förundersökning inom ett begränsat område väster och sydväst om Mörtlösa bytomt, varvid boplatslämningar från yngre järnålder och en stensatt väg med trolig eftermedeltida datering påträffades.
Etapp 2 omfattade en yta på ca l km2 och sträckte sig från E4:an i norr, Aspegården i väster och det stora impedimentet i söder. Vid utredningen kunde boplatslämningar, i form av kulturlager, härdar och stolphål, konstateras inom sex delområden. Lämningarna fanns i anslutning till impedimenten och i områden med kraftigt förhöjda fosfatvärden. Ett par ev gravar fanns i områdets sydvästra del. Vid utredningen påträffades resterna av ett par stensatta vägar i åkermarken sydost och väster om Mörtlösa bytomt. Åldern på dessa vägar har inte kunnat fastställas.
Boplatserna har preliminärt daterats till förromersk-romersk järnålder.

		3282		Kallerstad		220-3518-91		4355/91		RAÄ		Nils-Gustav Nydolf, Gunilla Wickman-Nydolf		1991		910715-910823		särskild undersökning		boplats		true		romersk järnålder		keramik, knacksten, bränd lera, slagg, malsten		Med anledning av byggande av ny väg utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsområdet var beläget i anslutning till och nordost om ett mindre impediment i krönläge i åkermark. Landskapet är öppet, med långsträckta kullar och impedimentområden. Matjordsavbaning företogs endast på impedimentets nordöstra sida.
Anläggningarna bestod av framförallt stolphål och härdar. Samtliga påträffade stolphål var stenskodda. Inga rester av kulturlager återstod på den leriga botten. Det sparsamma fyndmaterialet bestod av några få fragment keramik, knackstenar, (järn-)slagg och bränd lera. I några stolphål ingick fragment av malstenar.
Fyra säkra och en osäker huskonstruktion kunde rekonstrueras. Det rör sig i samtliga fall om treskeppiga långhus med två takbärande stolprader. De takbärande stolparna hade ett centrumavstånd mellan 3,5 och 4 m. Total husbredd ca 7 m, längd mellan 14 och över 27 m. Husen låg parallella, orienterade i VSV-ONO. Mellanrummen mellan husen var mellan 7 och 23 m. I och i omedelbar anslutning till husen fanns härdar, medan mellanrummen mellan husen var i huvudsak tomma.
Stolphål i husen och härdar är C14-daterade till mellan 2570 +/-160 BP och 1650 +/-80 BP (okalibrerade värden).
Boplatsområdets yttre begränsning synes ha erhållits på undersökningsområdets norra och östra sida, där en markerad skillnad i markstrukturen har tolkats som gammal åkermark.

		3283		Kvarteret Aposteln		220-3065-91		490/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910722-910802		Forskningsundersökning		stadslager		true						Forskningsundersökning med bidrag från Lagerfeltska stiftelsen. Syftet var att komplettera tidigare undersökningar av Linköpings franciskankloster 1960-62 samt 1986, vilka endast berört de norra delarna av klosterområdet. Det centrala området invid Ågatan (mot Domkyrkoområdet) har inte tidigare undersökts. Klostrets östra länga är idag en 35 m lång tvåvåningsbyggnad. På platsen för den norra längan finns en bevarad tvårummig källare. I söder är idag Biskopsgården och den bör ligga på platsen för klosterkyrkan.
Undersökningen bestod av två mindre sökschakt Ö och V om Biskopshuset, för att dels söka efter rester av klosterkyrkan, dels studera lagerföljden och bevaringsförhållanden i detta område.
Resultatet blev delvis negativt. Inga spår av klosterkyrkan kunde hittas. I det Ö schaktet påträffades rester av en slarvig grundmur, möjligen efter en tidigare mur ut mot Ågatan. I det V schaktet hittades en grop med spår av kraftig eld. Båda schakten var kraftigt störda av senare ingrepp.

		3299		kvaretert Bokbindaren		220-12106-92		565/92		Östergötlands länsmuseum		Anna Wastesson Jonsson, Ann-Charlott Feldt		1992		921019-921125		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), Glas, djurben		Med anledning av ledningsschaktningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området ligger strax NO om den medeltida S:t Larskyrkan i utkanten av det medeltida Linköping. Vid förundersökningen påträffades 3,3-1,0 m tjocka kulturlager av medeltida och yngre karaktär. Mot den sterila leran på ca 1,0-1,3 m djup framträdde kraftiga stenskodda stolpar och mörkfärgningar. Sannolikt är några av dessa anläggningar medeltida

		3300		kvarteret Agaten		220-10641-92		477/92		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		921102-921118		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), kritpipa, bearbetad kalksten, djurben, glas		Med anledning av schaktningar för dränering utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager från senmedeltid -1700-tal och däröver kraftiga fyllnadslager/raseringslager med rikligt med tegel. Längst i Ö är fyllnadslagren ca 2 - 2,5 m tjocka.

		3301		kvarteret Aposteln		220-12369-92		457/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		921201-921216		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av utvidgning av parkeringsplats och nedsättande av staketstolpar utfördes en antikvarisk kontroll.
Båda arbetena var redan från början avsedda att endast beröra sentida lager.
Vid grävande av gropar för staketstolpar längs Gråbrödragatan kunde konstateras att alla gropar med undantag av två endast berörde påförd trädgårdsjord. I två gropar påträffades kulturlager. Dessa var i båda fallen av sentida art (1900-tal)
Vid anläggningsarbetena för den utvidgade parkeringsplatsen påträffades sentida kulturlager över hela ytan. Som enda anläggning påträffades en sentida stensatt trädgårdsgång i schaktets botten. Inga äldre lager berördes.

		3302		Tornby		220-2873-93		2035/93		UV Linköping		Annika Helander		1993		930330-930415		särskild utredning		gravfält		true		järnålder?		bränt ben		Med anledning av planerad anläggning av elkabel utfördes en arkeologisk utredning.
Två områden inom den ca l km långa dragningen bedömdes vara arkeologiskt känsliga. Det ena är beläget inom Tornby 1:1, en parkanläggning som gränsar mot Stångebro, Nykvarn. Stångebro är det äldsta vadstället över Stångån som kunnat beläggas. Eriksgatans sträckning har sedan tidigare delvis kunnat beläggas öster om Nykvarn, och har sannolikt lett över Stångebro, för att nå Linköping.
Det aktuella området är beläget direkt väster om bron. Då Eriksgatan här bedöms ha en sydväst-nordöstlig riktning, med en förgrening strax väster om brofästet, genomfördes här en arkeologisk utredning i form av provschaktning. Kabeln planerades att läggas i en gångstig i parken som visade sig ha underlag av kasserat tegelmaterial. Teglet härstammar sannolikt från det tegelbruk som varit beläget på andra sidan ån, i Kv.Parollen. Teglet hade anlagts på bottenleran, som dock till största del var intakt. Sammanlagt grävdes 103 meter schakt med hjälp av grävmaskin. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Det andra området är beläget inom stg 2253 på en udde i Stångån, i nuvarande småbåtshamnen. En mindre höjd bedömdes som ett lämpligt läge för strandbundna boplatser, då vattennivån varit högre. Höjd över havet är 36-38 m.
Kabeln planerades att till största del anläggas i en befintlig grusväg, kantad av äldre trädplantering. Vid den arkeologiska utredningen öppnades ca 100 m med hjälp av grävmaskin. I den svaga sluttningen sydöst om allén påträffades inget av arkeologiskt intresse. Däremot påträffades brandgravar 0.30- 0.55 m under grusvägens yta. De påträffades dels i bottenleran och dels i kvarliggande matjordslager, på vilka fyllnadsmassor lagts. Vissa gravar har blivit skadade i ytan vid vägbygget.
De påträffade brandgravarna var 20 till antalet, bitvis belägna mycket tätt i det 1.5-1.6 m breda schaktet. Då en sträcka på ca 10m inte schaktades finns ytterligare gravar under vägen. Brandgravarna var dels omarkerade och dels markerade med mindre stenpackningar. I många av dem syntes brända ben i ytan. En större stenpackning påträffades som möjligen är en större stensättning. Den breder ut sig väster om schaktet. Öster därom finns bebyggelse. Ännu en stenpackning, kring ett markfast block, påträffades i schaktet och även denna fortsätter utanför schaktkanterna, dock i mindre utsträckning. Strax norr om den nordligaste graven övergår leran till morän och inga fler fornlämningar påträffades.
Ett gravfält är beläget på denna plats. Högst sannolikt är att gravfältet breder ut sig åt väster i samma nivå som de påträffade gravarna, samt på högre liggande partier i anslutning till det bergsparti som skjuter upp vid Stånggatan. Den del av gravfältet som funnits öster om schaktet är förstörd av bebyggelse och schaktningar. Sannolikt har gravfältet anlagts under järnålder.

		3303		Domkyrkoparken		220-5748-93		313/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren, Olle Hörfors		1993		930609-930610		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				handtag, beslag, huggen kalksten, människoben		Med anledning av nedläggande av vatten- och elledningar utfördes en förundersökning.

Det togs upp ett schakt utefter södra sidan av domkyrkan som var 0,30 m brett, 0,60 m djup och 62 m långt. Schaktet kom endast att beröra omrörda schaktmassor med enstaka fynd. Fynden var ett handtag och beslag från en kista, två större huggna kalkstenar och enstaka ben från människa

		3304		Fd Övningsområdet				277/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson, Olle Hörfors		1993		930622-930623		särskild utredning				true						Med anledning av anläggandet av en brandövningsplats i V utkanten av Linköpings garnisons övningsområde utfördes en arkeologisk utredning.
Området ligger i en mycket fornlämningsrik trakt och saknar registrerade fornlämningar. Området består dels av en mindre höjdsträckning, dels av äldre åkermark. Inom den tänkta exploateringsytan upptogs sammanlagt 22 schakt som samtliga visade sig sakna indikationer på fornlämning

		3305		kvarteret Paletten		220-4146-93		4285/93		UV Linköping		Annika Helander		1993		930714-930714		särskild utredning		boplats		true		järnålder		keramik, bränd lera		Med anledning av planerad vägbyggnation utfördes en utredning.
Vägen planeras att anläggas strax söder om Linköping 181:1, en skålgropslokal samt Linköping 182:1, en övertorvad stensättning som vid inventeringen bedömdes som osäker. Fornlämningarna är belägna på ett tämligen kraftigt uppskjutande bergsparti. Området är delvis kraftigt stört av tidigare aktiviteter, varför sökschakt drogs inom utvalda partier. Även terrängen, med bitvis kraftigt sluttande berg, begränsade utredningsytan.
I det låglänta området direkt öster om Gumpekullavägen drogs ett sökschakt. Markförhållandena visar att området sannolikt varit sumpmark under en längre tid. Inga fornlämningar finns utmed den planerade vägsträckan i denna låglänta del.
Sökschakt drogs på ett krön direkt söder om skålgropsförekomsten samt i sluttningen öster därom. I östsluttningen påträffades två boplatslämningar av förhistoriskt ursprung, belägna under matjorden och därpå liggande fyllnadsmassor. Båda utgjordes av stensamlingar, där stenarna bitvis bildade stenpackning. I anläggningarnas yta fanns sot och kol, samt i den ena keramik. Stensamlingarna var 1.10 respektive 1.80 m långa. Östsluttningen bedömdes som delvis störd av fyllnadsmassorna. På krönet iakttogs bränd lera, vilket indikerar att boplatsen sträckt sig från denna plats och ned på sluttningarna.

		3306		kvarteret Abboten		220-3550-93		297/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930726-930726		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (Yngre rödgods), djurben, fönsterglas, kalkbruk, tegel		Med anledning av VA-anslutning utfördes en förundersökning.

Delar av schaktet lagergrävdes för hand i Läroverksgatan, inne på gården och under byggnaden intill Storgatan. Inga äldre gatunivåer eller medeltida fynd påträffades under Läroverksgatan. Schaktet, som var 15 m långt, 2 m brett, 2 m djup, innehöll omrörda brandlager och påförda lager med kalkbruk, tegel, fönsterglas och keramik från nyare tid. Nivån för orörd mark sluttade kraftigt mot Storgatan, från 0,6 m under nuvarande gatunivå till okänt djup under schaktbotten invid Storgatan. Området har berörts av schaktningar bl a i samband med omläggningen av Storgatan på 1600-talet.
I schakten inne på gårdsplanen påträffades brand- och fyllnadslager av samma karaktär som i Läroverksgatan. I ett av schakten påträffades grundmuren till en eftermedeltida byggnad och i anslutning till denna brandlager och fyllnadslager med vitlerdekorerad B II:4-keramik, rikligt med eldpåverkat fönsterglas ned till steril nivå som påträffades ca 1,1 m under nuvarande gårdsläggningen.
Under byggnaden intill Storgatan grävdes ett mindre VA-schakt i vilket brandlagret från stadsbranden år 1700 påträffades 0,3 m under nuvarande golvnivå. 0,5 m under golvnivån påträffades ytterligare ett brandlager och delar av en husgrund. Under husgrunden låg ett 0,3 m tjockt kulturlager innehållande tegelkross, kalkbruk och obrända djurben. Steril nivå påträffades ca 1,1 m under golvet.

		3307		kvarteret Akademien		220-7892-93		25/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930730-930814		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av tillbyggnad utfördes en förundersökning.

Området ligger utanför den medeltida staden och fornlämning 153, dock tämligen nära den ännu synliga karpdamm som hört till franciskanklostret samt byggnadslämningar som hittades vid provundersökning i dåvarande biblioteksparken 1963.
Förundersökning med åtföljande antikvarisk kontroll visade dock att de aktuella ytorna till största delen var störda av grunder för tidigare byggnader, länsmuseets "baracker", kontorsbyggnader, från 1970-talet.
Övriga ytor innehöll ingenting av arkeologiskt värde.

		3308		Tinnerö		220-7367-93		159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930809-930813		forskningsundersökning		boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		lerklining, keramik, dräktnål, brons( bältesknäppe, bältessölja)		Undersökningen utfördes som en seminariegrävning för arkeologistuderande i Linköping och var ett samarbete mellan Östergötlands länsmuseum, Studiefrämjandet i Linköping, Stockholms universitet och Linköpings garnison. Undersökningen var en fortsättning på undersökningen från året innan.
1993 upptogs två schakt om 8 resp 14 kvm över kanten till terrassen Linköping 84:3. Samtidigt öppnades ett 29 kvm stort schakt över en liknande oregistrerad terrass strax norr om denna.
Schakten avslöjade omsorgsfullt och kraftigt byggda husgrunder på båda terrasserna. Terrasskanten bestod av dubbla stenrader l - 1,5 m i diameter stora stenar i dubbla rader mellan vilka på ett par ställen hittades lerklining i ursprungligt läge med bevarade ut- och insidor. Fyllningen i anläggningarna bestod av ca 0,3 m stora stenar.
I två av schakten påträffades stora mängder keramik av flera olika sorter, bl a ett flertal silkärl. Dessutom en dräktnål, ett bältesknäppe och en bältessölja i brons. I södra delen av den registrerade terrassen påträffades bara ett fåtal fynd trots att kulturlagren här var mycket djupare och fetare än i de andra schakten. Denna del av huset utgjorde förmodligen stalldelen.
Utanför terrasskanterna påträffades i samtliga schakt ett kraftigt fyndrikt kulturlager i minst två avskiljbara nivåer där det undre lagret fortsatte in under terrasskanten och följaktligen är äldre än denna. I det undre lagret påträffades flera härdar och i schakt två en kraftig ugnskonstruktion av kraftigt bränd lera. Ugnen var försedd med en blästerkanal in till dess inre. Ugnens funktion är ännu inte utredd men det rör sig troligen om en keramikugn. Ugnen överlagrades av boplatsterrassen

		3309		Domprosthagen, Fd Övningsfältet		220-7367-93		159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930910-930912		särskild undersökning		boplats		true		bronsålder, äldre järnålder		Keramik, deglar, bronssmältor, bronsslagg, ben, lerklining		Inom ramen för "Tinneröprojektet" fortsattes den arkeologiska undersökningen på boplatsen Linköping 84:3, Domprosthagen, Linköpings garnisons övningsfält.
Tinneröprojektet är ett forskningsprojekt rörande fornlämningsbeståndet på Linköpings garnisons övningsfält, i samarbete mellan Linköpings garnison, Östergötlands länsmuseum, Studiefrämjandet i Linköping och Linköpings universitet.
Då seminariegrävningarna tre veckor tidigare givit ett rikt resultat beslöts att fortsätta utgrävningen. Undersökningen förlades till den södra av de två gårdar som identifierats tidigare. Sammanlagt upptogs 4 schakt för att söka begränsa husytan på den 32 m långa terrassen. Ett schakt upptogs för att söka begränsa utbredningen av ett äldre boplatslager under husterrassen.
Vid grävningen konstaterades att det stått två separata hus med gavlarna ut mot terrassen på platsen. Mellan husen påträffades en svårt skadad ugn, deglar, bronsslagg och smältor vilket tyder på att den tidigare påträffade kompletta ugnen också haft användning som bronsgjutningsugn.
Bland fynden märks rikliga mängder keramik av flera olika typer.

		3310		Domkyrkoparken				457/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930928-930928		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				djurben		Med anledning av schaktning för fundamentet till en staty utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktprofilen undersöktes och dokumenterades. Schaktet var 5 kvm stort och 1,50 m djupt. Kulturlager utan andra fynd än djurben överlagrades av omrörda kulturlager och påförda, eftermedeltida rivningslager.

		3311		Drottninggatan		220-12303-93		546/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		931110-931110		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av byte av VA-brunn utfördes en schaktningsövervakning.
Schaktet som var 16 kvm stort och 2,20 m djupt dokumenterades i profil. 0,80 m under nuvarande gatunivå påträffades steril mark. Lagerföljden bestod av recent påförda lager och en äldre växthorisont innehållande recent material. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3312		Kvarteret Badhuset		220-11110-93		540/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931115-931115		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Syftet var att utröna om bevarande kulturlager, trots tomtens mycket höga exploateringsgrad, ändå kunde finnas bevarade.
3 schakt drogs på de ställen där bevarade lager kunde misstänkas förekomma. Därmed har närmare 40 % av den yta med möjliga lager som finns undersökts.
Undersökningen visade att tunna och förmodligen omrörda lager trots allt fortfarande finns på den aktuella ytan. Lagrens karaktär, tunna, omrörda och relativt sena gör dock att länsmuseet bedömer att en antikvarisk kontroll i samband med byggnationen är en tillfredsställande dokumentationsnivå inför de kommande arbetena.

		3313		kvarteret Paradiset		220-10986-93		545/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		931129-931129		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad byggnation utfördes en förundersökning.
En 560 kvm stor yta belägen i en skogbevuxen höjdsträckning kom att beröras. Höjdsträckningens närhet till omfattande grav- och boplatsområden och den berörda ytans topografi gjorde att den bedömdes vara ett möjligt boplatsläge. Tre schakt drogs inom området. Dessa var 1,30 m breda och den sammanlagda längden 55 m. Schakten innehöll ett matjordsskikt vars tjocklek varierade mellan 0,25 och 0,35 m. Marken bestod på orörd nivå av moig morän, nästan stenfri. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökningen.

		3314		kvarteret Akademien		220-12282-94		25/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		941201-941213		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				tegelkross, djurben, keramik (rödgods, fajans), kritpipsfragment		Med anledning av sprinklerledning utfördes en förundersökning.
Ett 85 m långt schakt grävdes från länsmuseets tillbyggnad i sydvästra delen av kv Akademien 1 till korsningen Konsistoriegatan/Barfotegatan. Schaktet var 0,7 m brett och 1,5 m djupt. 40 m öster om schaktet har tidigare påträffats en medeltida stenkällare tillhörande franciskanerkonventets ekonomibyggnader. Schaktets sydligaste del låg eventuellt inom ärkedjäknens gård vars exakta läge ej är känt. Gården, stenkällaren och större delen av schaktets sträckning är på 1696 års karta beskriven som "öde stenhustomt, brukad till åker".
Hela schaktet maskingrävdes. Endast enstaka segment vid stenkonstruktioner handgrävdes med skärslev. Ungefär hälften av sträckningen vägdes av och dokumenterades i profil. I nästan hela schaktet påträffades ett 0,2-0,4 m tjockt lager av mörkbrun humus innehållande enstaka tegelkross och djurben. Sannolikt är detta lager att äldre åkerskikt. I schaktets mellersta del, 28 m söder om tillbyggnadens sydvästra hörn, påträffades 0,3 m under markytan ett fragmentariskt fundament som var 1,2 m brett och 0.4 m högt, bestående av 0,1-0,3 m stora stenar, med okänd sträckning. I schaktets sydligaste del 15 m sydöst om korsningen Konsistoriegatan/Barfotegatan påträffades ytterligare ett fundament av 0.4-0.6 m stora stenar, överlagrad av det mörka humuslagret. Troligen är fundamentet en husgrund, men tolkningen är osäker då inga ytterligare grundmurar påträffades. En ytterst fragmentarisk stenläggning låg i nivå med husgrunden. Båda anläggningarna låg i ett skikt av påfört grus med små inslag av kalkbruk och tegelkross, anlagda på ett tunt brandlager av sotig humus. Under brandskiktet fanns en ursprunglig växthorisont bestående av moig humus med enstaka ben och tegelkross, 0,2 m tjock. Orörd mo påträffades här 1,2 m under markytan. Fynden, samtliga från 16-1800-talet i form av vitlerdekorerat yngre rödgods, fajans, kritpipsfragment, påträffades i det äldre åkerskiktet och i det påförda gruslagret.

		3315		kvarteret Aposteln, Rotundan		muntigt		133/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Hans Persson		1994		940228-940304		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av lagning av en trasig VA ledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Den aktuella platsen ligger strax N om den medeltida domkyrkan och på fastigheten finns en medeltida källare.
Vid förundersökningen påträffades 0,3-0,7 m tjocka kulturlager. Dessa överlagras av 0,3-0,4 m tjocka fyllnadslager. Inga anläggningar kunde ses.

		3316		kvarteret Baggen		220-8247-93		241/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940622-941004		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		mesolitikum, neolitikum, medeltid, nyare tid		flintskrapa, bipolär kvartskärna, kvartskärna, slagen kvarts, keramik (AII, CII:1, CII:2, BII:4, fajans), taktegel, fönsterglas, dörrbeslag, spikar, kritpipor, metallslagg, läderavfall, näver, kakelfragment, djurben (slaktavfall).		Med anledning av nybyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.
Enligt en stadskarta från år 1696 låg i Linköpings norra utkant, omedelbart väster om Gamla Stångsgatan. Enligt kartan fanns vid denna tid bebyggd tomtmark i södra och sydöstra delen av exploateringsområdet, resten utgjordes av åkermark. Ca 40% av exploateringsytans västra del konstaterades utifrån yngre kartor vara bortschaktad, omfattande hela kv Baggen 21 samt västra delen av kv Baggen 20 och 27. Inom återstående 3810 m2 utfördes schaktövervakning, varav 820 m2 i områdets sydligaste del. I söder påträffades under 0,5 m djupa, sentida fyllnadslager en syllstensgrund tillhörande ett mindre hus, och i anslutning till detta ett 0,2 m tjockt brandlager bestående av humös lera med kalkbruk, sot och sintrat tegel. Under brandlagret fanns ytterligare ett 0,45 m tjockt lager bestående av humös lera som innehöll enstaka djurben och tegelkross ner till orörd marknivå. Båda lagren återfanns i hela schaktet, och har sannolikt utgjort södra delen av 1696 års åkertycka. Fynd av fajans och dekorerat yngre rödgods i anslutning till huset torde datera detta till 1700- eller 1800-tal.
Resterande 2990 kvm låg i exploateringsytans nordöstliga del mot nuvarande Klostergatan och Kungsgatan. Området var nästan helt stört av sentida hus och rörgravar, endast fyra mindre ytor hade bevarats, omfattande sammanlagt 385 m2. Under 0,7 m djupa sentida fyllnadslager påträffades ett åkerlager, 0,3 m tjockt och med samma fyllning som i södra schaktet. Det överlagrades av ett brandlager av mycket varierande tjocklek, delvis stört av fyllnadsmassor och genomgrävt av två husgrunder daterade till 1700-1800-tal. Mellan brandlagret och åkerlagret påträffades platsvis ett tunt kalkbruksskikt som hör till en äldre byggnadsfas än dessa husgrunder. På flera ställen påträffades mellan åkerlagret och orörd marknivå ett 0,2 m tjockt lager av sotig, moig lera innehållande enstaka djurben men utan tegelinblandning. I schaktets centrala del innehöll lagret keramikskärvor av äldre svartgods (av grov inhemsk typ), och i dess botten påträffades plog- eller årderspår i profil. På samma nivå påträffades en delvis bortgrävd huskonstruktion (plankrester och mindre syllstenar) och i anslutning till detta flera stolphål och en lertäktsgrop. Huskonstruktionen, som överlagrades av Siegburgkeramik, indikerar medeltida bebyggelse strax norr om gränsen för 1600-talets bebyggda tomtmark. Intill Klostergatan var lagerföljdens övre del skadad av 1700-talets bebyggelse. I dess botten påträffades rikligt med lertäktsgropar, dräneringsrännor och stolprester, samt en gatunivå tillhörande Gamla Stångsgatan, bestående av sand och enris. Stolpresterna grupperade sig i flera hägnadslinjer som var parallella med gatskiktet, de sistnämnda överlagrande vissa av lertäktsgropama. Två tunnbottnar och en husgrund (endast delvis bevarad) som påträffades på denna nivå torde höra senast till 1600-talet. l schaktets nordöstra hörn påträffades en stenläggning i anslutning till gatskiktet, troligen resterna av en byggnad eller fägränd 15-20 m norr om 1600-talets bebyggda tomtmark. I norra schaktet påträffades i lagerföljdens botten sammanlagt arton stolpar (med bevarade trärester), sex stolphål, tolv lertäktsgropar, sju rännor. I schaktet påträffades på samma nivå enstaka kärnor och skrapor av kvarts och flinta (46-46,5 m ö h). Litorinahavet återfinns i området inom höjdzonen 40-45 m ö h.

		3317		Göran Dyks gata		220-6757-94		345/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940617-940617		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, kalkbruk, tegelkross		Med anledning av byte av VA-ledningar och installation av VA-brunn utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var 23 löpmeter långt och 0,8 m djupt utom vid den nya brunnen, där schaktet grävdes 2 m djupt, i sistnämnda del påträffades rester av en eftermedeltida gatläggning samt under denna ett 0,3 m tjockt kulturlager, bestående av gråbrun lera med enstaka djurben och mindre inslag av kalkbruk och krossat tegel. Under kulturlagret påträffades steril brun lera 0,85 m under nuvarande gatunivån. Övriga delar av schaktet innehöll recenta fyllnadsmassor.

		3318		Fd Övningsområdet		220-7367-93		159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940808-940812		Forskningsundersökning		boplats		true		förromersk järnålder, romersk järnålder, bronsålder?		Bältesdetaljer, gjutformsfragment, bronsfragment, keramik (varav stora mängder glöd och silkärl), bränt ben, brons, järnslagg		Forskningsprojekt Tinnerö fortsatte sommaren 1994 undersökningen av järnåldersboplatsen Linköping 84:3 vid Smedstad på Linköpings garnisons övningsfält.
Årets undersökning koncentrerades huvudsakligen på den södra husterrassens båda hus. Av det nordligaste av dessa hus frilades 128 m2, motsvarande 70 % av husets totala storlek. Huset hade ett kullerstensgolv som upphörde en m från vägglinjerna. Ingen indelning i fä- och folkdel kunde iakttas. Huset var anlagt på en äldre boplats av vilken ett intensivt härdområde påträffades på en lägre nivå. Inga övriga konstruktioner påträffades dock här varför ytan bör ha legat utanför husen till denna boplats.
Vid Ö kanten av huset nedanför terrasskanten fortsatte undersökningen av ett 4 x 3 m stort hantverkshus, innehållande en välbevarad schaktugn av lera. Inga spår av metallhantverk fanns i direkt anslutning till ugnen, däremot ett flertal skärvor av glödkärl. Kanaler från ugnen ledde in under terrassen, varför åtminstone en del av värmeöverskottet förmodligen brukats för uppvärmning.
Mellan de båda husen fortsattes ett mindre schakt på den förmodade gårdsplanen, en stenlagd yta på lägre nivå en de båda terrassdelarna. Här påträffades hantverksrester i form av delar av sönderslagna lerugnar, koppar och järnslagg samt ett fragment av en gjutform.
I ett försök av avgränsa det sydligaste huset, drogs slutligen ett två m brett schakt tvärs över detta. Husets gavel nåddes dock inte innan huset sammanföll med ett markparti som blivit svårt skadat av skyttevärnsbygge. Det södra huset har liksom det tidigare redovisade ett golv lagt med knytnävsstora stenar. Under golvet inpetat under ett par större block påträffades brända ben av människa, förmodligen gravar tillhörande den äldre boplatsnivån.

		3319		Arméns övningsfält		220-7367-93		159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940627-09		särskild undersökning		stensträngssystem, grav, fossil åker, härd, bro		true		äldre järnålder		keramik		Med anledning av införandet av arméns nya tunga bandvagnar på övningsfältet och vägbankar för dessa måste byggas, utfördes en undersökning.
Vägbankarna kom på tre ställen i konflikt med fornlämningar. Dessa undersöktes av Östergötlands länsmuseum i samarbete med privatforskaren Gen Franzén i Slaka.
Fröberget.
Vid Fröberget undersöktes ett område där en äldre oregistrerad stensträng sammanfaller med en yngre registrerad sådan (Linköping 233:1 och 301:1) och en oregistrerad hålväg. Samtliga lämningar var skadade av avsevärda militära värn av l:a världskrigstyp. Dessutom karterades en uppbyggd vägbank i stensträngsgatan. Området närmast exploateringsytan karterades i skala 1:50 så att den undersökta delen i framtiden ska kunna kopplas ihop med den oundersökta. 3 schakt togs upp. Schakt l omfattade en 3 m lång sträckning av den oregistrerade stensträngen, schakt 2 upptogs över ett förmodat grindhål i systemet och schakt 3 omfattade korsningspunkten för stensträngarna och hålvägen. Grindhålet kunde beläggas och en 5 m lång sträcka stensträng mellan schakt l och 2 rekonstrueras. Under stensträngen i schakt 2 påträffades en härd av okänd ålder, av djupet i marken att döma betydligt äldre än stensträngen. Vid korspunkten mellan hålvägen och stensträngen kunde en avancerad konstruktion dokumenteras.
Fynd: Keramik, kol
Tinnerö ängar
Vid Tinnerö ängar karterades och undersöktes delar av stensträngssystemen Linköping 236:1 och 237:1. De delar av stensträngarna som ligger ute i ängsmarken karterades i skala 1:50. Ett schakt öppnades över vardera av stensträngarna. Linköping 236:1 kunde konstateras ha tillkommit i ett sammanhang och aldrig påbyggts medan Linköping 237:1 uppvisade en mer avancerad konstruktion som påbyggts och lagats flera gånger.
Inga fynd.
Tinnerö ängar
Strax norr om lokal 2 löper mellan två boplatser ett stenssträngssystem (Linköping 234:1), viket gör uppehåll över ett sankare ängsparti. Här fanns en förmodad broläggning för sammanbindning av de olika delarna av stensträngsgatan. 3 schakt upptogs över själva bron, två i sluttningen ned från moränmarken och ett i det sankaste lägsta partiet. Schakten visade att bron varit uppbyggd som en bank med lättare moränjord på det högsta partiet medan den över sankmarken bestod av en stenlagd brobank uppbyggd av tätt satta knytnävsstora stenar. Brobanken vilade på en bädd av krossad skärvsten. Två byggnadsperioder kunde konstateras. Underst låg en 3 m bred brobank som överlagrades av en l m bred likadan med en delvis annorlunda sträckning och byggd i grävre material. Mellan de båda byggnadsperioderna har banken varit oanvänd en kortare period eftersom lera hunnit täcka den undre banken innan den övre byggts.
Intill brobanken kunde misstänkta spår av äldre odling (ådrespår, åkerryggning) dokumenteras med hjälp av två schakt.
Fynd: Kol under brobanken.

		3320		Linköpings slott		220-10444-94		474/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940628		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid		Uniformsknappar, mynt, keramik, djurben, nycklar, smälta metaller, spikar, hästskosöm, glas, kakel, blyspröjsar, knivar, beslag, gångjärn, kulor, stenklot, lock till doftkrus, blyplomb		Med anledning av planerad restaurering i två rum på bottenvåningen i slottets norra flygel, utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.
Den aktuella delen av slottet omfattar bl a ett bostadstorn i tegel uppfört under högmedeltid och delar av tillbyggnader utförda under de senmedeltida biskoparna, kung Gustav Vasa och Johan III.
Vid undersökningen genomfördes en murverksdokumentation av väggarna inne i bostadstornet samt av mindre partier av väggarna i de yngre delarna. En golvsänkning genomfördes även i bostadstornet. Till detta kommer en mindre provgrop i de yngre delarna.
Genom murverksdokumentationen påvisades ett flertal olika tidigare okända detaljer rörande byggnadsförloppet. Bl a öppnades en igensatt trappa i det sydöstra hörnet. Ett tidigare okänt fönster dokumenterades liksom ett stort antal puts- och färgskikt. Vid undersökningen påvisades två stora portaler, en i öster och en i väster. Vi konstaterade även att bostadstornets valv var sekundärt, att taket tidigare varit plant, och att byggnaden haft dekorativa blinderingar även in mot biskopens borggård i väster.
I bostadstornets golv konstaterades att det vid undersökningen befintliga tegelgolvet var omlagt i sen tid och dolde ett stort antal äldre golvnivåer. Golvnivån sänktes i och med undersökningen ner till den nivå som var i bruk under 1600-talet. Vid golvsänkningen påträffades ett rikt fyndmaterial och stora mängder djurben. Fyndmaterial, liksom i viss mån även murarna, påvisade spår efter en kraftig brand.

		3321		Klostergatan		220-10501-94		503/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941013-941019		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		buteljglas, tegel, djurben		Med anledning av schaktningar för VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager av medeltida och nyare karaktär. Dessa påträffades på ett djup av ca 0,5 m under gatubeläggningen. Steril mark påträffades på ca 0,8-1,0 m djup.

		3322		Kvarteret Badhuset		220-11110-93				Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940426-940620		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans), djurben, kritpipa		Med anledning av ombyggnad utfördes en antikvarisk kontroll.
Sammanlagt schaktövervakades 200 m2 i direkt anslutning till Östgöta Correspondentens tryckeri. Äldre fynd har gjorts inom fastigheten - eller i dess närhet - av verkstadsmaterial från 15-1600-talets keramikverkstäder och två tidigmedeltida kistbegravningar. Markarbeten berörde mindre ytor intill tryckeriets nordvästra, sydöstra och sydvästra delar. Schaktprofiler dokumenterades och 3 m handgrävdes. Större delen av schakten innehöll störningar i form av rörgravar, och intill tryckeriets nordvästra del en recent huslämning.
I nordvästra schaktet påträffades även ett 0,6 m tjockt lager av sotig lera, innehållande enstaka bitar av klarglaserat yngre rödgods och hushållsavfall (djurben). Lagret var fritt från tegelkross och kalkbruk, i lagrets övre del påträffades kritpipfragment och fajans, något längre ner pipen till ett kärl av yngre rödgods. Lagrets nedersta del saknade fynd. Årder- eller plogspår kunde inte konstateras. Samma lager undersöktes i sydöstra schaktet, där det innehöll inblandning av tegelkross och kalkbruk. Ca 1 m under nuvarande gatunivå påträffades orörd lera.

		3323		Övningsfältet		220-7901-92, 220-1902-92		394/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940606-940609		arkeologisk efterundersökning		grav		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				1993 inkom anmälan till Länsstyrelsen och Länsmuseet om skador på en stor röseliknande stensättning på Linköpings garnisons övningsfält. Vid övningsverksamhet hade ett skyttevärn byggts i rösets SV kvadrant, vavid sten plockats om ända ner i rösets botten. Vid ett senare tillfälle hade dessutom sten tagit bort från röset för att användas till eldstäder i samband med grillning på platsen. Vid samma tillfälle anmäldes upptäckten av ytterligare en mindre stensättning i direkt anslutning ull den registrerade.
Till följd av skadorna beslöts om en skadedokumentation, undersökning av den skadade delen av röset samt en restaurering av densamma.
Röseanläggningen var 5 m i diam och 1,2 m hög. Runt anläggningen löpte en kraftig kantkedja i bågig sexkantig form. Skadan omfattade ett fem m brett område vid basen och sträckte sig i tårtbitsform 3,5 m in i anläggningen. För att kunna fastställa rösets uppbyggnad rensades all växlighet bort och anläggningen dokumenterades i sin helhet. Det kunde därvid konstateras att anläggningen var uppbyggd med 3-dubbla kantkedjor, där den yttersta bestod av plana raka liggande stenar och de två andra av på högkant resta stenar.
Det skadade partiet av röset undersöktes ned till botten. Därvid påträffades en packning av skärvsten i botten, Denna tycks ha fungerat som underslag för de större stenarna. Inga fynd eller tecken på begravning påträffades. Därefter restaurerades röset i enlighet med de upptäckta konstruktionsdetaljerna.
Till följd av att ett flertal tidigare inte observerade formelement observerats i omgivningen karterades närområdet i sin helhet i skala 1:1000. Därvid påträffades och dokumenterades ytterligare ett par osäkra stensättningar och en gravhägnad runt hjässan på det låga berg där röset är placerat. Gravhägnaden ansluter delvis till ett registrerat stensträngssystem (Linköping 233:1).

		3324		Stångån		220-1440-94		421-2305-1994		UV Linköping		Annika Helander		1994		940408-940504		särskild utredning				true						Med anledning av planerad elkabeldragning utfördes en arkeologisk utredning.
Från Stånggatan i norr kommer kabeln att följa Stångåns västra strand, för att vid Gumpekullabron sänkas ned i ån. Söder om bron kommer kabeln att anläggas utmed Stångåns östra strand, på Stångebro sportfält. Området utgörs av en udde i Stångån. Sträckningen följer strandlinjen i Stångebroparken till Tullbron. Söder om Tullbron kommer kabeln i huvudsak att anläggas i äldre ledningsschakt utmed Västra Strandpromenaden, Valhallagatan och vidare mot Råberga i söder.
En utredning i form av provschaktning utfördes där kabeln planerades att anläggas på udden i Stångån och söderut till Tullbron, samt utmed Stångåns västra strand norr om Gumpekullabron.
Udden i Stångån bör ha varit en betydelsefull plats utmed vattenvägen under förhistorisk tid. Under åren 1989-91 utfördes arkeologiska undersökningar i Kv.Paragrafen och Stg 1759 direkt nordöst om udden. Resultaten visar att platsen varit bebodd från yngre stenålder fram till vikingatid. Det finns uppgifter om att kungsgården Stång bör ha varit belägen inom ett begränsat område kring Gumpekulla, och kan därmed ha legat på udden. Enligt fornminnesregistret bör Gumpekulla bytomt ha varit belägen i anslutning till de befintliga sporthallarna på Stångebro sportfält.
Udden i Stångån är med denna bakgrund en plats av hög dignitet. Under både förhistorisk tid och medeltid har platsen varit lämpad för handels- eller marknadsplats med tillhörande hamnanläggning.
Vid den arkeologiska utredningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse. Området bestod av stenfri matjord och därunder ren lera, och gav intryck av att ha varit odlad mark under efterreformatorisk tid.

		3325		kvarteret Glasrutan		muntligt				Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995?				arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktningar för VA i Svedengatan utfördes en antikvarisk kontroll.
Det grävda området i direkt anslutning till den sk "Biltematomten", där omfattande boplats- och gravanläggningar undersöktes 1987-1990.
Området var i sin helhet stört av gamla ledningar och inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3326		kvarteret Dolken, kvarteret Draken		220-11454-94		730/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950307-950307		särskild utredning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av en planerad exploatering utfördes en arkeologisk utredning.
Området ligger utmed Stångån, i det medeltida Linköpings utkant. Inga arkeologiska undersökningar är tidigare utförda i området. Under 1600-t har det inom området förekommit hantverk och trädgårdsodling. Ett pergamentbrev daterat till 1486 anges att stadens svinvall legat i området mellan S:t Lars kyrkan och Stångån. Området är känt för vattenhämtning under senare tid.
Utredningen kunde inte påvisa några bevarade medeltida lämningar på de båda fastigheterna. På den NV delen av kv Draken påträffades rester av en grundmur. Något längre åt Ö på samma fastighet iakttogs rester av det fattighus som fanns på platsen under 1800-talet. Mellan de båda byggnadslämningarna iakttogs ett brandlager, samt ett djupt liggande kulturlager. I området närmast Stångån påträffades utfyllnadsmassor bestående av sprängsten.
I samband med nybebyggelse som medför schaktningar inom kv Draken bör det ske en antikvarisk kontroll. Inom kv Dolken gjordes inga iakttagelser av arkeologiskt intresse.

		3327		Linköpings slott				474/94, 421-5386-1994		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950424-950929		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av restaurering av slottets fasader utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.
Arbetsföretaget delades upp på två säsonger och under 1995 berördes norra flygeln, inre borggården och södra flygelns östgavel. Nedknackning av 1930-tals putsen utfördes av murare därefter vidtog den arkeologiska undersökningen.
På platsen för Linköpings slott uppförs ursprungligen en bostad åt biskopen under sent 1100-tal. Efter hand tillkommer allt fler byggnadskroppar i kalksten, gråsten eller tegel, som slutligen sammanbinds med en ringmur. Efter reformationen övergår biskopsborgen till att bli ett kungligt slott. Stora tillbyggnader sker under Gustav Vasa och Johan III. Efter Johan III utförs inga större tillbyggnader, däremot inleds en 300-årig period av större och mindre renoveringar och rivningar.
Vid undersökningarna har ett stort antal tidigare okända byggnadskroppar och byggnadsetapper kunnat beläggas, liksom tidigare okända dekorativa fasadmålerier. En omfattande omdatering av de olika byggnadsetapperna har kunnat genomföras utifrån undersökningen, liksom förändringar i den inbördes kronologin mellan olika byggnads- och ombyggnadsetapper. De tidigare dateringarna har varit gällande sedan Cnattingius undersökningar på 1930-talet. Under arbetets gång har det även skett en utveckling av undersöknings- och dokumentationsmetodiken.
Bland nyheterna från undersökningarna bör nämnas två tidigare helt okända byggnadskroppar; den ena uppförd i tegel under högmedeltid i sydöst, den andra uppförd i gråsten med inslag av tegel och kalksten uppförd i norr under senmedeltid eller Gustav Vasa. Även de nyfunna blinderingarna på nordvästra tegelhusets nordgavel bör nämnas.

		3328		kvarteret Gråsparven, Sörgårdsskolan, Skäggetorp		220-14365-94		254/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950426-950426		särskild utredning				true						Med anledning av planer för ny användning av Sörgårdsskolan i Skäggetorp utfördes en utredning.
Syftet var att se om några ovan mark ej synliga fornlämningar kunde förekomma inom tomten. Två schakt togs upp på en sammanlagt 15 m lång sträcka. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3329		Kallerstad, Åby Västergård		220-1946-95		155/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Viktoria Björkhager		1995		950426-950427, 950816		särskild utredning				true				bränd lera		Med anledning av en planerad biogasanläggning utfördes en arkeologisk utredning i form av en provschaktsgrävning.
Utredningen gjordes i åkermarken mellan två kända fornlämningar, Linköping 140:1 och 141:1 som består av ett gravfält respektive en ensamliggande stensättning. I utredningen av åkerytan påträffades inget av arkeologiskt intresse, men på Länsstyrelsens inrådan skedde ingen exploatering av området. Platsen för biogasanläggningen förlades istället till Åby Västergård, endast några hundra meter bort i nordvästlig riktning.
I augusti gjordes en utredning av den nya placeringen vid Åby Västergård 1:7 och 1:51 som även den bestod av en provschaktsgrävning. Det var bland annat närheten till Stångån som gjorde platsen intressant för eventuella förekomster av boplatslämningar men även närheten till den något högre placerade älvkvarnsförekomsten, Linköping 174:1 med 24 skålgropar. Provgroparna grävdes inom topografiskt intressanta områden på platsen eftersom en större del av området ligger under Stångåns högsta vattennivå. I utredningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse förutom några bitar bränd lera i recenta utfyllningar ner mot Stångån.

		3330		Ullevi		220-12106-94		LI95/011		UV Linköping		Karin Lindeblad		1995		950504-950515		arkeologisk förundersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		true		yngre bronsålder, vikingatid, medeltid		keramik (CI), mynt, sigillstamp		Med anledning av ny påfart till E4:an utfördes en förundersökning.

Byn har med sina elva gårdar varit den största i trakten kring Linköping. År 1303 omnämns Ullevi för första gången i det skriftliga källmaterialet då en "Ragvaldus de Ullawi" fungerade som vittne till Linköpings fogde. Några hundra meter från Ullevi undersöktes på 1960- talet delar av ett vikingatida gravfält med dels skelettgravar i öst - västlig riktning och dels brandgravar. Den planerade vägen kommer att skära tre av Ullevis äldre tomter. I de schakt som grävdes vid förundersökningen inom dessa tomter fanns under ploglagret ett upp till 0,5 meter tjockt kulturlager som ställvis var uppdelat i två lager. I lagret grävde vi drygt tio stycken mindre provrutor. Lagret innehöll bränd lera, rikligt med obrända djurben, några förhistoriska keramikskärvor, en brodd och metallslagg.
I kulturlagret fanns även stolphål och en vällagd stenläggning som möjligen kan ha varit ett golv. I ett av stolphålen låg en skärva CI gods. Lagret och anläggningarna bör datera sig till yngre järnålder och medeltid.
På detta kulturlager, alldeles intill ett impediment fann vi två syllstensrader i vinkel från en byggnad som inte finns med i äldre kartmaterial. Vid syllen låg ett mynt från 1675 och en sigillstamp, möjligen kan det ge en fingervisning om dateringen av syllen.
Inom det område som ligger utanför 1700-talstomterna fanns inget kulturlager men däremot ett femtontal boplatsanläggningar; härdar, stolphål och gropar. Inga fynd gjordes i anläggningarna men boplatsen ger ett intryck av att vara från yngre bronsålder eller äldre järnålder.

		3331		Nygatan, Hospitalstorget		220-4920-95		416/95		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1995		950509-950509		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		tegel, kalkflis, kalkbruk		Med anledning av schaktning för nedläggning av VA utfördes en arkeologisk förundersökning.

Ett parti med orörda lager påträffades i schaktets södra del mot Hospitalstorget, troligen härrörande från medeltid och framåt. Det översta lagret bestod av påförd sand. Under detta fanns ett lager med kullersten, en stenlagd gata/gårdsyta eller torg. Ett lager innehållande rikligt med kalkflis och bruk återfanns på ett djup 0,70 m under nuvarande marknivå. I norra delen av schaktet, ute i gatumark, fanns ett lager bestående av bränt trä, tegel och kalkkross. Strax söder om det brända trälagret fanns resterna av en eventuell brunn. I området fanns rikligt med stenar, lera, tegel och kalkkross.

		3332		Kvarteret Boas		220-6354-95		459/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950703-950703		särskild utredning		stadslager		true		medeltid, nyare tid?		djurben, buteljglas		Med anledning av en planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Vid denna påträffades odlingsmark och fyndfattiga kulturlager. Kulturlager påträffades på ett djup av ca 0,4 m under gatubeläggningen. Steril mark påträffades på ca 0,8 - 1,0 m djup. Kartstudier visar att ingen bebyggelse funnits på platsen under tiden för de äldsta kartorna från 1600-talet och fram till dess att Frimurarehotellet byggs 1910-12. Byggnation inom området bör stå under antikvarisk kontroll.

		3333		Kvarteret Dryckeshornet, Klostergatan		220-4434-95		406/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950706-950706		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid?				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna framträdde på ett mindre parti av schaktväggen odlade kulturlager. Dessa påträffades på ett djup av ca 0,5 m under gatubeläggningen. Steril mark påträffades på ca 0,8-1,0 m djup.

		3334		Nygatan		220-7794-95		509/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950717-950717		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av arrangemang inför Linköpings sommarfestival utfördes en förundersökning.
Vid denna dokumenterades ett 0,15 m tjockt kulturlager på ca 0,4 m djupt under nuvarande markyta. Inga artefakter påträffades. Steril mark påträffades på 0,55-0,6 m djup.

		3335		Kvarteret Artemis		220-4542-95		423/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950719-950720, 950731-950801		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Keramik, glas, obrända djurben		Med anledning av schaktningar för tele- och datakommunikation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området har tidigare utgjorts av den norra delen av parken till Linköpings slott men idag består denna del av parken av en gång och cykelbana. Kabelschaktet lades i direkt anslutning till denna.
Vid förundersökningen påträffades kulturlager direkt under grässvålen. Kulturlagret bestod både av anläggningar och lager. I det öst-västliga schaktet hittades två murkärnor, varav den östra tillhört ett nedbrunnet hus där det påträffades rester efter trästockar. I den västra delen av schaktet var kulturlagret fattigt på fynd men här kom ytterligare en mur. Denna var av en annan karaktär och bestod av natursten, tegel och kalksten. I det västra schaktet hittades fortsättningen på kulturlagret.

		3336		Klostergatan		220-6209-96		418/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		961015-961024		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, keramik (Westerwald-stengods)		Med anledning av schaktningar för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna påträffades kraftiga kulturlager med välbevarade träkonstruktioner.
I schaktet kunde konstateras lämningarna efter tre hus som varit orienterade utefter den äldre sträckningen av Klostergatans föregångare, Gamla Stångsgatan. I anslutning till det sydligaste huset påträffades rester av en flätad gärdsgård. Under huslämningarna påträffades risbäddar. Över det södra huset fanns en eftermedeltida stenläggning. Över de båda husen i norr kunde lämningar efter den stora stadsbranden år 1700 ses.

		3337		Ullevi		220-12106-94		421-2195-1995		UV Linköping		Karina Nohrstedt		1995		951010-951011		särskild utredning		kulturlager		true				bränd lera		Med anledning av ny på- och avfart till E4:an utfördes en arkeologisk utredning.
Sammanlagt drogs 19 sökschakt inom de nya vägområdena. Schakten var mellan 1,5-3,0 m breda och 3,0-22,0 m långa. Undersökningsområdet för de båda vägarna var ca 400 m långt.
Området ligger norr om, men inte i direkt anslutning till St Ullevis medeltida bytomt, som tidigare under 1995 delvis förundersökts. Med tanke på den rika fornlämningsbild som finns kring St Ullevi ansågs det aktuella utredningsområdet vara av arkeologiskt intresse.
Längst österut närmast Bergsvägen påträffades, på en svag förhöjning, ett kulturlager. Lagret bestod av brunsvart sandblandad lera med inslag av små bitar bränd lera, enstaka kolbitar och skärvsten. Lagret var 0,15-0,20 m tjockt och låg under ploggången och ovan steril ljusbrun lera. Lagret bedöms vara en gammal åkeryta, där förekomsten av bränd lera kan tyda på rester av en sönderplöjd boplats. Inga boplatsrester påträffades varken i, under eller kring detta kulturlager.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

		3338		Åleryd		220-6906-95		421-4598-1995		UV Linköping		Karina Nohrstedt		1995		951019-951020		särskild utredning				true						Med anledning av planerad exploatering av Åleryds sjukhemsområde utfördes en arkeologisk utredning.
Sammanlagt drogs 37 schakt inom utredningsområdet.
Platsen är idag delvis bebyggd av Åleryds sjukhem och parkeringsplatser, resten är grönområden. Öster om och i direkt anslutning till exploateringsområdet finns ett impediment med en stensättning och ett stort stensträngssystem. På övriga impediment runt om i terrängen finns flera stensträngssystem, stensättningar, skärvstenshögar och skålgropsförekomster. Området ligger på en V-SV sluttning ner mot Tinnerbäcken. Platsen ansågs vara ett lämpligt boplatsläge.

Efter en utredning i form av sökschakt påträffades inget av arkeologiskt intresse, därför kommer inga ytterligare arkeologiska åtgärder att föreslås.

		3339		Övningsfältet		220-6337-95		159/92:13		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951023-951027		särskild undersökning		stensträng		true		förromersk järnålder, romersk järnålder				I samband med anläggning av vägbankar för tunga bandfordon på Linköpings garnisons övningsfält kom en stensträng att skadas. Ursprungligen var tanken att en färist skulle byggas över stensträngen för att skydda denna. Vid anläggandet av färisten togs dock stenstängen bort. Skadan förvärrades senare när breda diken byggdes på ömse sidor om färisten, samt slutligen när den kvarvarande delen utan tillstånd blev motorcykelbana.
Undersökningen kom till stånd för att utreda skadeläget och dokumentera detta. För att bestämma funktion, uppbyggnad och ålder på den kvarvarande delen av strängen samt för att återställa skadorna efter motorcykelåkningen samt förhindra fortsatt sådan.
I detta syfte karterades hela närområdet till strängen i skala 1:50 inklusive diken och färist. Syftet var att dokumentera stensträngens ursprungliga sträckning. Vidare avtorvades ett 10 x 3 m stort schakt över stensträngen i syfte att studera konstruktion och ålder.
Schaktet visade sig vara placerat över en grind i stensträngen.
Analys av konstruktionen pågår och kommer att ställas i relation till de uppnådda resultaten på andra lokaler inom Tinneröområdet. Arbetet sker inom ramen för forskningsprojektet "Tinneröprojektet"

		3340		Oxhagen		220-6337-95		159/92:17		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951027-951210		särskild utredning		stensträngssystem, hålväg, grav, fossil åker		true		förromersk järnålder, romersk järnålder				I samband med körning med tung bandvagn utanför uppgjorda bandvagnsvägar och körning med motorcykel utanför uppgjorda spår skadades ett flertal fornlämningar inom Oxhagenområdet intill Ryttartorpet, under Smedstad på Linköpings garnisons övningsfält.
I samband med förhandlingar med garnisonen om åtgärder för de skadade fornlämningarna framfördes önskemål om att få använda området för körövning på ett mera fritt sätt. Man beslöt därför att utreda den äldre och den förnyade skadebilden på fornlämningsinventaret, att utreda om icke ovan mark synliga fornlämningar förekommer inom ytan, samt att studera äldre tiders markanvändning och hur denna påverkat området. Denna information ska sedan bilda underlag för länsstyrelsens beslut i ärendet.
Arbetet har inneburit kartstudier, kartering och fosfatkartering. Ett flertal tidigare okända stensättningar, en boplats, system av fossila åkrar, fossila hag- och ängsmarker har hittills påträffats. Stensträngarnas längd har nära nog fördubblats inom området.
Utredningen visar på en nära nog komplett bild av en järnåldersgård, med in och utmarker, kommunikation med övriga gårdar och spridda gravsättningar.
Under historisk tid har ett flertal av Smedstads torpbebyggelser varit lokaliserade till området. Dessa har flyttat runt utkanten på området. Idag kan lämningar av åkrar och ängar samt enstaka husgrunder och gamla fruktträd ses inom området.
Området har sedan början av seklet varit körövningsområde för både luftvärn och artilleri vilket resulterat i att hela området på ett tidigt stadium genomkorsats av ett flertal vägar och vägsysytem. Detta har inneburit svåra skador på fornlämningarna inom området. På senare år har området legat i vanhävd. Flera av de äldre vägarna och körspåren har växt igen, på ett ställe har större mängder sten tippats.
Linköpings garnisons övningsfält är genomgående ett välhävdat område med ett välbevarat, ovanligt stort och delvis unikt inventar av fornlämningar. Oxhagenområdet avviker negativt från detta mönster. Området ligger till största delen i vanhävd och fornlämningsinventaret är även om det är stort, sargat av många års nötning av övningsverksamhet.

		3341		Magasinstorget		220-10292-95		618/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		951108-951109		särskild utredning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av detaljprogram utfördes en arkeologisk utredning.
Vid denna påträffades en syllstensrad i området närmast Snickaregatan. I övrigt påträffades kulturpåverkad jord på varierande djup. Undertecknad anser att man kan tillåta schaktning ner till 0,6 m djup över hela området utan antikvarisk kontroll. För djupare schaktningsarbeten måste varje del av torget bedömas för sig utifrån de aktuella exploateringsplanerna.

		3342		Kvarteret Ambrosia		220-5096-96		364/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960508-960529		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Kritpipsfragment, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av markarbeten inför uppförandet av en uteservering utfördes en antikvarisk kontroll.
Området omfattade en ca 252 m2 stor gräsbevuxen yta mellan Nämndehuset i norr och Hagdalska huset i söder och Platensgatan i öster. Med maskin gick man ner ca 0,30 m. På den framtagna nivån påträffades resterna efter en trädgårdsdamm, i vilken tidigare en Zorn-staty var uppställd. Utöver detta påträffades i områdets östra del, en delvis intakt stenlagd gång, vilken består av 12 st 0,4-0,6 x 0,6-1,0 m stora kalkstensplattor. Gången har troligen löpt från Hagmanska husets källardörr och norr ut. I norr och i söder var gången skadad och avskuren av tidigare arbeten, dels av ett VA-schakt i söder och dels av markarbeten i samband med uppförandet av Nämndhuset i norr. I fyllnadsmassorna till VA-schaktet påträffades ytterligare en kalkstensplatta, ca 0,6 x 0,95 m stor och 0,10-0,35 m tjock. Kalkstensplattan placerades invid den sydligaste av de 12 kalkstensplattorna. Stenläggningens läge och intilliggande fynd och sambandet med Hagdalska huset, vilket byggdes år 1790, talar för att gången stenlades ungefär samtidigt. Väster om stenläggning syntes toppen av ett till synes orört kulturlager. Området dokumenterades återfylldes med grus. Såväl dammrester, den stenlagda gången och kulturlagret kvarligger.

		3343		Gråbrödragatan, Kungsgatan		220-6063-96		417/96		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960619-960619		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				kalksten, tegel		Med anledning av utbyte av en gatubrunn utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var ca 6 meter långt och 1,70-2,05 meter djupt. Schaktets norra del var stört av ledningar men i den södra fanns ett ca 3 meter långt stråk med kulturlager ca 0,70 meter under nuvarande markyta. Kulturlagret var även stört genom tidigare schaktning ovanifrån, vilket medförde att kulturlagrets tjocklek uppgick till 0,30 meter och innehöll mörkbrun sandblandad lera, stenar 0,05-0,15 meter, tegelkross och enstaka kolbitar. I schaktets södra del påträffades vid schaktning ett antal större stenar 0,15-0,20 meter i kulturlagrets övre del. I kulturlagret påträffades en huggen kalksten 16x12x6 cm stor med tydliga spår av tandad mejsel på ena bredsidan.

		3344		Linköpings slott		muntligt		474/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960213-960229		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av restaurering av slottets borgstuga utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.

Nedknackning av sentida puts utfördes av murare därefter vidtog den arkeologiska undersökningen.
Borgstugan utgör den äldsta byggnadskroppen ovan mark som idag ingår i Linköpings slott. Den uppfördes sannolikt under 1100-talet som representationsvåning på biskopens gård. Den är uppförd i kalksten till en vånings höjd. Ursprungligen har borgstugan varit försedd med plant trätak. Under högmedeltid har den utsatts för en brand och därefter lagats upp med tegel. Senare har man låtit slå kryssvalv.
Vid undersökningarna har ett stort antal tidigare okända byggnadsetapper och byggnadsdetaljer, som t ex skyttegluggar, kunnat beläggas.

		3345		Linköpings slott		muntligt		474/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960704-960705		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid		Fragment av glasbägare, keramik, vinkorkar, svavel, buteljglas, knappnålar, fingerborg, djurben		Med anledning av iordningställande av slottets vinkällare utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.

En golvsänkning skedde i källarens västra rum. Två sandiga golvlager togs bort och sållades. I samband med undersökningen skedde även en översiktlig dokumentation av väggarna i båda källarrummen.
Dessa delar av Linköpings slott har en mycket oklar datering. Över källarna finns ett stenhus som troligen uppförs under senmedeltid, samtidigt som man uppför en omgärdande ringmur. Två källarväggar byggs om i samband med att stenhuset uppförs. De övriga två väggarna samt källarnedgång med trappa är äldre och uppförda i kalksten.

		3346		kvarteret Detektiven		220-16-96		28/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960103-960109		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid				Med anledning av byggnation av bostadshus utfördes en förundersökning.

År 1992 utförde museet en antikvarisk kontroll invid det nu aktuella området. Anledningen till kontrollen var att ett parkeringshus skulle byggas. Vid undersökningen påträffades en anläggning (anl 1) som tolkades som förhistorisk. Då anläggningen inte skulle beröras av byggnadsarbetet fick anläggningen kvarligga varför anläggningens konstruktion och funktion inte var möjlig att avgöra. Vid markarbeten efter den antikvariska kontrollen schaktades dock anläggningen bort.
Vid den nu aktuella förundersökningen skulle det intilliggande området bebyggas och risk förelåg att ytterligare förhistoriska lämningar kunde påträffas. Vid undersökningen konstaterades att området i norr och söder var stört efter tidigare markarbeten och ledningsdragningar. Enbart en ca fyra meter bred remsa (V-Ö) var ostörd i områdets västra och mellersta del. I undersökningsområdets östra del påträffades resterna efter en källare hörande från tidigare bebyggelse (1800-tal). Vidare påträffades störningar uppkomna vid etablering av manskapsbodar och dyl vid byggarbetet 1992.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3347		Lambohov, kvarteret Luftspanaren mfl		220-1500-96		265/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960404-960514		särskild utredning				true						Med anledning av optokabelförläggning utfördes en arkeologisk utredning.

Vid denna sträcka var det framförallt två områden som utreddes närmare då det finns flera kända fornlämningar i dess närhet. Det första området låg i åkermark söder om Lambohovsleden i Slaka sn, invid berg i dagen. Det andra området omfattade en sträcka utmed Tinnerbecken och bostadskvarteren Luftspanaren, Luftbevakaren och Löjtnanten i S:t Lars sn. Vid undersökningen påträffades dock inga ytterligare fornlämningar.

		3348		Ekholmen		220-12679-95		421-765-1996		UV Linköping		Annika Helander		1996		960510-960510		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av detaljplan utfördes en utredning.

Den berörda fastigheten ligger i Ullstämmaområdet, ca 8 km sydöst om Linköpings centrum. Området kring Blästad Gård, som uppförts under 1800- och 1900-talen är en rik fornlämningsbygd med bl a skålgropsförekomster, stensträngssystem och stensättningar som till stor del fått lämna plats åt bostadsbebyggelsen. Området kring gården och direkt söder därom har varit föremål för arkeologiska för- och slutundersökningar där bl a stensträngar och boplatslämningar från äldre järnålder kunnat konstateras. Det fanns anledning att antaga att fornlämningar även fanns i området kring Blästad loge.
Tomten var kraftigt störd av senare tids kabeldragning, bl a el och fjärrvärme, varför sökschaktsgrävningen fick begränsas. Den loge som stått på tomten och numera är nedbrunnen har upptagit större delen av utrymmet. Fyra sökschakt drogs för att utreda huruvida det fanns fornlämningar i området. I schakten, som grävdes ned till 1,10 m, påträffades fyllnadsmassor i form av trä, asfalt, betong, tegel och lera. Massorna var delvis sotblandade efter branden. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningsgrävningen.

		3349		Kallerstad, Åby Östergård		220-3132-96		421-3053-1996		UV Linköping		Annika Helander		1996		960611-960612		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av anläggande av våtmark utfördes en utredning.

De nya anläggningarna planeras att byggas direkt norr om de befintliga och ansluta i norr till Åby Östergård, som är ett utflyttat hemman från byn Åby. Direkt sydöst om gården finns ett lämpligt boplatsläge på en flack höjdrygg som har NV-SÖ riktning. Faktorer som styrker boplatsindikationen är de skärvstenar i åkermarken som iakttogs vid besiktningen samt de älvkvarnsförekomster som finns i närområdet. Dessutom utfördes tidigare en fosfatkartering i samband med översiktsplanen för Kallerstad - Mörtlösaområdet där förhöjda värden konstaterades i anslutning till Åby Östergård.
Vid utredningsgrävningen drogs sökschakt för dammarnas luftningsrännor på höjdryggen och dess sluttningar. På krönet, där underlaget utgjordes av lerblandad morän, saknades spår efter förhistorisk aktivitet I den västra sluttningen dominerade lera som bitvis var mörkflammig. Även i den östra sluttningen, som var åkermark, utgjordes underlaget av lera. Ungefär 30 m från krönet uppträdde ett mörkt lager som sträckte sig ca 35 m österut. Lagret var upp till 15 cm tjockt och utgjordes av mörk, lucker humusblandad lera, dock ej sotigt. Ytterst lite, och väldigt små fragment av bränd lera kunde iakttagas samt enstaka skärvstensliknande stenar. Inga skiktningar i lagret kunde iakttagas och inga förhistoriska eller historiska anläggningar fanns på, i eller under lagret. Då inga konkreta indicier tyder på att det rör sig om något kulturlager är sannolikt det mörka lagret spår efter äldre odlingar i området som kan härröra från förhistorisk och/eller historisk tid.

		3350		kvarteret Kvarnen		220-8531-96		591/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		961003-961003		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid?, nyare tid		Slagg, stenkol, fil, keramik (BIL4 typ), buteljglas		Med anledning av en planerad byggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den aktuella fastigheten ligger inom Tannefors medeltida kvarnby som är känd sedan 1300-talet.
Vid förundersökningen påträffades olika byggnadslämningar, dels från 1893, dels äldre lämningar. Stora mängder sprängsten och rasmassor påträffades vilket omöjliggjorde en fullständig förundersökning av det aktuella området. Steril mark nåddes ej på grund av nämnda fyllnadsmassor. Därmed kunde det inte heller konstateras i vilken omfattning fast fornlämning skulle komma att beröras, varför en förnyad förundersökning bör ske efter att fyllnadsmassor och sena kvarnlämningar avlägsnats från platsen.

		3351		Linköpings slott		muntligt		474/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		961101-961122		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid		tapeter		Med anledning av restaurering av två rum i slottets södra flygel utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.

Nedknackning av sentida puts utfördes av murare därefter vidtog den arkeologiska undersökningen.
De aktuella lokalerna ligger på bottenvåningen i den del av slottet som uppfördes under 1500-talet av Johan III. Ingång till lokalerna sker via en dörr i södra portvalvet.
Vid undersökningarna har flera tidigare okända ombyggnadsetapper dokumenteras. Bl a olika dörr- och fönsteröppningar.

		3352		Linköpings slott				474/94, 421-5386-1994		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960618-960626		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid		keramik (Fajans av lustre-ware typ), skinnvante		Med anledning av restaurering av slottets fasader utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning. Arbetsföretaget delades upp på två säsonger och under 1996 berördes den södra och västra fasaden. Nedknackning av 1930-tals putsen utfördes av murare därefter vidtog den arkeologiska undersökningen.
På platsen för Linköpings slott uppförs ursprungligen en bostad åt biskopen under sent 1100-tal. Efter hand tillkommer allt fler byggnadskroppar i kalksten, gråsten eller tegel, som slutligen sammanbinds med en ringmur. Efter reformationen övergår biskopsborgen till att bli ett kungligt slott. Stora tillbyggnader sker under Gustav Vasa och Johan III. Efter Johan III utförs inga större tillbyggnader, däremot inleds en 300-årig period av större och mindre renoveringar och rivningar.
Vid undersökningarna har ett stort antal tidigare okända byggnadskroppar och byggnadsetapper kunnat beläggas, liksom först under 1995 års undersökning påträffade dekorativa fasadmålerier. En omfattande omdatering av de olika byggnadsetapperna har kunnat genomföras utifrån undersökningen, liksom förändringar i den inbördes kronologin mellan olika byggnads- och ombyggnadsetapper. De tidigare dateringarna har varit gällande sedan Cnattingius undersökningar på 1930-talet. Under arbetets gång har det även skett en utveckling av undersöknings- och dokumentationsmetodiken.
Bland nyheterna från undersökningarna 1996 bör nämnas den stora mängd om- och påbyggnader som upptäcktes på den västra fasaden. Nämnas bör även den skärva av spansk fajans, s k "lustre ware" som hittades inmurad högt upp på den västra fasaden.
I den äldsta byggnaden ovan mark, ett kalkstenshus, upptäcktes en redan på medeltiden igenmurad skytteglugg. Den öppnades tillfälligt och bakom igensättningen hittades bl a en nött arbetsvante i skinn. I portalen genom den södra flygeln hittades spår efter den vinschanordning som använts till fällgallret.

		3353		Klostergatan, kvarteret Bikupan		220-1819-97		135/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		970318-970320		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid?, nyare tid		tegel, ben, porslin, kalkbruk		Med anledning av schaktningar för omläggning av spillvattenserviser utfördes en arkeologisk förundersökning.

Två gropar på 2 x 3 m respektive 2 x 6 m och med ett djup på ca 1,60 m öppnades vid markingreppet. I den ena av dem påträffades en sentida kullerstensläggning, odlingslager samt två nedgrävningar. Odlingslagret var strimmigt, "tigerkaka", och ca 0.10 m tjockt. i odlingslagrets botten fanns två nedgrävningar ner i den sterila leran. Den ena nedgrävningen var 0.60 m bred i botten och 0,40 m djup och den andra var ca 0,14 m bred i botten och 0,20 m djup. Båda nedgrävningarna var avsmalnande ner mot sin botten. Den mindre nedgrävningen kan utgöra ett stolphål men den större har mer karaktären av en grop. Steril lera fanns på ett djup av ca 0,55 m under nuvarande marknivåI
l den andra gropen för spillvattenservis berördes endast fyllnadsmassor.

		3354		Säby		220-4719-97		345/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970520-970520		särskild utredning				true						Med anledning av avstyckning och nybebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen omfattade kartstudier och en provschaktning i två tänkta bebyggelselägen.
Av kartstudierna och ett besök i fält framgick att läget var lämpligt för förhistorisk bebyggelse av flera skäl. Norr om tomten finns ett stråk ensam eller i mindre grupper liggande stensättningar, av vilka den monumentala Sättuna hög är den mest kända. Direkt söder om tomten vidtar ett stråk med mindre älvkvarnsförekomster på snart sagt varje mindre impediment. Strax sydöst om tomten finns en lokal med en registrerad skärvstenshög. Det verkade därför sannolikt att en boplats bör befinna sig på strandvallarna ned mot Roxen endera på den aktuella tomten eller i betesmarken direkt söder om denna.
Två schakt upptogs vid tänkta bebyggelselägen. Marken var sandig med ett stort inslag av klappersten, en indikation på gammal strandvall. I det norra schaktet påträffades lämningar av en äldre gjuten trädgårdsgång och i det södra en betselring. I övrigt fanns inga kulturindikationer i något av schakten.
Enligt länsmuseets bedömning finns inga arkeologiska hinder, i form av fornlämningsindikationer. för att en exploatering ska kunna ske.

		3355		Valla		220-12197-96		421-775-1997		UV Linköping		Mats Larsson		1997		970402-970404		arkeologisk förundersökning		boplats		true		romersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av planerad ny bebyggelse/parkeringsplats utfördes en förundersökning.
Syftet var att fastställa boplatslämningarnas nord och västgräns samt att om möjligt även datera dessa. Den nu aktuella förundersökningen visade tydligt på en intressant och innehållsrik boplats. Bl a påträffades ett hus, härdar, stolphål, gropar samt ett innehållsrikt kulturlager i nordsluttningen av den ovan nämnda förhöjningen i landskapet. Kulturlagret innehöll betydande mängder skärvsten, obrända ben samt viss keramik. Genom förundersökningen kunde en tydlig nord och väst gräns för fornlämningen fastställas. En datering av boplatsen till yngre romersk järnålder/folkvandringstid (ca 300-500) är trolig.

		3356		Berga, Hjulsbro, Lambohov, Aska		220-1558-96		421-6198-1997		UV Linköping		Tom Carlsson		1997		971215-971219		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av väg- och husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning inom nio olika områden.
De nu berörda platserna är aktuella för en framtida exploatering och en arkeologisk utredning, etapp 2, var den föreslagna åtgärden från den tidigare utredningen, etapp 1.

Område 1. Berga - Hovetorpsgatan, Linköpings stad
Vid undersökningen togs två schakt upp varav schakt 2 visade sig innehålla spår efter (sannolikt) forntida aktiviteter. Anläggningen bestod av en härdgrop, ca 0,6 m i diameter.

Område 2. Berga - Yrkesvägen, Linköpings stad
Två schakt togs upp men inga fornlämningar påträffades.

Område 3. Berga - Lillgårdssolan, Linköpings stad
Inga fornlämningar påträffades i de tre schakt som togs upp.

Område 4 och 5. Vidingsjö - Myntgatan, Linköpings stad
Inte i några av de fyra schakten som togs upp påträffades fornlämningar.

Område 6. Aska, Slaka socken
Inom område 6 påträffades ett flertal lämningar som tyder på en betydande forntida aktivitet, bl a påträffades härdar och härdgropar.

Område 7. Hjulsbro, Landeryds socken
En härd och eventuella kulturlagerrester påträffades som tyder på att aktiviteter företagits i anknytning till de intilliggande fornlämningarna.

Område 8. Slestad, Slaka socken
Fyra utredningsschakt togs upp men inga fornlämningar påträffades.

Område 9. Lambohov, Slaka socken
Inte i något av de nio schakten påträffades lämningar som tyder på forntida aktiviteter.

		3357		Brink, Drögshult		220-713-97		421-2790-1997		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1997		9705-9705		särskild utredning				true						Med anledning av kabeldragning utfördes en utredning, etapp 1.

Fågelvägen är sträckan Brink-Drögshult drygt 2 mil och sträckan för grenkablar var ca 1,5 mil. Huvuddelen av optokabeln grävdes ned i schakt med en maximal bredd på 0,5 m och ett djup på l m. På delsträckan Alviken-Skinnarhagen förlades optokabeln i befintliga rör. På delsträckorna Haraldsbo-Vittsätter och Ringshult-Tribben lades optokabeln som luftledning i befintlig stolplinje.
Det berörda området karaktäriseras i den nordligaste delen av ett fornlämningsrikt småbrutet odlingslandskap. Söder om Nykil övergår odlingslandskapet i skogsbygd med få registrerade fornlämningar. Den arkeologiska utredningen syftade till en antikvarisk bedömning av huruvida fornlämningar berördes och i de fall fornlämningar påverkades, till underlag för anvisning av alternativ kabelsträckning. Arbetet innefattade kart- och arkivstudier samt besiktning i fält vilka visade att fornlämningar inte påverkades av den planerade kabelsträckningen utom vid Gismestad, Vikingstad sn, där en alternativ kabelsträckning anvisades och schaktet flyttades från gravfältet Vikingstad 71:1-4s omedelbara närhet ut i låglänt terräng.

		3358		kvarteret Elddonet, Hospitalstorget		220-5732-97		441/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970821-970821		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av omläggning av spillvattenservis utfördes en förundersökning.
Det aktuella schaktet var kraftigt stört av sentida ledningsschakt. På mindre partier påträffades dock kulturlager samt rester av en syllstensrad.

		3359		kvarteret Ekollonet		220-3192-95		288/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970912-970918		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (BII:4), buteljglas		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades kulturlager med fynd av efterreformatorisk karaktär, sannolikt 1500-tal.

		3360		Kvarteret Djäknen		220-3947-97		271/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1997		971117-971117		särskild utredning		stadslager		true		nyare tid		tegel, porslin, kritpipa (skaft), musselskal		Med anledning av bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.

Kvarteret ligger i den östra delen av och i anslutning till Linköpings medeltida stadsområde. Utredningens syfte var att fastställa förekomst av lagskyddade fornlämningar i form av kulturlager, konstruktioner etc.
Vid utredningen öppnades fem schakt med hjälp av grävmaskin. Längden varierade mellan 10-15 m och djupet mellan 0,50-0,60 m. Schaktbredden var ca 1,80 m. Schaktningarna kunde endast utföras på 75% av den planerade exploateringsytan då resterande del utgjordes av parkeringsplatser.
Vid schaktningarna påträffades kulturlager av sentida (16-1800-tal) karaktär. Främst bestod de av humuspåverkad moig lera, innehållande enstaka tegel-, kol- och porslinsbitar. Kulturlagren var mellan 0,10-0,30 m tjocka. Kulturlagrens mäktighet tilltog mot söder, mot de mer centrala delarna av Linköping. I schaktet längst mot söder påträffades en kritpipa.
Mot botten i tre av schakten påträffades flera mörkfärgningar i leran. Några snittades och fyllningen bestod av mo. Kanterna på mörkfärgningarna var mycket skarpa. Storleken varierade från 0,30 m i diam och uppåt, djupet varierade från 0,25-0,50 m. Inga fynd påträffades. Liknande fyndtomma gropar fyllda med mo-sand har påträffats vid andra arkeologiska undersökningar i Linköping. Mörkfärgningarna i kv Djäknen tolkades som naturbildningar.
De södra delarna av exploateringsytan, som inte innefattades av utredningen, bör stå under antikvarisk kontroll i samband med framtida schaktningar då kulturlagrens tjocklek tilltog åt detta håll.

		3361		Ullstämma		220-6691-97		421-5324-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		971120-971120		särskild undersökning		skålgropar, boplats		true						Med anledning av bullervall utfördes en förundersökning.
Strax norr om det förundersökta området finns en skålgropshäll med åtta skålgropar. Vid en tidigare arkeologisk förundersökning, i samband med utbyggnaden av bostadsområdet i Ullstämma, påträffades två härdar och ett stolphål samt några fynd av förhistorisk keramik och ett kvartsavslag i området kring hällen. Vid den aktuella förundersökningen söder om denna plats grävdes fyra schakt. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse. Därmed kan man konstatera att det idag inte finns några fornlämningar bevarade i åkern söder om impedimentet.

		3362		Ågatan		220-6861-98		437-98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980922-980922		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av reparation av servisventil utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga kulturlager kom att beröras av schaktningsarbetena.

		3363		Gröngatan		220-9193-98		579/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1998		980128-980128		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (BII:3, BII:4, CII:2, fajans), kritpipsskaft, porslin		Med anledning av ny bussvändplan utfördes en arkeologisk förundersökning.

Två schakt öppnades. Det Ö schaktet hade en bredd om ca 1,3 m, en längd om ca 10 m och ett djup om ca 1,6 m. Det V schaktet hade en bredd om ca 1,3 m, en längd om ca 5 m och ett djup om ca 1,2 m.
I det Ö schaktet påträffades raseringsmassor och planeringslager. Vidare påträffades stora stenar (ca 0,7 m i diameter) varav vissa tuktade. Dessa stenar utgör sannolikt rester efter de byggnader som enligt det äldre kartmaterialet legat på platsen. På denna nivå gjordes fynd av porslin och fajans.
Under dessa raseringslager fanns ett 0,2-0,4 m tjockt kulturlager. Detta bestod av kraftigt humös silt. I detta lager påträffades stengods (CII:2) och rödgods (BII:3, BII:4). Lagret utgörs sannolikt av äldre odlingsjord. I schaktets V profil kunde en nedgrävning konstateras. Nedgrävningens fyllning var tigrerad och i dess botten fanns en stor mängd djurben.
I det V schaktet påträffades samma typ av kulturlager som i det Ö. Här fanns dock inga raseringsmassor utan enbart planeringslager bestående av grus och sand.
Undertecknad förespråkar en mindre slutundersökning för att närmare bestämma fornlämningens karaktär, datering och funktion.

		3364		kvarteret Absalon		220-660-98		176/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980325-980618		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		ben, metall, keramik, slagg, horn, spets mm		Med anledning av schaktningar för en nödutgång och en sprinklerledning utfördes en arkeologisk förundersökning. Denna utfördes samtidigt med förundersökningar inför anläggandet av en transformatorstation och därmed anslutande kabeldragningar, fjärrvärmeledningar och ombyggnadsarbeten på parkeringsplatsen.
Kvarteret Absalon ligger centralt i Linköpings medeltida stadsområde, strax NO om domkyrkans kor. Under medeltiden har det funnits en eller flera stadsgårdar inom den aktuella fastigheten. Vid undersökningar 1985 hittades grunder till flera byggnader och kulturlager med medeltida fynd.
I den NV delen av fastigheten, samt i den N halvdelen av infartsvägen hade alla äldre lager skalats bort. Detta har troligen skett i samband med byggandet av Folkets hus och anläggandet av vägen 1951. Det innebar att endas steril sand och påförda bärlager påträffades i samband med schaktningen för nödutgången.
I sprinklerschaktet på den SV delen av tomten påträffades välbevarade medeltida och efterreformatoriska kulturlager. Kraftigast var dessa närmast Ågatan i S, medan de mot N delvis hade skalats bort i samband med ovan nämnda byggnation. I denna S del sammanfaller arbetet med förundersökningen för ledningarna till transformatorstationen.
I schaktets S del påträffades kulturlager och anläggningar från 1100-tal till 1600-tal. Kulturlagrens mäktighet varierar mellan 0,2 och 0,8 m. Viss avschaktning av de senmedeltida lagren tycks ha skett under 1600-talet.
Bland anläggningarna kan nämnas rester efter byggnader som preliminärt daterats till 1200-1300-tal. Mellan byggnaderna finns ytor med kalkstensflisbeläggningar. Strax N om byggnaderna påträffades två djupa gropar med slagg. I anslutning till byggnaderna fanns i V en djup avfallsgrop med ett avlopp i form av en kalkflisränna.
Fynd: benkammar, tärning, pincett, knypplad spets, kammakeriavfall, ornerad kalksten, nålar av silver, brons, ben och järn, mässingsring, keramik (A-, BI:1-, BII:1-, BII:3-, BII:4-, CI-, CII-typ), bultlåsnyckel, mynt, kritpipor, spikar, hästskosöm, slagg, järnföremål, glas, djurben

		3365		Ullevi		220-621-98, 220-7973-97		421-1461-1998		UV Öst		Karin Lindeblad		1998		980414-980626		särskild undersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		true		folkvandringstid, yngre järnålder, medeltid		Keramik (Östersjö, äldre och yngre rödgods, stengods), metallföremål, djurben, guldten, sporre, armborstbult, bronsbeslag, kammar		Med anledning av en ny påfartsväg till E4:an utfördes en slutundersökning.

Exploateringsområdet berörde delvis tre tomter på den äldre bytomten. Ullevi nämns i det skriftliga källmaterialet första gången år 1303 och var under medeltiden och nyare tid en av de största byarna kring Linköping.
Slutundersökningen visade att bebyggelsen etablerades i övergången mellan yngre romersk järnålder och folkvandringstid, för att sedan finnas på samma plats fram till 1970 - talet när den sista mangårdsbyggnaden revs.
Undersökningen berörde ett tiotal byggnader från vikingatid och upp i 1500-tal. Den äldsta bebyggelsen bestod av stolpburna byggnader för att sedan i början av medeltiden övergå till syllburna hus. Byggnaderna har fr a fungerat som bostadshus och stekhus. Även en medeltida smedja undersöktes. Bebyggelselämningarna var fr a koncentrerade till impedimentmark. Förutom byggnadslämningar undersöktes resterna efter en äldre väg, fem brunnar, rektangulära härdar och en stor stenläggning. Fyndmaterialet bestod fr a av metallföremål, keramik och obrända djurben. Bland fynden kan nämnas en guldten, en sporre, armborstbult, bronsbeslag, östersjökeramik, äldre och yngre rödgods, stengods och kammar. Fyndmaterialet har flera paralleller i stadsmaterial från Linköping.

		3366		kvarteret Absalon		220-1805-98		184/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980424-980720		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		ben, metall, keramik, slagg, horn, spets mm		Med anledning av anläggandet av en transformatorstation och därmed anslutande kabeldragningar utfördes en arkeologisk förundersökning. Denna utfördes samtidigt med förundersökningar för en nödutgång, en sprinklerledning, fjärrvärmeledningar och ombyggnadsarbeten på parkeringsplatsen.
Kvarteret Absalon ligger centralt i Linköpings medeltida stadsområde, strax NO om domkyrkans kor. Under medeltiden har det funnits en eller flera stadsgårdar inom den aktuella fastigheten. Vid undersökningar 1985 hittades grunder till flera byggnader och kulturlager med medeltida fynd.
På platsen för transformatorstationen på fastighetens NO del, påträffades 0,5-0,7 m tjocka kulturlager med en tydlig fyndstratigrafi från 1400-tal till 1700-tal. Kulturlagret påträffades under ett 0,3-0,7 m tjockt lager med påförd matjord. I kulturlagrets undre delar påträffades fem kraftiga, stenskodda, stolphål som stratigrafiskt kan preliminärdateras till 1500-tal.
I den NO delen av fastigheten, samt i den N halvdelen av infartsvägen hade alla äldre lager skalats bort. Detta har troligen skett i samband med byggandet av Folkets hus och anläggandet av vägen 1951. Schaktets utlöpare åt Ö grävdes endast ner till kulturlager.

I schaktets S halvdel påträffades välbevarade medeltida och efterreformatoriska kulturlager. Kraftigast var dessa närmast Ågatan i S, medan de mot N delvis hade skalats bort i samband med ovan nämnda byggnation. I denna S del sammanfaller förundersökningen av ledningsschaktet med förundersökningen för sprinklerledningen.
I schaktets S del påträffades kulturlager och anläggningar från 1100-tal till 1600-tal. Kulturlagrens mäktighet varierar mellan 0,2 och 0,8 m. Viss avschaktning av de senmedeltida lagren tycks ha skett under 1600-talet.
Bland anläggningarna kan nämnas rester efter byggnader som preliminärt daterats till 1200-1300-tal. Mellan byggnaderna finns ytor med kalkstensflisbeläggningar. Strax N om byggnaderna påträffades två djupa gropar med slagg. I anslutning till byggnaderna fanns i V en djup avfallsgrop med ett avlopp i form av en kalkflis-ränna
Fynd: benkammar, tärning, pincett, knypplad spets, kammakeriavfall, ornerad kalksten, nålar av silver, brons, ben och järn, mässingsring, keramik av A-, BII-, BII:l-, BII:3-, BII:4-, CI- och CII-typ, bultlåsnyckel, mynt, kritpipor, spikar, hästskosöm, slagg, järnföremål, glas, djurben

		3367		Glaskulan		220-4862-98		421-2734-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980529-980529		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av markarbeten för rondell utfördes en antikvarisk kontroll.
Kontrollen omfattade tre mindre ytor relativt nära Lilla Ullevi bytomt och ett område med boplatslämningar från äldre järnålder, undersökta 1991. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3368		Läroverksgatan, kvarteret Abboten,  Agaten		220-4263-98		338/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980617-980617		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		murbruk, tegel		Med anledning av schaktning för teleledningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades fet kulturjord på ca 0,4 m djup under nuvarande gatubeläggning. Kulturjordslagret berördes inte av schaktningarna. Fyllningen mellan stenläggningen och kulturjordslagret utgjordes av fyllnadslager av 1800-tals karaktär.

		3369		kvarteret Absalon		220-1301-98		135/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980618-980827		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		kritpipor		Med anledning av ombyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid schaktningsarbetena konstaterades att kulturlager återfanns på 0,2-0,4 m djup under dåvarande markyta. I och med utfyllnaden kommer kulturlagren i fortsättningen att påträffas på 0,3-0,7 m. Kulturlagren berördes endast ytligt av schaktningarna. Inga kulturlager av medeltida karaktär berördes.

		3370		kvarteret Absalon				135/98		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Marie Skoglund		1998		980622-980624		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), kalkbruk, djurben, tegelflis		I samband med diverse olika ombyggnadsåtgärder och ledningsdragningar inom kv Absalon 17 och 18 konstaterades att den befintliga fjärrvärmeledningen behövde förnyas. Schaktningen kom att ske utan beslut av länsstyrelsen eller närvaro av arkeolog. En efterundersökning, med profiluppmätning och provtagning utfördes efter schaktningen.
I profilen kunde konstateras medeltida och möjligen efterreformatoriska kulturlager. Bland annat kunde ett kraftigt kalkflislager och en härd dokumenteras i profilen. Kulturlagren hade en mäktighet om ca 0,7-0.8 m, vilket är mer än vad som var fallet i den intilliggande infartsvägen, där kulturlager från den senare delen av medeltiden och nyare tid schaktats bort för att ge utrymme för bärlager.

		3371		Hejdegården, Braskens bro		220-5874-98		404/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		980720-980723		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid				Med anledning av schaktningar för el utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna konstaterades att området Ö om Braskens bro fyllts ut under sen tid. Under de kraftiga fyllnadslagren fanns äldre lager med odlingsjord och ett igenfyllt dike.

		3372		Hantverkaregatan		220-11995-97		758/97		Östergötlands länsmuseum		Eva Modén		1998		980907-980907		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av uppsättande av två pollare utfördes en antikvarisk kontroll.
På ett djup av 0,40-0,45 m kom en stenläggningsnivå och förövrigt bestod det två 0,50 m djupa groparna av sand.

		3373		Barfotegatan		220-8002-98		499/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980922-980922		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Utmed Barfotegatan lades kabeln i gamla kabelschakt och i tomtmarken kring Stiftshuset på ett djup av ca 0,3 m. Detta innebar att inga kulturlager kom att beröras av schaktningsarbetena.

		3374		Nygatan		220-6894-98		439/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980922-980922		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av underhållsarbeten av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Inga fornlämningar påträffades.

		3375		Kvarteret Hägern, Gripgatan, Hejdegatan		220-5872-98		407/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980923-980923		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning.
Vid ledningsdragningen påträffades inga dolda fornlämningar.

		3376		Badhusgatan, Ågatan		220-8001-98		498/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980930-980930		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Kabeln gick till största delen i gamla kabelschakt. Inga kulturlager påträffades.

		3377		kvarteret Flodhästen, Onkel Adamsgatan		220-6893-98		438/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1998		981020-981020		arkeologisk förundersökning				true		odaterat		sågad ben/hornplatta, keramik (BII:4)		Med anledning av schaktningar för VA utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna konstaterades 0,5 m tjocka flerskiktade odlingslager. Pollen- och makrofossilprover togs i de olika lagren.

		3378		Konsistoriegatan		220-8376-98		566/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981112-981112		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av byte av brunn på en spillvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Konsistoriegatan ligger i utkanten av Linköpings medeltida stadsområde, i ett område som är dåligt känt från arkeologisk synpunkt. Intill det aktuella området har den numera försvunna byn Hunneberg legat som är känd sedan 1300-talet. Den har dock försvunnit på 1850 års lantmäterikarta och området benämns där som Hunnebergs äng.
Vid förundersökningen påträffades inga lämningar efter den försvunna byn.

		3379		Gustav Adolfsgatan		220-8253-98		501/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981113-981113		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av VA-ledningsarbeten utfördes en arkeologisk förundersökning.
Anledningen till förundersökningen var närheten till den förmodade platsen för den numera försvunna gården Hunneberg som har legat i området kring kvarteren Altanen och Astern.
Bebyggelsen i Hunneberg går tillbaka till 1300-talets början. Den förste kände ägaren var Magnus Kvistbro i Närke som innehade gården fram till år 1309. Gården donerades senare till kyrkan och blev platsen för den medeltida residensgården tilldelad domkyrkans syssloman.
Gårdens exakta läge är inte känt eftersom arkeologiska undersökningar i området har varit fåtaliga. Området är sedan länge ödelagt och har använts som åker- och ängsmark under benämningen Hunnebergs äng.
Vid förundersökningen påträffades inga lämningar efter den försvunna fastigheten Hunneberg.

		3380		Trädgårdstorget, Hospitalstorget		220-10088-98		613/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1998		981118-981118		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för permanenta julgransfundament utfördes en förundersökning.
Stor risk för att fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetsföretaget. På Trädgårdstorget påträffades kulturlager i schaktets botten, från vilket ett makroprov togs. Inga fynd påträffades. I övrigt inget av arkeologiskt intresse. 
På Hospitalstorget påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3381		Kvarteret Djäknen		220-3947-97		271/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1998		981201-981202		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat, nyare tid		tegel, kalkbruk, ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen hade som syfte att fastställa typen av kulturlager samt dess datering och omfattning.
Tre provschakt öppnades inom undersökningsytan med en sammanlagd längd av ca 40 löpmeter. Deras bredd varierade mellan 1,50 - 2,0 m och djupet var ca 1,10 m.
I samtliga tre provschakt påträffades husgrunder till de 1800-tals hus som varit belägna inom undersökningsytan. Grunderna låg på ett djup av 0,50 - 0,60 m under nuvarande marknivå. I samband med husgrunderna fanns ett kulturlager bestående av humös silt, 0,20-0,30 m tjockt, innehållande rikligt med tegel, kalkbruk, småstenar, ben och kol. Lagret har tolkats som ett planerings-/utjämningslager vilket påförts i samband med uppförandet av gårdsbebyggelsen.
Under planeringslagret fanns ett 0,20-0,30 m tjockt kulturlager. Kulturlagret bestod av humös silt och var mycket fyndfattigt. Detta lager har tolkats som ett eventuellt odlingslager. Inga daterade fynd påträffades varför en tidsbestämning inte varit möjlig.
Under odlingslagret påträffades ett tigrerat humöst siltlager. Lagret var fyndtomt och har inte kunnat tolkas eller dateras.
Orörd mark fanns på ett djup av ca 1 m under nuvarande marknivå.

		3382		Bastuplan		220-9988-98		663/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990111-990114		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av VA-ledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Arbetet berörde såväl Bastuplan som delar av Stora Bastugatan.
Det fanns risk att fornlämningar i form av kulturlager och äldre gatubeläggningar skulle komma att beröras.
Ett schakt om 6x1,5-3m och med ett maxdjup om ca 2.5m undersöktes. l schaktet påträffades en betongmur samt sättsand och raseringsmassor.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3383		kvarteret Akademien		220-8698-97		568/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		990204-990204		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel		Med anledning av parkeringsplats utfördes en arkeologisk förundersökning.

I närheten av parkeringen finns lämningar efter Linköpings medeltida franciskanerkloster, i form av en karpdamm.
Vid förundersökningen konstaterades kraftiga fyllnadslager över en tunn horisont, mörk, fyndtom kulturjord. Under detta lager påträffades endast odlingsjord. Steril mark påträffades på 0,6 m djup. Kulturlagret bedömdes som sentida.

		3384		Linköpings slott		311-423-99?		3/99		Östergötlands länsmuseum		Eva Modén		1999		990216-991123		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid		bockbordsben, mumifierade svartråttor, linnestrumpa, trätallrik, bläckhorn, keramik		Med anledning av ombyggnad av lokaler till ett nytt museum utfördes byggnadsarkeologiska undersökningar i Linköpings slotts norra flygel.

Arbetet utfördes i två etapper dels i samband med rivning av mellanväggar och sekundära innertak under våren 1999 och dels i samband med ombyggnaden under hösten 1999.
Tidigare fasadundersökningar har lett till en ny detaljerad byggnadshistoria för Linköpings slott. Vissa frågetecken kvarstod inom norra flygeln och dessa har nu kunnat rätas ut. Den östra delen av flygeln består av ett torn från sent 1200-tal vars ursprungliga bjälklagsnivåer nu har kunnat klarläggas. En privét som satts igen på 1400-talets mitt öppnades och en hel del fynd så som ett bockbordsben, två mumifierade svartråttor, en linnestrumpa, en trätallrik, ett bläckhorn, keramik mm kunde tillvaratas ur fyllnadsmassorna.
Takbjälkar med spår efter renässansens ruttak kom fram i tornets övre våningsplan, en ursprunglig fönsternisch och öppen spis med sekundärt renässanskrön. Tornets västra vägg hade helt murats om i mellan- och övre plan i samband med installation av eldstäder och ventilationskanaler 1865. I övergången mellan ursprunglig och ny mur kom nederdelen av en rund blindering fram. I övre planets stora sal kunde såväl originalputsen som rester av sittbänkar i fönsternischerna dokumenteras.
Norra trapphusets byggnadshistoria kunde klarläggas, två våningar murades under Gustav Vasas tid och den övre under Johan lll:s tid. Det norra portvalvet, den östra ingångsdörren och stora salen i övre plan byggdes under Kar IX:s tid. Ursprungliga golvnivåer kunde fastställas i samtliga plan.

Den relativa murbrukskronologi som tidigare upprättats för Linköpings slott har nu kunnat kompletteras med flera 1900-talsbruk.

		3385		Glaskulan		220-1867-99		62/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990406-990408		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid				Med anledning av ny elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
Schaktets första halva var beläget i en befintlig parkering, varefter det passerade en mindre gräsyta och fortsatte i kanten av Roxviksgatan. Slutligen utnyttjades ett befintligt rör för att leda kabeln under vägen för anslutning till elskåp på Roxviksgatans södra sida. Schaktets längd var ca 80 m, dess bredd ca 0,5 m och djupet ca 0,6 m. Vid upptagande av schaktet kunde det konstateras att arbetsföretaget endast kom att beröra gamla kabelschakt och påförda grus- och sandmassor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3386		Stora Torget		220-7430-98		480/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990407-990818		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av ombyggnad av torget utfördes en arkeologisk förundersökning.

I huvudsak var ombyggnaden inriktad på ytbeläggning och berörde inte större djup än ca 0,1-0,3 m. Enstaka fundament för belysningsstolpar samt några ledningsschakt kom dock att gå djupare än ovan nämnt.
I dessa schakt påträffades såväl kulturlager som byggnadslämningar. Byggnadslämningarna bestod bl a av gamla rådhuset. På ett flertal platser kunde spår av bränder iakttagas. Vidare påträffades stenläggningar, om än från nyare tid.

		3387		Gröngatan, Slottsgatan		220-2770-99		124/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990414-990416		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat		keramik (fajans)		Med anledning av anläggande av bussvändplan utfördes en "fortsatt arkeologisk förundersökning" i form av en antikvarisk kontroll.

Inför arbetsföretaget hade ÖLM i form av undertecknad genomfört en förundersökning (Ternström C 1999 Rapport Gröngatan ÖLM dnr 579/98). Vid denna påträffades såväl kulturlager som byggnadslämningar, varför ÖLM föreslog en mindre slutundersökning, då fornlämningen skulle övertäckas. Länsstyrelsen beslutade dock om fortsatt arkeologisk förundersökning.
Detta innebar att den antikvariska kontrollen kom att inskränka sig till två fundament för belysningsstolpar. Det ena berörde endast påförda massor. Det andra uppvisade kulturlager i form av odlingslager. Ett fynd av fajans gjordes.

		3388		Badhusgatan		220-2569-99		151/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990414-990420		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat		spik, porslin, ben, keramik (BII:4)		Med anledning av nedläggande av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Ett schakt öppnades i trottoaren på Badhusgatans södra sida. Schaktet hade en längd av ca 80 m en bredd om ca 0,7 m och ett djup om ca 0,7 m.
I schaktets västra del påträffades omrörda kulturlager och stenmaterial. Ingenting tolkades som utgörandes konstruktioner. Ett fynd av Bll:4 gjordes. Övriga fynd bestod av spik, porslin och enstaka ben. Huvuddelen av schaktet löpte i ett gammalt schakt och berörde endast påförda sandlager.

		3389		Nygatan, kvarteret Duvan		220-2215-99		72/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990419-990420		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av nedläggande av VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Ett schakt öppnades i Nygatan in mot byggnaden på Nygatans södra sida. Schaktet hade en längd av ca 10 m en bredd om ca 3,0 m och ett djup om ca 2,0 m.
Vid öppnande av schaktet kunde det konstateras att det i sin helhet var stört av tidigare markarbeten. Schaktets norra del, dvs centralt i Nygatan, var stört av ledningsdragningar. Den del av schaktet som anslöt mot byggnaden på Nygatans södra sida var störd av frischaktning för byggnaden. l denna del av schaktet påträffades även berg.

		3390		Klostergatan, Badstugatan		220-2871-99		149/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990420-990422		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning.

Arbetet berörde Klostergatan såväl som Badstugatan.
Det fanns risk att fornlämningar i form av kulturlager och äldre gatubeläggningar skulle komma att beröras. En önskan fanns att knyta lagerbilden till den som fanns från slutundersökningen på Bastuplan 1998.
Schaktets längd var ca 40 m, dess bredd ca 1 m och dess djup varierade mellan 0,9 och ca 1,2 m. Schaktet berörde endast omfattande planeringslager, vilka bestod av raseringsmaterial och kulturjord.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3391		Domkyrkan		220-12146-97		180/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990429-990528		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för vattenledning utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll. 
Viss schaktning skedde i kyrkans torn, därefter från kyrkporten längs St Persgatan till anslutning i Hunnebergsgatan.
Schaktet följde den äldre ledningen sträckning och berörde endast fyllnadsmassor.

		3392		Slottsgatan		220-7021-99		330/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990712-990713		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av breddning av cykelbanan utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Schaktdjupet varierade mellan 0,3 Och 0,4 m. I schaktets södra del påträffades en mur ca 0,3 m under nuvarande marknivå. Muren bestod av otuktad gråsten sammanfogad med kalkbruk och löpte i nord-sydlig riktning. Stenarna, 4 st framrensade, var ca 0,6 m i diameter. Muren ligger kvar.
Vidare skulle fyra fundament för lyktstolpar grävas. I tre av schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse. I det södra schaktet, i anslutning till ovan nämnda mur, påträffades sten, varför denna lyktstolpe uteblev. Sannolikt rör det sig om ytterligare en mur, och de båda murarna hör samman.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse, i den södra delen av schaktet berördes endast påförda massor, i den norra påträffades sterila sanden ca 0,3 m under nuvarande marknivå.

		3393		Snickaregatan		220-6578-99		337/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990824-990826		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av VA-!edningsarbeten utfördes en arkeologisk förundersökning.

Arbetet berörde såväl Snickaregatan som delar av Järnvägsgatan.
Det fanns risk att fornlämningar i form av kulturlager och äldre gatubeläggningar skulle komma att beröras.
Två schakt om sammanlagt ca 30 m2 undersöktes. Schaktdjupet var som mest ca 2,5 m. Båda schakten uppvisade kraftigt omrörda massor och ett stort antal icke utsatta ledningar.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3394		Västra Vägen		220-7793-99		377/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990907-990909		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av optokabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Området ligger i anslutning till Linköpings medeltida stadsområde. I området har under 1700-talet en pestkyrkogård varit belägen, efter vilken lämningar påträffats vid tidigare schaktningar.
En sträcka av ca 300 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3395		Kvarteret Domaren		220-7571-99		371/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		1999		990913-990917		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		djurben, keramik (stengods, rödgods), järnföremål, tegelkross, kalkstensflis		Med anledning av uppförande av kontorsbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning.

Syftet med förundersökningen var att avgränsa kulturlagrens omfattning och om möjligt tids- och typbestämma dem.
Förundersökningen utfördes utifrån ett större och tre mindre schakt. Schakten lades ut över exploateringsytan utifrån äldre kartmaterial, vissheten om tidigare byggnader samt dagens utseende.
I tre av schakten konstaterades att eventuella rester efter kulturlager var borta p g a en källare, tillhörande en byggnad riven 1965. Källaren täckte 75 % av den planerade exploateringsytan. I det fjärde schaktet påträffades en stenläggning, ca 0,55 m under marknivån. Stenläggningen utgör en gårdsbeläggning vilken finns fotodokumenterad i samband med rivningen av ovan nämnda byggnad. Under stenläggning vidtog flera nivåer med kulturlager. Den totala mäktigheten uppgick till 0,50 m. Kulturlagren bestod av humusblandad silt med innehåll av kol, djurben, järnföremål, kalkstensflis och tegelkross. Stenläggningen kan troligen dateras till 18-1900-tal medan de underliggande kulturlagren är av äldre men oviss datering.
Östergötlands länsmuseum anser att en arkeologisk slutundersökning, av det norra förundersökningsområdet närmast det gamla rådhusets södra vägg, är nödvändig.

		3396		Drottninggatan, Storgatan		220-3060-99		178/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990921-991117		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (BII:4)		Med anledning av ombyggnad av gång- och cykelbanor utfördes en antikvarisk kontroll. Arbetsföretaget innebar även schaktning för bl a belysningsstolpar, träd och ledningar.
Undersökningen motiverades av att Drottninggatan ligger i utkanten av Linköpings medeltida stadsområde. På det äldre kartmaterialet ligger Drottninggatan i stadens omedelbara utkant, och under 1600-talet löpte stadens plank i kvarteren innanför Drottninggatan.
Vid undersökningen påträffades kulturlager, vilka tolkades som äldre gatunivåer. Fynd gjordes av bl a keramik av BII:4-typ.

		3397		Kvarteret Domaren		220-7783-99		378/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		1999		991008-991008		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av flyttning av befintlig transformatorstation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den befintliga byggnaden, vilken har under de senaste åren tjänat som lokal för torgmästaren, revs inför förundersökningen och flytten. Förundersökningen utfördes med hjälp av ett större sökschakt. Schaktet var 3x4 m och 2,5 m djupt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Endast fyllnadsmassor bestående av sand och grus fanns i schaktet. Detta medför att området under byggnaden för lokal till fd torgmästaren är fritt från kulturlager och därmed möjlig att exploatera.

		3398		SAABs flygfält, Västra Bökestad		220-12341-99		554/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991108-991108		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för transformatorstation och elkablar till denna utfördes en antikvarisk kontroll.

Impedimenten runt Linköping  uppvisar ofta dolda fornlämningar. Detta kunde misstänkas även i detta fall eftersom exploateringsytan låg i en sluttning. Området visade sig vid schaktningen vara påfört med schaktmassor. Transformatorn placerades rakt över gammal kabelgrav och ledningarna drags i befintliga schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3399		Trädgårdstorget		220-12159-99		572/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991116-991116		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för el-servis utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktet gick invid husvägg och i gammal kabelgrav. I fyllningen ingick kulturlager från nyare tid. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3400		St Persgatan, Storgatan		220-13134-99		615/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999, 2000		991214-000118		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		människoben, färgat glas, kistspikar, blomsterkrans med blommor av koppartråd och riktiga blad		Med anledning av schaktningar för ny vattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Den nya vattenledningen trycktes genom den gamla varför schaktning endast behövde ske på tre brytpunkter; vid anslutningen i Storgatan, vid kopplingen i S:t Persgatan i uppfarten till slottet och slutligen på slottets inre borggård. Det sistnämnda schaktet var öppet och hade redan undersökts i samband med andra ledningsarbeten på borggården.
Båda de aktuella kopplingarna undersöktes vid en omläggning av VA 1989. I Storgatan berördes endast schaktfyllningar från schaktningen 1989. I S:t Persgatan påträffades tidigare ogrävda partier. Schaktningen styrdes för att undvika skador på dessa. Sammanlagt iakttogs och dokumenterades 10 gravar. Några av dessa kan knytas till gravar som påträffades och delvis undersöktes 1989. Gravarna skadades endast marginellt och ligger kvar på sina ursprungliga platser.

		3401		Linköpings slott		311-423-99		213/99		Östergötlands länsmuseum		Eva Modén		1999, 2000		990401-000411		byggnadsarkeologisk undersökning		slott		true		medeltid, nyare tid				I samband med omfattande ombyggnadsarbeten i Linköpings slotts norra flygel under 1999 har även angränsande delar av slottet varit föremål för undersökningar. Vid flera tillfällen dök överraskningar upp i samband med rivning av sekundära mellanväggar.
De extra antikvariska kontroller och undersökningar som blev aktuella i samband med ombyggnaden och som inte ingick i den projektplan för byggnadsarkeologi som ursprungligen fastställdes, redovisas därför separat.
Vid ombyggnadsarbeten på vinden upptäcktes en igenmurad vindstrappa ovanför stora trapphusets övre plan. Vindstrappan var av trä och hade satts in 1865 och murats igen 1930. Golvgropar i ett brandgolv av tegel på vinden möjliggjorde dokumentation av ursprungligt innertak i övre våningen. Murstockars murbruk dokumenterades i samband med reparation.
Lerputs från 1901 som knackades ned gav möjlighet till dokumentation av fler murar. Ett flertal originalöppningar kunde fastställas. Håltagning för dragning av sprinklerledningar inomhus möjliggjorde kontroll av murbruk och dokumentation av ett stort antal murar.
I samband med indragning av golvvärme kunde ursprungliga golvbjälkar och dragjärn dokumenteras i stora salen i övre planet.
I 1200-tals tornet som ingår i norra flygeln behövde golvet förstärkas i mellanplan pga de mycket tunga textilmontrar som skulle placeras där. Kraftiga järnbalkar lades på det ursprungliga bjälkupplaget. I samband med dessa förstärkningar gjordes flera golvgropar och ett tegelgolv från 1700-talet kunde dokumenteras.
I bottenvåningen letades äldre ventilationskanaler och alternativa lägen för murgenomgångar. Omfattande ledningsdragningar gav upphov till många golvgropar och titthål som dokumenterades. En omfattande fotodokumentation av ombyggnadsarbetet har gjorts.

		3402		Kvarteret Domaren		220-11197-99		527/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000110-000114		särskild undersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		djurben, slagg, keramik (A-gods)		Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk slutundersökning.

Den omfattade ca 100 m2 och vid undersökningen påträffades endast enstaka partier med orörda kulturlager. Av den totala undersökningsytan var hela 95% stört av tidigare markingrepp. Störningarna var till största delen okända och bestod av kabelnedgrävningar för vatten, avlopp och el.
I de orörda partierna som låg i de östra delarna av ytan påträffads kulturlager, en stenläggning och ett bränt golv från en byggnad. Stenläggningen kunde härledas till den stenlagda gårdsplan som påträffades vid förundersökningen och som daterats till 1900-tal. Under stenläggningen fanns kulturlager med en sammanlagd mäktighet av ca 0,50 m. Kulturlagren bestod av humös silt med enstaka innehåll av kolbitar, djurben, kalkbruk m.m.
På en ca 2 x 2 m stor yta fanns resterna efter ett plankgolv. Det var kraftigt bränt och överlagrat med ett ca 0,10 m tjockt delvis sintrat sandlager. Sanden har troligen använts för att eftersläcka branden. Under plankgolvet fanns flera nivåer med siltiga och fyndfattiga kulturlager.

		3403		Kvarteret Adjunkten		220-13461-99		655/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000201-000201		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av exploatering utfördes en arkeologisk utredning.

Området utgör idag en fotbollsplan norr om lärarhögskolan och undersökningen motiverades av närheten till Kampen och Hunneberg. Efter genomförd utredning kunde det konstateras att västra delarna av området är kraftigt utschaktade medan de östra har stora mängder påfört material. I de östra delarna finns även odlings-/planeringslager med humös sand i botten. Inga fynd gjordes.
Vid utredningen påträffades ingenting som enligt undertecknad kräver några vidare arkeologiska åtgärder.

		3404		Vikingstad, Lambohov, Tornby		220-14501-99		2/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000104-000406		särskild utredning, arkeologisk förundersökning, arkeologisk efterundersökning		boplats		true		äldre järnålder, odaterat		keramik, lerklining		Med anledning av optokabel utfördes arkeologiska undersökningar mellan Vikingstad och Tornby.

Undersökningarna motiverades av fornlämningsbild och närhet till vid utredning konstaterade boplatslägen. Syftet med undersökningen var att undvika att fornlämning berördes.
Vid Lambohov och vid Glyttinge påträffades boplatslämningar i form av härdar, kokgropar och stolphål. Fynd gjordes av bl a keramik och lerklining. En mindre efterundersökning gjordes av de båda boplatserna.

		3405		Vasavägen, Länsmuseet		220-11541-99		530/99		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000215-000216		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av omläggning av VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktningarna var grunda längst inne på gården eftersom det är ett fall ut mot gatan. Djupet ökade ute mot Vasavägen där en brunn lades ned på ett djup av ca 2,5 meter. I schakten påträffades inga medeltida kulturlager. l höjd med lastkajen in till Wästmanhallen påträffades dock ett ca 1,10 meter tjockt homogent fyllnadslager bestående av lerblandad sand. Det har troligtvis lagts dit i samband med någon av museets om- och tillbyggnationer.

		3406		Gråbrödragatan		220-2908-00		168/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000406-000410		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		ben, tegel		Med anledning av schaktningar för byte av vägbeläggning och omsättning av tre brunnar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvariska kontroller.

Djupschaktningar för omsättning av två brunnar berörde lagskyddade kulturlager.
Kulturlagrens mäktighet uppgick till 0,50 m och de kunde följas utmed en sammanlagd sträcka av 6 m. De bestod främst av homogena lerblandade humuslager innehållande småsten, tegel, kalksten/flis, kol och sot samt enstaka ben. Inga daterande fynd påträffades. Schakten var ca 2,5 x 5 m och 2,5 x 2,5 m stora. Schaktdjupet var ca 2 m.

		3407		Kvarteret Djäknen		220-12672-99		6/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000410-000410		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av exploatering utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen utfördes som en sökschaktsundersökning. Vid denna öppnades schakt med en bredd av 1,5 m, mellan 3-11 m långa och upp till 0,60 m djupa.
Vid förundersökningen påträffades inga kulturlager eller lämningar av lagskyddad karaktär. Stora ytor var störda av tidigare markingrepp vid sentida byggnationer och kabelnedgrävningar.

		3408		Kvarteret Aposteln		muntligt		269/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén, Clas Ternström		2000		000426-000512		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (rödgods), ben		Med anledning av schaktningar för byte av beläggning på gårdsplanen utfördes en undersökning.
Vid undersökningen påträffades en brunn. Brunnen var täckt med tätt liggande kraftiga stockar. Den var 2x1,6 m bred i öppningen och ca 8 m djup. Brunnen var kallmurad med bullersten och enstaka skolningar. Ett par stenar i murningen utgjordes av kalkstenar. Vissa av stenarna föreföll tuktade. Brunnen innehöll inget vatten men ett ca l m tjockt slamlager fanns i dess botten.
Vid undersökningen togs ett borrprov genom slamlagret och ca l m ner i bottensedimenten. Ett stort antal prover för pollen- och makroanalys togs i borrprovskärnan.
Läget på brunnen intill ingången till en 1700-tals byggnad med tillhörande uthuslänga pekar på att den är av äldre datum. Vid undersökningen kunde det inte konstateras i vilken tidsperiod den byggts. Ett prov för 14C-analys och ett dendroprov på en av stockarna kommer att utföras. Inget talar dock för att den inte skulle kunna vara medeltida.
Brunnen kvarligger ofylld och ett brunnslock har tillverkats så att det går att öppna vid behov.

		3409		Spångerum, Åby gård, Hackefors		220-4015-00		199/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000504-000505		särskild utredning		boplats		true		bronsålder?		bränd lera, bränt ben		Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, i form av en sökschaktsundersökning.
Vid undersökningen öppnades schakt längs hela sträckan. De var ca 1,5 m breda, mellan 3-30 m långa och upp till 0,50 m djupa.
Strax öster om Åby gård och söder om befintlig infartsväg påträffades i åkermark ett område med ett kulturlager. Kulturlagret var upp till 0,20 m tjockt och låg ca 0,30 m under markytan. Området var ca 30x20 m stort och bestod av kulturpåverkad (delvis sotig) sandig lera. I kulturlagret fanns ett stort inslag av skärvig och skörbränd sten. Dessutom påträffades enstaka bitar av bränd lera och ett bränt ben. Kulturlagret är starkt boplatsindikerande och kan tidsmässigt höra samman med de närbelägna skålgropsförekomsterna.
I övrigt var schakten tomma. Materialet bestod av styv lera som ibland var uppblandad med sand/silt.

		3410		Åby gård		220-2578-00		177/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000504-000504		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes som en sökschaktsundersökning utmed en sträcka om ca 250 m.

Schaktens bredd var ca 1,5 m, mellan 4-8 m långa och mellan 0,30-0,50 m djupa. Ingen fast fornlämning påträffades. Marken bestod, förutom matjorden, av styv lera som bitvis var sandblandad.

		3411		Storgatan		220-3110-00		168/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000605-000606		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av lagning av befintliga VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Det aktuella schaktet ligger inom det område som ansetts höra till S:t Lars kyrkans kyrkogård. Schaktets profiler uppvisade dock inga spår efter den typ av lager man kan förvänta sig på en kyrkogård. Istället påträffades tydliga, skiktade kulturlager av samma karaktär som i den omgivande staden. Kulturlager påträffades på ett djup av ca 1,10-1,15 m under befintlig markyta. Kulturlagren hade en mäktighet på ca 0,30 -0,35 m.

		3412		Snickaregatan		220-7020-00		385/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000717-000717		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningar för el utfördes en antikvarisk kontroll.
Vi denna konstaterades att endast sentida fyllnadsmassor och bärlager berördes av schaktningarna.

		3413		Sellerivägen, Ekholmen		220-3143-00		175/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000822-000822		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av lagning av vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet var 2,0x2,5 m stort och 2,5 m djupt och låg strax öster om fornlämningarna Rystad 46:1 och 47:1. Inga lagskyddade fornlämningar påträffades.

		3414		Gränsliden, Tallboda		220-4703-00		262/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000822-000822		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid undersökningen öppnades sju sökschakt med en sammanlagd längd av 63 m. Sökschakten var mellan 5 och 16 m långa och mellan 0,15-0,30 m djupa.
På en platå i de centrala delarna av sträckan påträffades två mörkfärgningar, eventuellt härdbottnar. Deras djup uppgick till endast 0,03 m och de hade en diameter på 0,60 och 0,80 m. Fyllningen bestod av humusblandad silt med inslag av sot och enstaka små kolbitar. Enstaka skörbrända stenar låg i vardera ytan. Inga kolprov togs.
Schaktet vidgades men inga nya anläggningar påträffades. I övrigt var schakten tomma och sträckan är klar för exploatering.

		3415		Teatergatan		220-3134-00		170/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000928-000928		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för lagning av VA utfördes en förundersökning.
Undersökningen låg strax väster om Linköpings medeltida stadsområde. Vid undersökningen konstaterades att schaktningen endast berörde steril mark och sentida bärlager/fyllnadslager.

		3416		Domkyrkoparken		220-8399-00		450/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		001010-001024		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Människoben, träkistor, mynt, glaspärlor, fingerring, textilrester, knappnålar, svepnings- eller kistdekorationer av koppartråd, kisthandtag, hästsko, järnföremål, djurben, kopparklipp, kopparslagg, glaserat taktegel		Med anledning av schaktning för ny dagvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Denna utfördes öster om domkyrkans kor ner mot Apotekaregatan. Sammanlagt berördes en 29 m lång sträcka på den kyrkogård som var i bruk från tidig medeltid fram till 1811.
Vid förundersökningen påträffades och dokumenterades 60 gravar. En ovanligt stor andel av de begravda var barn och ungdomar. Gravarna låg i minst tre skikt och i gravfyllningarna påträffades skelettrester. Enstaka gravar innehöll föremål. I en barngrav påträffades ett halsband. En vuxen individ hade en fingerring. Det förekom begravningar både i träkista och utan kista. Armställningarna varierade liksom gravarnas orientering.
Under gravarna påträffades en större nedgrävning, som dock inte kunde dokumenteras fullständigt på grund av rasrisk. Om det rör sig om en tidigare begränsning för kyrkogården eller om det är lämningar efter aktiviteter i området före kyrkogårdens tillkomst är oklart.

		3417		Domkyrkoparken, Domkyrkans kyrkogård		431-10375-02		423-2055-2002		UV Öst		Göran Tagesson		2002, 2003		020909-030327		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		människoben		Med anledning av utvidgning av underjordiskt magasin söder om Linköpings domkyrka utfördes en arkeologisk undersökning.

Undersökningen omfattade framför allt 570 gravar från perioden 1100 - 1810. Materialet har kunnat delas upp på sex tidsskeden utifrån stratigrafiska relationskedjor; tre medeltida och tre tidigmoderna perioder. Analys har gjorts av gravskick i form av armställningar samt närvaro/frånvaro av kistor. Framför allt har analysen kunnat belägga gravskickets förändring under senare perioder, något som tycks vara tämligen unikt inom svensk arkeologi.
Osteologiskt har hela materialet snabbinventerats, avseende kön, ålder, kroppslängd samt bevaringsstatus. Därefter har en pilotstudie gjorts av ett 60-tal individer från fas 6, perioden 1780-1810. Fortsatt analys av materialet måste ses som viktigt, men begränsas av den av länsstyrelsen beslutade ekonomiska ramen för den osteologiska analysen.
Undersökningen finns presenterad i en teknisk rapport, Tagesson & Westerlund 2004 (DAFF 2004:1), en vetenskaplig artikel Arcini & Tagesson "Kroppen som materiell kultur" i Kaliff & Tagesson 2005 "Lionga.Kaupinga. Kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden”, samt i mer populära sammanhang i antologin Vår stad Linköping 2003 och META 4/2003.

		3418		Innerstaden		431-10397-03		317/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030908-030926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Kabelsträckan omfattade ca 150 löpmeter med en bredd av ca 0,5 m och ett djup av ca 0,4 m. Syftet med den antikvariska kontrollen var primärt att undvika kontakt med fornlämning.
Arbetet kom längs hela ledningssträckningen enbart att beröra recenta fyllnadsmassor och redeponerade kulturlager. Inom det berörda nivåskiktet har upprepade ledningsdragningar i modern tid lett till en hög utschaktningsgrad av fornlämningen.

		3419		Hackefors, Östra Hjulsbro		431-14518-03		466/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030930-031110		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av schaktning for fjärrvärmearbeten utfördes en antikvarisk kontroll.

Exploateringen uppgick till ca 1500 löpmeter, varav ca 750 löpmeter kom att bli föremål för antikvarisk kontroll. Inom två delområden/-sträckor kom ingen antikvarisk kontroll att utföras, då entreprenören ej meddelat igångsättning av arbetet.
Inom de kontrollerade sträckorna kunde ett stort antal recenta markingrepp i form av olika ledningsdragningar och markplaneringar konstateras. Flertalet av dessa var inte tidigare kända i antikvariskt hänseende.
Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades i samband med den antikvariska kontrollen.

		3420		Kvarteret Eddan				421-1617-2004		UV Öst		Göran Tagesson		2004, 2005		040505-050511		särskild utredning		stadslager		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning etapp 1.
Utredningen visar att det sannolikt finns bevarade kulturlager inom ytan.

		3421		Kvarteret Eddan		431-13552-04		422-3305-2004		UV Öst		Göran Tagesson		2004		041011-011105		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Ytan är belägen i den medeltida och tidigmoderna stadens södra utkant, i gränstrakten mellan bebyggelse och stadens jordar. Undersökningen genomfördes med sökschakt, varvid det konstaterades att stora delar av ytan har bevarade kulturlager av olika karaktär. I de östra delarna var bevaringsförhållandena tämligen goda, med rester efter bebyggelse från 1700-1800-talen ut mot Trädgårdsgatan och odlingslager/kålgårdar i söder. I västra delen ut mot Djurgårdsgatan var tomternas västra delar förstörda av kabelschaktning, medan tomternas inre delar, liksom delar av kulturlager vilka utgör stadens jordar, var bevarade.

		3422		Klostergatan, Kvarteret Boas, Sturegatan		431-14292-04		731/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050114-050517		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för fjärrkyla utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Sträckningen är belägen norr om vad som av tradition ansetts ingå i Linköping 153:1, Linköpings medeltida stadsområde. Under senare år har det dock visat sig att fornlämningen sträcker sig längre åt norr än vad som tidigare antagits. Bland annat förekommer bebyggelse av s k utkantskaraktär i form av skjul, lador och verkstäder.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades ett kraftigt sotigt lager som kunde följas längs en 130 m lång sträcka i Klostergatan. I anslutning till lagret fanns även byggnadslämningar med tegel, samt en större avfallsgrop. Både lagret och de påträffade lämningarna kan sannolikt kopplas till det salpetersjuderi som fanns på platsen enligt 1639 års geometriska karta.

		3423		Tornby, Skäggetorp		431-17544-04		694/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050222-050222		särskild utredning				true						Med anledning av planerad elledning utfördes en utredning.

I området skall ett nytt l0 kv kabelförband byggas. Schaktbredden bedömdes till ca l meter och schaktdjupet till 0,6 meter. Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning på valda delar av den aktuella kabelsträckningen.
Vid den arkeologiska utredningen, etapp l, konstaterades att i närheten av det aktuella exploateringsområdet finns lämningar av bland annat skålgropar, boplats, m m. Totalt grävdes två schakt. Inga äldre lagskyddade lämningar påträffades utan endast recenta fyllnadsmassor kom att beröras av markingreppet.

		3424		Kvarteret Palatset		431-3663-04		177/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg, Emma Karlsson		2005		050223-050225, 050302		särskild utredning				true				tegel, porslin, spik		Med anledning av planer på ny fotbollsarena utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

För närvarande används exploateringsområdet som fotbollsplaner. Inför utredningen var det oklart i vilken omfattning området störts av anläggandet av dessa.
Totalt öppnandes 35 sökschakt med en sammanlagd längd på ca 350 meter. Övre lagret bestod av ca 0,20 meter matjord. Under matjorden fanns ett påfört ca 0,10 meter tjockt sandlager. Under sandlagret påträffades ett lager som tolkades som påförda fyllnadsmassor bestående av lera med enstaka inslag av bland annat tegel, porslin och spik. Fyllnadslagrets mäktighet uppgick som mest till 0,50 meter och var som tjockast i söder ned mot Stångån. Stratigrafin tyder på att omfattande markarbeten skett vid anläggandet av fotbollsplanerna. Undergrunden bestod av lera. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3425		Kvarteret Dolken, Drottningtornen		431-6866-05		100/05		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050228-050307		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Östergötlands länsmuseum utförde en arkeologisk utredning inför planerad exploatering av kv Dolken 1995. Vid denna konstaterades att medeltida lämningar kunde finnas bevarade.
Vid förundersökning av platsen för de planerade byggnaderna påträffades inget av arkeologiskt intresse, varför det inte finns något att invända mot en fortsatt exploatering av området.

		3426		Kvinnebyvägen mfl		431-12986-04		549/04		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		2005		050329-050512		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av renovering av dagvattenledningar utfördes en arkeologisk förundersökning genom antikvarisk kontroll.

Arbetet berörde två olika sträckningar i stadsdelen. Den västra sträckan var ca 300 m lång och passerade i ett smalt grönområde mellan flera tomter och anslutningsvägar. I SÖ ändan av den västra sträckningen tangerades ett större grönområde där två lokaler med registrerade stensättningar är belägna (Landeryd 27:1 och 28:1). Den östra sträckan är ca 200 m lång och går helt i gatumark.
Ledningsarbetena besiktigades vid tre tillfällen och ett par provschaktningar längs sträckningen gjordes. Det kunde konstateras att hela den aktuella sträckningen passerade längs tidigare uppgrävd mark. Ingen orörd mark och inga tecken på fornlämning kunde heller iakttas.

		3427		Malmslättsvägen, Rydsvägen		431-10385-04		424-2629-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050418-050418		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av schaktning för spillvattenledning utfördes en utredning.

Området, som ligger drygt 50 m Ö om den mesolitiska boplatsen vid Trädgårdstorpet (Kärna 126:1, 127:1, 128:1), ligger mellan Malmslättsvägen och Rydsvägen i Linköpings stad. Schakt upptogs längs en sträcka av drygt 100 meter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades och de planerade markarbetena kunde genomföras utan ytterligare arkeologisk åtgärd.

		3428		Klostergatan		431-4350-05		176/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050418-050428		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben		Med anledning av schaktning för fjärrkyla utfördes en arkeologisk förundersökning.

I samband med denna öppnades fem provschakt längs med den planerade ledningssträckningen. Målsättningen med förundersökningen var att hitta det optimala ledningsstråket där fast fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt.
Två av provschakten berörde endast sentida störningar. De övriga tre uppvisade 0,3-0,5 m tjocka kulturlager. Kulturlagren längs sträckningen var störda av äldre ledningsschakt för VA och gas. Den planerade ledningen för fjärrkyla kan placeras i samma schakt som gasledningen, vilket innebär att fast fornlämning endast berörs i schaktkanterna. Ledningsdragningen bör stå under antikvarisk kontroll.

		3429		Skeda udde		431-2118-04		421-761-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050427-050429		särskild utredning		boplats		true		odaterat		kvarts		Med anledning av villabebyggelse utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
Förhistoriska anläggningar i form av stolphål, gropar och diken samt en stenpackning med kol- och bränd lera-bemängda lager påträffades inom ett drygt 50x70 m stort område i exploateringsområdets NO hörn. Fornlämningsområdet ligger i anslutning till en höjdrygg som löper i ung NV-SÖ riktning och har en fortsättning utanför det aktuella exploateringsområdet i N (på andra sidan vägen) samt i SÖ. Anläggningarna bedöms utgöra boplatslämningar. Området anmäls som fast fornlämning och UV Öst föreslår att en förundersökning genomförs i detta område om vidare exploatering skulle bli aktuell här.
Utöver detta område bedöms resterande ytor inte beröra fast fornlämning och inga ytterligare arkeologiska insatser anses nödvändiga.

		3430		Mjärdevi		431-3204-05		130/05		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		050503-050503		arkeologisk förundersökning		härd		true				obrända och brända ben, bränd lera, kritpipa		Med anledning av schaktningsarbeten för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Den antikvariska kontrollen gjordes utmed en 25 meter lång sträcka. Schaktets bredd var 0,5 meter och djupet var ca 0,4 meter. Området bestod av gräsbevuxen tomtmark. I schaktets nordvästra del, ca två m från befintligt hus, påträffades en härdanläggning. Hela anläggningen togs fram, undersöktes och dokumenterades. I schaktet påträffades även två grundstenar efter en äldre byggnad. Schaktet lades så att dessa stenar kunde ligga kvar.
Datering: Inväntar provsvar från 14C analys.

		3431		Stora Torget		431-7837-05		313/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050523-050524		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods), ben, tegel		Med anledning av utbyggnad av restaurang utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Undersökningen föranleddes av att två fundament skulle grävas ned för att bära upp ett tak över uteserveringen. De två schakten hade storleken 1,37 x 0,86 m resp 1,48 x 0,96 m och djupen var 1,10 resp l,38 m. Schakten låg 7,3 m resp 17 m från restaurangens husliv på norra sidan torget.
I schakten påträffades kulturlager och nedgrävningar på ca 0,4 m djup. Kulturlagren hade ofta inslag av lera, kalk, tegel och kol. Även raseringslager med tegel och kalk anträffades. I schaktet längst ut på torget fanns i nordöstra hörnet två större stenar som kan tillhöra en husgrund eller ett fundament.
Steril nivå fanns på l,05 m djup i schaktet närmast huskroppen, medan kulturlagren sträckte sig längre ned än schaktdjupet på 1,38 m i det andra schaktet.

		3432		Tornby				421-1703-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005				särskild utredning		boplats, skålgropar, grav		true						Med anledning av detaljplanearbete utfördes en sammanställning av arkeologiska åtgärder.
Fem områden som kan bli aktuella för vidare arkeologiska åtgärder har skiljts ut:

Område 1 är ett topografiskt lämpligt boplatsläge, som gränsar till den tidigare undersökta och borttagna boplatsen Linköping 324:1 och till skålgropsförekomsten Linköping 99:1.
Område 2 består av utkanten av Tornby bys tomt, som har medeltida skriftliga belägg, och Linköping 98:1-3, tre stensättningar.
Område 3 består av en svag sluttning mot sjön Roxen, som idag är i olika grad övertäckt av schaktmassor. Om den naturliga topografin finns kvar under massorna, utgör detta ett topografiskt lämpligt boplatsläge.
Område 4 ligger intill skålgropsförekomsten Linköping 159:1.
Område 5 ligger i en svacka, som tidigare varit våtmark. Med tanke på att de spridda neolitiska fynden i Tornbyområdet i många fall saknar kontext, är det intressant att utreda om boplats- eller aktivitetsspår från neolitikum eller bronsålder kan finnas här, vilket bebyggelsemönster från andra platser har visat.

		3433		Kvarteret Aposteln		431-16390-04		13/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050608-050623		arkeologisk förundersökning		stadslager, byggnadsminne		true		medeltid, nyare tid		Keramik, murbruk, putsbruk		Med anledning av planerad upprustning av uteplats med underliggande medeltida jordkällare utfördes en arkeologisk förundersökning.

Syftet med förundersökningen var att fastställa källarens och betongöverbyggnadens konstruktion, källarmurarnas tillstånd, samt i vilken omfattning fast fornlämning i form av byggnadslämningar och kulturlager skulle komma att beröras av fortsatta arbeten på och i anslutning till källaren.
Någon ordentlig dokumentation med uppmätning av och provtagning på murverket har inte tidigare genomförts trots omfattande undersökningar inom fastigheten under åren 1960-63. Den nu genomförda översiktliga dokumentationen visar att källarens originalmurverk sannolikt är samtida med det medeltida stenhus som finns på samma tomt.
Både stenhuset och källaren kan troligen dateras till senare delen av medeltiden. Källarens trappa och trapphusets västvägg är sannolikt tillkomna under 1730-talet. Trapphusets väggar har lagats och putsats om under l:a hälften av 1800-talet. Betongöverbyggnaden tillkommer i samband med att källaren byggs om till skyddsrum, vilket sannolikt sker under senare delen av 1930-talet. Betongen vilar på ett sandlager över källarvalven och stöds på källarväggarnas murverk. Den är av mycket dålig kvalitet och källarens murverk uppvisar fuktskador. Kulturlager uppträder på ca l m djup väster om källaren.

		3434		Kvarteret Banken		431-10231-04		422-2899-2004		UV Öst		Göran Tagesson		2005		050607-050609		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Tomten utgörs idag av parkeringsplats, och upptas till stor del av en bergknalle. Grusade ytor i norr och söder undersöktes med sökschakt, men innehöll endast sentida husgrunder. Fortsatt undersökning kommer att göras i kvarterets mellersta del (tidigare kv Banken 7) samt antikvarisk kontroll i omgivande gator, något som inte omfattas av den nu aktuella undersökningen.

		3435		Ågatan		431-9120-05		357/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050627-050629		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för fjärrkyla utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktet utgick från husvägg Ågatan 55A och sträckte sig söderut över gatan. Sedan fortsatte schaktet österut för att ansluta till befintlig fjärrkyla. Den totala schaktsträckningen var 26,5 m., bredden l,40 m och djupet ca 0,8 m.
Ca 2 - 4 m från husvägg, Ågatan 55A, fanns bevarade kulturlager. Kulturlagren kan vara fyllning i en stor grop eller lager i en nedförsbacke. Lagren var avgrävda närmast husväggen på grund av ledningsschakt. Flera lager var representerade bland annat byggnads/raseringslager/kulturlager och brandlager. Ur brandlagret togs ett kolprov som skickats iväg för C14-datering.
På resten av schaktsträckningen tog undergrunden av brungul sand vid på 0,5 meter djup. Däröver fanns endast bärlager av grus och sten samt dagens stenläggning. Frånvaron av kulturlager tyder på att markytan sänkts och jordlager tagits bort. Troligen har detta skett i samband med byggnationerna kring Ågatan kring mitten av 1900-talet.
Mitt i Ågatan fanns en nedgrävning/grop i sanden och likaledes fanns en nedgrävning/grop i schaktet längs med Ågatan. Nedgrävningarna var 0,45 - 0,70 m långa och nedgrävda 0,16-0,20 m i undergrundssanden. Dessutom påträffades ett stolphål.

		3436		Kvarteret Dolken		431-8105-05		329/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050603, 050607		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat		tegel		Med anledning av tillbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Den undersökta ytan var ca 163 m2. Över hela ytan fanns påförda utfyllnadsmassor av grus. I gränsen mot undergrunden som dels bestod av lera dels berggrund, fanns ett tunt mörkt lager som sannolikt var resterna efter ett kulturlager. Lagret låg på ca 0,4 m djup och bestod av mörk brungrå humös, något sotig lera, med inslag av tegel. Lagret var ojämnt och saknades på ett flertal ställen. Tjockleken på kulturlagret var endast ett par centimeter.

		3437		Strandgatan, Pumptorget		431-19856-04		17/05		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Jessica Wennerlund		2005		050707-051209		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av omläggning av strandskoning utfördes en förundersökning i form av fotodokumentation.
Övriga markingrepp i samband med upprustningen bedömdes inte beröra fast fornlämning.

		3438		Löjstigen		431-11457-05		430/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050816-050816		särskild utredning				true						Med anledning av ombyggnation av lekplats utfördes en arkeologisk utredning, etapp l och 2.

Den sammanlagda ytan som berördes av arbetet var ca 800 m2.
Majoriteten av den aktuella ytan bestod av en större sandlåda med lekredskap. Sand och lekredskap skulle bytas ut. Antikvarisk kontroll genomfördes av den tömda sandlådan, samt av nya upptagna, mindre schakt, avsedda för fundament för lekredskap. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Ett ca l0 m långt och 2 m brett sökschakt togs upp i en gräsyta i västra delen av den aktuella ytan. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Efter utförd utredning anser Östergötlands länsmuseum att ombyggnaden av lekplatsen kan utföras som planerat.

		3439		Stjärneberg		431-3786-05		423-1174-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050822-051125		särskild undersökning		boplats, gravfält, kvartsbrott		true		mesolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder, senmedeltid, nyare tid		djurben, människoben, keramik, malstenslöpare, knackstenar, kvarts		Med anledning av husbyggnation utfördes en slutundersökning. 
Denna slutanmälan föregår registrering och analyssvar, varför resultaten får anses preliminära. Slutundersökningen berörde ett flertal lämningstyper. Omkring 150 grav- och boplatslämningar undersöktes, främst i form av brandlager, härdar, härdgropar och kokgropar. Dessa koncentrerade sig till områdets östra del, belägna kring ett äldre vattenhål/våtmarksområde. Preliminära dateringar placerar dessa anläggningar i perioden yngsta bronsålder-förromersk järnålder. Lämningarna tycks snarare spegla aktiviteter av samling och kult, än boplats. Fynd av kremerade ben (både av djur och människa) utan gravkontext bedöms preliminärt utgöra rester av kremeringsaktivitet.
I områdets västra del undersöktes en drygt 1400 m2 stor skärvstenspackning. I denna gjordes spridda fynd av brända ben, keramik, malstenslöpare och knackstenar mm. I utkanten av denna packning påträffades en brandgrav med kremerade människoben. Packningen har preliminärt bedömts utgöra en kultplats knuten till de intensiva härdaktiviteterna mot öst. Packningen är ännu odaterad. Under packningen påträffades ett flertal härdar.
Dessutom undersöktes en senmesolitisk bosättning som delvis överlagrats av både skärvstenpackningen och härdaktiviteterna. I berget i områdets norra del påträffades en kvartsgång vilken i förhistorisk tid använts som kvartsbrott. Dessa aktiviteter totalundersöktes. Dessutom undersöktes en anslutande stenåldersbosättning genom systematisk rutgrävning. Underliggande anläggningar som härdar och gropar kan erhålla en mesolitisk datering. Fyndmaterialet från denna period blev mycket omfattande, med ett komplett stensmidesmaterial från råämnen till slutprodukt och hantverksredskap.
Hela området bedöms utgöra en del av ett betydligt större fornlämningsområde som ursprungligen fortsatt åt alla håll. Söderut och norrut har dock modern bebyggelse och åkerbruk förstört de förhistoriska lämningarna. Österut har tidigare undersökningar genomförts. Omedelbart västerut (Tallbodahagen) finns med stor sannolikhet relativt oförstörda lämningar kvar.
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, bedömer därmed att fornlämningarna inom exploateringsområdet är färdigundersökta och att fortsatta exploateringar nu är möjliga. Länsstyrelsen i Östergötlands län fattar beslut i ärendet.

		3440		Ramshäll		431-1049-05		423-1171-2005		UV Öst		Glenn Johansson		2005		050928-051024		särskild undersökning		boplats, skålgropar		true		mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder		slagen flinta, slagen kvarts, keramik, bränt ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk slutundersökning.

Vid undersökningen användes grävmaskin och i princip gjordes en avbaning av hela det ca 3400 kvadratmeter stora exploateringsområdet. Boplatslämningarna som påträffades utgjordes av 84 anläggningar, bestående av 13 gropar, 14 härdar, 6 kokgropar samt 50 stolphål. Vid sidan av dessa anläggningar påträffades även en större grop i vilken förhistorisk keramik deponerats. Utöver anläggningar gjordes också föremålsfynd i form av slagen flinta och kvarts, keramik samt brända ben.
Från tidigare gjord förundersökning finns två stycken 14C-dateringar från platsen. Dateringarna visar på aktiviteter under såväl mellanneolitikum som övergången mellan brons- och järnålder. Resultatet från den nu genomförda slutundersökningen korresponderar väl med dessa dateringar.
Även om enstaka av de påträffade anläggningarna sannolikt är av mer recent datum, kan huvuddelen hänföras till mellanneolitikum och äldsta järnålder. Vad gäller järnålder så kan framförallt flertalet härdar och kokgropar tillskrivas denna period.
Vad gäller de mellanneolitiska boplatslämningarna, så kan sägas (i avvaktan på 14C dateringar) att dessa koncentreras till en mindre delyta belägen inom södra delen av undersökningsområdet. Ett dussintal väl samlade stolphål utgör möjligen spår efter ett ca 4x10 meter stort hus. Det eventuella huset är av mesulakonstruktion och tvåskeppigt, en huskonstruktion som förekommer under mellanneolitisk tid. Till de neolitiska lämningarna hör också en mer spektakulär grop. Gropen var ca 1,5 x 1,3 m stor och drygt 0,5 m djup. I gropen fanns ett flertal större och mindre stenar placerade och vid dessa hittades karaktäristisk mellanneolitisk keramik med bl.a. dekor av tvärsnodd. Utifrån ett flertal olika mynningsbitar härrör keramiken från minst tre olika kärl.
Då kärlen medvetet deponerats och möjligen även krossats i gropen, antyder anläggningen bakomliggande handlingar med rituell innebörd. Mycket talar för att gropen med keramik ska tolkas som en rituell deposition.
I och med fältarbetets avslutande är fornlämningen undersökt i sin helhet.

		3441		Hackefors		431-8900-05		421-2333-2005		UV Öst		Christina Helander		2005		051017-051021		särskild utredning		väg		true		odaterat		djurben, hästsko, obearbetad kvarts, fajans, tegel, slagg, Kritpipa, eldslagningsflinta		Med anledning av detaljplanearbeta utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Exploateringsområdet var sedan tidigare indelat i 4 delområden. Sammanlagt togs 40 schakt upp med en gemensam yta på 876 m2.
Inom delområde 1-3 påträffades ingen fornlämning. Inom delområde 4 påträffades en väg som är synlig på 1692 års karta. På senare kartor är den borta. Den var 2 meter bred, något nedgrävd i leran/undergrunden och var uppbyggd av skärviga stenar i knytnävsstorlek.Il vägen låg obrända djurben och en hästsko inkilade. I åkerjorden fanns porslin, obearbetad kvarts, fajans, tegel, slagg och annat som verkade utplöjt från bytomten och smedjan som legat norr om utredningsområdet. I åkermarken påträffades också en bit av en kritpipa och en eldslagningsflinta som tidsmässigt kan höra till vägen. Impedimentet vid delområde 2, där Landeryd 128:1 ligger, ingick inte i utredningen då området inte skall exploateras. Inte heller impedimentet mitt i delområde 3 ingick i utredningen och skall inte heller exploateras.

		3442		Badhusgatan, Ågatan		431-14387-05		525/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005, 2006		051025-060120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för VA utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

I Ågatan öppnades ett ledningsschakt längs gatans södra sida som sträckte sig hela vägen mellan Snickaregatan och Repslagaregatan. Schaktet följde ett befintligt ledningsstråk och på detta parti berördes endast sentida fyllnadsmassor.
I Badhusgatan, från S:t Larsgatan ner till Repslagaregatan, öppnades sex schakt längs en befintlig ledningssträckning. I tre av dessa schakt påträffades leriga gråsvarta kulturlager på ca 0,5 m djup under gatan. I ett av schakten fanns ett sotigt lager på ca 0,8-0,9 m djup. Undergrunden, som i denna del av staden utgörs av lera, påträffades på 0,8-1,0 m djup.

		3443		Landsknekten		431-15424-05		421-3916-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		051124-051124		särskild utredning				true						Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning, etapp 2.

Området har vid en tidigare utredning, etapp 1, utpekats som topografiskt lämpligt boplatsläge. Schaktet för VA grävdes i områdets norra del. Inga fynd eller anläggningar påträffades. Ingen fornlämning påverkas av exploateringen.

		3444		Vasavägen, Klostergatan, Storgatan mfl		431-15554-05		563/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051118-051129		arkeologisk förundersökning		stadslager, boplats		true		nyare tid		tegel		Med anledning av schaktning för informationstavlor med tillhörande el- och fiberkablar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Två sträckor, Vasavägen-Klostergatan och Storgatan, var belägna inom Linköping 153:1, Linköpings medeltida stadsområde. Dessa schakt följde äldre ledningsstråk varvid endast sentida fyllnadsmassor berördes.
Ledningen invid Norrköpingsvägen var placerad nära Linköping 356:1, ett boplatsområde. I närområdet har även kungsladugården tidigare legat. Längs denna sträckning påträffades två partier med raseringslager. I raseringslagren fanns tegel och murbruk som pekar på en datering till 1800-1900-tal.

		3445		Kallerstad		431-13394-05		422-3636-2005		UV Öst		Lars Lundqvist		2005		051125-051125		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av planerad lertäkt utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningsområdet är beläget väster om boplatsen Linköping 342:2 och nordväst om boplatsen Linköping 342:1. Undersökningsområdets utbredning bygger på det område som var aktuellt när ärendet påbörjades år 1999. Vid den arkeologiska undersökning som nu utförts visade det sig under utgrävningens gång, att exploateringsområdet hade minskat. Schakt är därför dragna både innanför och utanför det nu aktuella exploateringsområdet. Vissa delar av exploateringsområdet var redan innan den arkeologiska undersökningen borta, då lertäkt påbörjats i områdets västra del.
Inga fynd eller anläggningar påträffades vid förundersökningen. Den västra delen av det kvarvarande undersökningsområdet användes vid undersökningstillfället som körområde för dumpers och marken var stabiliserad med bl.a. lecakulor. Då samtliga schakt var tomma runt om kring detta område, bedömdes det inte vara nödvändigt att dra schakt även här.
Inga lämningar påträffades vid förundersökningen som visar att boplatsen Linköping 342:1-2 sträckt sig åt väst och nordväst in i exploateringsområdet. Sannolikt har inte heller några fornlämningar skadats inom det område där lertäkt påbörjats.

		3446		St Larsgatan, Kvarteret Brevduvan		431-10967-05		421-05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051201-051205		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för VA utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades ett ca 0,2 m tjockt lerigt gråsvart kulturlager på 0,5 m djup under gatan. Lagret var stört av omfattande äldre ledningsschakt för VA, el mm men kunde ses på mindre partier i större delen av schaktet. Det gick inte att urskilja några skiktningar eller konstruktioner i lagret.

		3447		Landeryds kyrka		220-3948-00?		423-4140-2003		UV Öst		Göran Tagesson		2004		040119-040503		särskild undersökning, byggnadsarkeologisk undersökning		kyrka/kapell		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		människoben		Med anledning dels av tillbyggnad i kyrkans NV del, dels omputsning av hela kyrkan utfördes en undersökning och en murverksdokumentation.

I en begränsad yta i kyrkans NV del mellan tornet och det norra transeptet, hittades 8 gravar och totalt 11 individer Av dessa var 7 gravar mer eller mindre intakta. 7 av gravarna var medeltida, medan en grav var efterreformatorisk. Materialet har analyserats osteologiskt och jämförelse görs med undersökningarna i domkyrkoparken Linköping 2002-2003.
Murverksdokumentationen omfattade hela kyrkan, där den mesta tiden lades på att dokumentera de medeltida delarna. Kyrkans byggnadsetapper framgick tydligt, med stora skillnader i murverksbehandling mellan de olika delarna. Äldst är de västra delarna av det ursprungliga långhuset, därefter har tornet byggts till, och därefter det södra resp norra transeptet. I äldsta fas finns en blandning mellan fält- och kalksten utan sockel, tornet har uteslutande kalksten i jämna skift med sockel, det södra transeptet består av huvudsakligen fältsten, med hörnkedjor av kalksten med sockel, medan den norra transeptet har ett liknande murverk men utan sockel. Dessa etapper är medeltida och bör dateras preliminärt till 1100 - 1300-talen. År 1753 har kyrkan fått ett förlängt långhus med nytt rakslutet kor, ett slarvigt byggt blandmurverk med heltäckande rosa spritputs.

		3448		Månestad		431-19704-04		18/05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		050203-050204		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		odaterat		kvarts, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
De planerade byggnadsytorna är belägna i åkermark i direkt anslutning till Rogestads historiska bytomt. Ca 250 m åt nordväst återfinns Vårdsberg 38:1, ett gravfält, och Vårdsberg 241:1, en stensträng.
Inom utvalda delar av en ca 4500 m2 stor yta togs totalt 18 sökschakt upp om sammanlagt 113 löpmeter. Jordmånen inom undersökningsytan utgjordes av ett ca 0,4 m tjockt ploglager av lerhaltig mull. Undergrunden utgjordes av lera/mjäla. Sammanlagt påträffades och dokumenterades 4 st anläggningar under ploglagret. Dessa definierades som 3 härdar och l stenanhopning med rest av ett diffust kulturlager. Samtliga anläggningar var hårt överplöjda och endast en mindre del återstod under ploglagret. Två av härdarna och stenanhopningen låg relativt samlade inom en mindre yta i sydöstra delen av undersökningsområdet. I en av härdarna påträffades i ytan två till synes aparta fynd, ett kvartsavslag och en skärva engobedekorerat yngre rödgods. Den tredje härden låg längst åt sydväst och gav ett mer recent intryck. Prover för 14C-analys insamlades från samtliga härdar.
Inga vidare arkeologiska åtgärder bedöms erfordras inför den planerade husbyggnationen.

		3449		Hackefors				422-4253-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2005		050307-050331		särskild utredning		fyndplats, väg, grav		true						Med anledning av detaljplaneprogramarbete utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Efter genomförd utredning konstateras att planområdet tangerar Sviestads äldsta kända tomt (UV 3 i Landeryds socken), berör en möjlig fornlämning (grav, Landeryd 128:1), en fyndplats för stenåldersföremål (Landeryd 202:1) och tre större, topografiskt avgränsade, sammanhängande områden där sannolikheten för ovan mark omarkerade lämningar bedöms vara stor.
I de fall planerad exploatering berör de ovan nämnda områdena föreslås fortsatta arkeologiska åtgärder. Om markerade områden ej berörs, bedöms att exploateringar kan ske utan konflikt med lagskyddade fornlämningar. Planens genomförande enligt aktuellt detaljplaneförslag bedöms inte påverka kulturmiljön på ett betydande sätt. Den gamla vägsträckning som fortfarande finns kvar inom utredningsområdet är dock värd att bevara, och om möjligt integrera i planarbetet.

		3450		Hjulsbrovägen, Uvebergsvägen mfl		431-3078-05		132/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050513-050823		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av utbyggnad av fjärrvärmenätet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Totalt berördes en sträcka på ca 2,6 km av det aktuella arbetet. Schaktningen utfördes bland bebyggelse på Stångåns västra sida på höjder mellan 55-75 m ö h.
Ca 2 km schakt kontrollerades utmed Hjulsbrovägen, Strandängsvägen, Kalkvägen, Eke-borgsvägen, Sätervägen, Änggårdsvägen och Uvebergsvägen samt in till bebyggelsen utefter nämnda vägar. Enbart naturliga jordlager, uppfyllda massor och recent material påträffades. Utmed Hjulsbrovägen kunde en äldre odlingshorisont ställvis iakttas. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3451		Harvestad, Edsberga		431-10242-05		422-2655-2005		UV Öst		Lisa K Larsson		2005		050915-050915		arkeologisk förundersökning		Grav- och boplatsområde, gravfält, Bytomt/gårdstomt, torp		true		odaterat		Keramik (rödgods)		Med anledning av förläggning av jordkabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Invid Landeryd 287:1, grav och boplatsområde, påträffades inga anläggningar. (Sträcka 1)
Invid Landeryd 12:1, var den aktuella sträckan redan påverkad av befintlig vatten- och avloppsledning. Inga fornlämningar påträffades. (Sträcka 2)
Invid Landeryd 318:1, medeltida bytomt, var den aktuella sträckan påverkad av befintlig ledning, sträckan släpptes. (Sträcka 4) Invid Landeryd 319:1, torplämning, påträffades en grop med rödgodsfynd. Anläggningen undersöktes och dokumenterades. (Sträcka 5)

		3452		Ullstämma		431-11997-05		421-3059-2005		UV Öst		Per Nilsson		2005		051019-051205		särskild utredning		boplats, fossil åker, grav, stensträng, bytomt/gårdstomt		true		yngre bronsålder, järnålder				Med anledning av fördjupad översiktsplan och detaljplan utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2,

Inom detta område valdes 17 objekt ut för arkeologisk utredning, etapp 2. Utredningen utfördes i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin. I utredningen ingick även en kulturhistorisk bedömning inför en eventuell vägsträckning som är tänkt att korsa Ullstämmas historiska bytomt.
Inom sju av objekten påträffades tidigare okända fornlämningar, främst i form av förhistoriska boplatslämningar samt stora ytor med äldre, troligen förhistoriska odlingslager. De nu påträffade lämningarna utgör fasta fornlämningar och inför en eventuell exploatering föreslår UV Öst att samtliga dessa sju objekt omfattas av en arkeologisk förundersökning.
Objekt där fornlämningar påträffades var Obj IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII.
Obj IV, boplatslämningar (härd, stolphål, gropar) samt äldre odlingslager.
Obj V, boplatslämningar (härd, skärvstenspackning) samt äldre odlingslager.
Obj VI, härd i västra delen, odlingslager i västra och östra delen av objektet.
Obj VII, odlingslager. Obj VII ansluter till en tidigarer registrerad fornlämning (Landeryd 239:1)
Obj VIII, boplats, äldre odlingslager.
Obj IX, boplatslämningar, grav/odlingsröse?
Obj XII, stensträng och rest sten. Båda var registrerade sedan tidigare som Landeryd 263:1 och 221:1. Schakt togs upp för att konstatera om stensträngen fanns bevarad under plog/torvlagret, vilket visade sig vara fallet.
Den planerade vägen passerar rakt över byggningstomt nr 3, enligt 1697 års geometriska avmätning av Ullstämma by. Byn har medeltida belägg i skrift från 1317 och med tanke på omgivande fornlämningar finns det möjlighet att hitta framförallt boplatslämningar från äldre järnålder fram till historisk tid inom bytomtens gränser.

		3453		Ledberg		431-17359-04		675/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050110-050110		särskild utredning		fyndplats		true						Med anledning av förlängning av avloppsnät utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades inom den sträcka som var avsedd för avloppsledningen
Vid den arkeologiska utredningen, etapp l, konstaterades att intill den aktuella exploateringsytan finns bland annat den så kallade Ledbergshögen (Ledberg 5:1). Möjlighet fanns därför att boplatslämningar och andra lämningar, till exempel gravar, som inte är synliga ovan mark skulle komma att beröras av markingreppet. Vid grävningen av sökschakten påträffades inga lagskyddade anläggningar. Dock tillvaratogs kvarts från markytan i anslutning till sökschakt 12 till 16. Kvartsen var bearbetad och utgjordes av en bipolär kärna och fyra avslag. Om det rör sig om en strandbunden slagplats kan kvartsen dateras mellan 8300 - 8 400 BP (okal).

		3454		Marby, Unnerstad		431-10788-05		424/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		051031-051207		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, fossil åker, torp, boplats		true						Med anledning av detaljplan utfördes en utredning och förundersökning.

Programområdet skall detaljplaneras i tre etapper, l Marby, 2 dalgången, 3 Unnerstad. Den nu aktuella arkeologiska utredningen etapp 2 och den arkeologiska förundersökningen gäller alla 3 etapperna. Området är totalt ca 144 ha stort. Östergötlands länsmuseum utförde en utredning etapp l under våren 2005.
Vid utredningen etapp l påträffades elva objekt. Nio av dessa berörs av exploateringen, objekt l, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10. Inom området för undersökningen finns elva registrerade fornlämningar, Dagsberg 30:1, 31:1, 32:1, 35:1, 61:1, 65:1, 135:1, 136:1, 138:1, 139:1 och 140:1 . Av dessa kommer Dagsberg 31:1, 35:1, 65:1, 135:1, 136:1, 139:1 och 140:1 att beröras av exploateringen.
Objekt l, Dagsbergs sn
Beskrivning: Grav- och boplatsläge. Stenig moränås i skogsmark (barr), ca 180 x 30 m (NV-SÖ). Objektet var ca 4000 m . Totalt öppnades tio schakt. Inget av arkeologsikt intresse påträffades.
Objekt 2, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, ca 60 x 20 m (NV-SÖ). Krön av moränås i skogsmark (barr). Objektet var ca 900 m . Totalt öppnades tre schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 3, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, ca 60 x 30 m (N-S). Moränplatå i skogsmark (barr). Objektet
var ca 1100 m2. Totalt öppnades sex schakt. Inget av arkeologiskt intresse framkom.
Objekt 4, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, ca 60 x 40 m (NV-SÖ). Stenbunden, sandig morän i skogsmark (barr). Objektet var ca 1600 m . Totalt öppnades tre schakt. Inget av arkeologiskt påträffades.
Objekt 6, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, flack sluttning i åker och skogsmark (blandskog) 120 x 80 m (N-S) på höjd över före detta havsvik. Objektet var ca 7 600 m2. Totalt öppnades 20 schakt. I dessa påträffades boplatslämningar i form av stolphål, härdar, kulturlager och mörkfärgningar.
Objekt 7, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, stenröjd yta på platå och sydväst sluttning av moränhöjd med berg över före detta havsvik, 60 x 30 m ( Ö-V). Objektet var ca 1500 m2. Totalt öppnades 13 schakt. I södra delen av objektet påträffades boplatslämningar i form härdar, stolphål och mörkfärgningar.
Objekt 8, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, flack sluttning i hagmark mot nord, 150 x 30 m (NV-SV). Objektet var ca 3800 m2. Totalt öppnades elva schakt. I dessa påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål och mörkfärgningar. Inom objektet påträffades även spår av äldre odling i form av årderspår.
Objekt 9, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, impediment vid åker, 140 x 60 m (N-S). På impedimentet finns ett röjningsröse, som har bedömts vara sentida. Objektet fortsätter utanför utredningsområdet. Objektet var ca 7800 m2. Totalt öppnades fyra schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 10, Dagsbergs sn
Beskrivning: Boplatsläge, åkermark, 180 x 50 m (Ö-V). Objektet var ca 7200 m2. Totalt öppnades 25 schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Dagsberg 31:1
Beskrivning: Grav, rest sten. En yta öppnades vid Dagsberg 31:1. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Dagsberg 35:1
Beskrivning: Grav, ensamliggande stensättning. Totalt öppnades elva schakt vid Dagsberg 35:1. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Dagsberg 65:1
Beskrivning: Gravar, uppgifter om högar. Totalt öppnades elva schakt vid Dagsberg 65:1. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Dagsberg 135:1
Beskrivning: Torplämning, husgrund med spisröse. Totalt öppnades elva schakt. Spår av agrarverksamhet i form av fossil åkermark med röjningsrösen och terrasskanter påträffades, samt en del av en husgrund.
Dagsberg 136:1
Beskrivning: Fossil åkermark inom ett ca 100 x 70 meter stort område, bestående av tre åkerytor. Totalt öppnades åtta schakt. I området påträffades fossilåkermark med åkerytor, röjningsrösen och terrasskanter.
Dagsberg 139:1-4
Beskrivning: Gravgrupp om fyra stensättningar. Vid undersökningen tarvades en grav av samt öppnades 22 schakt. Antalet kända gravar ökade från fyra till sex samt konstaterades en osäker grav inom området. I övrigt påträffades tre stycken härdar.
Dagsberg 140:1
Beskrivning: Grav, osäker stensättning. Undersöktes i samband med Objekt 1. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Efter utförda arkeologiska insatser anser Östergötlands länsmuseum att vid en eventuell exploatering bör Dagsberg 35:1, 136:1 och 139:1-4 slutundersökas. Dagsberg 135:1 och objekt 6, 7 och 8 bör förundersökas. Förutsatt att de centrala delarna av Dagsberg 65:1 inte kommer att beröras av en exploatering behövs inga vidare arkeologiska insatser där. Även om ingen grav kunde konstateras vid Dagsberg 31:1 har den resta stenen ett kulturhistoriskt värde och bör kvarstå eller dokumenteras vid en eventuell exploatering. Vid Dagsberg 140:1 och objekt l, 2, 3, 4, 9 och 10 bedöms inga vidare arkeologiska åtgärder vara nödvändiga.

		3455		Östra Skrukeby, Lillkyrka, Törnevall		431-9445-05		421-2437-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005				särskild utredning		grav, gravfält, stensträng, skärvstenshög, boplats		true						Med anledning av ombyggnation av elledningsnätet utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.

Arbetet innebar att högspänningsluftledning ersätts med jordkabel, luftledningar raseras och befintliga transformatorstationer i luft ersätts med markstationer.
Resultatet av utredningen visar att kabeln kommer att passera intill ett antal kända forn- och kulturlämningar. Vid raseringen av den befintliga luftledningen kommer fornlämningar att beröras. Byggandet av marktransformatorstationerna kommer inte att beröra kända fornlämningar.
Östra Skrukeby 41:1-2
Två kvadratiska stensättningar på en höjd. Kabeln placeras nedanför höjden, i åkermark, vilket innebär att fornlämningarna inte berörs.
Östra Skrukeby 109:1
En stensättning på bergsklack. Kabeln placeras på andra sidan vägen och graven berörs inte av exploateringen.
Östra Skrukeby 83:1-2
Två stensättningar på en höjd intill bebyggelse. Här ska kabeln dras i åkermark och transformatorstationen ska placeras i åkerkanten. Fornlämningarna berörs inte av arbetet.
Östra Skrukeby 89:1
En stensättning på krönet av en moränrygg. Kabeln placeras söder om vägen och berör inte fornlämningen.
Östra Skrukeby 67:1 och 84:1
Norr om vägen ligger gravfältet Östra Skrukeby 84:1 på krönet av en höjd. Det består av 15 synliga gravar. Söder om vägen, på sydöstsidan av en höjd ligger Östra Skrukeby 67:1 bestående av tre stensättningar. Kabeln ska placeras på södra sidan om vägen i kanten på en åker och berör inte fornlämningarna.
Lillkyrka 19:1
Stensättning belägen på krönet av en höjd och intill denna en bytomt. Enligt en lantmäteriakt från 1732 finns här Ärnestads gamla tomt. Enligt fornminnesinventeringen 1947 fanns två synliga husgrunder. Bytomten är inte R-makrerad då en gård fortfarande finns kvar. Ursprungligen planerades kabeln att dras i nordostligt riktning rakt över bytomten. Då detta skulle påverka lämningarna föreslog UV Öst en reviderad sträckning längs med vägen. Denna sträckning har senare ändrats av utföraren och ska nu läggas i en åker söder om höjden där fornlämningarna är belägna. Denna placering utgör inget hinder för exploatering.
Område 1 Östra Skrukeby socken 
Område vid Solbacka bedömdes vid fältbesiktningen som ett topografiskt lämpligt boplatsläge. Det består av en höjd i landskapet som idag består av bebyggelse och betesmark. Inom betesmarken finns stensättningen Östra Skrukeby 76:1, ca 150 m från vägkanten. Då det bedömdes att kedjegrävning intill vägdiket gör mindre skada på eventuella äldre lämningar än en arkeologisk undersökning, föreslås denna metod här.
Rasering av luftledning
Östra Skrukeby 41:1-2
Två kvadratiska stensättningar på ett krön av en moränhöjd. En stolpe är nedgrävd ett par meter ifrån en av gravarna. Här bör stolpen sågas ned.
Östra Skrukeby 84:1
Gravfält bestående av 15 gravar på ett krön med berg i dagen. En stolpe är nedgrävd precis intill en grav. Den andra stolpen är
placerad i närheten av gravarna. Här bör stolparna sågas ned.
Törnevalla 227:1-3
Fornlämning bestående av stensträngssystem, skärvstenshög och boplats på en moränhöjd. Då boplatsens utsträckning är okänd kan en borttagning av stolpen skada eventuella lämningar. På höjden bör stolpen sågas ned.

Sammanfattningsvis kan kabeln placeras enligt planerna och luftledningen kan raseras om hänsyn tas till de fornlämningar som berörs. Marktransformatorstationerna påverkar inte fast fornlämning.

		3456		Navestad, Mauritsberg, Vikbolandet		431-19356-03		602/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004, 2005		040923, 040927-041006, 041008, 050926, 051116		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, skålgropar, gravfält, stensträng		true		romersk järnålder, vendeltid		keramik		Med anledning av planerad VA-ledning utfördes arkeologiska utredningar, etapp 2 samt arkeologiska förundersökningar.
Inom följande områden har byggnationen av VA-ledningen föregåtts av arkeologiska åtgärder:
1. Lundsbacken/Odensbacken - arkeologisk utredning etapp 2/förundersökning. Den västra delen av sträckningen, som gick norr om Ståltorpet/Nestorstorpet fram till höjdsträckningen upp mot Odenstugan var föremål för en arkeologisk utredning etapp 2. Från höjden upp mot Odenstugan vidare österut längs Odenbacken fram till Furulund utfördes en arkeologisk förundersökning.
Resultat och åtgärd: Boplatslämningar i form av stolphål och härdar påträffades längs en cirka 100 m lång sträcka intill åkerholme i åkermark (Lundsbacken 4:3) omedelbart söder om övergiven järnvägsbank. 14C ålder, kol från härd: 20 AD - 140 AD (1 sigma, Ua 23451).
Då VA-ledningen drogs i den gamla järnvägsbanken måste största försiktighet iakttas i området vid schaktning och upplägg av jordmassor. För att undvika att fornlämningar förstördes besiktigades platsen av arkeologisk personal tillsammans med ansvarig arbetsledare i god tid före exploateringens början.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse vid utredningen/ förundersökningen vid Lundsbacken/Odensbacken.
2. Myckelby - arkeologisk förundersökning. Norr om Myckelby skulle ledningen dras i ett fornlämningsrikt område. Näraliggande fornlämningar är bl a gravfälten Tingstad 8:1 och 18:1. Området blev föremål för en arkeologisk förundersökning.
Resultat och åtgärd: Inget av arkeologiskt intresse påträffades i de sökschakt som togs upp vid förundersökningen. Dock drogs VA-ledningen omedelbart intill en skålgropslokal (Tingstad 119:1) på åkerholme. För att inte skada fornlämningen besiktigades platsen av arkeologisk personal tillsammans med ansvarig arbetsledare i god tid före exploateringens början.
3. Almstad - arkeologisk utredning, etapp 2. Ledningen passerade här söder om gravfältet Furingstad 1:1.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
4. Skjorstad - arkeologisk utredning, etapp 2. En bytomt, Tåby 82:1 är belägen söder om ledningssträckan.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
5. Tåby - arkeologisk utredning, etapp 2. Ett flertal stensträngar, bl a Tåby 109:1 ligger söder om ledningssträckan.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
6. Fristad 1 - arkeologisk utredning, etapp 2. Ett gravfält, Tåby 29:1 ligger nära ledningssträckan. Potentiellt grav- och boplatsläge.
Resultat och åtgärd: Boplatslämningar i form av stolphål och härdar, samt keramik påträffades vid utredningen, 14Cdatering, kol i härd: 25 AD - 130 AD 1l sigma, Ua 23452). För att undvika att skada fornlämningen flyttades ledningssträckningen ca 75 m åt söder. En arkeologisk utredning av den nya ledningssträckningen utförs i oktober 2004. Vid denna utredning påträffades en härd - i övrigt inget av arkeologiskt intresse.
7. Fristad 2 - arkeologisk förundersökning. Ett flertal stensträngar, Tåby 30:1-2 ligger norr om och tangerar ledningssträckan.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen.
8. Björklund 1 - arkeologisk utredning, etapp 2. Ett gravfält, Kuddby 71:1 i socken är beläget nära ledningssträckan.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
9. Björklund 2 - arkeologisk utredning, etapp 2. Skålgropar, Kuddby 247:1 och bortodlat(?) gravfält, Kuddby 326:1 ligger nära ledningssträckan.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
10. Tittorp - arkeologisk förundersökning. Ledningen drogs här invid gravfälten, Kuddby 52:1 och Östra Stenby 34:1.
En arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll utfördes i samband med schaktningen för VA-ledningen i september 2005.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
11. Oby gamla tomt - arkeologisk förundersökning. Ledningen skulle här dras intill Osby gamla tomt, Östra Husby 411:1.
Resultat och åtgärd: Boplatslämningar i form av stolphål och härdar påträffades vid förundersökningen. 14Cdatering, kol i härd: 640 AD - 688 AD (1 sigma, Ua 23450). För att undvika att skada fornlämningen flyttades ledningssträckningen ca 150 m åt öster. Den nya ledningssträckningen bedömdes inte beröra några fornlämningar.
12. Ormkällan - arkeologisk utredning, etapp 2. Ledningen drogs här intill Östra Husby 392:1.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.
13. Gäddestad - arkeologisk utredning, etapp 2. Potentiellt grav- och boplatsläge.
Resultat: Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3457		Flasbjörke, Kolvetorp, Hälla, Gållbo		431-7123-05		300/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050801-050823		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ombyggnation av elnätet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Totalt berördes en sträcka på ca 16 km av det aktuella arbetet, varav ca 14,5 km omfattade nyschaktning för jordkabel. Längs en ca 1,5 km lång sträcka skedde linbyte i befintlig elledningsgata. En stor del av schaktningsarbetena för jordkabeln berörde vägbank.
Den antikvariska kontrollen utfördes på tre ställen utmed schaktsträckan. Vid Kolvetorp i Regna socken, en medeltida bytomt, kontrollerades schaktningen längs en ca 45 m lång sträcka. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Vid Flasbjörke, på sjön Flatens västra sida, kontrollerades en ca 400 m lång sträcka genom sökschaktsgrävning. Området bestod av åkermark och bedömdes som ett presumtivt boplatsläge. Endast naturliga jordlager påträffades. NNÖ om Hälla gård, en medeltida bytomt, kontrollerades en ca 500 m lång sträcka genom sökschaktsgrävning. Den planerade kabelsträckningen löpte över ängs- och åkermark och följde längs en ca 270 m lång sträcka vägen upp mot Hälla gård. I ett av sökschakten i åkermark utmed vägen påträffades ett troligt stolphål. Kabelsträckningen justerades här åt nordväst för att undvika intrång i fast fornlämning. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3458		Lindö, Marby		431-10788-05		424/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		051003-051007		särskild utredning		skålgropar, boplats		true						Med anledning av detaljplanläggning av vägområde utfördes en arkeologisk utredning.

Vägen är planerad att gå från Lindö till Marby i Norrköpings östra utkant. Längden är beräknad att bli ca 3000 meter och bredden till ca 20 meter. Vägen kommer att ansluta till planerad bebyggelse i Marby. Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av en översiktlig kart- och arkivstudie samt specialinventering. Inventeringen var främst inriktad på att upptäcka nya skålgropslokaler. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning.
Vid specialinventering registrerades fyra nya lokaler med skålgropar (ÖLM l, 4, 5 och 6), en torplämning (ÖLM 2) och en hägnad (ÖLM 3). Av dessa kommer en skålgropslokal (ÖLM 1) och torplämningen (ÖLM 2) direkt att påverkas av den planerade vägen. I Marby går den planerade vägsträckningen endast ca 30 meter från en skålgropslokal (Dagsberg 144:1).
Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2 öppnandes totalt 85 schakt. Anläggningar och kulturlager påträffades vid två avsnitt av den planerade vägen. En anläggning påträffades uppe på ett impediment i vägsträckningens västra del. Denna del av vägsträckningen ändrades dock av exploatören under fältarbetets gång och därför kommer således inte anläggningen att påverkas av exploateringen. I västra delen av den s.k. Dömestadshagen påträffades anläggningar och kulturlager. Kulturlagret/lagren bestod av humös sand med enstaka skärvstenar, träkol och bränd lera. Vid ÖLM l och 2 öppnades inga schakt. Inga schakt öppnades heller i direkt anslutning till Dagsberg 144:1). I övriga schakt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3459		Överby, Gåselöt, Tingetorp		431-9936-05		194/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		051012-051013		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation av ersättningsvägar utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.
Vid Överby och Gåselöt maskingrävdes sex sökschakt på sammanlagt 100 löpmeter i åkeryta längs med den planerade sträckan för ersättningsvägen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Vid Tingetorp maskingrävdes sex sökschakt på sammanlagt 120 löpmeter i åkeryta och hagmark längs med den planerade sträckan för ersättningsvägen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att byggnationerna av ersättningsvägar vid Överby/Gåselöt samt Tingetorp kan utföras utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3460		Motalagatan, Skenaån		220-3775-00		423-1717-2003		UV Öst		Rikard Hedvall		2003, 2004		030616-040519		särskild undersökning		stadslager		true		tidigmedeltid, vikingatid, högmedeltid, nyare tid		ben, horn, metall, keramik (Östersjö)		Med anledning av utbyggnad av befintlig järnväg till dubbelspår utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen påträffades främst bebyggelselämningar och kulturlager från yngre järnålder/vikingatid och tidig medeltid.
I norra delen av undersökningsområdet, mot Motalagatan, fanns kulturlager innehållande rikligt med äldre svartgods av sk Östersjötyp och kulturlager med avfall från såväl metallhantverk som ben- och hornhantverk från yngre järnålder-tidig medeltid. Bebyggelselämningarna utgjordes bl a av en stenlagd väg i områdets norra del, två grophus, ett par ugnar, två brunnar, med flera anläggningar. Den stenlagda vägen sammanfaller med en gränsmarkering som är synlig på äldre kartmaterial (från 1638 såväl som 1700-talskartor) och som skulle kunna representera en äldre sträckning av Motalagatan.
Lämningarna gav intryck av att utgöra utkanten av en betydande gårdsbebyggelse, där aktiviteterna präglats av hantverk och möjligen matberedning.

		3461		Vistenagatan, Linköpingsgatan		220-3775-00		423-1717-2003		UV Öst		Rikard Hedvall		2004		040426-0412-14		särskild undersökning		stadslager		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av utbyggnad av järnväg till dubbelspår utfördes en särskild undersökning.
Undersökningen kom att beröra två medeltida stadstomter utefter Vistenagatan. Dessa sträckte sig med ca 60 meters längd åt söder. Där begränsades de av vad som tolkades som lämningarna efter stadsgrop och stadsvall. Stadsgropen utgjordes av ett 4,5 meter brett och drygt 1,5 meter djupt dike. Norr om detta fanns en lika bred, anmärkningsvärt anläggningstom yta. Här fanns endast två par stenskodda stolphål. Frånvaron av kulturlager och anläggningar, tillsammans med stolphålen, tolkades som spåren efter en möjlig jordvall med någon form av stängsling på.
Söder om stadsgropen förekom endast odlade kulturlager och anläggningstätheten avtog betydligt. Inga spår efter bebyggelse kunde urskiljas.
Stadstomterna var organiserade så att trähusbebyggelse, som förefaller ha utgjort såväl bostadshus och andra byggnader, var belägna i den norra delen. Fyndmaterialet pekar på en brukstid från högmedeltid till senmedeltid eller tidigmodern tid. Längst bak på en av tomterna, mot stadsgränsen, fanns gropar, en brunn samt flera generationer av kalkbränningsugnar, 14C-daterade till andra hälften av 1200-talet till första hälften av 1400-talet.
Området närmast Vistenagatan föreföll fritt från byggnader. Här fanns istället stenlagda ytor och ytor med mindre sten och grus, samt smalare diken som löpte parallellt med dagens Vistenagatan.
Ut mot Linköpingsgatan påträffades en stenläggning med osäker funktion. Direkt på denna påträffades yngre rödgods. Under stenläggningen fanns ett 0,15 meter tjockt kulturlager av avfallskaraktär.

		3462		Nya Motalagatan		220-3775-00		423-1717-2003		UV Öst		Johanna Bergqvist		2005		050502-050930		särskild undersökning		stadslager		true		mellanmesolitikum, yngre bronsålder, förromersk järnålder, yngre järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av planskild korsning utfördes en särskild undersökning.
I undersökningsområdets sydvästra del konstaterades en förtätad fornlämningsmiljö i form av gränsmarkeringar och bebyggelselämningar. Över hela området kunde agrara lämningar från ett långt tidsspann - från yngsta järnålder/tidig medeltid till modern tid - dokumenteras.
Bebyggelselämningarna utgjordes bla av ett minst 15 meter långt och 5,3 meter brett långhus med takbärande väggstolpar och två grophus. Det ena grophuset hade en kallmurad eldstad eller rökugn i sydvästra hörnet. En brunn och en dubbelhärd för bronsgjuteri påträffades i undersökningsområdets sydvästra del. Här undersöktes även ett flertal parallella diken i södra delen av undersökningsområdet löpte i sydväst-nordostlig riktning. Dessa sammanföll med en på äldre kartmaterial (tex 1638, 1712) synlig gränsmarkering. Denna förefaller ha utgjort en äldre sträckning för Motalagatan. De nämnda dikena och långhuset föreföll vara orienterade enligt samma struktur.
Agrara lämningar iakttogs främst i form av spadavtryck, årderspår och tegdiken. Ett tydligt avgränsat område med spadavtryck låg omedelbart väster om långhuset. Det tolkades som en möjlig odlad täppa. Två olika åkerskiften var urskiljbara. Det äldre, bestående av tegdiken och tillhörande årderspår, fanns över större delen av undersökningsområdet, utom i den nordöstligaste delen. Det var orienterat i tämligen rät vinkel mot långhuset och dikena utmed den äldre vägsträckningen. Det yngre skiftet sammanföll med de tegar som finns markerade på 1776 års karta. Det är orienterat i ca 40 graders vinkel mot den äldre tegriktningen och fanns över hela undersökningsytan.
En härd daterades till mellanneolitikum och en härd till övergången mellan yngsta bronsålder och förromersk järnålder. Inga andra anläggningar kunde med säkerhet knytas till dessa perioder.

		3463		Dyhagen, Munkgärdet		220-3775-00		423-1717-2003		UV Öst		Magnus Stibéus		2005		050510-051011		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk slutundersökning.
Undersökningsområdet utgjordes av sträckan mellan S:t Olofs kloster (i söder) och Skenaån (i norr). Väster om området ligger den förmodade Biskopsholmen.
I samband med undersökningen påträffades lämningar som speglar områdets koppling till såväl S:t Olofs kloster som Biskopsholmen.
I slänten mot klosterområdet återfanns en medeltida klockgjutningsgrop. I detta området fanns även ganska stora mängder raserings- och avfallsmaterial, sannolikt främst från klostret.
På en platå mellan klostret och de sankare partierna/ån fanns ett par faser med enklare byggnader. På samma yta fanns lämningar efter ugnskonstruktioner samt kraftiga kulturlager innehållande mycket träkol och brända sädeskorn. Ett av dessa lager daterades i samband med förundersökningen till 1100-1200-tal.
Längre norrut påträffades ett par större träkonstruktioner. Den norra, som har utgjorts av en kistkonstruktion, gav mycket enhetliga dendrokronologiska dateringar till år 1270 med en förstärkning i form av kraftiga stolpar kring 1284. Den södra som troligen har fungerat som en skoning mellan ån och det bebyggda området gav inte lika entydiga dateringar men är sannolikt byggd senare. I samband med undersökningen gjordes även en mindre insats väster om järnvägen. Syftet med denna var att kontrollera och förhoppningsvis kunna knyta samman upptäckter i samband med ledningsgrävningar från 1950-talet med resultaten från de nu aktuella undersökningarna i Dyhagen. Konstruktionen väster om järnvägen gav i likhet med kistkonstruktionen dendrokronolgiska dateringar till omkring 1270 och bör alltså vara del av samma konstruktion.
Det blev också klart att Skenaån ändrat sträckning ett flertal gånger och att området varit mer vattensjukt än idag, kanske bitvis också haft öppna vattenytor.

		3464		S:t Olof		220-3775-00		423-1717-2003		UV Öst		Hanna Menander		2004, 2005		040726-040929		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		människoben		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en särskild undersökning.

Undersökningsområdet gränsade i norr till Dyhagen/Munkgärdet och i söder till Vistenagatan. Av klosterkomplexet berördes den västra och del av den norra längan, sydvästra korsgångshörnan, mittpartiet av klosterkyrkan samt del av tillhörande kyrkogård.
Flertalet byggnadsfaser kunde identifieras och i den västra och norra längan fanns murar, spiskonstruktioner, fyra varmluftsugnar, golv och källare som dokumenterades. I sydvästra korsgångshörnan fanns murar, golv och gravar. I klosterkyrkan dokumenterades gravar, två pelarfundament, golv och norra och södra kyrkomuren, varav den sista med en sträva.
Totalt dokumenterades 131 gravar med 166 gravlagda i korsgångshörnan, klosterkyrkan och kyrkogården med armställningarna A till D.

		3465		Kvarteret Magasinet		220-3775-00		423-1891-2000		UV Öst		Sofia Wennström		2005		050811-050919		särskild undersökning		stadslager		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		Keramik (stengods, rödgods, porslin), mynt, kritpipor, ben, bronsklipp, bronssmälor, gjuttapp, bultlåsnyckel, vikt		Med anledning av byggandet av gång- och cykelväg utfördes en slutundersökning.
Vid undersökningen påträffades främst agrara lämningar (årder-, plogspår, hägnader, dike) som kan separeras i minst två, troligen tre, olika faser från högmedeltid fram i 1800- eller 1900-tal.
Från förundersökningen finns en 14C-datering av ett av odlingslagren till slutet av 1100-, 1200-tal, så det är möjligt att odlingen på platsen etablerats tidigare än vad som är synligt i fyndmaterialet.
Ett antal snarlika gropar med oklar funktion och någon större nedgrävning av liknande karaktär påträffades. Fyllningen i dessa gropar innehöll material från 1600-1700-tal.
Även ett mindre antal odaterade anläggningar och stolphål påträffades.
Fynd:
Större delen av fyndmaterialet påträffades i vad som bedömdes vara odlingslager.
3 mynt från 1600- eller 1700-tal påträffades samt en möjlig medeltida brakteat som ännu ej analyserats.
Kritpipor
Hantverksavfall i form av sågat ben
Hantverksavfall i form av bronsklipp och bronssmältor
Gjuttapp i kopparlegering
Bultlåsnyckel
Vikt
Keramik (stengods, rödgods, porslin)

		3466		Plåtslagaren		431-737-05		422-282-2005		UV Öst		Johanna Bergqvist		2005		050919-050926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		vikingatid, medeltid, nyare tid				Med anledning av utbyggnad av bensinmack utfördes en arkeologisk förundersökning.

 Ett hundratal meter väster om området låg under hög- och senmedeltid S:t Ingrids kloster, och både väster, söder och öster om ytan finns vikingatida och medeltida lämningar konstaterade genom arkeologiska undersökningar.
Det aktuella undersökningsområdet visade sig innehålla äldre lämningar i form av käpphål, stolphål, en grop, diken, en härd, samt agrara lämningar i form av odlingslager och årderspår. Lämningarna dateras preliminärt, utifrån fyndmaterialet, till perioden vikingatid till tidigmodern tid.
Området var kraftigt stört av sentida nedgrävningar. Samtliga konstaterade arkeologiska objekt inom undersökningsområdet kunde undersökas och borttagas inom ramen för förundersökningen.
I och med avslutad förundersökning kan det aktuella området därför anses tillgänglig för exploatering. Inga vidare fältingrepp behöver göras ur arkeologiskt hänseende.

		3467		Skänninge station		431-6278-05		422-1740-2005		UV Öst		Sofia Wennström		2005		051110-051122		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid, odaterat		brakteat, blykula, djurben, tegelkross, keramik (yngre rödgods, fajans), kritpipsfragment		Med anledning av pendeltågsstation utfördes en förundersökning.

Större delen av de påträffade anläggningarna kan knytas direkt till agrar verksamhet. Utifrån det historiska kartmaterialet kan det vidare konstateras att förundersökningsområdet i alla fall från 1600-talet varit beläget på staden Skänninges jordar. I de tre schakten på östra sidan om järnvägen förekommer upp till 2 m i sen tid påförda massor. Möjligen har massorna tillkommit i samband med anläggandet av järnvägen i slutet av 1800-talet. Ställvis är det i samband med dessa markarbeten först nedschaktat till "steril" mark. Detta gäller även delar av den västra sidan.
På de platser där kulturlager (mestadels troligen odlingslager) fanns bevarade upplevdes lagren och lagerföljden som snarlik den som påträffades vid undersökningarna på Kv. Magasinet tidigare i år (2005). Kv. Magasinet ansluter direkt i norr till östra delen av det nu aktuella exploateringsområdet. Där fanns en relativt tydlig stratigrafi med tre odlingslager. Liknande lager och stratigrafi återfanns helt eller delvis i den nu avslutade undersökningens samtliga schakt.
Fem diken kan möjligen tolkas i samband med skifteskartan från 1779 Tre på västra sidan om järnvägsspåret och två på östra. Samtliga löper i n-s riktning. Förutom dessa fem diken påträffades ytterligare fem diken (samt två med tegel- eller järnrör i botten).
Plog- , årderspår och käpphål påträffades på båda sidor om järnvägen.
I övrigt fanns enstaka kulturlagerrester och anläggningar (bl a tre stycken parallellt liggande "rännor") som skulle kunna representera ett äldre utnyttjande av området.
Sammanhängande ytor med bevarade kulturlager avsöktes med metalldetektor. I schakt 457 påträffades, i vad som skulle visa sig vara i sen tid omdeponerade kulturlager, en halv brakteat.  Ett odlingslager i schakt 367 innehöll en blykula, i övrigt bestod fyndmaterialet främst av små, fragmentariska djurben, tegelkross, yngre rödgods, fajans samt några kritpipsfragment.

		3468		Askeby skola		431-8239-05		422-2275-2005		UV Öst		Pär Karlsson		2005		050708-050708		arkeologisk förundersökning		kulturlager		true		odaterat		keramik (stengods)		Med anledning av dränering av husgrund utfördes en förundersökning.

Norr om den befintliga skolbyggnaden påträffades kulturlager, en ev äldre husgrund samt en skärva stengodskeramik (Siegburg).
Kulturlagren utgjordes av tjocka homogena lager, tolkade som utfyllnadslager alternativt odlmgslager. Den ev husgrunden bestod av två större stenar intill varandra. I den mån det är en husgrund fortsätter byggnaden mot norr, utanför exploateringsområdet. Det fanns dock inga kulturlager i anslutning till stenarna som kunde stärka tolkningen av att det stått en byggnad på platsen. Stengodsskärvan påträffades i vad som tolkades vara ett utfyllnadslager.

		3469		Askeby kloster		433-944-05		424-368-2005		UV Öst		Annika Konsmar		2005		050330-050425		arkeologisk förundersökning		kloster		true		högmedeltid, senmedeltid		tegel, kalksten		Med anledning av visualisering av Askeby kloster utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Grundstenar till korsgångsmurar i väster, öster och söder lokaliserades delvis och korsgångar markerades. En del av källaren tömdes på sitt innehåll till ett lämpligt djup så murarna synliggjordes och ett avsnitt av den södra kyrkogårdsmuren plockades ned. I hål som grävdes för trästaket som ska omgärda klostret i söder påträffades vid flertalet tillfällen murrester med fast tegel och kalkbruk.
Enstaka fynd av profiltegel, bredmejselhugget kalkstensfragment.
Minnesstenen Askeby 240:1 flyttades till en plats som bättre lämpade sig då visualiseringen genomförts efter muntligt tillstånd av Jan Eriksson, Länsstyrelsen, 2005-03-31. Den är nu belägen nära kyrkans sydvästra hörna, 7,50 m norr om förrådsbyggnaden och 1,80 m från en recent mur.

		3470		Näs, Stolplyckan		431-19699-04		421-143-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050427-050427		särskild utredning		boplats?		true		odaterat		kvarts, bränd lera		Med anledning av flugfiskeanläggning i utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
Vi utredningen påträffades rester av en sönderplöjd boplats av förhistorisk karaktär området, i form av små stänk av kol, små bitar bränd lera och enstaka skärvsten i vissa schakt. I områdets sydöstra del påträffades ett möjligt kulturlager innehållandes kol och bränd lera. Kulturlagret är sannolikt flyttat av plogen och inte på originalplats. I de sydöstra delarna påträffades ett fåtal mörkfärgningar, som bedömdes som sönderplöjda anläggningar. En kärna och ett avslag av kvarts påträffades i ploglagret i åkern. RAÄ UV Öst bedömer att ingen ytterligare arkeologisk information går att få ut av lämningarna inom exploateringsområdet. Det är dock möjligt att resterna av den skadade boplatsen kan fortsätta längre söderut, längs med den gamla flodfåran till Motala ström.

		3471		Söderleden, E22		431-18405-04		751/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050531-050531		särskild utredning				true						Med anledning av utbyggnad av väg utfördes en utredning, etapp 2.

Utredningen utfördes genom besiktning av de bergshällar som ligger inom det planerade vägområdet i syfte att konstatera om det fanns någon hällristning på dessa. Även tre sökschakt öppnades. Inga nya fornlämningar påträffades, varken på hällarna eller i sökschakten.

		3472		Eksunds gård		431-9317-05		367/05		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050706-050706		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad nedbränning av en magasinsbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Målsättningen var att kontrollera om det fanns hällristningar på bergshällar under och intill magasinsbyggnaden, vilka i så fall skulle skadas när byggnaden brändes ned. Vid undersökningen rengjordes hällarna och belystes med släpljus för att synliggöra eventuella hällristningar. Inga hällristningar framträdde på någon av hällarna.
Undersökningsresultatet gör att Östergötlands länsmuseum anser att det inte finns några hinder för en nedbränning av magasinsbyggnaden.

		3473		Hagstigen, Gråhallavägen, Älgstigen mfl		431-5447-05		233/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050809, 050816		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för fjärrvärmekulvert utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
Den arkeologiska utredningen utfördes i form av antikvarisk kontroll av grävda schakt för fjärrvärme. Schakten var lagda i gatorna, med instickare på villatomter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. En äldre markhorisont, som sträckte sig ca 20 m längs Älgstigen noterades.
Efter utförd utredning anser Östergötlands länsmuseum att fjärrvärmeutbyggnaden kan genomföras som planerat

		3474		Borg		431-13053-05		424-3417-2005		UV Öst		Lisa K Larsson		2005		051014-051014		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av kabelnedläggning utfördes en förundersökning.
Det togs upp fem schakt med en sammanlagd längd av 31 meter. Ingen fornlämning påträffades inom undersökningsområdet.
Schakten togs upp parallellt med grusvägen som sträcker sig i nordvästlig - sydöstlig riktning strax söder om sjön Glan. Då grusvägen inte var nedgrävd och dessutom saknade ett dike bedömdes att det kunde kvarligga fornlämning under vägytan. De fem schakten var dock tomma och ingen fornlämning påträffades vilket visar att fornlämningsområdet tillhörande Borg 78:1 och 2 sannolikt upphör längre söderut, i det som idag ser ut som hagmark.

		3475		Borg		431-14394-05		422-3659-2005		UV Öst		Lisa K Larsson		2005		051014-051014		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av grävning av landdike utfördes en förundersökning.
Det togs upp fem schakt med en sammanlagd längd av 31 meter. Ingen fornlämning påträffades inom undersökningsområdet.
Schakten togs upp parallellt med grusvägen som sträcker sig i nordvästlig - sydöstlig riktning strax söder om sjön Glan. Då grusvägen inte var nedgrävd och dessutom saknade ett dike bedömdes att det kunde kvarligga fornlämning under vägytan. De fem schakten var dock tomma och ingen fornlämning påträffades vilket visar att fornlämningsområdet tillhörande Borg 78:1 och 2 sannolikt upphör längre söderut, i det som idag ser ut som hagmark.

		3476		Vrångstad, Varby, Evertsholm				424-1797-2005		UV Öst		Annika Helander		2005				Historisk landskapsanalys				true						En historisk landskapsanalys har utförts i samband med en vägutredning för väg 210, delen Björstad-Perstorp.

Resultatet av analysen utgör underlag för avgränsning av kulturmiljöer som är särskilt värdefulla. Därefter kommer förslag på olika vägkorridorer att utarbetas.
Två kulturmiljöer har framstått som särskilt värdefulla, som bör bevaras för att även i framtiden kunna vara källor till kunskap och upplevelser av det äldre kulturlandskapet:
-området kring Göta kanal och Loddby bro med den bebyggelse som växte upp i samband med att kanalen stod klar
-det sammanhållna komplexet vid Vrångstad och Evertsholms mangårdsbyggnad med fornlämningsmiljön där emellan.
Ytterligare en kulturmiljö är värd att lyftas fram. Det är den befintliga väg 210 som med sin medeltida prägel slingrar sig fram genom landskapet. Vägen bör fortsättningsvis vara i bruk och användas för lokaltrafik och cyklister, och kanske även som turistväg.

		3477		Strålsnäs, Öringe		431-11168-05		422-2994-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		051026-051026		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad nedläggelse av bredband utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Vid en tidigare besiktning noterade UV Öst att bredbandet skulle beröra tre områden med topografiskt lämpliga boplatslägen, intill tidigare kända boplatser och i en fornlämningsrik trakt. Vid tillfället för den antikvariska kontrollen visade det sig att bredbandskabelns läge hade flyttats så att de topografiskt lämpliga boplatslägen inte längre berördes. Inga arkeologiska
utgrävningar utfördes.
Vid sträcka A (se bifogad karta) skulle kabeln grävas ned i vägslänten och inte i den åkermark som bedömts som ett topografiskt lämpligt boplatsläge. Vägslänten är redan rörd mark och möjliga fornlämningar berörs inte.
Vid sträcka B (se bifogad karta) hade kabeln flyttats och redan grävts ned. Detta hade skett samtidigt som en annan exploatör hade grävt ned elkabel. Dessa kablar är nu placerades öster om riksväg 32 (i vägslänt till cykelbana, i grusväg och i våtmarkerna ned mot Svartån) och längs den norra vägslänten av avfartsvägen mot Linnefors. Vägslänterna, vägkanten och i grusvägen är redan rörd mark och möjliga fornlämningar berörs inte. Sluttningen mot Svartån består dels av lägre liggande åkermark, dels av våtmark, där inga kända fornlämningar finns registrerade.
Vid sträcka C (se bifogad karta) hade kabeln redan grävts ned. Den hade grävts ned i vägkanten/ slänten och inte i åkermarken som noterats som ett topografiskt lämpligt boplatsläge. Vägkanten/slänten är redan rörd mark och möjliga fornlämningar berörs inte.
Denna slutredovisning utgör ärendes dokumentation och ersätter en rapport.

		3478		Maspelösa boställe		431-730-05		48/05		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		2004		041117, 041122		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält, stensträng		true						Med anledning av uppförande av 3G-mast, installationen av transformator och elanslutning till 3G-masten utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

På grund av att arbetena ägde rum i mycket nära anslutning till kända fornlämningar, närmast Flistad 11:1,12:1 och 49:1, två gravfält och ett stensträngssystem bedömdes risken för att fornlämning skulle kunna påträffas som mycket stor.
Masten med transformatorn står ca 50 m från stensättningen, Flistad 11:1 och 35 m från den sandiga sluttningen. Kabelsträckningen som grävdes mellan masten och transformatorn var ca 20 m lång. De första l0 metrarna passerade över en gammal körväg. Denna hade ett tunt gruslager över ren åkerlera. Därefter vidtog den sankmark i vilken masten står.
Till följd av markbeskaffenheten fanns inget av arkeologiskt intresse i schaktet.

		3479		Furingstad		431-17779-04		691/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050119-050119		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av schaktning för ny telekabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Exploateringsområdet ligger ca 500 meter söder om Furingstads kyrka.
Innan fältarbetet hade börjat ändrades kabelsträckningen av exploatören. Resultatet blev ett betydligt mindre markingrepp än tidigare planerat. Vid förundersökningen grävdes totalt tre sökschakt med en sammanlagd längd på tre meter. Schakten grävdes på platsen för ett borttaget gravfält (Furingstad 83:1). I schakten påträffades inga lagskyddade lämningar.

		3480		Fågelsta, Fivelstad		431-16795-04		422-4024-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050411-050511		särskild utredning		boplats		true		odaterat		kvarts		Med anledning av jordkabel utfördes arkeologiska utredningar etapp 2 inom tre sträckor.
Ytterligare tre sträckningar bedömdes ursprungligen som arkeologiskt intressanta, men behövde inte utredas med sökschakt. De planerade sträckningarna uppgick till drygt 8 kilometer.
Förhistoriska boplatslämningar påträffades på två ställen:
Objekt II (Stubbetorp) - Anläggningar i form av utlakade härdar, gropar och en eventuell hyddkonstruktion, samt bearbetad kvarts. Anmäls som fast fornlämning.
Objekt VI (nära Fivelstad 28:1 vid Eketorp) - Anläggningar i form av gropar, stolphål och lagerrester, samt bearbetad kvarts. Platsen har vid en tidigare arkeologisk utredning bedömts som lämpligt boplatsläge (se RAÄ UV Öst Rapport 1997:3). Anmäls som fast fornlämning.
De planerade markarbetena kunde genomföras efter arkeologisk undersökning.

		3481		Flistads-Kulla mfl		431-2517-05		421-748-2005		UV Öst		Pia Nilsson		2005		050511-050511		särskild utredning				true						Med anledning av ombyggnad av elnätet samt fem nya markstationer utfördes en utredning etapp 1.
Projektet omfattar såväl förläggning av ny hög- och lågspänningskabel som rasering av befintlig luftledning.
Efter sedvanlig arkivkontroll och besiktning i fält (11 maj 2005) längs hela den aktuella sträckan, bedömer Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att de planerade arbetena inte kommer i konflikt med lagskyddade fornlämningar. Det finns ett tämligen stort inslag av stenmurar kring hagar och i skogen, dessa faller inte inom KML (Lag om fornminnen mm), men skyddas av Skogsvårdslagens hänsynsregler och har biotopskydd i de fall de ligger i anslutning till den odlade marken.

		3482		Furingstad		431-8044-04		421-2405-2004		UV Öst		Christina Helander		2005		050906-050907		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av elkabel utfördes en utredning etapp II.

Kabelnedläggningen berörde en ca 500 meter lång sträcka. Det som kallas sträcka 1 och 2 (tillsammans 110 m) på bifogad plan var ytor som låg i två trädgårdar. Sträckningen inom yta 1 var ordentligt släntad där kabeln skulle dras så där gjordes inga provschakt. Inte heller längs sträcka 2 gjordes några provschakt dels pga av trädgården dels pga av att där syntes en tidigare nedgrävning.
Längs sträcka 3 (380 m) togs upp tio schakt av en sträcka på sammanlagt 100 meter. UV Öst bedömer att ingen lagskyddad fornlämning ligger i vägen för arbetsföretaget.

		3483		Sund		431-13872-05		422-3634-2005		UV Öst		Johan Stenvall		2005		051206-051206		arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats		true		äldre järnålder?				Med anledning av nybyggnad av ledningsnät utfördes en förundersökning.

6 sökschakt togs upp längs den planerade ledningssträckan. Ledningen ar planerad att förläggas i åkerkant intill en hagmark som innehåller ett registrerat gravfält Fivelstad 7:1. Sökchakten grävdes med bred skopa för om möjligt fånga eventuella lämningar medan kabelschaktet endast kommer att grävas ned i ett cirka 0,4 m brett schakt
De första tre schakten (200, 201 och 202) ligger endast ett 30-tal meter ifrån gravfältet och på samma svagt östsluttande åsrygg. I dessa tre schakt påträffades orörd mark som bestod av sand och grus utan några anläggningar. Vid schakt 203 börjar marken stiga för att kulminera ungefär vid schakt 205 och 209. Här var också undergrunden mer lerblandad.
I schakt 203 påträffades 3 förhistoriska anläggningar som utgjordes av två härdar och ett något diffust stolphål. Vid detta schakt har marken planat ut och bildar en lite högre platå i förhållande till gravfältet. Härdarna var av typisk äldre järnålderskaraktär och innehöll ganska rikligt med sot. kol, skärv- och skörbränd sten. Förmodligen härrör anläggningarna från en boplats som ligger alldeles nära gravfältet. Dock inga fynd.
Då övriga schakt inte innehöll anläggningar och boplatslämningarna uppfattades som begränsade i kabelns sträckning föreslogs att kabeln kunde förläggas som planerat medan där lämningarna påträffades skulle kabeln förläggas med förskjutning mot norra delen av schaktet där inga anläggningar iakttogs. UV Öst föreslog således att kabeln kan förläggas som planerat med viss korrigering i den västra delen för att undvika de nyupptäckta boplatslämningarna och att kabelschaktets bredd inte skulle överstiga 0,4 m.

		3484		Börslycke, Åtorp		431-14505-04		732/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		041210, 041216		särskild utredning		torp		true		odaterat				Med anledning av ombyggnation av elnätet utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Arbetet berör ledningssträckor på sammanlagt knappt 30 km, främst byte av linor på befintliga stolpar. Arbetet innefattar även rasering av ledningsstolpar i ca 2 km samt stolpbyten och schaktningar för stagförankringar.
Efter utförd utredning, etapp l, bedömer Östergötlands länsmuseum att ombyggnationen av elnätet kan utföras som planerat. Vid linbytet bör dock försiktighet iakttas vid torplämning intill Braskhults gård (lämning efter Brasketorp, X6516885 Y146903 5, uppskyltad av hembygdsförening). Försiktighet gäller också vid schaktning för stagförankring intill röjningsröse (X6514250 Y1468600) vid gården Isefall.

		3485		Grebo prästgård		431-18136-04		422-4216-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050414-050419		arkeologisk förundersökning		boplats, kolningsanläggning		true		högmedeltid, odaterat		bränd lera		Med anledning av planerad villabebyggelse utfördes en förundersökning.

Sökschakt togs upp i SÖ delen (S om infarten till prästgården). Här påträffades störda anläggningar, samt ett flertal moderna störningar. Ett större sammanhängande schakt togs upp N om infartsvägen där utredningen visat på anläggningstäthet. En del av en kolningsgrop undersöktes, vilken kunde dateras till högmedeltid, 1290-1310 AD (2 sigma). Förundersökningen och utredningen kunde visa på att området har fler anläggningar av liknande karaktär. Dessutom borde av den rikl mängden bränd lera i ploglagret ugnar ha funnit här.
Som helhet bedöms dock ytan vara så pass förstörd av senare tiders odling och aktiviteter (diken, påförda massor etc) att ytterligare arkeologisk undersökning inte kan motiveras.
I samband med förundersökningen genomfördes också kompletterande sökschaktgrävning runt ett av de andra fornlämningsområdena (UV 4:2, överplöjda gravar) för att möjliggöra byggnation av en villa. Syftet var att ytterligare avgränsa UV 4:2. Fornlämning påträffades inte i dessa schakt. UV 4:2 kvarligger dock, och UV Öst föreslår utstakning av fornlämningsområdets gränser inför den framtida byggnationen.

		3486		Godegårds kykrka		431-9441-05		421-2436-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		051031-051031		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av elkabelschaktning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Kabeln grävdes ned på västra sidan av den grusväg som passerar väster om kyrkan. Godegårds kyrka ska enligt uppgift ha invigts år 1215 av biskopen i Linköping. Enligt en karta från ar 1724 är kyrkogården placerad söder om kyrkan. Idag är kyrkogården utvidgad och ligger på västra sidan av den grusväg som berördes vid kabelnedgrävningen.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3487		Grönlund		431-1613-05		422-442-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050317-050317		arkeologisk förundersökning		stensträng, boplats		true		odaterat				Med anledning av uppförandet av enbostadshus utfördes en förundersökning.

Arbetet är planerat att ske på ett flackt höjdläge i åkermark, i anslutning till fast fornlämning Hogstad 108:1, en stensträng. Inom en begränsad del av det flacka höjdläget hittades överplöjda anläggningar som härdrester och groprester.
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, bedömer att ytterligare arkeologisk åtgärd inte är nödvändig, förutsatt att den del av stensträngen som kvarligger i befintlig tomtgräns inte berörs vid de planerade markarbetena. Ovanstående bedömning är ett förslag, som utgör ett av de underlag Länsstyrelsen har att ta ställning till vid en eventuell ansökan om exploatering.

		3488		Hageby Norrgård		431-18550-04		747/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050323, 050415		arkeologisk förundersökning		väghållningssten, boplats		true		odaterat				Med anledning av schaktning för jordvärme utfördes en förundersökning.

Förundersökningen genomfördes i form av antikvarisk kontroll. Det arkeologiska arbetet var planerat till den 23/3 2005. Arbetet fick vid det tillfallet avbrytas på grund av att tjälen i marken var för djup. Förundersökningsarbetet återupptogs den 15/4 2005.
Jordvärmen utgick från mangårdsbyggnaden och var planerad att gå ca 200 meter norröver. Vid mangårdsbyggnaden var exploateringssträckan till stora delar omrörd av sentida markarbete. Det arkeologiska arbetet koncentrerades därför till där ledningen lämnade tomtmarken och övergick i åkermark. Vid förundersökningen påträffades en eventuell härd och ett stolphål. Härden var ca 1,50 x 1,70 meter stor med skärvig och skörbränd sten med en något sotig fyllning, dock saknades kol. Härden undersöktes inte närmare utan ledningen för jordvärmen kunde flyttas så att skada på anläggningen kunde undvikas. Stolphålet undersöktes och dokumenterades. I övrigt påträffades inga lagskyddade lämningar.

		3489		Möckeläng		431-13193-03		470/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003, 2004		030912-040628		särskild utredning		borg, bytomt/gårdstomt, grav		true				bränd lera, tegelkross, kalk		Med anledning av planerat utbyte av luftledningar till kabelförläggning i mark utfördes en arkeologisk utredning.
Vid den genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier hittades inga indikationer på förekomst av fornlämningar. Däremot identifierades ett antal punkter som kunde utgöra potentiella lägen för fornlämningar i form av medeltida gårds-/bytomter. Fältbesiktningen visade därutöver att det inom ledningssträckningen fanns potentiella lägen för såväl boplatser som gravanläggningar.
I anslutning till de potentiella lägena grävdes ett antal sökschakt i den planerade ledningssträckningen. Vid ladugården till Möckeläng 1:12 kunde ett ovanligt tjockt matjordslager konstateras i åkermarken. Detta innehöll även "kulturlagerindikerande komponenter" i form av enstaka träkol, prickar av bränd lera, kalkprickar och tegelkross. Inga anläggningar eller föremålsfynd påträffades inom ledningssträckningen, men lagerbilden är vanligt förekommande inom och i anslutning till medeltida gårds-/bytomter.
Även i anslutning till Mönnerums historiska bytomt och den förmodade medeltida borgplatsen (Jonsberg 43:1) samt i anslutning till en rund stensättning vid Skogdala (Häradshammar 265:1) grävdes sökschakt. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades i dessa.

		3490		Nordanskog, Arkösund				421-4575-2004		UV Öst		Annika Helander, Pia Nilsson		2005		050203-050203		särskild utredning		grav?, väg, damm, bro		true						Med anledning av golfbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Utredningen innebar dels en inventering i området av förhistoriska lämningar, då den senaste inventeringen utfördes kring mitten av 1940-talet, dels en dokumentation av de kulturhistoriska lämningar som finns inom området.
Inom det planerade golfbaneområdet finns en gammal landsväg (UV 3) som leder i öst-västlig riktning. Vägen finns med på 1600-talskartor, och kan vara äldre än så. I östra delen finns en stenbro (Obj 1), som tycks vara från 1800-talet. I norra delen är en stenvall (Obj 2) belägen med osäker funktion. En fördämningsvall (Obj 3) ligger i anslutning till en vattenspegel där man före kylskåpens tid tagit is till försäljning. I området längst i väster finns eventuellt en förhistorisk stensättning (UV 2). Fastigheten Nordanskog etablerades senast under 1500-talet. Enligt planeringen kommer den att kvarligga omgiven av golfbanor. Trots att den inte ingår i exploateringsområdet har den registrerats som UV 4, Jonsbergs socken.

		3491		Kaga, Vreta kloster		431-17082-02		574/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002, 2003, 2004				arkeologisk förundersökning		boplats, gravfält, grav?, bytomt/gårdstomt		true				keramik, bränd lera, kvaltsavslag, obrända ben, brända ben		Med anledning av schaktningsarbeten för jordkabel i Kaga och Vreta kloster socknar utfördes en förundersökning i form av flera antikvariska kontroller.

Förundersökningen hade föregåtts av en arkeologisk utredning etapp l. Inom elva områden bedömdes risken vara stor för att fast fornlämning skulle komma att beröras. Av dessa platser har åtta varit föremål för förundersökning. Arbetet vid övriga platser har uppdragsgivaren skjutit på framtiden.
Nedan presenteras kortfattat resultaten för varje plats:

VRETA KLOSTER SOCKEN
Vreta Kloster - Stora Bjälösa
Åkermark. Ett antal sökschakt tog upp längs en ca 750 meter lång sträcka. Vid Ekbacken påträffades ett kulturlager, fyra anläggningar och två stenpackningar. Kulturlagret och anläggningarna undersöktes och dokumenterades. Stenpackningarna dokumenterades i plan men borttogs inte då schaktsträckningen justerades så de inte kom att beröras av arbetet. Stenpackningarna låg 0,3 meter under markytan och bestod av 0,2-0,3 meter resp. 0,1-0,2 meter stora stenar. De bedömdes som eventuella gravar.

Rökinge
Åkermark och tomtmark. Ett antal sökschakt tog upp längs en ca 570 meter lång sträcka. I åkermarken kring bytomten påträffades inget av arkeologiskt intresse. På bytomten gjordes antikvarisk kontroll på hela schaktsträckan; 5 anläggningar samt ett eventuellt kulturlager påträffades.

Knivinge - Bostället
Igenlagd åkermark. Mellan Knivinge och Bostället gjordes en antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbetet förbi gravfält Vreta kloster 11:1. Sträckan var ca 150 meter. Raseringsarbetet anpassades på platsen så att fast fornlämning inte kom till skada. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Högby
Tomtmark. Ett antal sökschakt tog upp längs en ca 80 meter lång sträcka. En härd och rester efter en tegelkonstruktion påträffades.

Vallby
Hagmark. Ett l,5 x 4 m stort schakt togs upp för tryckning av jordkabel. Inga anläggningar påträffades. Fynd av tegel och bränd lera.

Tomtebo
Åkermark. Ett antal sökschakt tog upp längs en ca 100 meter lång sträcka. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Sjövik - Pålstorp
Hagmark. Ett antal sökschakt tog upp på en ca 150 meter lång sträcka. Fyra anläggningar påträffades, samtliga var stolphål.

KAGA SOCKEN
Kaga
Åkermark. Ett antal sökschakt tog upp på en ca 50 meter lång sträcka. Ett antal diffusa mörkfärgningar och en härd påträffades.

		3492		Råssla		431-9063-04		361/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040831, 041006		särskild utredning				true						Med anledning av förändrad detaljplan utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.

Det projekterade området omfattade ca 8000 m2 beläget på Kolmårdens sydsluttning mot Bråviken inom nivåintervallet 22-35 m ö h. Trakten är känd för sin mångfald av fornlämningar från stenåldern.
Vid den genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier påträffades inga direkta indikationer på förekomst av fornlämningar utöver att stenålderslokaler kan förväntas inom området. Vid fältbesiktningen kunde konstateras att större delen av exploateringsområdet topografiskt sett var lämpligt för boplatslägen.
Inom utvalda delar av området grävdes totalt 14 ytor om sammanlagt ca 170 m2. Markbeskaffenheten utgjordes av skogsförna vilande på småblockigt morängrus. Schaktdjupet ned i morängruset var väl tilltaget med hänsyn till eventuella överlagringar eller nedbrutna markhorisonter. Löpande igenom utredningsområdet kunde en elkabel konstateras samt förekomsten av en något äldre VA-brunn och ledning i östra delen. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades i samband med utredningens etapp 2 och området bedöms därmed vara klart för exploatering ur arkeologisk synvinkel.

		3493		Ask mfl		431-1188-05		421-3859-2003		UV Öst		Magnus Rolöf		2004, 2005		041021-050422		särskild utredning		boplats, grav?		true		odaterat				Med anledning av pendeltågsstation utfördes en utredning, etapp II.
Ursprungligen gjordes vid besiktning en bedömning att tre objekt (Obj I-III) var arkeologiskt intressanta, vilka inkluderades i UV Östs remissvar (2003-11-05). I mars 2004 ändrades byggplanerna, och Riksantikvarieämbetet gjorde därför en kompletterande undersökningsplan och kostnadsberäkning (2004-09-03) och genomförde en arkeologisk utredning i oktober 2004 inom endast ett av de tre områdena (Obj III).
Under november 2004 inkom nya byggplaner igen som berörde ett av de äldre områdena (Obj II) samt nya områden (Objekt IV och V). Ärendet erhöll nytt dnr på länsstyrelsen (LST dnr 431-1188-05). Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde därefter under april 2005 kompletterande utredningar i området.
Inom Objekt III och IV påträffades inget av arkeologiskt intresse. Inom Objekt II (omedelbart söder om Kimstadvägen och öster om järnvägen) hittades dock en skärvstenpackning med förhistorisk keramik, vilket sannolikt representerar utkanten på ett boplats- och/eller gravområde som fortsätter på norra sidan vägbanken.
Då denna lämning påträffades beslöts i samråd med exploatörens kontaktperson att vidare utredning inte var nödvändig, inga sökschakt eller ytterligare arkeologiska insatser gjordes därför inom Objekt V (berget norr om Kimstadvägen).
Boplats/gravområdet anmäls som fast fornlämning.

		3494		Gisselö				349/04		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2004		041117-041117		särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av planerad täktverksamheten utfördes en arkeologisk utredning etapp l.

I anslutning till täktområdet finns sex registrerade lämningar av vilka fyra utgör fasta fornlämningar. Dessa är stensättningar (Å 50:1 och 65:1), fyndplats för gravkärl (Å 51:1), stensträng (Kuddby 342:1). Stensträngar är lämningar efter hägnader från äldre järnålder. Dessa finns i anslutning till boplatser och fossil åker.
De övriga lämningarna utgörs av plats för dopfunt (Kuddby 165:1) och gravfält? borttaget (Kuddby 320:1). Det sistnämnda är beläget i nuvarande grustäkt och följaktligen inom området för den tilltänkta bergtäkten. Gravfältet ska enligt uppgift ha innehållit minst fem stensättningar.
Uppgiften om gravfältet tillsammans med övriga lämningar i närområdet gör att en arkeologisk utredning etapp 2 bör utföras innan täktverksamheten påbörjas. Lämningarna kan mycket väl utgöra en sammanhängande kulturmiljö från järnåldern. Den arkeologiska utredningen kan genomföras genom att sökschakt tas upp med maskin på utvalda platser i anslutning till gravfältet i syfte att konstatera eventuell förekomst av dold fornlämning.

		3495		Björklund, Gisselö		431-8407-02		332/02		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2004, 2005		040922, 050317		särskild utredning		gravfält, grav		true						Med anledning av planerad schaktning för elkabel samt rasering av luftledningar utfördes en arkeologisk utredning.

Den sammanlagda sträckan som berörs av arbetet är ca 5 km.
En besiktning av de sträckor som berördes av schaktning och rasering utfördes under 2004. Luftledningen som skulle raseras gick vid byn Björklund genom Kuddby 71:1 (gravfält) samt intill Kuddby 91:1 (hög). Inför raseringen utfördes i mars 2005 markering med fornlämningsband av fornlämningarna. Utföraren av raseringen informerades om att stolparna vid fornlämningarna bör kapas och forslas bort manuellt.
Efter utförd besiktning och markering inför rasering anser ÖLM att schaktning för elkabel samt rasering av luftledningar kan utföras som planeras.

		3496		Haverland, Västerbränninge		431-1421-05		59/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050301-050301		särskild utredning				true						Med anledning av utökning av täktversamhet utfördes en arkeologisk utredning. 

Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning.
Exploateringsområdet bestod av skogsmark och en täkt. I närheten har det nyligen utförts arkeologiska utredningar, där boplatslämningar konstaterats. Totalt grävdes 33 schakt på valda delar av området. Öppnandet av sökschakten försvårades av stormfällda träd som var ett resultat av orkanen Gudruns verkningar i januari 2005. I schakten påträffades inga äldre lagskyddade lämningar.

		3497		Ågelsjö		431-4462-05		199/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050414-050414		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Arbetet innefattar både schaktning för markkabel samt rasering av befintlig luftledning. Markkabeln dras dels i tomtmark intill sjön Ågelsjön, dels i höglänt skogsmark. Sammanlagt berörs en sträcka på ca 1,0 km för markkabeln. Luftledningen som ska raseras är också ca 1,0 km lång.
Vid besiktning och terrängrekognosering av sträckan påträffades en rad husgrunder vid gårdsläget för Övre Ågelsjö. Kart- och arkivstudier visade att en gård med namnet Ågelsjö finns markerad på karta från 1698 (Akt LMS D57-101:1) på samma plats som nuvarande gårdsläge. Namnet Ågelsjö (Stora och Lilla) finns skriftligt belagt 1453 (www.sofi.se).
För att undvika att skada möjliga lämningar från medeltid och efterreformatorisk tid inom gårdsläget för Övre Ågelsjö anser Östergötlands länsmuseum att:
- Tre stolpar som ingår i luftledningen vid gårdsläget Övre Ågelsjö enbart kapas; inte grävs upp vid rasering.
- Markkabeln som ska dras intill gårdsläget förläggs till en befintlig skogsväg.
Under förutsättning att ovanstående rekommendationer följs av exploatören anser Östergötlands länsmuseum att arbetet kan utföras utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3498		Bollkind mfl		431-18401-04		421-4439-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2005		050512-050512		särskild utredning				true						Med anledning av ombyggnation av elledningsnät utfördes en utredning, etapp 1.

En ca 2,6 km lång sträcka utreddes. UV Öst anser att de planerade arbetena inte kommer i konflikt med lagskyddade fornlämningar och därmed kan ske utan fortsatta arkeologiska insatser.

		3499		Marmorbrottet		431-3507-05		422-958-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050526-050526		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum		kvarts		Med anledning av utbyggnad av vatten och avlopp utfördes en förundersökning.

Platsen ligger i nära anslutning till den gropkeramiska boplatsen Fagervik (Krokek 23:1). De planerade ledningarna löpte mellan 35 och 55 meter över havet. De lägre partierna utgick då dessa var kraftigt störda och topografiskt mindre lämpliga.
Fem schakt upptogs i ledningens sträckning i de övre nivåerna. I samtliga schakt iakttogs svallgrus från det forna havets strandzon. Spridda bitar bearbetad kvarts/bergart hittades. Schakten berörde vad som bedöms vara utkanten på en mindre, strandbunden mesolitisk lokal på drygt 55 meter över havet. Vid undersökningstillfället pågick markarbeten för planerade villatomter i direkt anslutning till den planerade VA-ledningen. UV Öst bedömer att boplatsens centrum återfinns precis där man redan hunnit schakta bort större delen av de fyndförande lagren. En stor del av boplatsen är därmed förstörd, men kan ha en fortsättning i omkringliggande områden mot norr och väst. Boplatsen anmäls som fast fornlämning.
I en mindre inventering av närområdet gjordes också för att öka platsförståelsen. Vid denna påträffades en annan stenåldersboplats drygt 150 m N om undersökningsområdet. Denna anmäls också som fast fornlämning.

		3500		Kulla		431-4565-05		421-1321-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050531-050601		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, bytomt/gårdstomt		true		nyare tid, odaterat		kvarts, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av detaljplaneläggning utfördes en utredning och en förundersökning.

Inom Objekt 1 påträffades lösfynd av bearbetad kvarts i matjordslagret i öppen åker. Krokeksområdet har under stenåldern varit en intensivt utnyttjad miljö. Inom undersökningsområdet påträffades dock inga ytterligare lämningar som motiverar en vidare undersökning.
Objekt 2 befanns redan vara bebyggd och utschaktad och inga ytterligare undersökningar behövs här.
Inom Objekt 3 påträffades lösfynd av yngre rödgods och annat yngre material. Platsen för Kulla gamla tomt bedömdes vara kraftigt störd av yngre gårdaktiviteter. Gården som legat här inklusive ekonomibyggnader har rivits i modern tid, och i området finns flera gropar, dumphögar och raseringslager. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås här.

		3501		Trädgårdstorp, Värö		431-5760-04		423-1393-2004		UV Öst		Fredrik Molin		2005, 2004				särskild undersökning		boplats		true		mesolitikum		flinta, kvarts, porfyr, bergart, sandsten, djurben		Med anledning av tillfartsväg utfördes en arkeologisk slutundersökning.

Slutundersökningen utförd under försommaren 2004 (april-juni månad). Kompletterande undersökning utförd under sommaren 2005.
SU omfattade ett sammanhängande undersökningsområde om ca 290 m2, samt kompletterande mindre yta om ca 12 m2. SU kompletterades även av besiktningar av 10-15 rotvältor inom fornlämningsområdet som följd av stormfälld skog under 2005.
Inom det huvudsakliga undersökningsområdet undersöktes och dokumenterades:
2  härdgropar, 3 skärvstensansamlingar, 1 nedgrävning samt 13 stolphål. Samtliga anläggningar tillhör en sammanhängande rumslig och kronologisk kontext i anslutning av en mesolitisk huslämning. Kontexten har via 14C daterats till mellan 7900-7300 BP.
Fyndmaterialet utgjordes (förutom en fiskkota) av slaget stenmaterial såsom flinta, kvarts, porfyr, bergart och sandsten. Fyndmaterialet stöder 14C-dateringarna.
En kompletterande undersökning av en mindre näraliggande yta utfördes under 2005 med anledning av att exploatören via ett otillåtet grävt dike skadat del av fornlämningen. Vid undersökningen undersöktes och dokumenterades 1 st. härdgrop samt 1 st. härd. Fyndmaterialet som insamlades bestod av slagen kvarts, flinta, bergart och porfyr. Lämningarna bedömdes som mesolitiska och jämförbara med den tidigare undersökta kontexten.
I samband med stormfälld skog företogs även besiktningar av ett antal rotvältor under 2005. Slaget stenmaterial tillvaratogs från tre ställen i form av kvarts, porfyr och bergart.
Sammantaget visar de kompletterande arkeologiska insatserna att fornlämningsområdet sträcker sig vidare åt N och innefattar en av Ancylusgränsen bildad halvö.
Vid tillfället för SU insamlades ett antal jordprover för miljöarkeologiska analyser, såsom för fosfat, glödförlust och MS, vilka kommer att analyseras i samarbete med Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.
Tolkning: Delar av en tidigmesolitisk boplatsyta har undersökts, vilken innefattar en huslämning med vidhängande aktivitetsytor (med härdlämningar). Spridningen av fynd och anläggningar visar att fornlämningen även sträcker sig utanför det undersökta området.

		3502		Trädgårdstorp, Värö		431-19986-03		422-3857-2003		UV Öst		Fredrik Molin		2004		mars 2004		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mesolitikum		kvarts, porfyr		Med anledning av tillfartsväg utfördes en arkeologisk förundersökning.
Orörd barrskog i anslutning av tydlig strandformation, den s.k. Ancylusgränsen. Vägen planeras att sträcka sig tvärs över strandformationen, synlig som en svag strandrygg. Huvuddelen av exploateringsområdet ligger i svag V-sluttning. Nedanför strandryggen åt V finns renspolade större block (svallzon), nedanför dessa en stenfri plan yta (avsats) samt låg berghäll.
5 st. sökschakt med maskin togs upp (S1-5).
S1: 16 meter långt över strandrygg samt ner i blockrik V-sluttning. Sandig morän och sand. Schaktet handrensades samt att 1 st. 1x1 m stor provruta grävdes. Resultat: Fyndförande skikt med slagen kvarts och röd porfyr kunde konstateras direkt under vegetationsskiktet. Fynden var av mesolitisk karaktär. Spridda fynd fördelade sig längs med strandryggen, även sannolikt utanför expl. gränsen åt N och S.
S2: 4 meter långt i S-delen av stenfri avsats. Mo. Inga fynd eller anläggningar.
S3: 4 meter långt, central del av stenfri avsats. Mo. Tydlig härd eller härdgrop påträffades med stor mängd skarpkantade skärvstenar. Anläggningen undersöktes ej.
S4: 7 meter långt i N-delen av stenfri avsats, delvis sluttande åt V. Inga fynd eller anläggningar.
S5: 13 meter långt nedanför (V om) berghäll. Morän med storsten. Enstaka slagen kvarts. Inga anläggningar.
Tolkning: Delar av en mesolitisk boplatsyta kommer att beröras av förestående exploatering. Fyndförande skikt samt åtminstone 1 anläggning kunde konstateras. Läget är idealiskt för tidigmesolitisk bosättning.
Arkeologisk slutundersökning föreslås.

		3503		Trädgårdstorp, Ryd		431-18265-03		422-3659-2003		UV Öst		Fredrik Molin		2003, 2004				arkeologisk förundersökning, särskild undersökning?		boplats		true		mesolitikum, bronsålder		obränt ben, bränt ben, keramik (rabbad), bränd lera, hasselnötsskal, kvarts, flinta, porfyr, kvartsit, bergart, grönsten		Med anledning av ny återvinningscentral utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen tog efterhand formen av slutundersökning, varvid berörd del av fornlämningen dokumenterades och undersöktes (bortgrävdes). Merparten av undersökningen utfördes under hösten 2003 (november månad). Fortsättning och till viss del utvidgning av undersökningsområdet (efter muntligt beslut av Lst) tog vid under hösten 2004 (september månad).
Undersökningen omfattade ett huvudschakt, motsvarande 1500 m2 samt 6 st. begränsade sökschakt vilka motsvarade 155 m2. Samtliga delar låg i plöjd åkermark. Undergrunden bestod av sand. Tvärs över undersökningsområdet sträckte sig ännu synliga delar av en tydlig strandformation (i form av sluttande erosionsbrink), den s.k. Ancylusgränsen. Huvuddelen av fornlämningen låg på plan mark i anslutning ovanför strandformationen.
Inom det huvudsakliga undersökningsområdet undersöktes och dokumenterades 113 anläggningar, vilka bl.a. innefattade två husstrukturer: ett från tidigmesolitikum samt ett från äldre bronsålder. De undersökta anläggningarna fördelade sig enligt följande:
9 st gropar. 22 st. härdar, 3 st. härdgropar, 9 st. kokgropar, 2 st. käpphål, 1 st. lagerrest, 3 st. nedgrävningar samt 63 st. stolphål
14C knyter den mesolitiska kontexten till mellan 8300-6900 BP. På typologiska grunder kan ett större tvåskeppigt hus med rundade gavlar föras till äldre bronsåldern, period l. Ytterligare en 14C-datering (av en härd) visar runt 1000 f.Kr. Vidare finns rabbig keramik bland fyndmaterialet.
Förutom små poster av obränt ben, bränt ben, keramik, bränd lera samt ett fåtal bitar hasselnötsskal så domineras fyndmaterialet av slaget stenmaterial. Huvuddelen härrör från den mesolitiska boplatsfasen och består av slagen kvarts, flinta, porfyr, kvartsit, bergart och grönsten. Det slagna stenmaterialet stöder de mesolitiska 14C-dateringarna. Merparten av fynden påträffades i anslutning till en mesolitisk huskonstruktion, daterad till runt 8100 BP.
De sammantagna undersökningsytorna visar att fornlämningsområdet fortsätter åt Ö, utanför exploateringsområdet. Det kan även förutsättas fortsätta åt S och åt V, bortanför befintliga vägar.
Vid tillfället för undersökningen insamlades ett antal jordprover för miljöarkeologiska analyser, såsom för fosfat, glödförlust och MS, vilka kommer att analyseras i samarbete med Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.
Tolkning: Delar av ett mesolitiskt boplatsområde har undersökts med en huskonstruktion samt flera näraliggande kokgropar vilka sprider sig över ytan. Inom undersökningsområdet har även delar av boplatslämningar från äldre bronsålder undersökts, med ett tvåskeppigt långhus med rundade gavlar (period l). Båda boplatslämningarna sträcker sig med stor sannolikhet vidare utanför undersökningsområdet.

		3504		Skärblacka		431-9570-05		421-2656-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050829-050830		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält		true						Med anledning av fjärrvärmeledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, samt en arkeologisk utredning etapp 2.

Ledningen passerade i närheten av ett gravfält, Kullerstad 37:1, samt två områden med topografiskt lämpliga boplatslägen belägna inom 100 m från Motala ström.
Sökschakt drogs längs den planerade fjärrvärmesträckan. I utredningsområde 1 drogs 7 schakt, i utredningsområde 2 drogs 4 schakt, inom förundersökningsområdet drogs 5 schakt. Inga fynd eller anläggningar påträffades. Inga fornlämningar påverkas av exploateringen.

		3505		Vänneborg		431-12039-05		457/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050919-050919		särskild utredning				true						Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Arbetet innefattade både schaktning för markkabel samt rasering av befintlig luftledning. Sammanlagt berördes en sträcka på ca 2,0 km för markkabeln. Luftledningen som ska raseras är ca 0,5 km lång.
Besiktning och terrängrekognosering av sträckan för markkabeln respektive luftledningen har genomförts. Markkabeln dras till största delen i vägslänt eller i vägbank. Varken schaktningen för jordkabeln eller raseringen av luftledningen berör kända fornlämningar eller potentiella fornlämningslägen. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att arbetet kan utföras utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3506		Skälstad		431-10546-05		423-2970-2005		UV Öst		Christina Helander		2005		051003-051007		särskild undersökning		Grav- och boplatsområde		true		folkvandringstid, vendeltid		kam, scramasax, brända ben		Med anledning av detaljplanering utfördes en slutundersökning.

Undersökningsytan omfattade ca 2000 m2. Inom slutundersökningsytan, som banades av helt, påträffades fyra gravar och 30 boplatslämningar. Området ligger i åkermark och de flesta anläggningarna var skadade av plogen. De fyra gravarna syntes som diffusa mörka fläckar med brända ben. De uppvisade alla, utom en, ett djup på ca 5 cm. I en av gravarna fanns en scramasax som bevarats väl pga att den stod nedstucken i leran med handtaget nedåt. De övriga boplatslämningarna uppvisade även de ett djup på ca 5 cm. De påträffade stolphålen bildade ingen tydlig struktur som kunde tolkas. Förutom scramasaxen påträffades endast en fragmenterad kam, också den låg i en av gravarna. En av gravarna är C14-daterad till 440-620 e Kr och scramasaxen kan typologiskt dateras till omkring 600-725 e kr. Området utgör den yttersta delen av Vilhelmsbergs gravfält (Kvillinge 15:1) som grävdes ut 1992 och 1993. Då påträffades boplatslämningar frän äldre järnålder och gravar från vendeltid.
Under slutundersökningen hittades: 4 brandgravar, 1 stenpackning, 10 stolphål, 1 grop, 8 härdar, 1 nedgrävning och 9 pinnhål. Pinnhålen bedömdes inte vara förhistoriska.
Slutundersökningsytans omfattning bestämdes under ett möte med Norrköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötlands län och Riksantikvarieämbetet, UV Öst, den 21 juni 2005. Då beslöts att endast en del av det område som påträffats under förundersökningen skulle slutundersökas. Slutundersökningsytan utgjorde ungefär hälften av den yta som under förundersökningen bedömdes innehålla fornlämningar. Den resterande ytan (som låg närmast E4:an) kom inte till slutundersökning då den kunde bevaras som ett grönområde.

		3507		Norsholm		431-13102-05		493/05		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2005		051004-051004		arkeologisk förundersökning		skålgropar?		true		nyare tid				Med anledning av anläggandet av en vändplats utfördes en förundersökning.

Den aktuella platsen utgörs av ett impediment på vilken ett större sentida röjningsröse ligger. Röjningsröset bestod av större stenar (0,20-0,50 m stora) i ytan medan det under dessa fanns en matta av mindre (0,0,5-0,15 m stora) stenar. De större stenarna avlägsnades med grävmaskin. Bland dem fanns sprängstenar eller spräckta stenar vilket indikerar en mycket sen datering för tillkomsten av röset.
Under de stora stenarna fanns en matta av natursten och flisor från de spräckta stenarna. Inget sot eller kol fanns bland stenarna. Berget rensades från stenmattan och berget sopades rent i syfte att fastställa om det fanns skålgropar eller ristningar. Inget av detta fanns på berget så Östergötlands länsmuseums anser att en fortsatt exploatering av denna del av området är möjlig ur arkeologisk synpunkt.

		3508		Ask		431-13014-05		422-3339-2005		UV Öst		Johan Stenvall		2005		051111-051115		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mellanneolitikum, bronsålder, förromersk järnålder		Stenyxa (knacksten), keramik, kvarts, bränd lera.		Med anledning av pendeltågsstation utfördes en förundersökning.

På en begränsad del av undersökningsområdets högsta punkt, alldeles intill Kimstadvägen, påträffades förhistoriska lämningar. Dessa utgjordes av 7 anläggningar/lager som förmodligen hör till en mindre huskonstruktion. Anläggningarna bestod av dels kulturlager, väggränna och/eller en större grop som hor till det eventuella husets inre begränsningar (cirka 5x3 m). I öster var konstruktionen nedgrävd till ett djup av minst 0,3 m och lagren ned mot botten var fyndförande (kvarts). Utanför konstruktionen fanns dels en yta med sot som kan vara en utdragen härd och dels ett par anläggningar med skärvsten som antingen är stolphål alternativt gropar.
Fynd gjordes av en slipad stenyxa (diabas) som sekundärt har använts som knacksten, flera bitar av förhistorisk keramik och bearbetad kvarts, allt påträffades inom den eventuella huskonstruktionen. Stenyxan tyder på en neolitisk datering men har sekundärt använts som knacksten varför en något yngre datering verkar rimlig. Keramiken och vissa bitar av kvartsen tyder snarare på en bronsåldersdatering alternativt äldre järnåldersdatering.

		3509		Kuddby, Ingelstad		431-16263-05		598/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051206-051206		arkeologisk förundersökning		gravfält, stensträng		true		järnålder				Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningsområdet utgörs av lerig åkermark som i söder avgränsas av ett dike. Söder om diket finns från ett smalt band med gräs och buskvegetation som sträcker sig fram till fastighetsgränsen mot Söverstad.
Sammanlagt öppnades tolv sökschakt med maskin inom det på kartan markerade partiet av åkermarken. Inga spår av fast fornlämning påträffades i sökschakten varför länsmuseet bedömer att nybyggnation kan tillåtas på åkermarken norr om diket. Den allra östligaste delen av åkern utgör dock ett undantag eftersom inga sökschakt öppnades där då ingen exploatering planerades i denna del.
I det smala bältet mellan åkermarken och fastighetsgränsen i sydväst påträffades två stensträngar vilka avgränsade en mindre stenröjd yta tolkad som fossil åker. Dessa stensträngar är inte tidigare registrerade i fornminnesregistret. Lämningarna berörs inte av en eventuell bebyggelse på den nutida åkermarken.

		3510		Ledberg		431-11935-05		421-3058-2005		Östergötlands länsmuseum		Fredrik Molin		2005, 2006		051213-060113		särskild utredning				true						Med anledning av planerad småhusbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Utredningen innefattade kart- och arkivstudier samt vidhängande fältinventering. I samband med fältinventeringen besiktades systematiskt samtliga trädfällen inom utredningsområdet. Inga provgropar grävdes p g a tjäle i marken.
Inom området ligger flera villatomter, f d torp och boställen vilka syns pä 1800-talets häradskarta. Inga synliga fornlämningar kunde konstateras.
Ett område föreslås omfattas av vidare arkeologisk utredning, etapp 2, utifrån topografiska samt geologiska förutsättningar. Området runt tidigare torpen St. Lundstorp samt Smedstorp, idag kallat Lustigtorp, Smedstugan samt Svängen, utgör en sandig höjdrygg som flackar ut mot N och V. Ät Ö angränsar höjden till en våtmark. Området bedöms som ett allmänt bra presumtivt förhistoriskt boplatsområde, särskilt med hänseende till lämningar från äldre stenålder.

		3511		Mantorp, Mjölby				421-410-2005		UV Öst		Pia Nilsson		2005		050210-050210		särskild utredning		kyrka/kapell, runristning, minnessten, gravfält, grav, Fornlämningsliknande bildning, väg, bytomt/gårdstomt		true		yngre järnålder, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av detaljplanearbete utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Efter genomförd arkeologisk utredning bedömer Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att den planerade exploateringen inom Parkvägenområdet i Mantorp inte riskerar konflikt med lagskyddade fornlämningar.
Sörbyområdet är dock mycket känsligt, här berörs en sammanhängande miljö (område Mjölby K51 i Länsstyrelsens kulturminnesprogram) med Sörby gamla kyrkplats med kyrkogård, Sörbys medeltida (delvis övergivna) bytomt, förhistoriska gravar och gravfält, en sträcka av den minst medeltida landsvägen mellan Linköping och Eksjö samt flera områden där sannolikheten för fornlämningar under mark bedöms vara stor. Inom Sörbyområdet föreslås fortsatta arkeologiska åtgärder inför en eventuell exploatering. Sörbyområdet innehåller följande fornlämningar/kulturlämningar:
Mjölby 43:1, Sörby gamla kyrkoplats, runsten och minnessten
Mjölby 44:1, Gravfält
Mjölby 57:1. Naturbildning
Mjölby 58:1. 1 hög och 1 borttagen hög
Mjölby 92:1. Naturbildning
UV 13. Del av landsvägen mellan Linköping och Eksjö (1722)
UV 14. Sörby gamla bytomt
Objekt 1. Sammanhängande gott topografiskt grav/boplatsläge
Objekt 2. Sammanhängande gott topografiskt grav/bopiatsläge
Objekt 3. Sammanhängande gott topografiskt grav/boplatsläge

		3512		Lundby Backgård		431-15172-04		625/04		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		050414-050414		särskild utredning				true						Med anledning av ny detaljplan utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Området har tidigare varit föremål för en utredning, etapp l. Totalt öppnades 19 sökschakt upp med en sammanlagd längd på ca 200 meter. Schaktens bredd var 1,50 meter.
I utredningsområdets nordvästra del finns störningar i form av vattenledningar. Förutom dessa påträrffades sentida utfyllnadsmassor i form av stenkross och matjordlager med tegel, betong och järnskrot. I denna del av utredningsområdet planeras det att anläggas en cykelväg. Därför schaktades det endast till ca 0,6 meter djup. Eventuella medeltida kulturlager kan därför finnas kvar inom området men med tanke raserings/utfyllnadsmassornas tjocklek anser Östergötlands länsmuseum att planerad exploatering kan ske utan ytterligare arkeologiska insatser. Den största delen av utredningsområdet utgjordes av åkermark/vall. Här planeras villabebyggelse. Matjordslagret var ca 0,30 meter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Östergötlands länsmuseum bedömer att ytterligare arkeologiska åtgärder inte är nödvändiga. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		3513		Hulterstad		431-4609-05		422-1209-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050502-050502		arkeologisk förundersökning		fornborg		true						Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Den syd- och västsluttande åkermarken bedömdes vara ett gynnsamt läge för förhistorisk boplatser, genom närheten skålgropslokaler och fornborg, och närområdets järnålderspräglade fornlämningsmiljö.
Inga anläggningar som motiverar fortsatta åtgärder påträffades. 2 mycket diffusa mörkfärgningar påträffades i ett av schakten. Sannolikt var dessa spår av rotbrand. Enstaka skärvsten påträffades i ett par av schakten. Inga fynd.

		3514		Offerby, Ervasteby		431-16791-04		421-4023-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050509-050509		särskild utredning		boplats		true		odaterat		kvarts, slagg		Med anledning av ombyggnad av ledningsnät utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

De planerade arbetena skedde i anslutning till fornlämning och lämpliga boplatslägen.
Av de ursprungligen 4 objekten som valdes ut blev bara 2 föremål för sökschaktgrävning. På två objekt skulle kabeln endast plöjas ned, varför ingreppen bedömdes som så små att arkeologisk åtgärd en var nödvändig. Sökschaktgrävning skedde på följande objekt:
Objekt II (i närheten av Motala 176:1). I ett långt smalt schakt påträffades 8 anläggningar i form av stolphål, gropar och stenpackningar (ev äldre väg). Fynd av keramik, bearb kvarts, slagg. Lämningar representerar en boplats som ev begränsar sig till en ca 120x30 m st platå V om väg. Boplatsen representerar ev en yngre förhistorisk fas än stenålderslämningarna vid Motala 176:1. De påträffade lämningarna undersöktes då kabelsträckningen ej kunde förläggas på annat ställe.
Objekt IV - Fornlämning påträffades ej inom området.

		3515		Brunnsviksgatan, Kummeltrappan		431-6451-05		251/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050525-050525		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av schaktningsarbeten för fjärrvärmenedläggning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen utfördes i form av antikvarisk kontroll av redan grävda schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Sammantaget anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med fjärrvärmenedläggning längs aktuella gator kan utföras som planerat.

		3516		Hulterstad, Grytmålen		431-6349-05		246/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050602-050602		arkeologisk förundersökning		vägbank		true						Med anledning av nedgrävning av ny högspänningskabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Totalt berördes en sträcka på ca 1,6 km av grävningsarbeten för elkabeln. På en ca 300 m lång sträcka genomfördes schaktning för högspänningskabel i betes- och åkermark, resten av arbetet kom att ske i vägkant.
Den arkeologiska förundersökningen utfördes längs valda delar av den sträcka som löpte genom betes- och åkermark. Totalt öppnades 7 schakt med en sammanlagd längd av ca 25 m. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i dessa och ingen sedan tidigare känd fornlämning kom att beröras av markingreppen. Längs en kortare sträcka skedde grävning för jordkabeln på vägbank tillhörande den gamla landvägssträckningen. Detta bedömdes vara nödvändigt eftersom någon alternativ sträckning inte kunde fastställas på grund av den omgivande terrängen. En stor del av den nämnda vägbanken berördes dock inte av markingreppen.

		3517		Finnstugan		431-7954-05		318/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050621-050622		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		nyare tid		järn, eternitplatta, keramik (flintgods)		Med anledning av schaktning för utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Längden på schaktet var 93,5 m, bredd ca 1,3 m och djupet varierade mellan 0,75 och 1,2 m. Schaktet anslöt till befintlig fjärrvärmeledning och sträckte sig till daghemsbyggnaden på området.
Längs hela sträckan fanns ca 0,35 m påförda massor, under asfalt grus och på ytor av gräsmattor matjord. Under detta fanns längs stora delar av schaktsträckan ett odlingslager, med en tjocklek av ca 0,15 m.
Några konstruktioner och anläggningar påträffades. Alla av troligt sentida datum. En husgrund med mycket stora huggna fyrkantiga stenar fanns längs schaktet söder om Skolgränd. Husgrundens längd ca 11 m. På ekonomiska kartan över Mjölby från 1948 fanns på platsen en byggnad som överensstämmer med läget för husgrunden. Ett stenskott stolphål med fynd av ett järnföremål påträffades i närheten av husgrunden. Ett kulturlager av sentida, troligen industriell karaktär fanns närmare daghemsbyggnaden. Dessutom fanns en nedgrävning som hör till en VA-ledning. Sentida fynd, såsom eternitplatta och flintgods fanns i VA-nedgrävningen.

		3518		Egebygatan, Mjölby kyrkogård		431-12286-05		453/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050912-051013		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av schaktningar för ett nytt fjärrvärmenät utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Arbetet genomfördes bl a i direkt anslutning till Mjölby 214:1, en stensättning. Inga spår av fast fornlämning påträffades förutom de kända fornlämningar som schaktet passerade intill.

		3519		Offerby		431-12100-04		494/04		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2004		041222-041222		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation av elnät utfördes en arkeologisk utredning.

Elledningen har en längd av ca 1300 meter. Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning.
Med en bredd av 0,5 meter öppnades 15 schakt om totalt 229 löpmeter, på valda delar av exploateringssträckan. Vid undersökningen påträffades två diffusa mörkfärgningar. Mörkfärgningarna undersöktes och dokumenterads på plats. Båda mörkfärgningarna bedömdes ha naturligt ursprung. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3520		Skomakaregatan, Chamberts plats		431-4952-03		634/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031027-031029		arkeologisk efterundersökning		stadslager		true		nyare tid		ugnskakel, glas, keramik (fajans/porslin, yngre rödgods), lump, kritpipa		Med anledning av schaktning för gatuombyggnad utfördes en efterundersökning, då ombyggnaden överstigit det av länsstyrelsen villkorade djupet av 0,7 m. Härvid framträdde anläggningar som av arbetsföretaget bedömdes kunna utgöra fornlämningar, varför kontakt togs med antikvarisk personal.
Inom en 28 m2 stor yta dokumenterades kulturlager och ett tiotal anläggningarna. Anläggningarna utgjordes av minst 8 st rundade laggade träkar, ca 0,9 m i diameter, samt 3 st fyrkantiga timrade bingar, ca 0,7 x 0,7 m, nedgrävda tillsammans. Uppåt var anläggningarna bevarade till en höjd av 0,6 m över sin botten, därefter avgrävda/nedbrutna. Samtliga anläggningar hade en likartad fyllning, vilken bestod av ett tunt lager rödbrun ävja som inte säkert kunde identifieras, men som delvis innehöll träflis och bark. Därpå följde merparten av fyllningen vilken kan betecknas som avfallsmaterial i form av fragmenterat ugnskakel, glas, fajans/porslin, yngre rödgods, lump mm.

		3521		Kanontorget		431-14839-04		422-3789-2004		UV Öst		Pär Karlsson		2005		050101-051001		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av uppförande av pumpanläggning utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat.

		3522		Normlösa		431-16299-04		638/04		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson, Rickard Lindberg		2005		050112-050113		särskild utredning		väg		true						Med anledning av planerad villabyggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.

Totalt togs 46 sökschakt upp med en sammanlagd längd på ca 660 meter. Schaktens bredd var 1,80 och 2,40 meter. De centrala delarna av utredningsområdet var skadat av en grustäkt.
Av det äldre kartmaterialet framgår att vägen mot Herrberga tidigare gått över området. Rester av vägen hittades i ett par schakt i form av jordlager med tegel och stenflis. Dessutom påträffades två mörkfärgningar som undersöktes och dokumenterades samt två stolphål som bedömdes vara recenta. De odlingslager som registrerats vid en kabeldragning i början av 1990-talet påträffades i ett fåtal schakt. De var mycket diffusa och inga daterande fynd hittades.
Östergötlands länsmuseum anser att det planerade arbetet kan utföras utan ytterligare arkeologiska insatser. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		3523		Händelö		431-566-05		2/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050329-050330		särskild utredning		färdväg, bytomt/gårdstomt		true						Med anledning planerad logistikbyggnad utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Exploateringsområdet tangerar Sankt Johannes 84:1, Melby bytomt. Genom utredningsområdet och fram till bytomten löper en färdväg, (Sankt Johannes 138:1). Vägen påvisades i en tidigare utförd utredning, etapp l (ÖLM rapport 78:2003). Den nu aktuella utredningen koncentrerades till områdets norra och nordvästra del.
Målet med utredningen var att kartera och eventuellt datera färdvägen, och klargöra om bytomten sträcker sig till det nu aktuella området.
Vid utredningen öppnades 3 sektioner på valda delar av vägen. Sektionerna ritades, dock hittades inget kol till datering. Färdvägens sträckning mättes in med DGPS. Ett schakt öppnades i den del av exploateringsområdet som gränsar upp mot bytomten. Inga fornlämningar påträffades.

		3524		Normlösa, Torpa		431-7276-04		388/04		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050330-050330		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av avstyckning av tomter utfördes en förundersökning.
Området var ca 4500 m2. Den aktuella ytan utgjordes av betesmark och vid undersökningen drogs ett antal schakt med en sammanlagd längd av 190 m. Inget av arkeologiskt intresse.

		3525		Kvarteret Markattan		431-5054-05		422-1324-2005		UV Öst		Pär Karlsson		2005		050401-050430		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av belysningsstolpar utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades välbevarade stratifierade kulturlager från tidigmodern stadsgårdsmiljö.

		3526		Gamla Rådstugatan		431-3679-05		422-1172-2005		UV Öst		Pär Karlsson		2005		050401-050531		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av fjärrvärmeschakt utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse.

		3527		Holmen		431-6886-05		297/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050518, 050531		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		järn		Med anledning av schaktning för en gångkulvert utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Storleken på schaktet var ca 33 x 7 m. Djupet uppgick till ca 5 m. Vid tillfallet för första undersökningsdagen hade mer än halva schaktet grävts. Till stor del bestod fyllningen av recenta byggnads- och fyllningsmassor. Endast inom ett område syntes intakta lager i profilen. Humösa lager varvade med lerlager och lager som till stor del bestod av rostigt järn. Även sot förekom i en del lager. Då dessa lager enbart syntes i schaktväggen, bestämdes att ovanliggande kablar skulle friläggas och utfyllnadslager tas bort. Det visade sig att dessa lager endast hade en utsträckning på drygt en meter och en total tjocklek av ca 0,1 m och låg direkt under två järnrör. Lagren gick ej att gräva ovanifrån på grund av rasrisken, vilket medförde att lagren fick grävas med hjälp av grävmaskin från sidan. Lagren gick därför ej att separera. Endast fynd av två tunnare järnrör, en järnplåt och mindre järnfragment påträffades. Järnrören tyder på att lagren bör vara sentida.
I södra delen av schaktet syntes i schaktväggen en tegelmur, ca två meter under dagens markyta. Muren gick ej att undersöka på grund av sitt otillgängliga läge ca 2,5 - 3 meter över schaktbotten och med raseringsbenägna schaktväggar. Huruvida tegelmuren ingått i byggnadens väggar eller i källarmuren gick ej att utröna endast genom okulär besiktning.

		3528		kvarteret Backen, Kopparkypen, Bergskvadranten		431-1184-05		422-1947-2005		UV Öst		Pär Karlsson		2005		050808-050908		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av projektering inför bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning, del 1.
Vid undersökningen påträffades kulturlager och konstruktioner.

		3529		Agetomta		431-11443-05		422-2993-2005		UV Öst		Christina Helander		2005		050905-050906		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik, bränt ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes i närheten av Styrstad 133:1, uppgift om ett gravfält.
Ytan var indelat i tre områden. Dessa var ungefärligt utmärkta och inte direkt på tidigare anvisad plats. Sökschakt togs också, efter överenskommelse, utanför de tre områdena med tanke på senare schakt för el, vatten, tele mm och försök gjordes till att avgränsa gravfältet.
Inom området påträffades ett sönderplöjt gravfält. Sannolikt ett flatmarksgravfält från tiden mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. 12 gravar, mest bottnar, 1 fynd av keramik samt brända ben påträffades.

		3530		Kvarteret Sällskapsdansen		431-10844-05		421-2969-2005		UV Öst		Per Nilsson		2005		051012-051014		särskild utredning				true						Med anledning av planerad industribebyggelse utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Utredningsområdet gränsar till två tidigare registrerade fornlämningar, Sankt Johannes 91:1 (skålgropslokal) och Sankt Johannes 120:1 (boplats).
I ett av schakten påträffades en övertäckt stenhäll. Hällen togs fram i sin helhet och rensades noga för att söka efter ev hällristningar/skålgropar, inga sådana stod dock att finna.
Inget av schakten innehöll något av arkeologiskt intresse och området var dessutom kraftigt stört av påförda raseringsmassor.

		3531		kvarteret Kåkenhus		431-10599-05		422-2967-2005		UV Öst		Pär Karlsson		2005		051107-051108		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Inget av arkeologiskt intresse.

		3532		Stortorp		431-7978-04		387/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040906-040907		särskild utredning		röjningsröseområde, fossil åkermark, hägnad, bytomt/gårdstomt		true		odaterat				Med anledning av ombyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning.

För en större del av sträckan byggdes befintlig luftledning om och en del stolpar byttes ut. På en total sträcka av 550 m schaktades för kabelförläggning under mark. Totalt omfattade utredningsområdet en sträcka av ca 1600 m med en bredd av ca 25 m. Utredningen utfördes genom arkiv- och kartstudier samt en besiktning i fält av området. Inom en mindre del av området utfördes en utredning etapp 2 i form av sökschaktsgrävning utmed ledningssträckningen.
Utmed den utredda sträckan observerades ett antal röjningsrösen, sammanhängande röjningsröseområden/fossil åkermark, stenhägnader och en torplämning. Genom kart- och arkivstudien kunde även en historisk bytomt definieras i anslutning till ledningssträckan.
Strax väster om Stortorps ladugård passerade den planerade ledningssträckningen en yta med röjningsrösen/fossil åkermark. Här togs tre sökschakt om totalt ca 25 löpmeter upp. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades.
Inom övriga delar av den planerade ledningssträckningen bedömdes inte fornlämningar komma att beröras av ledningsarbetet.

		3533		Vreta		431-3206-05		131/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050414-050414		arkeologisk förundersökning		boplats, skålgropar		true						Med anledning av schaktning för ny kabelförläggning utfördes en förundersökning.

Schaktdjupet var beräknad till ca 0,60 meter och bredden ca 0,50 meter. Den sammanlagda schaktsträckningen uppgick till ca 600 m. Den planerade schaktsträckningen passerade intill en skålgropslokal (Rystad 195:1). Ytterligare skålgropar fanns 100 till 200 meter söder om exploateringssträckan (Rystad 194:1 och 196:1).
Sydväst om skålgropslokalen öppnades ett schakt på ca 30 meter. I schaktet påträffades enstaka skärviga stenar. Nordöst om skålgropslokalen öppnades ett schakt på ca 65 meter. I schaktet påträffades en anläggning, tydligt avgränsad under ploglagret. Anläggningen var ca 4,5 meter bred och ca 1,1 meter djup. Fyllningen utgjordes av svartgrå, något sotig lera innehållande skärvsten. Anläggningen grävdes med maskin och dokumenterades. Dessutom tillvaratogs ett kolprov. Det gick inte, i fält, att konstatera om anläggningen var forntida eller om den var recent. Det kan likaväl röra sig om en större forntida grop eller en brunn som ett igenfyllt äldre dike.
Inga vidare arkeologiska åtgärder bedömdes vara nödvändiga.

		3534		Hårstorp		431-3440-05		128/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050426-050427		särskild utredning				true						Med anledning av planerad detaljplan utfördes en arkeologisk utredning.

Detaljplanen upprättades för att medge byggrätt för småindustri, handel och service. På en av tomterna planeras en ny brandstation att uppföras med byggstart den 1 augusti 2005. Området består av åkermark samt ett antal impediment. Genom området löper en väg kantad av en allé. Uppdragsgivare var Finspångs kommun. Utredningen utfördes i två etapper varav den första bestod av kart- och arkivstudier samt besiktning. Den andra etappen genomfördes som en sökschaktsundersökning. Sökschakten öppnades inom den yta som var avsedd för detaljplanen.
Vid den arkeologiska utredningen, etapp 1 konstaterades att inom den aktuella exploateringsplatsen inte fanns några registrerade fornlämningar men att ytan utgjorde ett lämpligt läge för boplats och/eller gravar. Vid utredningen, etapp 2, öppnades ett 40-tal sökschakt inom ytan för den tänkta exploateringen. I schakten påträffades inget av arkeologiskt intresse. Inom ramen för utredningen fotodokumenterades även allén.

		3535		Rappestad, Assedun, Malma		431-18096-04		421-4217-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050609-050609		särskild utredning		gravfält?, lösfynd		true		odaterat		bergart, kvarts, bränd lera		Med anledning av kabeldragning utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Fältarbetet skedde genom besiktningar, samt sökschaktgrävning. I sökschakten påträffades endast spridda lösfynd i form av bearbetad bergart och kvarts samt bränd lera. Ytterligare arkeologisk åtgärd bedömdes ej nödvändig längs med den planerade kabelsträckningen.
Vid fältarbetet iakttogs dock förmodade stensättningar invid sträckningen, på den NV-SÖ åsrygg som löper längs väg 1028. I hårt betade och hårt upptrampade hästhagar sågs ett tjugotal flacka förhöjningar med i ytan talrika stenar, vilka kan utgöra stensättningar i ett gravfält om ca 130x70 m invid ett mindre bergsparti. Området anmäls till fornminnesregistret för bevakningsskydd. Det förmodade gravfält används idag som hästhage, vilket kan medföra vissa skador på eventuella gravar.

		3536		Borghamn, Hansagården, Källstad, Hånger		431-259-05		24/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050608-050610, 050705		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av ombyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Ombyggnaden var del av en större upprustning av elnätet mellan Strå-Hansagården. Vid en arkeologisk utredning, etapp l, kunde sex objekt konstateras utmed sträckningen. Det var dessa objekt som var föremål för den arkeologiska utredningen, etapp 2. I utredningen ingick även en mindre sträcka i Källstads socken mellan Källstad och Hänger.
Objekt l, Rogslösa sn
Boplats- och gravläge. Topografiskt lämpligt läge vid Borghamn, intill Rogslösa 72:1 samt platsen för den nu mer borttagna fastigheten Ryd. 18 schakt öppnades om totalt ca 400 löpmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 2, Rogslösa sn
Boplats- och gravläge. Topografiskt lämpligt läge vid Freberga. Sju schakt
öppnades om totalt ca 115 löpmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 3, Rogslösa sn
Gravläge. Intill ett stort odlingsröse vid Åsby. Tre schakt öppnades om totalt ca 75 löpmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 4, Väversunda sn
Boplats- och gravläge. Topografiskt lämpligt läge mellan Djurkälla och Ombergsliden. Sex schakt öppnades om totalt ca 150 löpmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 5, Väversunda sn
Boplats- och gravläge. Topografiskt lämpligt läge intill Väversunda 14:1, 15:1, 18:1 och 42:1 i Tyskeryd. Tre schakt om totalt ca 100 löpmeter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt 6, Väversunda sn
Boplats- och gravläge. Topografiskt lämpligt läge och plats för borttagen fastighet strax norr om Hansagården. Fem schakt öppnades om totalt ca 110 löpmeter. En härd påträffades, från vilken ett kolprov tillvaratogs.
Källstad-Hånger, Källstads sn
Boplatsläge. Topografiskt lämpligt läge i närheten av Källstads 5:1 och 14:1. Ett schakt om 55 löpmeter öppnades. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

Efter utförda arkeologiska insatser anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med byggnationen av elnätet kan genomföras som planerat.

		3537		Ragnetorp, Gomma, Lundby, Össby		431-8547-05		351/05, 359/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050704-050902		arkeologisk förundersökning		fyndplats, boplats		true				tegel, järn, slagg		Med anledning av ombyggnation av elnätet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk.

Totalt berördes en sträcka på ca 13 km av det aktuella arbetet, varav ca 8 km omfattade nyschaktning för jordkabel. Längs en ca 4,6 km lång sträcka raserades befintlig luftledning. Schaktningsarbetena för jordkabeln utfördes utmed vägbank och i åker- och ängsmark.
Den antikvariska kontrollen utfördes på fyra ställen utmed schaktsträckan. Sydväst om Ragnetorp kring en mindre moränhöj d grävdes ett tiotal sökschakt. Endast naturliga jordlager påträffades. Ca 400 m sydöst om Gömma, intill Risinge 134:1, skedde en antikvarisk kontroll utmed den planerade kabelsträckningen i åkermark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Schaktsträckan passerade endast ert tiotal meter från den i fornminnesregistret registrerade fyndplatsen för en skafthålsyxa.
Längs en kortare sträcka söder om Lundby grävdes ett fåtal sökschakt. Den naturliga undergrunden utgjordes av lera och inget av arkeologiskt intresse påträffades. Vid Gömma utfördes omfattande schaktningar eftersom den planerade kabelsträckningen kom att ändras ett flertal gånger på grund av den omgivande topografin. Här påträffades i äldre åkermark en större sotig mörkfärgning innehållande brända ben, bränd lera och skärvsten. Ett stolphål och en ränna (?) påträffades även i samma område. Den tänkta kabelsträckningen justerades här om ett flertal gånger på grund av de arkeologiska lämningarna och eftersom berggrunden omöjliggjorde en kabelgrävning. Ett sentida lager innehållande tegel, järnfragment och slagg påträffades vid schaktning utefter väg i samma område.

		3538		Fålåsa, Vikingstad		431-19204-04		421-4551-2004		UV Öst		Glenn Johansson		2005		050720-050803		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält, boplats		true		äldre järnålder, odaterat		keramik, bränt ben		Med anledning av ny detaljplaneläggning utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 samt arkeologisk förundersökning.

Resultatet visar att arkeologiska lämningar förekommer inom såväl utrednings- som förundersökningsområdet.
Resultat:
Delområde 2 - arkeologisk utredning etapp 2 (Fålåsa 5:8).
Utredningsområdet omfattade drygt 80 000 m2 och utgjordes huvudsakligen av uppodlad åkermark. En mindre del av området bestod av berg i dagen och i anslutning fanns en gårdsplan samt två byggnader. Inom utredningsområdet drogs ca 50 sökschakt med grävmaskin och arkeologiska lämningar påträffades inom områdets högst belägna partier d.v.s. inom de södra och östra delarna. De påträffade anläggningarna koncentrerades till tre delområden inom det större utredningsområdet. Inom södra delen av utredningsområdet påträffades boplatsanläggningar i form av 20-tal stolphål, gropar samt härdar. Dock gjordes inga fynd av föremål, men anläggningarnas karaktär pekar mot en troligen datering till brons- eller järnålder. Sannolikt utgör de påträffade boplatslämningarna bara en del av en större boplats som sträcker mot väster och söder, utanför aktuellt exploateringsområde.
Området östra sida består av ett flackt och delvis bebyggt höjdläge som markerat sluttar ned mot väster. Koncentrerat till slänten påträffades stolphål och härdar, sammanlagt ett drygt tiotal, inga föremålsfynd gjordes. Anläggningarna är av förhistorisk karaktär och troligen boplatslämningar.
I utredningsområdets nordöstra hörn fanns ett bergsparti och omedelbart sydost om detta påträffades ett stort antal anläggningar. Anläggningarna utgjordes av enstaka härdar samt ett tretiotal stolphål. Inga föremålsfynd gjordes. Anläggningarna låg i botten av och täcktes av ett upp till 0,4 m tjockt, humöst och kulturpåverkat lager. En närmare datering av anläggningarna är komplicerad. Anläggningarna skulle kunna vara förhistoriska, samtidigt som det kraftigt kulturpåverkade lager till vilket de troligen ska kopplas ger intryck av en senare tid. Utifrån anläggningarnas och det kulturpåverkade lagrets karaktär, samt frånvaron av ett fyndmaterial, blir en datering till allt ifrån järnålder till medeltid fullt möjlig.
Resultat: Delområde 3 - arkeologisk förundersökning (Fålåsa 5:8).
Aktuellt förundersökningsområde låg i direkt anslutning till det synliga och registrerade gravfältet, Rappestad 17:1. Förundersökningsområdet tangerade gravfältet i tre väderstreck, mot väst, öst och norr. Vid förundersökningen drogs ca 20 schakt med grävmaskin och flertal anläggningar påträffades. Ett tiotal av de påträffade anläggningar undersöktes för hand. Den del av det registrerade gravfältet som låg i anslutning till aktuellt exploateringsområde utgjordes av ett bergimpediment med ett flertal synliga gravar. På två sidor om impedimentet, väster och öster om det, påträffades anläggningar. På impedimentets västra sida, endast ett tiotal meter från ett par synliga gravar, påträffades i åkermarken 4-5 delvis förstörda gravar (sannolikt stensättningar). Mycket av den sten som ursprungligen utgjort en del av gravkonstruktionen har i senare tid avlägsnats i samband med att marken brukats för jordbruk. Endast ett bottenskikt av sten återstår idag. Eventuellt kan dock begravningar finnas bevarade. Vid handrensning av en av stenpackningarna påträffades två bitar av bränt ben. Också på östra sidan av impedimentet hittades ett flertal anläggningar. Anläggningarna på den östra sidan var dock av en annan karaktär. Karaktäristiskt för anläggningarna på denna sida var att de i stor utsträckning bestod av härdgropar/kokgropar. Sammanlagt påträffades närmare ett tiotal, meterstora härdgropar/kokgropar i anslutning till gravfältet. Tillsammans med härd/kokgroparna påträffades även tre packningar med sten, konstruktionerna var runda/rundovala och ca 3-4 m i diameter. Två av dem undersöktes delvis vid förundersökningen och troligen utgörs de ej av gravar. Sannolikt bör dessa, liksom härd/kokgroparna sättas i samband med aktiviteter kopplade till gravfältet. En bit förhistorisk keramik hittades vid undersökningen av området öster om impedimentet.
Sammanfattning:
Inom utredningsområdet påträffades inom tre mindre delområden relativt omfattande boplatslämningar i form av stolphål, härdar och gropar.
Inom förundersökningsområdet påträffades dels rester av 4-5 gravar, troligen stensättningar, samt härd/kokgropar och stenpackningar. Fynd av keramik och brända ben gjordes.

		3539		Staby		431-8240-05		421-2272-2005		UV Öst		Christina Helander		2005		050919-050922		särskild utredning				true						Med anledning av detaljplaneprogram utfördes en utredning.
Vid undersökningen drogs 31 sökschakt med en bredd av 1,5 meter i åkermark. Marken utgjordes av en homogen brungrå lera med enstaka partier av sand och morän. I åkerjorden fanns endast sentida material i form av porslin, tegelbitar, plats, glas. Ett litet, mycket begränsat möjligt odlingslager kunde konstateras, men i övrigt påträffades inga lämningar eller fynd av arkeologiskt intresse.

		3540		Östermalmsvägen, Grossvadsvägen		431-8373-05		334/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050926-050928		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för katodiskt korrosionsskydd utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Totalt berördes en sträcka på ca 300 m av det aktuella arbetet. Den planerade schaktningen utfördes bland bebyggelse utmed Östermalmsvägen och i ett mindre grönområde utmed Grosvadsvägen.
I korsningen mellan Östermalmsvägen och Grosvadsvägen har tidigare enligt uppgift en stenyxa upphittats. Fyndplatsen är inte införd i fornminnesregistret men finns med på en uppteckning av upphittade stenyxor i Finspång med omnejd som förvaras på Östergötlands länsmuseum (nr 398).
Den antikvariska kontrollen skedde i huvudsak längs sträckan utmed Grosvadsvägen. Längs Östermalmsvägen kontrollerades en del öppnade mindre ytor. Enbart uppfyllda massor och recent material kunde här iakttas. Utmed Grosvadsvägen kontrollerades en ca 130 m lång sträcka. Även här påträffades uppfyllda massor och ställvis naturliga jordlager. Ett sentida stolphål efter en äldre telestolpe påträffades där rester efter stolpen hittades. En recent grop innehållande tegel, porslin och glas påträffades även i schaktet. Ingen kulturpåverkan i form av förhistoriska lämningar kunde iakttas.

		3541		Hag, Bankeberg		431-15485-05		567/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		051110-051110		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält		true						Med anledning av schaktningsarbete för telekabel till befintlig 3G-mast utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den planerade sträckan var totalt ca 600 m.
Den planerade schaktsträckan berörde områden med undersökta och borttagna gravar (Rappestad 21:1 och 22:1). En stor del av sträckan gick även över en höjdplatå, som bedömdes vara potentiellt fornlämningsläge. Kabelsträckan flyttades därför ca 50 m längre söderut; kabeln förläggs istället i en kort, övergiven vägsträckning som sannolikt brukats som ersättningsväg när E4:an byggdes om till motorväg. Vägsträckningen är nu övervuxen av tallplantor, och används som ridstig. Vid Västerlösavägen och fram till 3G-masten förläggs kabeln i vägslänt och intill befintligt elkabelschakt.
Fem sökschakt på sammanlagt 70 m togs upp längs den nya kabelsträckningen. Materialet var blandat (grus, sand, sten) och gav ett omrört intryck. Inget av arkeologiskt intresse noterades.
Efter att sträckan för schaktningen har ändrats anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med telekabelnedläggningen till 3G-masten kan utföras som planerat.

		3542		Åsdymlingen		431-5680-03		181/03		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2003		030526-030616		särskild utredning				true				fönsterglas, tegel,  järnskrot		Med anledning av gång och cykelväg utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.
I närområdet för arbetsföretaget finns flera registrerade fornlämningar. Dessa utgörs av gravar och gravfält (Slaka 49:1, 50:1, 68:1, 69:1, 70:1, 71:1, 197), boplats (Slaka 220:3, 255:1), men även historiska lämningar finns i området (Slaka 219:1, 220:1 & 2). Gravarna utgörs företrädesvis av resta stenar, domarringar och stensättningar. Även flatmarksgravar har tidigare påträffats inom området. Boplatslämningarna är delvis undersökta, men är inte med säkerhet avgränsade. Möjligheten att i samband med den arkeologiska utredningen påträffa dold fornlämningar bedömdes som mycket stor.
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa huruvida fast fornlämning riskerade att beröras av det planerade arbetsföretaget.
Den arkeologiska utredningen kom att genomföras så att inledningsvis utfördes en kart- och arkivgenomgång med efterföljande inventering av sträckan. Därefter kom sträckan att sökschaktas med maskin på utvalda platser i syfte att konstatera eventuell förekomst av dold fornlämning.
Inga fornlämningar kunde med säkerhet konstateras. Enligt äldre kartmaterial har aktuellt område varit odlad. De fynd som framkom var dock av sentida karaktär och marken uppvisade tydliga spår efter sentida verksamhet.

		3543		Lambohov		431-9410-03		421-2006-2003		UV Öst		Katarina Österström		2003		031014-031021		särskild utredning		by/gårdstomt, boplats		true						Med anledning av småhusbebyggelse utfördes en utredning.

Objekt 11
Slestad by är omnämnd första gången 1336. Idag ligger Slestad gård i krönläge. Strax söder om gården löper en körväg i Ö-V riktning. Vägen finns med på 1776 års karta. Området mellan gårdsläget/bytomten och vägen var förstört av gamla, nu rivna byggnader och andra markingrepp som ägt rum under årens lopp.
Marken söder om vägen och Slestad gård är idag till största delen åkermark. Åkern utgörs av en platå och en svag sydsluttning. Totalt öppnades 44 sökschakt, en total längd av 575 löpmeter. Sökschakten drogs främst på platån samt på de svaga sluttningarna. Även på de lägsta punkterna ner mot Bygdegatan drogs ett flertal sökschakt. Då dessa var tomma på anläggningar och övrig yta var sämre topografiskt sett lades inga fler schakt mot den sydöstra delen av objekt II.
I den nordvästra delen av åkern hittades en grop (A302). Åkern begränsades i väster av ytterligare en körväg, vilken tidigare har löpt mellan Slestad och Stora Aska, och ett parti med berg i dagen. På sydsluttningen av denna bergsklack hittades en härd (A 201). Den västra delen av området, mellan bergsklacken och nuvarande villabebyggelsen var kraftigt störd av äldre lagårdsbyggnader (nu rivna) och av upplagda schaktmassor i samband med byggnationen av villaområdet.
Öster om Slestads gård hittades en stenpackning (A 329). Packningen bestod av ett skikt stenar och är troligen rester av ett röjningsröse. Eftersom det finns muntliga uppgifter om förstörda stensättningar i samband med Landbogatans tillkomst drogs flera sökschakt innanför bullervallen. Inga fornlämningar påträffades.
I övriga delar av åkermarken påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Objekt III
Området söder om Bygdegatan består huvudsakligen av åkermark med skogsklädda impediment. Längst i söder avgränsas området av ett skog- och bergsparti med flera kända fornlämningar såsom gravar och stensträngar. Söder om detta skogsparti undersöktes en boplats under november månad år 2002 (Molin 2003).
Totalt öppnades 50 schakt av en längd på 623 löpmeter. Schakten förlades främst i anslutning till impedimenten. I den sydvästra delen av området, nära en cykelväg, hittades ett stenskott stolphål och en sotig mörkfärgning. Flera sökschakt togs upp runt dessa men inga fler anläggningar påträffades.
Enligt äldre kartor ska en körväg ha korsat området i östvästlig riktning. Vägen återfanns inte.
Med tanke på att de anläggningar som framkom var så få och låg i annars förstörda partier bedömer Riksantikvarieämbetet, UV Öst, att inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs.

		3544		Follingegatan, Nunnestigen, V Kyrkogatan		431-8205-04		399/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040507-040511		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		tegelkross, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av ledningsarbeten för VA utfördes en antikvarisk kontroll.

Följande platser var föremål för antikvarisk kontroll: l. Nunnestigen, där en ledning för dagvatten drogs ner mot Vretavägen; 2. Västra Kyrkogatan, där en vattenservis byttes ut; 3. Follingegatan, där en vattenservis byttes ut.
Plats 1 omfattade ett schakt om ca 75 löpmeter med en bredd av ca 0,5 m och ett djupa av ca 0,7 m. Vid plats 3 och 4 utfördes markingreppen inom ramen för tidigare utförda ledningsschakt. Markingreppen här uppskattas till ca 12 m2 med ett djup av ca 1,6 m.
Inom ledningsschaktet vid plats l påträffades indikationer på att området tidigare utgjort åkermark. I ploglagret fanns en mindre inblandning av "kulturkomponenter" i form av träkol, tegelkross, kalkprickar samt något enstaka fragment yngre rödgods. Nedåt sluttningen, mot nordost, övergick marken till fuktig torvmark.
Vid plats 2 och 3 kom markingreppen att beröra omrörda kulturlager, vilka redeponerats vid markingrepp i modern tid.

		3545		Tivoliängen		431-7667-04		490/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040519-040527		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid		Rivningsmassor, hushållsavfall, verkstadsavfall		Med anledning av ledningsarbeten för VA utfördes en antikvarisk kontroll.

Ledningsschaktet omfattade en sträcka av 230 löpmeter med en bredd av ca 1,2 m och ett djup ned till 2,0 m.
Tivoliängen utgörs av en plan gräsbevuxen slätt. Inom norra delen av denna ligger en ca 450 x 280 m stor platåliknande förhöjning. Generellt inom ledningsschaktet utgjordes jordmånen under grästorven av homogen sandmylla. Schaktet löpte över södra delen av den platåliknande förhöjningen som där bestod av påförda massor. Dessa kan inte tolkas annat än som en tidigare soptipp till Skänninge.

		3546		Ånväga		431-1461-04		598/04		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2004		041215-041215		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av byggnation av enfamiljshus, ny tillfartsväg och el- och teleledningar utfördes en förundersökning.
I nära anslutning till den planerade byggnationstomten finns ett flertal kända fornlämningar. Dessa utgörs av en runsten och ett gravfält som består av 21 runda stensättningar och en rest sten(?). Vidare finns i närområdet uppgifter om flera fornlämningar vilka troligen har skadats eller försvunnit i samband med täktverksamhet eller odling. Hit räknas ett borttaget odlingsröse och uppgift om ett borttaget gravfält bestående av sju gravanläggningar. Gravfältet finns omnämnt i F. Nibbeblads sockeninventering från 1930. Även C. F. Nordenskjöld omnämner gravfältet 1871.
Inom den åkermark som byggnationstomten är planerad finns Skeda 128:1 som utgörs av en tidigare plats för gravar. Enligt Nibbelblads sockeninventering skall det ha legat två stycken jordblandade rösen eller odlingsrösen här.
I samband med förundersökningen inom byggnadstomten och ut med tillfartsvägens tänkta sträckning upptogs totalt 25 st sökschakt med hjälp av en hjulburen grävmaskin. Totalt intensivundersöktes ca 75 löpmeter. Vid tomtens södra kant påträffades en härdbotten, ca l x 0,5 m stor. Tomtgränsen justerades norr ut, varför härden kvarligger utanför byggnadstomten.
Tillfartsvägens sträckning justerades så att runstenen (Skeda 7:1) inte kommer att beröras av byggnationen av vägen.
Sträckningen för den planerade eldragningen till byggnadstomten sökschaktades och inga ytterligare fornlämningar påträffades.
Det arkeologiska arbetet är därmed avslutat.

		3547		Vistenagatan, Gröngatan				141/05		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		2005		050308-050308		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av akut vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Vistenagatan var under medeltiden utfart mot St Olofs kloster (endast ca 30 m bort på andra sidan järnvägen) och de nyupptäckta hantverksområdet vid Skänninge kriminalvårdsanstalt längre bort. Tidigare undersökningar har visat att gatan till största delen är uppgrävd för VA, el. tele. dagvatten mm.
I det 8 x 3 m stora schakt som grävdes för att täta läckan påträffades intakta kulturlager på en 2,5 m bred sträcka i schaktets nordligaste utkant. Lagren var 0,45-0,65 m tjocka. Överst låg ett 0,2 m tjockt lager innehållande kalkbruk, tegelflis mm, vilket möjligen kan härröra från rivningen av klostret, eller ha lagts dit som dränering av gatan. Lagret var fruset och kunde inte analyseras närmare. Under detta fanns ett 0,2-0,4 m tjockt sandigt kulturlager med inslag av kol och sotlinser. Lagret hade en vågig botten, vilket tyder på att marken ursprungligen använts för så kallade ryggade åkrar, en vanlig odlingsform under medeltiden.
Under kulturlagret vidtog gul orörd sand, i väster med inslag av torvrester.

		3548		Skänninge				421-823-2005		UV Öst		Lars Z Larsson		2005		050331-050331		särskild utredning		fossil åker		true		nyare tid				Med anledning av ombyggnation av idrottsplats utfördes en utredning etapp 1.
Inga fasta fornlämningar kunde påvisar. Inom området finns Skänninge 42:1, sentida åkrar.

		3549		Strå, Herrestad Storgård, Borghamn		431-259-05		24/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		5 dagar 2005		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		bytomt/gårstomt, boplats		true				tegel, bränt ben		Med anledning av ombyggnad av elnät utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2, samt arkeologisk förundersökning.
Följande områden längs den planerade schaktsträckan för jordkabel har blivit föremål för arkeologisk utredning, etapp 2 respektive förundersökning:

1. Strå kyrka/Strå gamla bytomt-arkeologisk förundersökning.
Sex schakt på sammanlagt 180 m togs upp med grävmaskin längs med den planerade sträckan för jordkabel. Inslag av skärvsten och tegel. Två härdar påträffades, från vilka kolprov för 14C-analys togs.
2. Kalvestad, Strå sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Fem schakt på sammanlagt 150m togs upp. Inslag av skärvsten. I ett schakt påträffades svagt sotigt, fyndtomt lager på ca 0,2 m djup.
3. Prästtorp 1:1, Åkermark, Strå sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Tre schakt på sammanlagt 80 m togs upp. Enstaka skärvig sten i åkerytan. I övrigt inget av arkeologiskt intresse.
4. Svälinge, Strå/Herrrestad sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Fem schakt på sammanlagt 140 m togs upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
5. Herrestad bytomt-arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktningen för jordkabel genom Herrestad by övervakades. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
6. Husberga, Herrestad sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Fem schakt på sammanlagt 120 m togs upp. Mörkt lerigt lager påträffades under matjorden i ett schakt. I det mörka lagret påträffades ett fragment av bränt ben. I annat schakt påträffades en härd, från vilken kolprov togs.
7. Valla, Källstad sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Fyra schakt på sammanlagt 130 m togs upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
8. Yxstad, Källstad sn-arkeologisk utredning, etapp 2.
Två schakt på sammanlagt 70 m togs upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
9. Bårstad gårdstomt. Rogslösa sn-arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktningen för jordkabel intill Bårstad gårdstomt övervakades. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Raseringen av befintlig luftledning bedöms ej beröra fornlämningar. Efter utförda arkeologiska insatser anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med ombyggnad och rasering av elnät kan genomföras som planerat.

		3550		Hostpitalsgatan		431-1561-03		482/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050426-050510		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Hantverksavfall i form av skomakeri/läderhantverk i form av skaft till redskap, pliggar, läderspill, avsågade ben, keramik (stengods), läder, spikar, dymlingar, animalieben, nötskal, slagg		Med anledning av schaktningar för VA-anslutning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Denna berörde en sträcka på ca tolv löpmeter centralt inom Söderköpings medeltida stadsområde.
På den intilliggande fastigheten, kv Hertigen 3, finns 3,5 m tjocka kulturlager dokumenterade under ca 0,7 m påförda massor. De äldsta lämningarna inne i kvarteret är daterade till senare delen av vikingatiden. För att undvika att skada de äldsta kulturlagren i gatan förlades ledningen så högt som möjligt med tanke på anslutningen till befintlig VA. Dessutom återfylldes schaktet med de uppgrävda massorna.
Vid förundersökningen i Hospitalsgatan konstaterades att flera välbevarade gatunivåer fanns i den aktuella sträckningen. Schaktet grävdes endast till 1,4-1,7 m djup och på det partiet påträffades fyra nivåer med träkavelbelagda gator. Över kavelbroarna fanns två nivåer med risbäddar under sättsandlager med fragmentariskt bevarade stenläggningar.
Gatan benämndes tidigare Skomakaregatan och de fynd som gjordes i fyllningarna mellan gatunivåerna visade sig till största delen utgöras av avfallsmassor från de skomakerier som fanns längs gatan under medeltiden. Avfallet har nyttjats som utjämnande underlag för kavelbroläggningarna. Även avfall från benhantverk påträffades i fyllningarna mellan gatunivåerna.

		3551		Tornby		431-519-05		97/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050516-050516		arkeologisk förundersökning		Fornlämningsliknande lämning		true						Med anledning av planerat enfamiljshus utfördes en arkeologisk förundersökning.

På tomten fanns en stensättningsliknade lämning. Stensättningen beskrevs vid inventeringen 1980 som sex till sju meter i diameter, övertorvad med enstaka stenar i ytan. Det konstateras då även att det kunde röra sig om en sentida jordhög.
I fält kunde inte något spår av stensättning konstateras ovan mark. Vid förundersökning öppnades sex schakt på platsen. I dessa konstaterades sentida fyllnadsmassor med sten, lera, tegel och trädstubbar. Mäktigheten uppgick som mest till 1,0 meter och som minst till 0,5 meter. Under fyllnadsmassorna påträffades sand. Inga spår av den stensättningsliknade lämningen kunde återfinnas. Fyllnadsmassorna kom enligt markägaren från när Ljunga samhälle byggdes under mitten på 1900-talet. Ljunga ligger ca 600 meter från den nu aktuella undersökningsytan. Utifrån den omgivande topografin och fyllnadsmassornas mäktighet bör exploateringsytan först ha schaktats ur innan den sedan har fyllts upp med massor. Därför är det sannolikt att den stensättningsliknade lämningen var en sentida jordhög. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3552		Slaka, Skeda Udde		431-7583-05		422-2066-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005				särskild utredning		plats med tradition, torp, boplats, byggnad, bytomt/gårdstomt, milstolpe, runristning, gravfält, grav, husgrund		true						Med anledning av nedgrävning av elkabel och rasering av luftledning utfördes en utredning etapp 1.

Slaka 197:2
"Galgbacken"
Slaka 197:2 är den plats där enligt traditionen traktens galgbacke har varit placerad. Enligt äldre uppgifter ska även en begravning med svärd ha påträffats här (Slaka 197:1).
Sträckningen påbörjas utanför "Galgbacken" och ska i närområdet placeras i en igenvuxen åker. UV Öst bedömer därför att fast fornlämning ej berörs.
Slaka 219:1, 220:1-3 
Boplatser och torplämningar
Vid en tidigare utredning i området kring Slaka samhälle har en sammanställning av tidigare arkeologiska undersökningar, potentiella områden med fornlämningar och områden som inte är lämpliga fornlämningsmiljöer genomförts. Bland dessa finns boplatser, vilka har undersökts arkeologiskt och tagits bort, se Lundqvist 2003 för resultat. Enligt äldre kartor har här även tidigare funnits torp.
Här planeras kabeln att placeras inom ett område med en undersökt och borttagen boplats. Torplämningarna berörs ej. UV Öst bedömer att därför att fast fornlämning ej berörs.
Skeda 64:1
Profan byggnad och bytomt
Den profana byggnaden, en envånings manbyggnad, ligger inom tomten Skedagården. Byn Skeda finns omnämnd redan 1302 och dess utbredning är inritad enligt Lundqvist 2003 (Rapport UV Öst 2003:47), men den har inget RAÄ-nummer. Inga arkeologiska undersökningar har genomförts för att bestämma utbredningen av bytomten.
Den profana byggnaden påverkas inte av exploateringen. Utbredningen av bytomten är inte klarlagd, och kabelns planerade placering kan möjligtvis korsa bytomten. I samråd med Annika Toll, Länsstyrelsen, bedöms att en nedplöjning av kabeln gör minsta möjliga skada på eventuella äldre lämningar varför denna metod föreslås här.
Skeda 1:1, 143:1
Milstolpe och uppgift om runristning
Kabeln planeras att grävas ned väster om Skeda kyrka och kyrkogård, på västra sidan av vägen. Från kyrkan finns uppgifter om runristningar, som dock inte är påträffade i senare tid. Området norr och söder om kyrkan har i en tidigare utredning (Lundqvist 2003) bedömts som ett område som kan innehålla fornlämningar.
Kyrkogården och milstolpen öster om vägen undviks vid kabeldragningen. Kabeln ska placeras väster om vägen och i en lågt belägen åker och berör därmed varken milstolpen eller kyrkogården.
Skeda 35:1, 66:1
Gravfält och borttagen hög
Vid Orlunda skola i har Östergötlands länsmuseum utfört två arkeologiska undersökningar i närheten av den borttagna högen Skeda 66:1 och gravfältet Skeda 35:1, men inget av arkeologiskt intresse påträffades (Lindberg 2002, Ohlsén 2002). Båda dessa undersökningar har utförts i eller i anslutning till den planerade kabelsträckningen.
Åkern norr och söder om fornlämningen är lågt belägen och inte lämpligt som boplatsläge. De tidigare undersökningarna har visat att det inte är sannolikt att påträffa ytterligare fornlämningar.
Skeda 130:1
Uppgift om stensättning
Äldre uppteckningar berättar om en stensättning på platsen. En ny påfartsväg är byggd i området.
Vid fältbesiktning bedömdes det att det inte är troligt att ytterligare ej ovan mark synliga gravar kommer att påträffas, då kabeln ska placeras väster om vägen i en lågt belägen åker. UV Öst bedömer att inga hinder finns kabelns placering här.
Skeda 103:1, 163:1
Bebyggelselämning och milstolpe
Bebyggelselämningen består av en husgrund med spisröse och en källargrund.
Såväl bebyggelselämning och milstolpen är belägna öster om befintlig väg och kabeln planeras väster om vägen. Lämningarna kommer inte att påverkas av exploateringen här.
Rasering av luftledning
På en sträcka skall befintlig luftledning raseras. Vid fältbesiktning bedömdes att nedtagningen av stolparna inte kommer att påverka några kända fornlämningar.
Kabeln kan utan hinder placeras enligt planerna och luftledningen kan raseras. Vid Skeda bytomt passeras lämningar som bedöms kunna påverkas av exploateringen. Dock innebär en nedplöjning av kabeln inom dessa områden minsta möjliga skada på fast fornlämning varför denna metod föreslås. Övriga fornlämningar som passeras påverkas inte av exploateringen.

		3553		Styrstad, Agetomta		431-5898-05		422-1582-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050526-050527		arkeologisk förundersökning		skålgropar, grav		true						Med anledning av planerade villatomter utfördes en arkeologisk förundersökning.
Två stolphål och ett osäkert stolphål tolkades som resterna av en sönderplöjd boplats. I åkern fanns en del skärvig och skörbränd sten. Inga övriga fynd. RAÄ UV Öst föreslår att inga ytterliga arkeologisk undersökningar är nödvändiga.

		3554		Kvarteret Hästen, Lilla Vallgatan		akut		315/05		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Jessica Wennerlund		2005		050526-050603		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat, medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4, fajans), ben, tegel, buteljglas		Med anledning av lagning av befintligt avlopp utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Vid den antikvariska kontrollen dokumenterades kulturlager med en mäktighet av ca 0.2-0,3 m under 0,6-0,9 m tjocka sentida fyllnadsmassor. I kulturlagren påträffades enstaka ben och tegelflisor. I lagrets övre del påträffades buteljglas och en skärva fajans. Under kulturlagren fanns spår av gropar, möjligen stolphål, med en flammig fyllning. Dessa kan sannolikt kopplas till förhistoriska aktiviteter i området.

		3555		Strå		431-5946-05		228/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050530-050530		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av planerad VA-ledning och trekammarbrunn utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

I samband med schaktningen för VA till servicebyggnaden tillkom även schaktning till närliggande fastighet, den före detta sockenstugan.
Den arkeologiska undersökningen utfördes då man befarade att VA-schaktningen skulle beröra Strå gamla bytomt. Den f d sockenstugan låg på en mindre upphöjning, vilket medförde att man befarade att en del av bytomten var lokaliserad där. Schakt med en bredd av ca l m drogs längs den planerade ledningssträckningen. Schakten grävdes ned till undergrunden som bestod av sand, grus och större stenar (morän). Matjordslagret var ca 0,3 m tjockt.
Inga lämningar efter bytomt i form av kulturlager eller konstruktioner påträffades. Inga andra lämningar påträffades förutom ett ca 0,6 m brett dike, som troligen fungerat som ett sentida dräneringsdike.

		3556		Hamngatan		431-8291-05		332/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050531-050603		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik, läder, trä		Med anledning av schaktning för belysningsfundament, dagvattenbrunn och rör till befintlig dagvattenbrunn utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Då uppdragsgivarna inte kontaktat museet förrän arbetet redan var påbörjat, kunde endast två av totalt fyra schakt för belysningsfundament undersökas. I de två som inte kunde undersökas var fundamenten redan på plats och runt ett av dessa hade ny stenläggning lagts.
De två schakten för fundamenten längst norrut på Hamngatan undersöktes. Schakten var 1,2 - 1,8 m stora och djupet var ca 0,9 m. Flera kompakta kulturlager påträffades, varav flera med byggnadsraseringsmassor. I schaktet längst norrut påträffades två stenar ca 0,3 m stora, som eventuellt kan vara syllstenar till en byggnad. Stenarna låg på ca 0,8 m djup.
Vid schaktning för dagvattenbrunn och rör till befintlig dagvattenbrunn, påträffades både konstruktioner och kulturlager. Schaktet var 6 m långt och 1,0 - 1,2 m djupt. Ett antal kulturlager påträffades och det fanns de som innehöll såväl organiska material som byggnadsraseringsmassor.
I västra delen av schaktet fanns två lager kavelbroar, lagda dikt ovanpå varandra. Därunder fanns en stenläggning, bestående av både sten och medeltida stortegel. Ännu en stenläggning fanns under denna men den sistnämnde hade mindre utsträckning. Både kavelbroarna och stenläggningarna har varit gatubeläggningar. Gatan verkar ha haft en sträckning något västerut jämfört med dagens Hamngatan, för ett tydligt avslut på gatubeläggningarna syntes i höjd med mitten i dagens gata.
Öster om gatubeläggningarna verkade man komma in i tomtmark. En konstruktion som med all sannolikhet är en igenfylld brunn påträffades på 0,8 m djup längst österut i schaktet. Keramikfynd visade att den troligtvis fyllts igen någon gång i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet.

		3557		Stora Aska		431-3204-05		422-959-2005		UV Öst		Magnus Stibéus		2005		050620-050620		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid		keramik (yngre rödgods), tegel, spik		Med anledning av planerat husbygge utfördes en förundersökning.

Vid förundersökningen hittades rester av kulturlager och två stolphål. Kulturlagren innehöll tegel, kolstänk, yngre rödgods och spik. Inga fynd som kunde dateras till medeltid eller äldre påträffades. Kulturlagren och stolphålen är sannlikt från 1700-1900-talen.

		3558		Kvarteret Målaren mfl		431-8378-05		422-2208-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050704-050707		särskild utredning		fyndplats, boplats		true		odaterat		kvarts		Med anledning av detaljplanearbete utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.

I och strax intill utredningsområdet finns sedan tidigare två fynd av stenyxor. Området består av en svagt sluttande grusås, med en avsats mot sankare marker. Detta bedömdes vara ett topografiskt lämpligt boplatsläge.
Vid utredningen påträffades tre sotiga anläggningar av förhistorisk karaktär inom ett ca 10 x 15 m stort område. I närheten av dessa hittades en bit slagen kvarts. På övriga delar av ytan fanns en handfull mörkfärgningar som möjligtvis kan vara anlagda av människor, eller som är stenlyft. Moränåsen är mycket stenig och området har varit hårt plöjt. I det tidigare våtmarksområdet fanns inga fynd och anläggningar. UV Öst föreslår att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

		3559		Lambohov		431-4778-05		203/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050711-050711		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av nedgrävning av ny högspänningskabel och rasering av luftledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Totalt berördes en sträcka på ca 300 löpmeter av grävningsarbeten för elkabeln. På en ca 30 m lång sträcka genomfördes schaktning för högspänningskabel i skogsmark, resten av arbetet kom att ske i vägkant.
Den arkeologiska förundersökningen utfördes längs en del av den sträcka som löpte genom skogsmark. Denna sträcka utgick från den södra änden av elledningsgatan och följde till största del äldre jordkabel i sydvästlig riktning fram till ovan nämnda väg. Förutom schaktning för kabeln öppnades en yta, ca 5 x l m stor, avsedd för skarvning. Endast naturliga jordmassor i form av stenig morän kunde här iakttas och inget av arkeologiskt intresse påträffades. Inför rasering av luftledningen märktes en kvadratisk stensättning ut med fornlämningsband för att undvika skador på lämningen. Utifrån arkeologisk synpunkt bedömdes att stolpen längst i nordväst på den berörda sträckningen enbart skulle kapas och inte grävas upp vid rasering.

		3560		Kvarteret Prelaten		431-10986-05		417/05		Östergötlands länsmuseum		Jessica Wennerlund		2005		050711-050711		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel, djurben, kripipsskaft, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av akut vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Schaktet grävdes ut från husets norrsida och längs med huset ca fem meter från husvägg. Längden på schaktet var ca 20 meter, bredden ca 0,90 meter och djupet 1,30-1,40 meter. Under grästorven och ett matjordslager på ca 0,25 meter fanns ett byggnadslager som härstammade från pastorsexpeditionens uppförande. Lagret räckte till 0,36 meters djup från markytan räknat.
Därunder påträffades ett homogent tjockt lager av humös lera med enstaka stenar, tegelskärvor, kolbitar och djurben. Lagret var lerigare mot botten. På 1,20 meters djup påträffades stenar som eventuellt kunde vara syllstenar. Vid stenarna påträffades fynd av kritpipsskaft, yngre rödgods med piplerdekor och en bottenskålla. Troligen undergrunden av lera på 1,35 meter djup.

		3561		Korpgatan, Åpromenaden		431-9509-05		418/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050823-050823		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för optokablar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sökschakt öppnades längs den planerade lednings sträckningen för att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetena. I Korpgatan kunde optokabeln förläggas över i ett befintligt ledningsschakt. I Åpromenaden berördes endast sentida utfyllnader längs Skenaån. Östergötlands länsmuseum bedömer därmed att ledningsdragningen kan utföras som planerat utan ytterligare arkeologiska insatser.

		3562		Idrottvägen		431-11823-05		442/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050823-050823		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av schaktning för optokablar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sökschakt öppnades längs den planerade ledningssträckningen för att fastställa huruvida fast fornlämning skulle komma att beröras av arbetena. Arbetet utfördes i en grönyta norr om Idrottsvägen strax intill Skänninge 36:1 som utgörs av boplatslämningar. I sökschakten påträffades endast matjord och fyllnadsmassor. Östergötlands länsmuseum bedömer därmed att ledningsdragningen kan utföras som planerat utan ytterligare arkeologiska insatser.

		3563		Kvarteret Lunden		431-9569-05		400/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050912-050914		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av utvidgning av kyrkogård utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.

Totalt berör utvidgningen en yta av ca 22 000 m2.
Området består av åkermark i träda, som från en markerad höjd sluttar ner mot väster. Den västligaste tredjedelen av ytan består av relativt plan mark. I nordväst finns ett sankt trädbevuxet område, som ej ska exploateras.
Totalt 16 sökschakt med en sammanlagd längd på ca 650 löpmeter grävdes med grävmaskin inom exploateringsytan. Den s k ekonomigården planeras att anläggas i den nordöstligaste delen av området. Jordmånen består här av morän med inslag av sandstråk. Inom denna delyta påträffades två härdbottnar och fyra stolphål utan inbördes relation. Kolprov togs från härdbottnarna.
I den mellersta delen av det totala utredningsområdet löper ett sandstråk i öst-västlig riktning. Inom denna del påträffades övriga 28 anläggningar, bestående av boplatslämningar i form av härdbottnar, gropar, stolphål och störhål.
Den sydöstligaste delen av det totala utredningsområdet består av mycket stenig morän. Inget av arkeologiskt intresse påträffades inom denna delyta. Inte heller schakten i den plana, västligaste delen av utredningsytan innehöll något av arkeologiskt intresse.
Efter utförd utredning anser Östergötlands länsmuseum att delområdet där ekonomigården är tänkt att ligga kan exploateras som planerat. Även de nordöstligaste och västliga lägre delarna av åkermarken kan exploateras. Inför en exploatering bör dock mellanpartiet med den sandiga sluttningen, där fornlämningar påträffades, bli föremål för en vidare undersökning, alternativt undantas från en exploatering. Bedömningen har skett i samråd med Annika Toll, kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Fynd: yngre rödgods, trefotsgryta (2 fragment), kritpipa (2 fragment)
Datering: avvaktar analyssvar

		3564		Korpgatan		431-12198-05		454/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050926-050926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), murbruk, djurben		Med anledning av schaktning för två nya lyktstolpar med tillhörande elkablar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet följde ett äldre ledningsschakt för tele. Längs större delen av schaktsträckningen berördes endast sentida fyllnadsmassor samt rester efter den kullerstensbeläggning som föregick gatans asfaltsbeläggning. På det två punkter där de nya lyktstolparna skulle placeras grävdes ner till 0,85-1,0 m djup.
Kulturlager uppträdde på ca 0,5 m djup. På platsen för den västra stolpen var kulturlagren ca 0,45 m tjocka. Vi den östra stolpen nåddes inte den naturliga undergrunden. I denna del av schaktet påträffades ett skikt med kalkstensflisor på 1,0 m djup. Däröver fanns feta kulturlager och ett brandlager.

		3565		Skenaån, Linköpngsgatan		431-13962-05		507/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050928-050928		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Flintgodsporslin, djurben		Med anledning av lagning av VA utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Berörda platser var Skenaåns västra strand strax norr om Vadstenagatan samt i korsningarna Linköpingsgatan - Kyrkogatan och Linköpingsgatan - Stationsgatan.
Schakten grävdes i befintliga ledningsschakt för VA. De båda groparna i Linköpingsgatan uppvisade endast sentida fyllnadsmassor. Invid Skenaån påträffades kulturlager. Dessa bedömdes dock utifrån fynd av flintgodsporslin som sentida. Schaktet grävdes inte ner till orörd undergrund.

		3566		Skåresta		431-10475-04		421-2628-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2004?		041008-041008		särskild utredning				true						Med anledning av utbyte av uttjänta telekablar utfördes en utredning etapp II.

Sträckan är ca 3,5 km lång och man avser schakta både med grävmaskin och fräsgrävare. Sträckorna i åkermark planeras att fräsgrävas med en schaktbredd på 0,10-0,15 m och ett djup av ca 0,75 m. Längs övriga sträckor används grävmaskin och schaktets bredd blir då ca 0,30 m och djupet ca 0,65 m.
I området finns olika typer av fornlämningar som t ex gravar (Skönberga 56:1 och 57:1), bebyggelselämningar (Skönberga 164:1 och 166:1), skålgropar (Skönberga 156:1) och stensträngar, dvs förhistoriska, raserade hägnader (Skönberga 200:1). Det är framför allt fornlämningar av järnålderskaraktär som dominerar i området. Ett stort antal arkeologiska undersökningar har visat att det i anslutning till de synliga lämningarna vanligen finns ett, ibland omfattande, aktivitetsområde dolt under markytan. Området innehåller ofta omarkerade gravar, boplats-, kult- eller odlingslämningar. Längs utredningssträckan föreligger även goda möjligheter att påträffa stenåldersboplatser. Dessa ligger vanligen mellan 25-50 m ö h och har samband med den dåvarande strandlinjen - Litorinagränsen (Nilsson 2000). Litorinahavet nådde sin högsta nivå ca 5000 f Kr (Ericsson & Nilsson 2002). De fyra utvalda områdena ligger mellan 30-40 m ö h.
Inom fyra delområden bedömdes att sannolikheten för att träffa på fornlämningar var stor.
Område 1.
Platsen ligger ca 100 meter från en oavgränsad, förhistorisk boplats (Skönberga 199:1). Den ca 150 m långa sträckan löper i gammal övergiven åkermark nedanför berg och V om landsväg (N-S).
Vid besiktning konstaterades att schaktningen skedde i lerjord, utan spår av anläggningar, kulturlager eller fynd.
Område 2.
Sträckan går längs med en syd- till sydostsluttning, ca 30-35 m ö h och med en lerig undergrund. På båda sidor om området finns fornlämningar. Skönberga 56:1 och 57:1 ligger västnordväst om den aktuella ytan och består av runda stensättningar. Sydöst om platsen ligger Skönberga 156:1 i form av skålgropar. Strax söder härom finns ett fördelaktigt boplatsläge vilket konstaterades under en arkeologisk utredning år 2001. Då påträffades också ett kärnfragment av kvarts (Ericsson & Nilsson 2002). Sträckan är ca 300 meter.
Vid besiktning av den låglänta leriga åkermarken konstaterades att inga förhistoriska lämningar berördes.
Område 3.
Platsen utgörs av en liten kulle med östsluttning och sträckan är 80 m. Förhöjningen har blivit avskuren av en grusväg och villor i väster. Kabeln går genom kullen och vidare åt nordöst mot område 2. Mellan område 2 och 3 är det sankt och ett litet vattendrag går genom ytan. Område 2 och 3 är förhöjningar på var sida om detta sankare område.
Vid besiktning konstaterades att schaktet (som flyttats till västra sidan om vägen) endast berörde fyllnadslager med krossten på lera.
Område 4.
Området vid Bresätter höjer sig något och ligger på ca 35-40 m ö h och sluttar först ner mot norr för att därefter vika av mot öster. Den aktuella sträckningen är ca 150 meter lång och går väster om ett skogsklätt impediment. Söder om kabeldragningens sträcka ligger ytterligare ett impediment där en möjlig boplats konstaterats (Ericsson & Nilsson).
Vid besiktningstillfället konstaterades inga spår av anläggningar, kulturlager eller fynd.

		3567		Kvarteret Nunnan		431-13710-05		511/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051021-051024		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4-typ, fajans), kakel, kritpipor, tegel, fönsterglas, djurben		Med anledning av lagning av VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

På tomten finns en stuga från slutet av 1600-talet.
Schaktet följde det äldre ledningsschaktet för VA, där ledningen byttes ut. Kulturlager uppträdde på ca 0,4-0,5 m djup. De bevarade kulturlagren var 0,05-0,2 m tjocka. I schaktets östra del påträffades en större nedgrävning fylld med stenar och matjord/kulturlager, som tolkades som en igenfylld källare. Längre in på tomten fanns en grund nedgrävning med en fet, sotig fyllning.

		3568		Hospitalsgatan, Vintervadsgatan mfl		431-13931-05		506/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051024-051114		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		hantverksavfall (slagg, läderspill, avsågade ben), keramik (stengods äldre rödgods), ströning, bryne, djurben		Med anledning av schaktningar för ny fjärrvärmeanslutning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Denna berörde en sträcka på ca 60 löpmeter centralt inom Söderköpings medeltida stadsområde.
I området har tidigare upp till 3,5 m tjocka kulturlager dokumenterats. De äldsta lämningarna inne i kvarteret Hertigen 3 är daterade till senare delen av vikingatiden. Det nu aktuella schaktet förlades så att det i så stor omfattning som möjligt endast berörde sentida schaktfyllningar. Där detta inte var möjligt justerades schaktdjupet så att fornlämningen berördes så lite möjligt. Ingen del av schaktet grävdes ner till naturlig undergrund.
I Vintervadsgatan följde schaktet ett äldre V A-schakt och där påträffades kulturlager med bl a en kavelbro i den södra schaktväggen. I Hospitalsgatan följdes det V A-schakt som undersöktes under våren 2005 och kulturlager berördes endast vid anslutningspunkten till kv Hertigen 3. Där påträffades en stående stolpe samt kulturlager innehållande stora mängder läderspill. Inne i kv Hertigen grävdes till samma djup som den nya byggnadens grundläggning varför kulturlager endast berördes på en 2x1 m stor yta där schaktet grävdes något djupare. Där påträffades lämningar efter en träkonstruktion.
Den del av schaktet som var placerat i kv Gillet grävdes ner till ca 0,7 m djup under befintlig markyta. Där påträffades lämningar av träbroläggningar som sannolikt var en del av en tidigare okänd gränd genom kvarteret. Två nivåer med kavelbroar undersöktes. Genom keramikmaterialet kan de dateras till 1200-1300-talen. Direkt väster om gränden, närmast schaktväggen, fanns lämningar efter en delvis brandskadad stenkonstruktion med omgivande brandlager. I anslutning till stenarna fanns rikligt med slagg vilket kan antyda att de ingått i en konstruktion i en smedja.

		3569		kvarteret S:t Nicolaus		431-13491-05		512/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051102-051102		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Keramik (BII:4), tegelflis		Med anledning av planerad utbyggnad av pergola, samt uppsättande av staket och plantering av träd utfördes en arkeologisk förundersökning.

Denna utfördes i den östra utkanten av Söderköpings medeltida stadsområde.
Vid förundersökningen öppnades sökschakt inom de ytor som skulle komma att beröras av de planerade markingreppen. Fast fornlämning i form av kulturlager påträffades på 0,6 m djup. De ytligaste kulturlagren utgjordes av lerig gråbrun kulturjord med tegelflisor och fynd av vitleredekoreat yngre rödgods.
Genom en överenskommelse med fastighetsägaren beslöts att all schaktning begränsades till ett maximalt djup på 0,6 m. Detta innebär att de planerade markarbetena kan genomföras utan ytterligare arkeologiska insatser.

		3570		kvarteret Nortull		431-14864-05		544/05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		051102-051102		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		tegelkross, träkol, keramik (fajans, yngre rödgods)		Med anledning av lekplats utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

En yta av ca 21 m2 banades av till ett djup av ca 0,2 m. På en punkt inom denna yta grävdes hål för gjutplint ner till ett djup av drygt 0,5 m.
Påförd sand och matjord banades av ned till en nivå där kulturlager vidtog (ca 0,2 m). Avbaningen medförde således inga ingrepp i kulturlager. För förankringsplint handgrävdes en yta om ca 0,5 m2 ca 0,5 m ned igenom kulturlagret. Dessa 0,5 m utgjordes av ett gråsvart, tillsynes redeponerat, kulturlager med innehåll av tegelkross, träkol, fragment av fajans och yngre rödgods.
Genom den utförda undersökningen kan det fastställas att kulturlager finns bevarade från ett djup av ca 0,2 m inom den aktuella fastigheten.

		3571		Nunnestigen, Ringgatan, Lindbladsvägen mfl		431-15187-05		569/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051115-051116		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), tegel, glas, djurben		Med anledning av schaktning för nya fjärrvärmeanslutningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schakten i gatumark, i Nunnestigen, Ringgatan och Lindbladsvägen uppvisade endast sentida fyllnadsmassor. Det samma gällde schakten i kv Kornknarren 8 och 9 (Lindbladsvägen 28 och 30).
I tomtmark i kv Liljan 4 (Nunnestigen 29) påträffades ett flackt dike under ett fett brunt kulturlager. Kulturlagret innehöll tegel och keramik av BII:4-typ. I tomtmark i kv Sångaren 5 (Ringgatan 5) påträffades två stolphål samt ett dike med skärviga och skörbrända stenar i fyllningen. I dikesfyllningen fanns även enstaka djurben och kolbitar. Ett ben kommer att dateras genom C-14 analys.

		3572		Korpgatan		431-16403-05		603/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		051124-051124		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), djurben		Med anledning av schaktning för ny VA-brunn utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet följde ett befintligt ledningsschakt för VA. I större delen av schaktet berördes endast sentida fyllnadsmassor. På dess södra sida påträffades dock kulturlager med en mäktighet på minst 0,5 m. De undre lagren åtskiljdes av vattenavsatta lager med lera. På ca 1 m djup under nuvarande markyta påträffades stenar tolkade som en stenläggning; kanske en stenskodd strandkant till Skenaån. Schaktet grävdes inte ner till orörd undergrund.

		3573		Rimforsa		431-4897-04		215/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050125-050125		särskild utredning				true						Med anledning av upprättade av detaljplan utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Området för utredningen omfattar totalt ca 14,3 ha, fördelade på två ytor, A och B, på 8 respektive 6,3 ha. Området utgörs till största delen av skogsmark.
Efter utförd utredning, etapp l, bedömer Östergötlands länsmuseum att yta A kan exploateras utan ytterligare arkeologiska åtgärder. Inga ej tidigare kända fördämningar eller potentiella boplatslägen påträffades vid inventeringen av yta A. Marken inom ytan består av blockrik, sandig morän. En tredjedel av ytan är ett markberett kalhygge.
Östergötlands länsmuseum anser däremot att yta B bör bli föremål för arkeologisk utredning, etapp 2, inför en exploatering. Delar av ytans sluttning ner mot sjön Järnlunden bedöms vara potentiella boplatslägen. Bedömningen görs delvis med bakgrund av påträffad förhistorisk boplats i sluttning vid södra Västerliden, ca l km söder om det aktuella utredningsområdet.

		3574		Håkantorp, Storgården		431-17147-04		672/04		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050126-050126		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av planerad utfördes en arkeologisk utredning, etapp l och 2.

Etapp l utfördes i form av kart- och arkivstudier samt en besiktning av det aktuella området. Resultatet blev att ett mindre område kunde pekas ut som ett presumtivt boplatsläge.
Utredningen, etapp 2, utfördes i form av en sökschaktsgrävning. Sökschakten lades sydväst om Storgårdens befintliga byggnader. Längst upp i sluttningen påträffades en härd med en storlek i plan på 0,5x0,6 m. I toppen av anläggningen fanns förutom skärviga och skörbrända stenar även sot och bitar av kol. I övriga schakt påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Östergötlands länsmuseum anser att alla tomter förutom en kan exploateras utan vidare arkeologiska insatser. En tomt behöver förundersökas innan en eventuell framtida byggnation kan ske. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		3575		Björkevik		431-17777-04		697/04		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050502-050502		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ombyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Arbetet omfattade rasering av luftledning mellan transformatorstationen vid Björkeviks gård och Sömmens strand öster därom. Denna ledning ersattes av en jordkabel. Sammanlagt berördes en ca 400 m lång sträcka av schaktning.
Vid tillfället för den arkeologiska förundersökningen besiktades en föreslagen alternativ sträckning för jordkabeln. Denna låg något söder om den först tilltänkta och löpte genom ett omfattande område med röjningsrösen. Ur antikvarisk synpunkt bedömdes sträckningen som olämplig och schaktningen för jordkabeln kom som planerat att ske längs den väg som löper förbi Björkeviks gamla tomt. Den antikvariska kontrollen skedde längs en ca 70 m lång sträcka, vid den del som angränsade till den gamla gårdstomten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3576		Tidersums kyrka		431-947-05		33/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050414-050414		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för bredband utfördes en förundersökning.

Schaktdjupet planerades till mellan 0,60 och 0,70 m och bredden till ca 0,30 m. Den sammanlagda exploateringssträckningen var ca 8 km. Vid Tidersrums kyrka kom bredbandskabeln att passera nära kyrkogården. Här grävdes även en så kallad brunn för bredbandet. Närheten till kyrkan indikerade att det kunde finnas dolda fornlämningar under mark längs schaktsträckningen, till exempel gravar. I övrigt gick den planerade schaktningen för bredbandet till största del i väg- eller dikeskant, i de fallen bedömdes ingen vidare arkeologisk insats vara nödvändig.
Totalt undersöktes ca 60 meter vid kyrkan. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3577		Gällstad, Himna		431-17547-04		422-4146-2004		UV Öst		Ylva Granath, Karin Sundberg		2005		050530-050602		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av detaljplanläggning utfördes en förundersökning.

FU 1. Total yta 6730 m2. Undersökt yta 470 m2.
Det aktuella området ansluter norr och öster ut mot ett område av morän- och skogsmark med ett flertal registrerade fornlämningar, bla stensträngar och gravfält. Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, hösten 2004 påträffades minst tre tydliga anläggningar i nära anslutning till gravfältet. Vid förundersökningen återfanns två av dessa anläggningar, två härdar som undersöktes och bortgrävdes. Inga ytterligare fornlämningar påträffades. Inga fynd.
(Sammantaget med de schakt som togs upp i samband med utredningen etapp 2 anses fornlämningen undersökt och borttagen)
FU 2. Total yta om 7890 m2. Undersökt yta 382 m2.
Sydsluttningen av en förhöjning i åkermarken undersöktes med tre sökschakt. Alla schakten innehöll dels, vad som tolkades vara, nedodlade boplatsrester samt under detta anläggningar av förhistorisk karaktär. I schakten påträffades tre anläggningar som tolkades härröra från en boplats. Vid förundersökningen tog ytterligare schakt upp på förhöjningen i åkermarken samt i sydsluttningen. I den södra delen påträffades nedodlade lager, troligtvis från tidigare odling. Inga fynd tyder på att de härrör från någon boplats. Enstaka anläggningar inom ett välavgränsat område påträffades på förhöjningen. Dessa undersöktes och borttogs under förundersökningen.
(Sammantaget med de schakt som togs upp i samband med utredningen etapp 2 anses fornlämningen undersökt och borttagen)
Totalt undersöktes 11 anläggningar: 2 nedgrävningar, 3 stolphål, 6 gropar samt ett lager.

		3578		Tingstad		431-10272-05		401/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050831-050831		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad schaktning för 3G-mast samt två teknikbodar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den 78 m höga masten och teknikbodarna planerades att anläggas i kanten av en skogsdunge som angränsar en öppen gräsyta. Till detta planerades grävning för tre stag tillhörande masten.
Vid den arkeologiska förundersökningen grävdes fyra sökschakt. Schakten togs upp på platserna för masten och teknikbodarna samt för de tre stagen och var ca 7 x 7 respektive 5 x 3 m stora. Undersökningsområdet för masten samt de nordvästra och nordöstra stagen bestod av sydsluttande, delvis blöt, ängsmark. Grävningen för det södra staget skedde på ett mindre impediment.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i de fyra sökschakten. I schakten för den planerade masten samt de nordvästra och nordöstra stagen bestod den naturliga undergrunden av styv lera. På platsen för den tilltänkta masten framkom äldre täckdiken. Det södra schaktet på impedimentet placerades i närheten av ett större röjningsröse. I området låg även en hel del sprängsten. Den naturliga undergrunden bestod här av ljus sand. Östergötlands länsmuseum gör bedömningen att den tilltänkta byggnationen kan vidtas utan ytterligare arkeologiska insatser.

		3579		Tidersrums kyrkogård		431-7653-05		299/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050905-050905		arkeologisk förundersökning		kulturlager		true		odaterat		människoben		Med anledning av schaktning för elkablar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet följde ett äldre ledningsschakt som löpte från vapenhusets entré, i grusgången på kyrkans södra sida och fram till klockstapeln. Längs större delen av schaktsträckningen påträffades omrörda skelettdelar, vilka återbegravdes. Skelettdelarna härstammar sannolikt från gravar som grävts sönder i samband med en tidigare genomförd ledningsschaktning. Under klockstapeln, som uppfördes 1711, påträffades ett äldre brandlager. I denna del av schaktet fanns inga spår av gravar. Ett har tagits från brandlagret för 14C-analys.

		3580		Skönero		431-12240-05		458/05		Östergötlands länsmuseum		Kjell Svarvar		2005		050926-050926		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för ny telekabel utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Totalt berördes en sträcka på ca 4 km av grävningsarbeten för telekabeln. Den planerade schaktningen var tänkt att löpa i ängs- och betesmark samt i skogsmark utmed vägkant.
Vid utredningen kunde konstateras att den aktuella kabelsträckningen ej kom att beröra tidigare kända fornlämningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades heller under den arkeologiska utredningen, etapp l, varför Östergötlands länsmuseum gör bedömningen att det aktuella exploateringsområdet inte behöver omfattas av vidare arkeologiska insatser.

		3581		Skölstad mfl		431-19353-03		613/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031202-031202		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av ledningsdragning och anläggning av elserviser utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Förundersökningen motiverades av närheten till ett gravfält samt ledningssträckningens nära passage av en kulturlämning i form av en kvarnlämning.
Totalt kontrollerades ca 150 löpmeter av ledningssträckan som huvudsakligen förlades till nederkant av befintlig vägbank. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades.

		3582		kvarteret Folkskolan mfl		431-20412-03		595/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003, 2004		031202, 040406		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för fjärrvärmeledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Ledningsschakten uppgick sammanlagt till ca 450 löpmeter med en bredd av ca 0.8 m och ett djup av upp till ca 1.2 m.
Utmed ledningssträckningarna kunde ett stort antal recenta markingrepp i form av olika ledningsdragningar och nedgrävningar konstateras. Flertalet av dessa var inte tidigare kända ur antikvariskt hänseende. Ställvis påträffades bevarade kulturlager i schaktkanterna. Lagerbilden var mycket ensartad utmed sträckningarna och utgjordes av karaktäristiska gatulager. Flera äldre gatunivåer kunde urskiljas. Inget fyndmaterial som kan datera de olika gatunivåerna påträffades. Inte heller påträffades i de smala ledningsschakten någon relaterbar stratigrafi för relativ datering utöver gatunivåerna i sig.
Upprepade ledningsdragningar i gatorna som skett över tid har inneburit att större delen av kulturlagren är utschaktade. Vid eventuella framtida ledningsdragningar i de berörda gatorna bör möjlighet ges till en närmare arkeologisk undersökning av kvarvarande kulturlager i syfte att klargöra gatunivåernas kronologi.
I höjd med kv Komministern 5 strax söder om Gropgatan, påträffades och dokumenterades en ledningstrumma byggd av kalkstenshällar.

		3583		Västra Hargs kyrka		431-2488-04		176/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040823-040825		arkeologisk förundersökning		kyrka		true		medeltid, nyare tid		kisthandtag, människoben		Med anledning av grävningsarbeten för dräneringsledningar utfördes en antikvarisk kontroll.

Totalt kom ledningsschakten att uppgå till ca 33 löpmeter med en bredd av ca 1,0 m och ett djup av ca 2,2 m.
Ledningsschakten kom att beröra ett i genomsnitt 1,2 m tjockt ostratifierat kyrkogårdslager. Undergrunden utgjordes av moränlera. Sammanlagt kom endast tre orubbade gravar samt en ytlig nedgrävning med omdeponerade gravrester att beröras av ledningsarbetet. Samtliga gravar uppvisade dåliga bevaringsförhållanden och var starkt nedbrutna. I två av gravarna påträffades kisthandtag som preliminärt dateras till 1700-talets slut.
Såväl väster som öster om nuvarande sakristian påträffades och dokumenterades rester av äldre grundmurar. Med all sannolikhet utgör dessa rester av den rivna medeltidskyrkan, vars närmare läge tidigare varit okänt.

		3584		Fågelberg		431-9637-04		363/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040827-040827		särskild utredning				true						Med anledning av projektering för uppförande av en 3G-mast utfördes en arkeologisk utredning.

Den totala exploateringsytan omfattade ca 100 m2.
Vid den nu genomförda utredningens arkiv-, litteratur- och kartstudier hittades inga indikationer på förekomst av fornlämningar inom själva exploateringsområdet. Inom det direkta närområdet finns ett gravfält samt två gravgrupper. Gravgrupperna undersöktes i samband med motorvägsbygget (E4:an). Bl a påträffades en hällkista. Kartmaterialet visade även att ett antal torplägenheter funnits i närområdet.
Vid fältbesiktningen konstaterades att exploateringsytan är belägen inom en höjdplatå där jordmånen utgörs av sandmylla på morängrus. Åt öster sluttar platån ner mot ett mindre vattendrag. Platsen bedömdes ha utgjort ett bra boplatsläge, framförallt under stenålder. Ca 150 m SÖ om exploateringsytan observerades även en möjlig rest sten som inte finns upptagen i fornlämningsregistret.
Grundat på den ringa exploateringsytan utfördes sökschaktningen som en "matjordsavbaning" av hela ytan. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Under myllan kunde ett upp till 0,8 m tjockt lager av finkornig sand konstateras, vilket överlagrade morängruset. Djupschakt utfördes för att kontrollera ev. förekomst av översandade boplatsspår. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3585		Klosterkyrkan		431-10289-04		734/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004, 2005		041208-050124		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		gravstensfragment, människoben		Med anledning av ledningsdragning för el samt utbyte av lyktstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Totalt uppgick ledningssträckningarna till ca 350 löpmeter med en bredd av ca 0,5 m och ett djup av ca 0,4 m.
Inom ledningsschakten påträffades och dokumenterades spridda, fragmentariska, anläggningar i form av stenläggningar samt ett större stenblock med vidhäftande kalkbruk. Över merparten av sträckningen återfanns s k kyrkogårdslager direkt under grästorven/gruset. I detta förekom redeponerat benmaterial samt enstaka gravstensfragment. Kyrkogårdslagret inom schaktdjupet uppvisade dåliga bevaringsförhållanden och nedbruten stratigrafi, sannolikt till följd av riklig förekomst av träd- och växtrötter, men även till följd av upprepade omgrävningar.
Inga intakta gravläggningar kom att beröras av ledningsdragningen.

		3586		Harg		431-10683-00		599/00		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2004, 2005		041215, 050916		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av komplettering av trekammarbrunn utfördes en förundersökning.

Harg 4:9 ligger nära ett gravfält och fyndplatsen för det s.k. Lilla Harg fyndet. Fyndet består bland annat av en bronskittel, en sköldbuckla och ett svärd.
Det arkeologiska arbetet utfördes vid två tillfällen. I december 2004 öppnades tre schakt för att utröna markförhållandena i området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i dessa schakt. I september 2005 utfördes själva arbetet med anläggandet av infiltrationsbädden. Två schakt öppnades vid detta tillfälle. Ett schakt löpte från den befintliga trekammarbrunnen till den planerade infiltrationsbädden. Det andra schaktet gick mellan infiltrationen och boningshuset. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

		3587		Gäverstad		431-3357-04		636/04		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2005		050111, 050912		särskild utredning		grav		true		bronsålder				Med anledning av planerad utfördes en arkeologisk utredning etapp l.
I det nu aktuella undersökningsområdets närhet finns ett antal kända forn- och kulturlämningar. Ca 150 m nordväst om det planerade verksamhetsområdet är fornborgen Degensborg (Västra Husby 88:1) och en bebyggelselämning efter jordtorpet Lugnet belägna. I närheten till fornborgen och bebyggelselämningen har även en bronsyxa påträffats (Norden 1938). Väster om undersökningsområdet finns en fornborgsliknande stenvall. Mellan 400 - 600 m söderut är ett flertal stensättningar registrerade, en stensträng och en osäker stensättning. Mellan 250 -550 m från den östra gränsen av det planerade verksamhetsområdet finns ett flertal bebyggelselämningar,
Vid specialinventeringen av det planerade verksamhetsområdet registrerades i områdets sydvästra del, liggande på den norra kanten av en bergrygg (V-Ö), en gravanläggning, troligen från bronsåldern. Graven utgörs av ett röse, 7 m i diameter och intill 0,4 m hög. Stenmaterialet är 0,2-0,3 m stora med inslag av 0,4-0,7 m stora stenar. I rösets centrum, med dragning mot väst är en mittgrop, 2x1 m stor och 0,3 m djup. Rösets västra del visar tecken på att vara omplockad. I anslutning till röset i NV och SÖ finns mindre stensamlingar koncentrerade.
Några ytterligare forn- eller kulturlämningar kunde inte iakttagas.

		3588		Klosterkyrkan		431-1616-05		121/05		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Emma Karlsson		2005		050304-050310		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Murbruk, människoben, djurben, kistspikar		Med anledning av golvarbeten i klosterkyrkan utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

I samband med denna fotodokumenterades golvhällarna innan de lyftes upp. I golvfyllningen påträffades omrörda skelettdelar och ett kortade parti av en delvis nedbruten tegelmur. De skelettdelar som påträffades återbegravdes. Murbruk från tegelmuren har jämförts med och förts till Östergötlands länsmuseums referenssamlig för murbruk.

		3589		Öninge		431-620-05		421-139-2005		UV Öst		Johan Stenvall		2005		050321-050321		särskild utredning		boplats?		true						Med anledning av campingplats utfördes en utredning.

7 schakt togs upp inom exploateringsområdet. Schakten förlades på grundval av marktopografin intill bergsimpedimenten och ungefär där markingrepp planeras. De kanske mest optimala boplatslägena, dels närmast gården och i områdets NO del, förlades inga schakt på grund av att inom dessa ytor planeras endast gräsmattor eller grönområden varvid inga markingrepp planeras.
4 mycket diffusa anläggningar påträffades spritt över utredningsområdet. Det var svårt att avgöra om anläggningarna var naturliga markförändringar eller om de härrörde från förhistoriska aktiviteter. Anläggningarna kunde inte kopplas till aktiviteter hörande till det intilliggande gravfältet eller de skålgropar som finns i närområdet. Inga fynd eller skärvsten.
På grund av anläggningarnas spridning, otydlighet och att anläggningarnas kontext inte pekar mot något intensivt utnyttjat område bedömer UV Öst att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga. Detta är under förutsättning att planen för campingplatsen inte förändras.

		3590		Stora Lund				421-4558-2004		UV Öst		Annika Helander		2005		050323-050323		särskild utredning		fyndplats		true						Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Utredningen berörde ett ca 50 000 m2 stort område invid skjutfältet och golfbanan i Stora Lund, som ansluter till Vättern. Kulturmiljön i närområdet präglas främst av lämningar från brons- och järnålder.
Området utgörs av åker i träda/ängsmark i en västsluttning med flera mindre impediment och platåliknande avsatser, samt en långsträckt åsrygg utmed områdets östra sida. På denna åsrygg, direkt söder om det aktuella området, har en boplats från äldre järnåldern lokaliserats vid en tidigare utredning (ÖLM 2001). Utbredningen av boplatsen är okänd åt öster och norr. Inom det aktuella utredningsområdet finns fyndplatsen för en malstensunderliggare.
Med anledning av förekomsten av malstensunderliggaren och boplatsens belägenhet i direkt anslutning, föreslår Riksantikvarieämbetet, UV Öst, en förundersökning inom utredningsområdets östra del. Topografiskt sett kan inte boplatsområdet avgränsas inom området, då åsen och dess sluttning följer utmed hela den östra sidan.
Väster om åsens avslut följer ett parti med platåer och avsatser i anslutning till impedimenten i sluttningen, och längst i väster vidtar ett flackt parti i anslutning till en markväg. UV Öst föreslår en arkeologisk utredning, etapp 2, inom sluttningen med avsatser eftersom de topografiskt sett utgör mycket lämpliga boplats- eller aktivitetsytor under förhistorisk tid. Där terrängen övergår till att bli flack, längst i väster invid en markväg, föreslås inga ytterligare åtgärder.

		3591		kvarteret Asylen		431-867-05		38/05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		050413-050415		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av ledningsdragning för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Totalt uppgick ledningssträckningarna till ca 105 löpmeter med en bredd av ca 0,6 m och ett djup av ca 0,7 m.
Inom ledningsschakten påträffades och dokumenterades spridda anläggningar i form av ett fragmentariskt flätverksgärde, en syllstensrad, en nedgrävning och en stenläggning. Över merparten av sträckningen återfanns kulturlager direkt under grästorven. Kulturlagren inom schaktdjupet uppvisade dåliga bevaringsförhållanden och nedbruten stratigrafi, sannolikt till följd av riklig förekomst av träd- och växtrötter.
Området för ledningssträckningarna ingick i den senmedeltida stadsdelen "Sanden", vars bebyggelse avhystes i samband med slottsbygget vid 1500-talets slut. Därefter har området utgjort trädgårds-/odlingsmark fram till modern tid.

		3592		Galtebo, Kåtebo		431-16119-04		422-3836-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050425-050425		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av planerad parallellväg längs med Stångådalsbanan utfördes en arkeologisk utredning.

Denna konstaterade som kunde konstatera boplatslämningar inom ett begränsat område i anslutning till ett höjdparti med en serie avsatser på drygt 100 möh. Efter beslut av länsstyrelsen (2004-12-02) genomfördes också en förundersökning på platsen.
Vid denna framgick att större delarna av området var kraftigt stört av yngre aktiviteter. Bland annat utgörs stora delar av terrasserna av påförda massor. Under dessa påträffades flera gropar med sprängsten, sannolikt bortsprängda block. Där orörd undergrund kunde hittas fanns rikligt med spår efter rotbränder och yngre gropar. UV Öst gjorde bedömningen att ytterligare arkeologiska insatser var onödiga, varför undersökningen avbröts.

		3593		kvarteret Biktfadern		431-2366-05		86/05		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		050426-050426		särskild utredning				true						Med anledning av planerad byggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.

Totalt öppnades 8 sökschakt med en sammanlagd längd på 60 meter. Schaktbredden var l-2 meter. Området gränsar i söder mot f.d. Birgitta sjukhusområde. I den norra delen av utredningsområdet fanns en gjuten betongplatta vilket tillhört ett av sjukhusets växthus. Enligt uppgifter ska ett intilliggande hus ha varit stall.
Området var uppfyllt med 0,4-0,5 meter tjocka sandlager. Under dessa fanns äldre matjordslager och i ett av schakten fanns även ett 0,4 meter tjockt kulturlager. Kulturlagret var dock recent och var mycket sannolikt resterna efter en gödselstack. Området var även mycket stört av dräneringar.
Östergötlands länsmuseum bedömer att ytterligare arkeologiska åtgärder inte är nödvändiga. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		3594		Knivinge Östergård		431-5142-05		217/05		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050427-050427		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av VA-ledningar och anläggandet av en väg utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsgrävning.

Den totala schaktsträckningen var ca 35 m. Utmed den västra delen av schaktsträckan låg ett ca l m tjockt lager med fyllnadsmassor från ett intilliggande fd skifferbrott. Vid undersökningen drogs 5 schakt varvid ett ca 0,6 m tjockt lager med påförda massor från skifferbrottet påträffades. Under detta kom den ursprungliga markytan i form av ett ca 0,1 m tjockt matjordslager och därunder vidtog steril morän.
Den ursprungliga topografin var kraftigt förändrad genom den stora mängd massor som lagts ut i området under det förra seklet. Det aktuella området verkar ha utgjorts av en svacka som med tiden fyllts upp.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen.

		3595		Veta		431-17358-04		423-4074-2004		UV Öst		Johan Stenvall		2005		050428-050909		särskild undersökning		boplats		true		tidigneolitikum, mellanneolitikum, äldre järnålder, senmedeltid		keramik, (Trattbägar mm), kortlie, slagg, kvarts, flinta, bränd lera, brändt ben, obränt ben		Med anledning av bebyggelse utfördes en särskild undersökning.

Tre boplatsområden påträffades inom undersökningsområdet. Cirka 750 anläggningar påträffades totalt och utgjordes framför allt av stolphål, härdar och gropar av olika slag. 5 hus kunde konstateras men cirka 10 finns inom undersökningsområdet. Cirka 400 fynd har tillvaratagits varav två fyndkategorier var speciella. Dels påträffades en nästan intakt kortlie av järn som sannolikt kan dateras till romersk järnålder och dels påträffades i de äldsta och djupaste kulturlagren ett 100-tal skärvor av trattbägarkeramik (med bukstreck) som vanligtvis dateras till 3500-3300 f Kr.
Boplatserna koncentrerade sig på tre ytor (kallade A, B och C). Område A innehöll ett nästan intakt 3-skeppigt långhus som kan dateras till romersk järnålder. Runt om huset, men framför allt söder om, fanns en tillhörande aktivitetsyta bestående av ett antal härdar och gropar.
Område B innehöll minst 5 hus (varav 2 identifierades i fält). Området anslöt till en våtmark/bäckfåra med där också 5 odlings- eller kulturlager ned mot bäcken kunde konstateras. Lagren var fyndförande och innehöll anläggningar. Under dessa lager påträffades trattbägarkeramiken som var deponerad i våtmarken. Område B innehöll även ett par koncentrationer av slagger vilket indikerar lågteknisk järnhantering på boplatserna. En slaktplats påträffades inom omr B, den har daterats till äldre bronsålder. Ett av husen kunde konstateras vara från äldre järnålder. Område B innehöll således boplatslämningar från neolitikum, bronsålder och äldre järnålder.
Område C innehöll ett antal större härdar vilka sannolikt kan dateras till folkvandringstid. Dessa har förmodligen använts för bland annat torkning av exempelvis foder och spannmål. Här påträffades också minst ett par äldre hus som sannolikt kan dateras till romersk järnålder. Området innehöll minst två 4-stolpshus.
Boplatserna spänner över en lång period med den äldsta konstaterade dateringen från cirka 3500 f Kr av trattbägarkeramik och fram till minst folkvandringstid (en datering finns även från senmedeltid).
Vid förundersökningen påträffades även boplatslämningar på den östra sidan om GC-vägen. Dessa undersöktes EJ vid slutundersökningen utan har bara konstaterats vid förundersökningen. Boplatsen eller boplatserna ligger här kvar och måste bevakas inför eventuell framtida exploatering. Ej undersökt men konstaterat boplatsområde är markerat på bifogad karta.

		3596		Bankeberg		431-17780-04		422-4144-2004		UV Öst		Glenn Johansson		2005		050510-050518		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		odaterat		glas, tegel, porslin		Med anledning av detaljplaneläggning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid förundersökningen drogs närmare 30 sökschakt om en sammantagen längd av ca 150 löpmeter, men trots en omfattande schaktning kunde några egentliga spår av förhistorisk aktivitet ej konstateras. Enstaka mörkfärgningar förekom, dessa visade sig dock vid närmare undersökning huvudsakligen bestå av stenlyft från åkermarken. Ett par stolphål samt någon grop hittades visserligen, dessa anläggningar var dock mycket få och spridda. Dess allmänna karaktär, tillsammans med fynd av glas, tegel och porslin pekar mot att de sannolikt är sentida.
Sammanfattning:
Vid förundersökningen kunde ej spår av förhistorisk aktivitet konstateras inom undersökt område.

		3597		Uljeberg		431-4797-05		422-1540-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050511-050512		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av 3G-mast utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes i närheten av gravfältet Viby 25:1, platsen var även ett topografiskt lämpligt boplatsläge.
Vid undersökningen visade det sig att stora delar av höjden/platån var uppbyggd av schaktmassor. Inga anläggningar eller fynd som motiverar fortsatta undersökningar påträffades.

		3598		Haddorp		431-6277-05		421-1739-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050513-050515		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, skärvstenshög		true				bränd lera		Med anledning av planerad golfbana utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk i förundersökning.

Området har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning etapp 1, vilken utfördes av RAÄ UV Öst. Vid denna utredning pekades ett område ut för förundersökning och ett antal mindre områden för utredning etapp 2.
Förundersökningsområdet gränsar till ett större sammanhängande fornlämningskomplex med skärvstenshögar, gravar och stensträngar. Undersökningen utfördes i åkermark. I detta område hittades ett möjligt stolphål, och i några schakt fanns under matjorden kol och bränd lera i leran. I åkern fanns även en del skärvsten. Detta tolkas som resterna efter en överplöjd och mycket förstörd boplats av förhistorisk karaktär.
Utredningen etapp 2 gjordes inom fyra mindre områden på förhöjningar i åkermarken, som vid utredning etapp 1 hade utpekas som topografiskt lämpliga boplatsområden. Inom ett av dessa mindre områden hittades en nedgrävning, vars ålder och funktion är okänd. Inom ett annat utredningsområde hittades två härdar och en sotfläck. Detta tolkas som en del av en förhistorisk boplats.

		3599		Huvudstadsgatan		431-6275-05		249/05		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2005		050513-050513		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av nedläggning av en kulvert utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktet hade en längd av ca 4,5 m och en bredd av ca 0,6 m. Gårdsplanen genomkorsades av diverse el- och telekablar samt ledningar till bergvärmen, vilket medförde att det inte fanns några orörda kulturlager bevarade utmed den aktuella sträckningen. De omrörda kulturlagren fortsatte under schaktdjupet på ca 0,8 m. Inga fynd påträffades.

		3600		Sturefors, Husby		431-872-05		421-283-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		050518-050518		särskild utredning				true				slagg, järnspik		Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp II.

Vid utredningen påträffades enstaka anläggningar, utspritt över ytan. Av dessa bedömdes en som recent, två som diffusa sönderplöjda anläggningar, möjligtvis boplatslämningar. Enstaka fynd av slagg och järnspik.
UV Öst föreslår att ytterligare arkeologiska åtgärder inte är motiverade i området.

		3601		Smörbollsvägen mfl		431-7520-05		305/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf, Jessica Wennerlund		2005		juni-september 2005		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerat schaktningsarbete för fjärrvärmenedläggning utfördes en förundersökning.

Den totala sträckan för fjärrvärmeschakten var ca 3 km.
Förundersökningen utfördes i form av antikvarisk kontroll av redan grävda schakt. Den största delen av sträckan övervakades översiktligt. En noggrann antikvarisk kontroll utfördes dels av fjärrvärmeschakt i lokalgator intill den s k Midsommarkullen i sydvästra delen av Sturefors, dels av fjärrvärmeschakt i Nattviolsvägen m fl intill Vist kyrka.
Vid Smörbollsvägen påträffades en grop med trärester. På Nattviolsvägen intill församlingshemmets uppfart observerades en större träpåle. Båda lämningarna bedömdes som relativt sentida. Inget övrigt av arkeologiskt intresse påträffades.
Sammantaget anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med fjärrvärmenedläggning längs aktuella gator kan utföras som planerat.

		3602		Vallsberg		431-1618-05		72/05		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		050616-050617, 050621		arkeologisk förundersökning		boplats?		true						Med anledning av flytt av dike utfördes en förundersökning.

Förändringar gjordes dock i planerna, diket kulverterades och en väg tillkom. Kulverten byggdes inom en yta som förundersöktes 2003. Det konstateras då att det inte innehöll några fornlämningar. I området för vägsträckningen gjordes en förundersökning. Exploateringsområdet var ca 130x30 meter och . Inom detta öppnades nio schakt upp med en sammanlagd längd om 125 meter. Schaktens bredd var ca 1,80 m och djupet var mellan 0,25 och 0,40 meter.
I områdets södra del påträffades ett mörkare jordlager under matjorden. Lagret innehöll skärvig sten och enstaka kolstänk. Sedan tidigare undersökningar är det känt att lämningar i närområdet är starkt sönderplöjts. Lagret är sannolikt rester efter boplatslämningar som plöjts sönder. Lagret avgränsades och lagret dokumenterades. Ett flertal kolprov insamlades. I övriga schakt påträffades endast enstaka skärviga stenar.
Östergötlands länsmuseum anser att vidare arkeologiska åtgärder ej är nödvändiga under förutsättning att ett flertal kolprov analyseras. Detta kan ske inom takpriset för förundersökningen.

		3603		Gammeltorp		431-8816-05		348/05		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2005		050704-050704		arkeologisk förundersökning		grav, skärvstenshög, kulturlager		true		bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av enfamiljshus utfördes en förundersökning.

I nära anslutning till aktuellt område finns flera registrerade fornlämningar. I samband med anläggandet av Vårdsbergs golfbana, som ligger inom fastigheten, utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 varvid rikligt med boplatsrelaterade lämningar kunde konstateras. De 14C-prov som togs i samband med den undersökningen gav dateringar till bronsålder (Ua-13516).
I samband med den aktuella arkeologiska förundersökningen undersöktes 7 580 m2 varav intensivt totalt 300 m2 fördelade på 25 sökschakt. I ett av dessa schakt, schakt 8, som ligger i undersökningsområdets sydöstra del, påträffades ett 3x2 m stort område med kraftigt kulturpåverkad jord och med skärvsten direkt under torven (ÖLM 1). Vid sondning kunde fastställas att kulturlagret var upp till 0,45 m djupt. Detta kulturlager undersöktes inte vidare utan schaktet återfyldes och området prickades in med DGPS.
I undersökningsområdets nordvästra del finns Vårdsberg 119:2-4. Dessa fornlämningar utgörs av en skärvstenshög och två stensättningar. Ytan med dessa fornlämningar samt det ovan beskrivna kulturlagret får inte omfattas av den planerade exploateringen.

		3604		Hälla		431-9215-05		375/05		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2005		050710-050710		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av avstyckning och nybyggnation av enfamiljshus utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningsområdet ligger i nära anslutning till flera fornlämningar. Dessa utgörs av Västra Husby 14:1 som är en stensättning i krönläge av en mindre bergsrygg. Denna grav ligger ca 45 m från aktuellt undersökningsområde. Betydligt närmare ligger gravfältet Västra Husby 15:1 som består av 15 runda stensättningar. Gravfältet ligger ca 30 m norr om undersökningsområdet. Ytterligare ett gravfält finns i närområdet, Västra Husby 16:1, som består av 8 högar och 36 runda stensättningar. Detta gravfält ligger ca 70 m nordväst om undersökningsområdet. Mellan byggnadstomten och de två gravfälten löper den gamla landsvägen, som i dag är en mindre grusväg.
Inom undersökningsområdet upptogs flera schakt där markarbete planeras. Stora delar av aktuellt undersökningsområde har tidigare varit uppodlad. Inga fornlämningar eller fynd påträffades.

		3605		Vreta klosters kyrka		431-4833-05		422-2094-2005		UV Öst		Göran Tagesson		2005		050809-050819		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell, kloster		true						Med anledning av omläggning av grusgång utfördes en antikvarisk kontroll.

Avschaktningen omfattade recent grus, delar av äldre kulturlager blottades, men kom ej att beröras.

		3606		Väderstad Bosgård		431-6745-05		269/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050829-050829		arkeologisk förundersökning		Ödekyrkogård		true						Med anledning av nedläggning av elkabel samt rasering av befintlig luftledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen utfördes i form av fem sökschakt på sammanlagt 125 löpmeter. Sökschakten togs upp med grävmaskin längs den planerade kabelsträckningen på åkerytan inom fastigheten Väderstads Bosgård 2:1. En härdbotten påträffades och kolprov togs för 14C-analys. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.
En besiktning längs luftledningen som skulle raseras utfördes också. Inga fornlämningar eller potentiella fornlämningsområden berördes.
Sammantaget anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med ombyggnaden av elkabeln i ovan nämnda fastigheter kan utföras som planerat.

		3607		Viby		431-8709-05		422-2334-2005		UV Öst		Göran Tagesson		2005		050829-050909		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av VA-ledning och trekammarbrunn utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet omfattade en sträcka i trädgården som följdes kontinuerligt, liksom en sträcka norr om gamla landsvägen i åkermark där större delen av sträckan kontrollerades. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3608		Kvarteret Handelsmannen		muntligt		551/05		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2005		050915-051013		arkeologisk förundersökning, byggnadsarkeologisk undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av omputsning av byggnaderna i kv Handelsmannen 1 i Vadstena utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning och antikvarisk kontroll av fasaderna till den byggnad som är belägen i hörnet Storgatan-Hovsgatan.

I den aktuella byggnaden ingår murverk från både medeltid och 1600-1700-talen.
All lös puts togs bort från fasaderna, varefter löst sittande spiktegel fästes innan ny kalkputs åter täckte murverket. Senmedeltida tegelmurverk kunde dokumenteras över hela gaveln och på den södra delen av husets fasad mot Storgatan. På gaveln mot Hovsgatan fanns en senare lagning med sandsten fastsatt med krampor i murverket. Den norra delen av husets fasad mot Storgatan, samt övre delen av gaveln mot Hovsgatan, utgjordes av en timmerstomme täckt med spiktegel, vilken kan dateras till mitten av 1700-talet.
I det medeltida tegelmurverket kunde tre ursprungliga fönsteröppningar spåras. I långsidans fasad mot gården påträffades ett sentida fönster under modern puts. Detta har åter putsats över. På de dokumenterade murverken fanns partier med bevarad äldre puts och avfärgningar. Murbruks- och putsprover har samlats in och tillförts länsmuseets referenssamling för murbruk.

		3609		Berg		431-10388-05		420-05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		050919-050919		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av ledningsdragning för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll

Totalt uppgick ledningssträckningen till ca 25 löpmeter med en bredd av ca 0,6 m och ett djup av ca 0,7 m.
Ledningssträckningen är belägen i en relativt brant sluttning. Markbeskaffenheten utgjordes av ett 0,05 - 0,10 m tjockt lager grästorv/humus som vilade direkt på morän. Moränen har här ett rikligt innehåll av "skivig" kalksten.
Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades inom ledningssträckningen.

		3610		Gäverstad		431-3357-04		636/04		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2005		050921-050922		särskild utredning		fyndplats, torp, fornborg		true		nyare tid, bronsålder, odaterat				Med anledning av planerad vägbyggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 utmed den planerade sträckan.

Den planerade vägens syfte är att binda samman den nuvarande täkten vid Ludden med en planerad ny täckt inom fastigheten Gäverstad l :4. Ytan för den nya täkten har redan inventerats inom ramen för detta projekt.
I det nu aktuella undersökningsområdets närhet finns ett antal kända forn- och kulturlämningar. I omedelbar anslutning till vägområdet är fornborgen Degensborg och en bebyggelselämning efter jordtorpet Lugnet. I närheten till fornborgen och bebyggelselämningen har även en bronsyxa påträffats.
Vid specialinventeringen av det planerade vägområdet registrerades ytor hörande till bebyggelselämningen Lugnet. Såväl lämningar efter husgrunder som fossil åker registrerades. Vidare registrerades ytterligare en bebyggelselämning efter torpet Dalen, vilken ligger i områdets nordöstra del. Även kunde fyndplatsen för den bronsyxa, som Norden beskrev 1938, markeras på karta.
Fyndplatsen och fornborgen ligger i anslutning till vägområdet. Dessa områden bör omfattas av en arkeologisk förundersökning inför eventuell vägbyggnation.
Några ytterligare forn- eller kulturlämningar kunde inte iakttagas.

		3611		Kungsbro		431-13369-05		494/05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		050926-050930		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre järnålder, medeltid, nyare tid		keramik, glaspärla, bearbetat ben?		Med anledning av anläggning av markbädd samt ledningsdragning för VA utfördes en förundersökning.

Schaktningen för markbädden kom att omfatta ca 100 m2 med ett djup av drygt 2 meter. Totalt uppgick ledningssträckningen till ca 75 löpmeter med en bredd av ca 0,5 - 1,0 m och ett djup av ca 0,7 - 2,0 m.
Inom ytan för markbädden påträffades och dokumenterades stratifierade kulturlager, bebyggelselämningar, äldre marknivåer, m m. Ledningssträckningen berörde i huvudsak trädgårdsmylla och inget av arkeologiskt intresse påträffades inom sträckningen.

		3612		Olskeppetorp, Tolskepp, Vånga, Stenstorp		431-12977-05		476/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		051006-051021		särskild utredning		Pest-/kolerakyrkogård, härd		true						Med anledning av planerad ombyggnation av elkabel utfördes en utredning.

Arbetet innefattar schaktning för markkabel, byte av befintliga stolpledningar samt rasering av luftledning. Sammanlagt berörs en sträcka på ca 9 km.
Kart- och arkivstudier samt terrängrekognosering av sträckan för markkabeln respektive luftledningen har genomförts. Väster om Tolskepp skulle markkabeln dras omedelbart söder om Vånga 75:1, en pestkyrkogård. En sökschaktsgrävning utfördes därför på platsen. Ett ca 50 m långt schakt längs hela den aktuella sträckan grävdes. I schaktet påträffades en sönderplöjd härdbotten. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Östergötlands länsmuseum gör därför bedömningen att ombyggnaden av elkabeln kan utföras utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3613		Cisternen		431-11405-04		452/05		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		051111-051111		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true						Med anledning av schaktningsarbeten för plantering av buskar och utfördes en arkeologisk utredning och förundersökning.

Arbetet planerade först att beröra en sträcka om ca 270 meter men kom att ändras till 190 meter. Delar av exploateringen låg inom ett område med registrerade boplatslämningar. Totalt togs 10 sökschakt upp med en sammanlagd längd på ca 60 meter. Schaktens bredd var ca 1,8 m och djupet var ca 0,2-0,4 m. I ett av schakten påträffades en mörkfärgning. Hela anläggningen togs fram, undersöktes och dokumenterades. Ett kolprov togs för analys. Inga föremål påträffades.

		3614		Sockenmarken mfl		431-12740-03		421-2668-2003		UV Öst		Lars Lundqvist		2005		051116-051118		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av bebyggelse utfördes en utredning.

Sammanlagt grävdes 41 schakt som var 1,5 meter breda och sammanlagt 380 meter långa. Schakten placerades inom de områden som vid utredning etapp 1 bedömts som mest optimala fornlämningslägen.
Inga arkeologiskt intressanta föremål, anläggningar eller lager påträffades. Enstaka recenta föremål noterades. Röjstensansamlingar samt en sentida stenmur finns inom den del av området som omfattas av skogsmark.

		3615		Vreta kloster		431-8895-05		422-2382-2005		UV Öst		Göran Tagesson		2005		051205-051207		arkeologisk förundersökning		kloster		true		odaterat				Med anledning av fjärrvärmeschaktning utfördes en förundersökning.

Schaktet löpte från klockaregårdens trädgård, i åkern norr om klosterområdet, samt fram till prästgärden. I prästgårdsträdgården påträffades ett mörkt, humöst och närmare 0,8 m tjockt kulturlager, delvis stratifierat. Detta tolkas som odlingslager i klostrets eller prästgårdens norra delar, sannolikt även innehållande delar av äldre kulturlager. I åkern norr om klosterområdet fanns äldre odlings- eller humushorisonter. I klockaregårdens trädgård var kulturlagren tunnare.

		3616		Högby Boställe		431-3209-05		665/05		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2005		051213-051213		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad byggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Totalt öppnades 7 sökschakt med en sammanlagd längd på 35 meter. Matjordslagret var ca 0,3-0,4 meter. Området bestod av åkermark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Östergötlands länsmuseum bedömer att ytterligare arkeologiska åtgärder inte är nödvändiga. Beslut fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		3617		Kanaljorden mfl		431-7273-05		298/05		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2005		051004-051005		särskild utredning		fossil åker, boplats		true		yngre bronsålder, järnålder, medeltid				Med anledning av detaljplaneprogramsarbete utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1-2. 

Programområdet omfattar ca 5,5 ha. Efter kart- och arkivstudier grävdes utredningsschakt inom utvalda delar av utredningsområdet. Dessa kom att omfatta ca 275 löpmeter med en bredd av ca 1,6 m och ett djup av ca 0,4 - 1,0 m. Samtliga utredningsschakt förlades i åker-/hagmark.
I åkermarken väster om Kanalmagasinet påträffades ett antal agrarhistoriska lämningar i form av ca 0,2 m breda grävda rännor i undergrunden, vilka var fyllda med sorterad sten, ca 0,05 - 0,15 m stora. Rännorna löpte delvis parallellt över längre sträckor i SV - NO riktning. Rännorna tolkas preliminärt som någon form av äldre markering av teg-/åkerindelning alternativt dräneringsdiken. Inom samma ytor påträffades även två handgrävda täckdiken med tegelrör. I denna del av utredningsområdet dokumenterades även en mindre diffus mörkfärgning. Inga vidare arkeologiska åtgärder föreslås för denna del av området.
I den uppåtsluttande hagmarken öster om hamnen påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av minst 3 härdar, 4 stolphål och mörkfärgningar, vilka omgavs av kulturlager som bevarats under ploggången. Lämningarna tolkas preliminärt som utgörande nedkanten på ett större boplatsområde som sträcker sig ut öster om utredningsområdet. För denna del av detaljplaneområdet förordas att en arkeologisk förundersökning föregår en eventuell förändring av markutnyttjandet.

		3618		Vreta kloster, klosterträdgården		431-10627-05		422-3707-2005		UV Öst		Göran Tagesson		2005		051214-051220		arkeologisk förundersökning		kloster		true		odaterat				Med anledning av arbete för anläggande av park utfördes en förundersökning.

Ytan är belägen inom det senmedeltida klosterområdet och betecknas som klosterträdgård i det äldsta kartmaterialet från 16- och 1700-talen. Den södra och östra delen av ytan upptogs av en sentida kalkstensläggning. I den västra delen fanns äldre kulturlager, invid en äldre mur som sannolikt är identisk med den äldsta kyrkogårdsmuren från 1100-talet. I ytans norra del hittades en enkel mur med kalkbruk, med oviss datering som tolkas som rest av äldre bebyggelse. Den efterföljande antikvariska kontrollen syftade till att undvika ytterligare kontakt med bevarade äldre kulturlämningar.

		3619		Öninge				421-4301-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2004		041206-041206		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av planerad campingplats utfördes en översiktlig arkeologisk utredning.
Öninge by nämns i skrift från år 1257 (Ridderstad 1918:750), namnet skrevs då Uthynygni, men byn har säkert, med tanke på namnbildningen -inge och de näraliggande gravfälten och skålgropsförekomsterna, sina rötter i järnåldern eller tidigare. Ändeisen -inge syftar på de som bebor en viss plats, "-ingarna".
Den aktuella gården, Bjuggården, ligger på den plats den haft sedan skiftet sprängde den ursprungliga bykärnan, Öninge gamla bytomt ligger cirka en kilometer åt sydsydöst. De äldsta kartorna visar utmarksbebyggelse och en backstuga, men ingen gårdsbebyggelse inom utredningsområdet (Lantmäteriet Gävle, akt 0151-83:3, Storskifte Öninge 1-9, år 1771-72, samt akt 0151-83:3, Storskifte utmark, 1768).
Den täta fornlämningsmiljön i närområdet uppvisar registrerade lämningar från stenålder (yxfynd) och framåt. Det finns skålgropar (en enkel form av hällristning, som generellt dateras till bronsåldern) och gravar av järnålderskaraktär.
Fältbesiktning skedde den 6 december år 2004 av arkeolog Johan Stenvall. Vid besiktningen iakttogs skörbrända stenar (boplatsindikerande fynd) i åkermarken längs med hela det östra, långsträckta impedimentet. Han bedömde även, med ledning av såväl dessa fynd som de närliggande fornlämningarnas karaktär att området med stor sannolikhet innehåller fornlämningar.
Efter avslutad utredning bedöms att utredningsområdet sannolikt innehåller lagskyddade fornlämningar under mark, och föreslår därför att en fortsatt arkeologisk utredning, etapp 2, med sökschakt, genomförs för att ett säkrare planeringsunderlag skall kunna erhållas.

		3620		Fyllinge, Gladhem		431-19568-04		28/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050228-050228		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för nya telekablar utfördes en förundersökning.

Förundersökningen utfördes i form av antikvarisk kontroll. Arbetsområdet låg i en fornlämningsrik jordbruksbygd sydväst om Norrköping. Lämningar från järnålder, främst i form av gravar, gravfält och stensträngar är dominerande.
Totalt öppnades fem sökschakt på valda delar av schaktsträckningen. I schakten påträffades inga lagskyddade lämningar.

		3621		Bjursby		431-708-05		422-153-2005		UV Öst		Per Nilsson		2005		050421-050421		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält, boplats		true		odaterat				Med anledning av planerat enbostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid undersökningen togs sökschakt upp inom området samt längs en planerad vägsträckning. Inom ett ca 30x20 m (V-Ö) stort område i den nordöstra delen av tomten påträffades ett område med boplatslämningar i form av 4 stolphål, 1 grop och 3 härdar. Området med anläggningar är väl avgränsat mot söder och väster, mot norr och förmodligen även mot öster ansluter området till gravfältet, Rystad 178:1.

		3622		Kvickstorp		431-2030-05		83/05		Östergötlands länsmuseum		Rickard Lindberg		2005		050509-050509		särskild utredning				true						Med anledning av planerade utfördes en utredning.

Vid en besiktning 2003-05-08, utförd av Östergötlands länsmuseum, konstaterades att det ovan mark inte finns några synliga fornlämningar. Ett höjdparti inom området betraktas som ett arkeologiskt objekt, det vill säga en plats som utgör en möjlig fornlämning. Inför utredningen, etapp 2, år 2005 hade området utökats. Detta medförde att de delar av området som utökats gentemot besiktningen 2003 kom att inventeras och vid behov skulle även sökschakt öppnas.
Vid inventeringen av de nytillkomna delarna av utredningsområdet konstaterades att det fanns äldre fruktträd på ett antal impediment. Kulturväxter och fruktträd kan indikera bebyggelselämningar. Exploatören hade dock för avsikt att använda samtliga impediment som grönområden. Därför bedömdes att inga vidare arkeologiska insatser vid dessa var nödvändiga.
Vid platsen för det arkeologiska objektet öppnades sex sökschakt. I schakten påträffades inga lagskyddade lämningar.

		3623		Himmelstalundsparken		431-16688-04		422-755-2005		UV Öst		Per Nilsson, Alf Ericsson		2005		050704-050708, 050719		arkeologisk förundersökning		hällristning, boplats		true		odaterat		keramik (förhistorisk, rödgods), bränt ben, knacksten, porslin, tegel, glas, järnfragment, obrända ben		För att minska slitaget och förbättra skyddet av hällristningarna i Himmelstalundsparken planerar Norrköpings kommun att flytta den gång- och cykelväg (GC-väg) som idag löper över berget något västerut så att den hamnar på avsatsen mellan berget och den branta strandbrinken till Norrköpings ström. I november 2004 gjordes en arkeologisk förundersökning, del 1, av den planerade vägsträckningen varvid tre områden (A-C) med boplatsindikationer påträffades.
Den 4-8 juli 2005 utfördes en arkeologisk förundersökning, del 2, vars syfte var att klargöra omfattningen av de lämningar som tidigare upptäckts samt karakterisera och om möjligt datera dem. Medan lämningarna i område A var få och intetsägande var de i område B desto mer intressanta. I det senare området utvidgades schaktet och en förhistorisk boplatslämning bestående av ett hus med härdar och en till gaveln anslutande hägnad undersöktes. Även utanför huset fanns härdar. Fynden utgjordes bl.a. av keramik, brända ben och en knacksten. Några anläggningar i den avbanade ytans sydvästra del antyder att boplatslämningen fortsätter mot strömmen.
I område C fanns en skärvstenspackning som tidigare hade tolkats som en stensatt väg. Den var omkring 3 m bred och fortsatte in i schaktväggarna. Vid förundersökningens del 2 gjordes emellertid observationer som pekade på att det i stället är fråga om en stenfylld brunn. I det snitt som grävdes fanns under den 0,2 m tjocka ploggången ett närmare 0,4 m tjock lager av tätt packade skärvstenar som vilade på ett drygt 0,2 m tjockt lager av varvigt sediment. I det senare fanns obrända ben och träkol. Gropen hade en för brunnar karakteristisk trattform. I toppen var den närmare 2 m bred och i botten 0,7 m. Det var emellertid tveksamt om sektionen var gjord i brunnens centrala del.
Huset och boplatslämningarna i område B hade tagit den mesta av tiden i anspråk och undersökningen av brunnen i område C kunde därför inte rymmas inom budgeten varför en kompletterande förundersökning av område C med syfte att avgränsa skärvstenspackningen utfördes den 19 juli 2005. Inledningsvis utvidgades schaktet mot sydväst varvid skärvstenspackningen kunde avgränsas i denna riktning. När motsvarande utvidgning gjordes i nordöst påträffades emellertid riktligt med skärvsten och sotig, kulturpåverkad jord. Med undantag för en omkring en m bred remsa utvidgades schaktet upp till den befintliga GC-vägen på höjdsträckningen, men utan att fornlämningen kunde avgränsas. Därefter grovrensades den ca 70 m2 stora ytan med handredskap varvid närmare 15 härdar kunde urskiljas mot ett kulturpåverkat underlag. Ytligt i tre härdar tillvaratogs lika många keramikskärvor av allmän förhistorisk karaktär. I några härdar observerades brända ben. Vidare kunde skärvstenspackningen över brunnen avgränsas. Packningen är oregelbundet rundad och mäter ca 3,5 m i diameter. Det tidigare grävda snittet ligger i anläggningens västra del. Brunnen kan därför förväntas vara djupare än vad som framgår av den tidigare grävda sektionen. I ploggången fanns rikligt med fynd från den historiska bebyggelsen såsom rödgods, porslin, tegel, glas järnfragment och obrända ben, men också skärvsten från de förhistoriska anläggningarna som förts upp av plogen/årdret.

		3624		RV 51		431-2020-05		422-584-2005		UV Öst		Magnus Rolöf		2005		050726-050728		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat		keramik, bränt ben		Med anledning av vägomläggning utfördes en förundersökning.
Vid tidigare utredning etapp 1 och 2 hittades boplatslägena inom vilka förundersökning genomfördes. Utifrån koncentrationer av anläggningar som hittats vid utredningen etapp 2 togs några större ytor upp, för att bedöma och avgränsa fornlämningarna.
Inom Östra Eneby 205:1 påträffades två härdar och en grop. I den ena härden hittades två bitar keramik, i den andra en bit bränt ben. Kolprover skall skickas för C14-analys.
Inom Östra Eneby 206:1 fanns spår av rotbränder i form av stora områden med torvig kol och ljus, bränd sand. Två osäkra anläggningar hittades som tolkades som härdbottnar. Med tanke på anläggningarnas karaktär och kontexten med rotbränder är denna tolkning osäker.
Undersökningsområdena är belägna vid den nedre delen av en åssträckning, som utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge. Härdarna kan ha legat i utkanten av en sådan boplats som kan ha sin fortsättning norr om riksväg 51. De kan också ha varit relaterade till aktiviteter vid den intilliggande mossen, tidigare en havssvik/våtmark.
Anläggningarna undersöktes inom ramen för förundersökningen och UV Öst föreslår att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

		3625		Åby		431-6348-05		252/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050810-050810		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad schaktning för elkabel utfördes en förundersökning. Inom fastigheten Åby 14:5 norr om Åby Fyrbondegård finns en trolig stenåldersboplats med fynd av ett större antal flintföremål (Ödeshög 6:1).
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävningar längs med den planerade kabelsträckningen på åkermark inom fastigheterna Åby 14:5 och 25:1. Resterande kabelsträckning var planerad att läggas i vägslänt, och bedömdes ej beröra möjliga fornlämningar.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Bedömningen från Östergötlands länsmuseums sida är att schaktningen för elkabel kan genomföras som planerat.

		3626		Himmelstalund		431-11225-05		423-2924-2005		UV Öst		Per Nilsson		2005		050815-050823		särskild undersökning		boplats, hällristning		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		Keramik, bränt ben, obränt ben, horn, slagg (ev sintrad lera), flinta, kvartsavslag, lerklining, malstensunderliggare, malstenslöpare/mortlar, knacksten		För att minska slitaget och förbättra skyddet av hällristningarna i Himmelstalundsparken planerar Norrköpings kommun att flytta den gång- och cykelväg (GC-väg) som idag löper över berget mot sydväst sä att den hamnar på avsatsen mellan berget och den branta strandbrinken till Norrköpings ström.
SLUTUNDERSÖKNING
Efter beslut av länsstyrelsen utfördes en slutundersökning inom den framtagna ytan inom omr C, inom ett ca 125 kvadratmeter stort område. 23 anläggningar påträffades, samtliga av boplatskaraktär och bestående av två brunnar, en ugn, minst tre härdgropar, en kokgrop, övriga gropar samt härdar. Den brunn som konstaterades vid förundersökningen visade sig vara 1,20 m i diameter, ca 0,60 m djup och innehöll bl a lerklining med pinnavtryck samt slagg (ev sintrad lera). Den ovan nämnda skärvstenspackningen överlagrade ytterligare en brunn. Denna visade sig vara ca 3x3 m i diameter och ca 1,30 m djup. I brunnen var sedan en stor härdgrop nedgrävd. I härdgropen och brunnen påträffades rikligt med keramik, flera malstenslöpare och knackstenar, slagg (ev. sintrad lera), lerklining med tydliga pinnavtryck samt obrända och brända ben. Keramiken var av svårdaterad förhistorisk karaktär. På toppen av brunnen/härdgropen påträffades en malstensunderliggare, lagd med den slipade sidan nedåt.
Ugnen bestod av en lerfodrad ugnsgrop med tre tydliga skikt bränd lera och kollinser. Ugnen grävdes ut till ca 50%. Anledningen till detta var att en starkströmskabel korsade anläggningen. I ugnen påträffades rikligt med bränd lera och enstaka bitar keramik, varför det troligen rör sig om en keramikugn.
Fynd inom undersökningsytan: Keramik, brända ben, obrända ben, ev horn, slagg (ev sintrad lera), flinta, kvartsavslag, lerklining (ev ugnsväggar eller möjligen från husväggar), malstensunderliggare, malstenslöpare/mortlar, knacksten.
Tolkning: Det gick att urskilja tre tidsfaser inom undersökningsytan. Den äldsta fasen består av de nedgrävda brunnarna. Nästa fas består av härdgropen som var nedgrävd i brunnen, samt övriga härdgropar och gropar vilka troligen tillhör samma fas. Den yngsta fasen utgörs av ett tiotal härdar, varav i stort sett samtliga bestod av ett tunt kollager samt ett lager skärvsten. Härdarna överlagrade på flera ställen gropar och härdgropar.
Datering: Den påträffade keramiken är av allmän förhistorisk karaktär, vilket gör platsen svårdaterad. En jämförelse med övrigt keramikmaterial från närområdet (Pryssgården) ger platsen en trolig datering till äldre järnålder, möjligen finns en tidig fas i yngsta bronsålder.

		3627		Gullestad		431-11082-05		422-3004-2005		UV Öst		Lisa K Larsson		2005		050905-050905		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		nyare tid				Med anledning av enbostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning, del 1.

Intill det planerade enbostadshuset finns gravfältet Östra Stenby 149:1. Undersökningsområdet hade vid besiktning utförd av länsstyrelsen delats upp i två lägen: Läge A och Läge B. Dessa prioriterades i bokstavsordning vid undersökningstillfället. Syftet med förundersökningen, del 1, var att avgränsa gravfältet samt att ta reda på i vilken utsträckning eventuella bevarade lämningar fanns.
Vid förundersökningen, del 1, undersöktes endast Läge A. Trots lägets närhet till gravfältet kom inga fornlämningar att beröras vid undersökningen.

		3628		Hultekil		431-11668-05		431/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf, Kjell Svarvar		2005		050905, 050929		särskild utredning				true						Med anledning av planerad ombyggnation av elnätet utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2.

Sammanlagt berördes en sträcka av 1,5 km.
Kart- och arkivstudier samt besiktning i fält av ledningsträckningen utfördes. Sökschakt på sammanlagt 50 löpmeter maskingrävdes inom potentiellt boplatsläge i hagmark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Efter utförd utredning gör Östergötlands länsmuseum bedömningen att ombyggnationen av elnätet på fastigheterna Hultekil 1:2 och 1:4 kan utföras utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3629		Ödeshög till länsgränsen		431-11007-05		422/05		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2005		050907-050907		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, hålväg		true						Med anledning av optokabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Kabeln läggs i vägslänt, främst längs gamla Riksettan, samt i vägbank till minde vägar.
Förundersökningen utfördes i form av sökschakt längs vägslänten vid Sväm (intill platsen för en borttagen hällkista) samt längs äldre vägsträcka i Kråkeryd (intill hålvägar). Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
En större justering av optokabelsträckningen har skett efter fältarbetet. Den planerade dragningen in till gårdarna vid Kråkeryds naturreservat kommer inte att genomföras; istället dras kabeln längs gamla Riksettan.
Då kabelsträckningen i övrigt går på den östra sidan längs gamla Riksettan samt i vägbank på mindre vägar vid länsgränsen, görs bedömningen att inga fornlämningar kommer att beröras.
Sammantaget anser Östergötlands länsmuseum att arbetet med optokabelnedläggningen kan utföras som planerat.

		3630		Östra Husby, Granhammar, Mysinge, Boberga mfl		431-6701-04		365/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004, 2005		040916, 050824		särskild utredning		stensträng, fossil åker, torp, grav		true						Med anledning av schaktning för elkabel l utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2.

Den aktuella jordkabeln var ca 3 km lång, med början i den östra delen av Östra Husby samhälle samt söderut mot fastigheterna Lundby, Granhammar, Lilla Mysinge och gården Fyllinge. Vid Granhammar anslöt en kabel åt öster till gården Mysinge. Efter Fyllinge drogs kabeln vidare västerut förbi gården Boberga. Från Boberga gick kabelnedläggning västerut med avslutning ca 350 m söder om fastigheten Johannesberg.
Utredningen inför schaktning av elkabel utfördes under 2004. En stensträng, Östra Husby 433:2 som ligger i låglänt åkermark mellan gården Mysinge och torpet Granhammar berördes av jordkabelschaktningen. Efter vissa justeringar av kabelsträckningen kunde dock stensträngen passeras utan någon åverkan. Ett fåtal sökschakt öster om gården Mysinge togs upp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
I samband med schaktningen för elkabel utfördes också rasering av äldre stolpledningar dels längs en sträcka öster om gården Fyllinge, dels längs en sträcka öster om fastigheten Johannesberg. Raseringen berörde sammanlagt 1 km luftledning, och utfördes under 2005. Efter besiktning och specialinventering av vissa sträckor skedde utmärkning av fasta fornlämningar tillsammans med ansvariga projektorer inför raseringen. Vid ett antal fornlämningar beslutades att raseringen skulle ske genom kapning av stolpar och körning med fyrhjulig motorcykel.

		3631		Pryssgården		431-10789-05		422-2968-2005		UV Öst		Per Nilsson		2005		051107-051108		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av 3G-mast utfördes en förundersökning.
Inom omr 1 påträffades boplatslämningar i form av gropar och stolphål. En större grop påträffades i det västligast belägna schaktet, varför ytterligare schakt togs några meter mot öster upp för att söka efter en lämpligare plats för masten. Även här påträffades boplatslämningar i form av 4 gropar och 3 stolphål. Anläggningarna grävdes ut och dokumenterades. En bit förhistorisk keramik påträffades i den först nämnda gropen, i övrigt påträffades inga anläggningar eller fynd. En trolig datering är yngre bronsålder/äldrejärnålder med tanke på läget i direkt anslutning till Östra Eneby 166:1.
Inom omr 2 påträffades inga anläggningar eller fynd. Masten kommer därför att placeras här.

		3632		Grimshult, Rödebol		431-11401-05		421-2992-2005		UV Öst		Ylva Granath		2005		051202-051202		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

I närheten finns de fossila åkrarna Ödeshög 140:1 och 141:1.
Längs kabelns planerade sträckning drogs sex sökschakt för att se om äldre lämningar skulle påverkas av exploateringen. I ett av schakten hittades ett stolphål, med modernt fönsterglas i fyllningen.
Inga fornlämningar berördes av exploateringen.

		3633		Loddby mfl		220-1455-98		421-2100-1998		UV Öst		Lars Z Larsson		1998		980611-980611		särskild utredning		färdväg		true						Med anledning av dagvattenanläggning utfördes en utredning etapp 1.

Syftet var att kontrollera var anläggningarna är lämpliga att placeras ut så att fornlämning ej berörs.
Utredningen resulterade i att två områden med lämpliga boplatslägen föreslås till vidare utredning om exploatering ska ske. I övrigt berördes en sedan tidigare känd vägsträcka som om den berörs bör dokumenteras och dateras.

		3634		Hageby mfl		220-4910-97		359/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970911-970911		arkeologisk förundersökning		skålgropar, gravfält, bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av elledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3635		Ödeshög, St Åby		220-7889-93		642/91		Östergötlands länsmuseum		olle Hörfors, Hans Persson		1993		930503-930514		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, skålgropar, torp, depåfynd, obestämbar, fossil åker, stensträngssystem		true		bronsålder, järnålder, nyare tid		silvermynt, järnbeslag, knappar, hästsko, spikar, Keramik, bränt ben, slagg		Med anledning av vägombyggnad utfördes en arkeologisk utredning, etapp II.
1. Ödeshög 130:1
Inom utredningsområdet påträffades i en åker söder om nuvarande väg en riklig förekomst av skärvsten samt en sönderplöjd härd. Utredningen kunde konstatera att den ev boplatsen inte sträcker sig ned i vägområdet och inte kommer att beröras av vägens breddning.
2. Ödeshög 79:1
I södra delen av utredningsområdet förekommer en älvkvarnslokal. Utredningen syftade till att undersöka om boplatsindikationer kunde förekomma inom vägområdet. Resultatet var negativt.
3. Ödeshög 132:1
Övergiven gårdstomt från 17- 1800-tal bestående av 1 husgrund med spismursröse och en äldre vägbank. Gårdsläget fotodokumenterades.
4. Ödeshög 25:1
Plats för ett större skattfynd från 1875-76. I fyndet ingick bl a 330 arabiska silvermynt och smycken i guld och silver. Platsen efterundersöktes med metallsökare varvid 3 arabiska silvermynt påträffades i åkern. Skattfyndsplatsen ligger till största delen under nuvarande E4:an och metallsökaren stördes av ett befintligt viltstängsel.
5. Stora Åby 133:1
Förekomst av skärvsten. Utredningen syftade till att utreda en ev förekomst av boplats. Vid utredningen påträffades enstaka svårt skadade boplatsanläggningar visande att en boplats har förekommit i området.
6. Stora Åby 158:1
Boplatsläge invid Disevidån. Utredningen syftade till att utreda om boplats fanns. Vid utredningen påträffades boplatslämningar i form av härdar och stolphål inom det begränsade vägområdet.
7. Stora Åby 160:1
En ev rest sten i schaktmassor. Utredningen visade att den resta stenen utgjorde en del av schaktmassorna.
8. Åby 9:1, Stora Åby sn
Lokalen omfattade ett område med förmodade fossila åkrar. Utredningen visade att de iakttagna terrasserna utgjordes av berg och att inga tecken på odling fanns.
9. Stora Åby 73:1-3
Utredning och förundersökning. Fornlämningen består av ett sammanhängande stenssträngskomplex. Vid utredningens etapp l påträffades flera kompletterande sträckningar med stensträng. Arbetets syfte var att identifiera och avgränsa boplats intill stensträngarna. Stensträngarna inmättes med totalstation
Utredningen visade att boplatsindikationer i form av härdar, förhistoriska fynd och stolphål huvudsakligen förefinns inom områdets norra del i samband med ett par terrasseringar. I den södra och mellersta delen av området påträffades endast enstaka anläggningar.
10. Stora Åby 159:1
Förmodat boplatsläge invid en älvkvarnslokal (Stora Åby 155:1). Utredningen syftade till att undersöka om en boplats fanns intill skålgropshällen. Boplats indikerades av rika fynd av skärvsten i åkerytan.
Vid utredningen påträffades sammanlagt 38 boplatsanläggningar, härdar, stolphål och skärvstenshögar i ett område på ca 50 m radie omkring skålgropslokalen. Resultatet visar på omfattande boplatslämningar över större delen av den föreslagna ytan.

		3636		RV 35		220-2396/95		421-3197-1995		UV Linköping		pia Nilsson, Kjell Edvinger		1995		950911-950928		särskild utredning		röjningsröseområde, grav, grav?, tjärdal, postament, torp, gruvområde, milstolpe, bytomt/gårdstomt, bro		true		järnålder, medeltid, odaterat				Med anledning av vägombyggnad utfördes en utredning etapp 1.

Inom området var tidigare registrerat bla två stensättningar och en hög, vilket kan indikera äldre järnålder.

Vid specialinventeringen påträffades ytterligare gravar, möjliga gravar, tjärdal, 15 postament och by/gårdstomter.

		3637		Himmelstalundsparken		220-2955-94		2482/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910729-910729		arkeologisk förundersökning		hällristning		true						Med anledning av utplacering av tre skyltar intill hällristningsområdet vid Himmelstalund utfördes en antikvarisk kontroll.
Skyltarna placerades intill en befintlig gång- och cykelväg i anslutning till hällarna. Två mindre betongfundament grävdes ned för varje skylt - alltså in alles sex stycken. Underlaget på platsen visade sig bestå av i sen tid påförda massor.

		3638		Norrköping		220-2021-91		4712/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910826-910826		arkeologisk förundersökning		grav?, hägnad, bebyggelselämning		true						Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.

I kabelschaktet kunde det konstateras kanten på ett spismursröse och en husgrund 22 m norr om detta. Husgrunden hade ett betongfundament och torde vara 1900-tal medan spismursröset kan vara äldre.
Strax väster om schaktet nära en vändplan för spårvagnarna ligger två flacka markförhöjningar som skulle kunna vara stensättningar.

		3639		Tråbrunna		220-2021/91		4721/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910829-910830		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, grav, boplats, gravfält?		true		järnålder, medeltid, nyare tid		keramik, bränt ben, kvartsavslag		Med anledning av optokalbel utfördes en antikvarisk kontroll.

Vid kontrollen kunde det konstateras att det ligger en boplats under ett tjockt plöjskikt av matjord från bytomten ovanpå samt två gravar som förmodligen tillhör ett omrört gravfält med bl a högar. Dessa skall ha legat norr om bytomten. De två gravarna undersöktes och de saknade överbyggnad och de brända benen hade lagts ner i varsin urna i en grop som kom fram direkt under plöjskiktet. Boplatslämningen består av 11 ej undersökta anläggningar, varav tre härdbottnar, sex mörkfärgningar, ett stolphål, en stensamling och en dräneringsränna med förhistoriska fynd i fyllningen kunde konstateras.
Kabelschaktet flyttades till en vägbank istället och anläggningarna övertäcktes på nytt med åkerjord. Boplatsen torde vara från äldre järnåldern liksom de två undersökta bengömmorna.

		3640		Grimstad, Tallbacken		220-2021/91		4721/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910901-911008		arkeologisk förundersökning		boplats		true		neolitikum?				Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll av kabeldragning.

Vid Grimstad ändrades kabelsträckningen som istället kom att förläggas till en befintlig vägbank.

Vid Tallbacken ändrades sträckningen så att den kom att gå söder om en trolig stenåldersboplats, belägen på en sandplatå i sydläge ca 30 m ö h. På platån ligger skärvsten i små mängder i anslutning till svaga mörkfärgningar i sanden. Boplatsen är troligtvis från yngre stenåldern.

		3641		Fiskeby		220-9762-91		6562/91		RAÄ		Anders Kaliff, Ann-Lili Nielsen		1991		911010-911011		särskild utredning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av planerad byggnation av lagerutrymme och transportväg utfördes en arkeologisk utredning.
Det aktuella området ligger intill de kända skålgropslokalerna Östra Eneby 10:1 och 11:1. Vid en tidigare förundersökning i samband med grävning för VA ledning påträffades härdar och eventuella avfallsgropar mellan de båda skålgropslokalerna (Arkeologi i Sverige 1987:382 f.) Området för exploateringen ligger omedelbart öster om Leonardsbergs fornlämningsområde och intill det undersökta Fiskebygravfältet. Vid besiktning bedömdes delar av exploateringsområdet utgöra lämpliga boplatslägen.
Det aktuella området omfattar en yta på ca 3000 m2 varav tre områden med en yta på totalt ca 800 m2 undersöktes. Schakten drogs dels i en syd och sydvästsluttning i området för den planerade lagerlokalen samt i två alternativa sträckningar för transportvägen.
I ett flackt parti i åkermark påträffades boplatslämningar inom de områden som berörs av den planerade transportvägen. De påträffade lämningarna utgörs av två eller flera kulturlager Al, A6-8 samt A10, ett antal gropar A2-5 samt ett skärvstensflak A9. En provruta i kulturlagret visade att detta var upp till 0,2 m tjockt och bestod av sotig lera med inslag av kol och mycket skärvig sten. Någon skiktning av kulturlagret kunde inte iakttagas.
En datering till yngre bronsålder eller äldre järnålder kan vara sannolik med tanke på närheten till Fiskebygravfältet och skålgropslokalerna i exploateringsområdets närhet.
Inom området för den planerade lagerlokalen drogs åtta schakt dels längs med en platå och dels i en sydsluttning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3642		Viby				5432/90		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910503-910503		särskild utredning		grav, gravfält		true		äldre järnålder				Med anledning av planerad utvidgning av grustäkt genomfördes en specialinventering och byråinventering.
Inventeringen hade till syfte att utröna huruvida fler gravar kunde iakttaga i anslutning till de 1968 undersökta samt att finna lämpliga boplatsområden i anslutning till gravfälten.
Ett antal osäkra stensättningar påträffades på den åssträckning där de tidigare undersökta stensättningarna var belägna. Helt klart är att det rör sig om ett större sammanhängande gravområde.
Lämpliga, ur topografisk synpunkt, boplatsområden kunde beläggas i området nordöst om gravfältet samt i åkern söder om gravarna.
I anslutning till gravfältet Östra Ryd 11:1, ett höggravfält, inventerades området för att om möjligt finna fler gravar och/eller boplatsområden. Fler gravar kunde inte beläggas. Topografiskt sett lämpliga boplatsområden kan dock beläggas i området väster och nordväst om gravfältet. Markförhållanden, sand, och topografin samverkar här för att skapa goda förutsättningar för boplatser.
En genomgång av äldre grävningsrapporter och lantmäteriverkets arkiv gav ingen ytterligare information kring gravar eller andra fornlämningar. Någon ytterligare bebyggelse av bykaraktär kunde inte beläggas kring Fyrby säteri. Det som idag är odlad mark var det redan under sent 1600 tal.

		3643		Viby		220-7185-91		4419/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911015-911017, 911019		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält, grav		true		romersk järnålder				Med anledning av planerad grustäkt utfördes en förundersökning och arkeologisk utredning.
Området undersökt 1964 och 1968 då fornlämningarna Östra Ryd 26:1, 27:1, 30:1, 31:1 och 32:1 undersöktes och borttogs.
Den aktuella förundersökningen och utredningen berörde två områden; det första var beläget på en markant grusås. Det andra området var beläget vid Fyrby gård. Syftet med förundersökningen invid fornlämningarna 29:1-32:1 var att kontrollera eventuell förekomst av flacka stensättningar mellan de borttagna fornlämningarna. I ett tidigare utredningsskede, inventering, hade några osäkra gravar iakttagits mellan fornlämningarna 29:1 och 30:1. Förundersökningen visade entydigt att det är frågan om ett sammanhängande gravfält. I området sydväst om fornlämning 30 påträffades inga gravar i de upptagna schakten.
Utredningen berörde ett område nordväst om fornlämning 11:1 (gravfält). Vid en tidigare del av utredningen misstänktes området vara ett lämpligt boplatsområde, en flack höjdrygg med en jordmån bestående av sand. Gravfältet är ett höggravfält vilket skulle indikera yngre järnålder. Några spår av förhistoriska, eller medeltida boplatslämningar påträffades inte i detta område.
Sammanfattningsvis kan sägas att mellan fornlämning 29:1 och 30:1 finns ett sammanhängande gravfält bestående av minst 10-15 mindre, flacka stensättningar. Området mellan nuvarande täktgräns och fornlämning 30:1 ger dock intryck av att vara fritt från ytterligare fornlämningar.
Området vid Fyrby är också fritt från fornlämningar.

		3644		kvarteret Apotekaren		220-8311-91				UV Mitt		Rikard Hedvall		1991		910802-910802		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.
Denna utfördes ca 130 m SV om Ödeshögs medeltida kyrka.

Det nya huset ska byggas på platsen för ett nyss rivet hus. Det rivna husets källare utmed Storgatan låg  3m under dagens nivå och längre in på tomten drygt 1 m.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3645		Torrö						UV Mitt		Anders Kaliff		1992		921023-921023		särskild utredning				true						Med anledning av planerade enskild väg från fastlandet till Torrö utfördes en utredning.

Den aktuella utredningen berörde sträckan från sundet mellan Kolmosö och Torrö, fram till Torrö by.
Torrö har varit lotsplats från 1630 och in på 1800-talet och ett antal registrerade fornlämningar på ön påminner om denna epok, bl.a resterna av lotshamnen, kolerakyrkogården samt den äldre farleden. Den planerade vägen kommer dock inte att anläggas i närheten av dessa. I sundet mellan Kolmosö och Torrö finns spår efter en äldre brygga eller avspärrning, i form av en stenkista. Inte heller denna kommer dock att påverkas av vägen.
Vid den arkeologiska utredningen studerades äldre kartmaterial över Torrö och vägens sträckning besiktigades i fält. Vägsträckningen bestod till stor del av låglänt terräng (mindre än 5 m.ö.h). De högre partierna bestod av gles tallskog och mellanliggande partier av berg i dagen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades inom den planerade vägsträckningen.

		3646		Ödeshögs kyrka		220-8629-92		426/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920817-920917		arkeologisk förundersökning		kyrka		true				människoben		Med anledning av schaktningar på Ödeshögs kyrkogård utfördes en antikvarisk kontroll.
Arbetet omfattade schakt om totalt 40 m för dagvatten, från stuprör på kyrkans sydsida och fram till den s k sockenstugan på kyrkogårdens SV hörn. Dessutom har ett mindre parti avbanats framför kyrkans sydfasad inför en handikappramp upp mot södra långhusingången.
Schaktet gick delvis i kyrkogårds jord, med spridda skelettdelar samt framför kyrkans sydfasad i ett parti som fyllts upp med grus och jord vid anläggandet av mur 1959. Denna har nu flyttats några meter söderut.

		3647		Mathem, Kolsarp		220-8162-92		30/92?		RAÄ		Bengt Elfstrand		1992		920527-920527		särskild utredning		grav? Skärvstensförekomst		true		yngre bronsålder?, äldre järnålder?				Med anledning av avstyckning av mark för bete och stallbyggnad besiktigades ett område invid fornlämning Östra Tollstad 23:1-4.

Inom avstyckningsområdet ligger en ca 3x3 m stor övertorvad torvkaka på västsluttningen av ett kalberg med enstaka skärvstenar i kanterna. Den övertorvade skärvstensförekomsten är oregelbunden till formen och har en i det närmaste plan yta.

Den torde vara från yngre bronsålder - äldre järnålder.
Förekomsten berörs ej av byggnationen.

		3648		Skenäs		220-10379-92		7067/92		RAÄ		Bengt Elfstrand		1992		920914-920914		arkeologisk förundersökning		fästning/skans		true						Med anledning av Vägverkets bortsprängning av en bergsknalle omedelbart intill färjeläget och skansen vid Skenas - Östra Husby sn, utfördes en efterkontroll av området.

Den aktuella bergsknallen har delvis ingått i skansen från 1700-talet. Innan bortsprängningen fotograferades berget.

		3649		Åby		220-7899-93		455/93		Östergötlands länsmuseum		olle Hörfors, Hans Persson		1993		931011-931020		särskild undersökning		boplats		true		järnålder		keramik, Huggen sandsten		Med anledning av vägbreddning utfördes en särskild undersökning.

Åkerytan ligger på en flack platå av moränlera som sluttar svagt mot låglänt åkermark i väster. Vid slutundersökningen avtorvades cirka 1600 kvm av sluttningen, varvid påträffades ca 25 anläggningar i undersökningsområdets östra del, motsvarande den iakttagna spridningen av skärvsten. Boplatsytan var kraftigt utplöjd. Ett tiotal anläggningar utgjordes av sotfläckar och rester av kulturlager. Dessutom påträffades fem stolphål och sju nedgrävningar varav tre härdgropar. Två ovala, ca 4 m långa gropar med ett bottenskikt av skärvig sten kan eventuellt tolkas som grophus eller anläggningar ingående i huskonstruktioner.

		3650		Älvestad kyrka		220-749-93		375/90		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930527-930601		arkeologisk förundersökning		kyrka		true		odaterat				Med anledning av renoveringen av Älvestads kyrka utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid samma tillfälle utfördes även schakt för VA, el och tele.
VA schaktet grävdes från församlingshemmet och fram till kyrkans medeltida torn. På sträckan passerades bogårdsmuren vilken schaktet passerade under utan att den behövde skadas. Schaktet följde sedan befintliga grusgångar upp till tornet. Nästan inga antikvariska observationer kunde göras. Schaktet löpte hela vägen genom ursprungliga om än omgrävd naturlig grov morän. På en kortare sträcka (3 m) kunde dock tunna raseringslager från ombyggnad av en murad byggnad iakttas och dokumenteras. Genombrottet under bogårdsmuren dokumenterades
I el- och teleschakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3651		Strålsnäs		220-12933-92		947/93		UV		Lars Z Larsson		1993		930211-930211		särskild utredning				true						Med anledning av detaljplan utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.

Söder om Lillån iakttogs några klart sentida röjningsrösen samt ett område med spår av bergtäkt med borrhål. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i området.

		3652		Östra Stenby kyrka		220-8323-93		400/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930919-930919		särskild utredning		fyndplats, kyrka		true						Med anledning av markarbeten inför flyttning av ett torp, det sk Boglinetorpet, till en ny uppställningsplats V om Östra Stenby kyrka, utfördes en förundersökning.
Platsen för uppförandet av torpstugan är belägen i ett fornminnesrikt område. Runt kyrkan finns ett flertal registrerade gravar, gravfält och skärvstenshögar från brons och järnålder. Väster om kyrkplatsen finns 7 runstenar och en ristad sten. Kyrkan och kyrkplatsen ligger längst in i en forntida vik (20-25 m ö h) och har ur topografisk synpunkt ett lämpligt läge för förhistorisk eller medeltida bosättning.
Den tänkta uppställningsplatsen för torpstugan grävdes med maskin ned till ett djup av 30 cm under marknivå. Schaktet var 8x5 m stort. Placering och storlek framgår av bifogade karta.
Vid schaktningen påträffades ett tunt lager (ett skikt) rasmassor av ett murat hus. I lagret ingick tegel och murbruk. Detta lager härrör förmodligen från ett stall som enligt uppgift tidigare funnits i närheten. Jordmånen var sandig och starkt kulturfärgad men innehöll inga anläggningar eller fynd förutom det ovan nämnda lagret.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3653		Veckelstad, Högstad		220-5997-93		6087/93		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1993		931201-931201		särskild utredning		kulturlager?		true		odaterat				Med anledning av schaktning för optokabel utfördes en arkeologisk utredning.
Områdena för optokabeln ligger intill kända gravfält och bytomter.
Inom tre områden drogs sammanlagt 29 schakt med en bredd av ca 0,5 meter. Det totala antalet löpmeter uppgick till ca 365. Inom ett av områdena (i sydöstra delen av Högstad 2:1) påträffades i åkermark ett parti med mörkare lager än ploglagret med enstaka småsten. Detta kan möjligen utgöra ett kulturlager. Inget kol eller bränd lera fanns dock i lagret. I övrigt iakttogs inget av arkeologiskt intresse.

		3654		Himmelstalund		220-14265-92		2107/93		UV Mitt		Mats Larsson		1993?		930125-930125?		arkeologisk förundersökning		gravfält?		true						Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.

I nära anslutning finns uppgift om borttagna gravar i form av högar. Endast detta område stod under antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3655		Svärtinge udde		220-9888-93		6586/93		UV Linköping		Rikard Hedvall		1993		931020-931216		särskild utredning		boplats, bytomt/gårdstomt		true		odaterat		slagg, ben, tegel, spik		Med anledning av va-ledningar utfördes en utredning.

På den drygt 2,5 km. långa ledningssträckan gjordes flera undersökningar. Dessa koncentrerades till de områden som tidigare utgjort uddar i sjön Glan, eventuella hamnar samt i anslutning till den plats där, enligt det äldre kartmaterialet, gamla Svärtinge gård har legat.
Vid en förutvarande udde mellan Lilla udden och Bonas gård hittades stolphål, en härd, stenläggningar, ett ugnsfundament och slagg. Boplatslämningarna som är odaterade härrör förmodligen från såväl förhistorisk som historisk tid. På denna ås men närmre Svärtinge gård finns bla ett järnåldersgravfält.
På platsen för gamla Svärtinge gård, (dagens 1700-tals komplex ligger 300 m. öster om denna), hittades en 40 m. lång stenläggning. Den här delen av ledningssträckningen grävdes i ett redan befintligt ledningsschakt. På stenläggningen,som var anlagd i ett sättsandlager, hittades spik, tegel, ben och träkol vilket ger en tidigaste datering till högmedeltid.

		3656		Fiskeby		220-10497-93		6583/93		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1993		931026-931028		särskild utredning		boplats		true		bronsålder, äldre järnålder		bränd lera, stenyxa		Med anledning av väg och brobygge utfördes en arkeologisk utredning.
Exploateringsområdet ligger i nära anslutning till kända hällristningslokaler samt intill det undersökta Fiskebygravfältet. Vid tidigare undersökningar strax väster om det nu aktuella området har boplatslämningar i form av härdar, avfallsgropar samt kulturlager påträffats. Vid besiktning på plats hittades en senmesolitisk/tidigneolitisk trindyxa i grönsten i åkermarken nordöst om Fiskebyfabriken och strax norr om befintlig parkeringsplats. Yxan bör dock närmast betraktas som lösfynd då den hittades på en höjd av 26 meter. Här hittades även enstaka skärvig sten i åkerytan, vilket indikerade boplatslämningar. Syftet med utredningen var att konstatera om boplatslämningar främst knutna till hällristningslokalerna skulle komma att beröras av vägbygget.
Det aktuella området omfattar en yta på ca 22.000 m2 varav 54 schakt med en sammanlagd yta på ca 800 m2 undersöktes.
Anläggningar i form av tre stolphål och en härd och möjligen en ugn påträffades i två begränsade områden i de högst belägna partierna inom undersökningsområdet. Anläggningarna var till stor del skadade av plöjning. De ytor som innehöll anläggningar kommer vid planerad exploatering endast att beröras i mycket begränsad omfattning.

		3657		Pryssgården		220-1434-92		8265/92		UV Linköping		ulf Stålbom, Karina Johnsson, Lena Lindgren-Hertz		1993, 1994		930322-931118, 940411-941216		särskild undersökning		boplats		true		senneolitikum, bronsålder, järnålder, tidigmedeltid		Keramik (fin, grovrabbad, förrådskärl, silkärl, miniatyrkärl, koppar, Lausitztyp, vendisk), malsten, skafthålsyxa, flinta, kvarts. Brons (stångknapp, kniv, bleck), järnföremål		Med anledning av planerad förbifart av E4:an utfördes en särskild undersökning.

Ett stort boplatskomplex i Pryssgården, med dateringar till framförallt yngre bronsålder-äldre järnålder undersöktes. Undersökningarna hade föregåtts av en specialinventering 1988, en fosfatkartering 1989 och en utredningsundersökning 1990, varvid två stråk med förhöjda fosfater och omfattande boplatslämningar kunde konstateras inom ett område av ca 90000 m2. Inför slutundersökningen upprättades ett historiskt kartöverlägg över området, för att avgränsa bytomterna och få fram det äldre kulturlandskapet. I och med att området är kraftigt uppodlat var det ett sätt att komma åt ev bortodlade fornlämningar.
Området ligger i en flack sydsluttning ned mot Motala ström i söder. Landskapet består av en kraftig ås orienterad i NV-SO riktning, som är en isälvsavlagring bestående av mo och sand. I söder övergår jordmånen till lera. Boplatsen låg inom höjdkurvorna 26 till 40 möh och upphörde tvärt där leran vidtog.
Pryssgården ligger i ett av Sveriges största hällristningsbygder, i närheten av Himmelstalund, Ekenberg och Leonardsberg. Norrköpingsbygden utgör ett av Östergötlands tre centralområden under bronsålder.
De aktuella undersökningarna har pågått under hela fältsäsongerna 1993 och 1994 och omfattar en 1 km lång del av den nya motorvägsträckningen från Östra Eneby kyrka, prästgård och bytomt i norr ner mot Motala Ström i söder.
Inom undersökningsområdet fanns förutom Östra Eneby bytomt inga kända fornlämningar. En vikingatida guldfingerring hittades under 1920-talet (SHM 18249) i åkern 10 m SÖ om Östra Eneby prästgård. Östra Eneby kyrka, belägen strax nordost om undersökningsområdet, byggdes i slutet av 1100-talet. Kyrkan kan ha uppförts på grunderna till en äldre träkyrka. En runsten med dateringar till mitten av 1000-talet finns inmurad i kyrkan.
Förutom Östra Eneby bytomt finns det ytterligare två bytomter i närheten, Fyrby nordväst och Sörby väster om undersökningsområdet.
Tre skålgropslokaler ligger söder om boplatsen. Enligt äldre uppgifter skall det ha funnits en mindre skålgropslokal norr om Östra Eneby prästgård. Tre hällristningslokaler finns sydväst resp väster om området.
Uppgifter om gravar finns dels norr om Östra Eneby kyrka dels invid Sörby bytomt och dels strax väster om prästgården. Enligt äldre uppgifter skall det ha runnits ett gravfält bestående av ett 40-tal låga högar strax söder om Östra Eneby bytomt. Detta gravfält efterundersöktes i början av 1970-talet men var då mycket skadat. Undersökningen resulterade i diffusa boplatslämningar och en stensättning daterade till äldre järnålder. Drygt 1 km sydväst om området är platsen för det totalundersökta Fiskebygravfältet.
Undersökningsresultaten är mycket spännande. Området utgör ett av Sveriges största boplatskomplex. Bla undersöktes ett 70-tal hus, flera stora gropsystem, ett stort antal gropar av varierande funktion, härdar, kokgropar, enstaka smidesgropar och ugnar. Bevarade kulturlager med dateringar till yngre bronsålder fanns i den norra och i den centrala delen av boplatsen. I norr fanns välbevarade åderspår med oklar datering. Boplatsen sträcker sig från äldre bronsålder till yngre järnålder, men har en tyngdpunkt i yngre bronsålder-äldre järnålder. Husbeståndet utgjordes till största delen av treskeppiga stolpbyggda långhus, varav ett 20-tal kan hänföras till bronsålder, ett 30-tal till äldre järnålder och knappt 10 till yngre järnålder. Förutom långhus fanns ett antal småhus och enstaka grophus.
Inom undersökningsområdet fanns ett 10-tal konstruktioner med brända ben vilka troligen är rester av gravar.
Fyndmaterialet består till största delen av keramik: fin till grovrabbad keramik, polerat eller med slät ytbehandling. Stora förrådskärl, silkärl, miniatyrkärl, koppar, keramik av Lausitztyp och vendisk keramik. Stenredskapen utgjordes bla av malstenar, några skafthålsyxor, enstaka skrapor och flinta och kvarts. Dåligt bevarat var det organiska materialet. Ett par bronser: en stångknapp, en kniv och några bleck. Järnföremålen bestod huvudsakligen av nitar och beslag.
Undersökningarna visar tydligt att det enorma boplatskomplexet fortsätter ytterligare i större omfattning på ömse sidor om den planerade motorvägen.

		3658		Adelsnäs mfl		220-5856-93		5349/93		RAÄ		Maria Peterson		1994		940411-940415		särskild utredning		boplats, skärvstenshög		true				keramik		Med anledning av ombyggnad av väg utfördes en arkeologisk utredning.
Delar av sträckan specialinventerades. Tre områden (omr 1-3) framstod härvid som intressanta och utredningsgrävning företogs. I område 1 påträffades härvid en skärvstenshög samt ca 15 m S därom i åkermark, boplatslämningar i form av stolphål och en härd. Ytterligare en härd påträffades i område 2. Område 3 omfattade ett parti där vägsträckningen skar genom ett landskap med äldre åkermark.

		3659		Viresjö, Bertilsbo		220-5473-94		421-2920-1994		RAÄ		Maria Peterson		1994		940510-40526		arkeologisk förundersökning		boplats, skärvstenshög, fossil åker		true		bronsålder, äldre järnålder		keramik		Med anledning av ombyggnad av väg utfördes en arkeologisk förundersökning.

Tidigare har en arkeologisk utredning av den planerade vägsträckningen utpekat tre skilda områden som arkeologiskt intressanta.
I det område som vid utredningen kallats "område l" förundersöktes nu Åtvid 162:1, som utgöres av boplatslämningar i åkermark. Dessa var koncentrerade till ett ca 35x25 m stort område i distinkt krönläge. Här påträffades ett 10-tal anläggningar; härdar, stolphål och kulturlagerrester. I en av anläggningarna tillvaratogs förhistorisk keramik.
I det område som vid utredningen kallats "område 2" förundersöktes nu Åtvid 161:2, en skärvstenshög och Åtvid 161:1, boplatslämningar i åkermark. Härvid konstaterades att skärvstenshögens dimensioner var ansenliga. Dess centrala delar omfattar ca 11x8 m och den är intill 0,7 m hög. Hela skärvstenshögen är ca 15x10 m. Åtvid 161:1 är belägen på ett lokalt bergskrön.

Den närbelägna Åtvid 161:1 omfattar inom den planerade vägsträckningen ett område ca 45x10 m, där ett fåtal boplatslämningar påträffats. Här registrerades nu härdar, stolphål samt några mörkfärgningar. I en av anläggningarna påträffades vid utredningen keramik av förhistorisk typ.

I det område som vid utredningen kallats "område 3" finns äldre åkermark med talrika röjningsrösen. Kartstudier visar att åkermarken här var i bruk vid 1800-talets mitt. De åker- och röseformer som nu möter ögat har en sentida karaktär, vilket dock ej utesluter en tidigare fas i området, vilken senare överlagrats. Förundersökningen syftade till att ge en datering av områdets äldsta brukningsfas. 14C-prov har tagits i röjningsrösen men resultat föreligger ännu ej.

		3660		Åtvidabergs golfbana		220-13257-93		369/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940627-940714		särskild utredning		röjningsröse, fossil åker		true		senmedeltid, nyare tid		slagg		Med anledning av en planerad utvidgning av golfbana utfördes en arkeologisk utredning.

Vid den kunde konstateras rikligt med spridd slagg och skrotsten i det aktuella området. Denna härrör från den gruvdrift som skett i området mellan Mormorsgruvan och Åtvidaberg under historisk tid. Inga anläggningar som har samband med gruvdriften kommer dock att beröras av de planerade ingreppen.
Inom området påträffades även terrassbildningar och odlingsrösen i ängsmark (tidigare åker). Terrasseringen var uppbyggd med hjälp av stenar och slagg. Odlingsrösena ligger utanför det område som kommer att beröras av markingrepp.

		3661		Adelsnäs		220-7386-94		420-3892-1994		UV Linköping		Maria Peterson		1994		940704-940715		särskild undersökning		skärvstenshög		true		bronsålder		handkvarn, sländtrissa, bränt ben, keramik, skafthålsyxa		Med anledning av ombyggnad av väg utfördes en arkeologisk undersökning.
Skärvstenshögen var belägen på krönet av en liten bergsklack, som utgjorde ett ekbevuxet impediment i omgivande åkrar. På de två närmaste krönen finns flacka stensättningar av äldre järnålderskaraktär. I åkermarken SV om Skärvstenshögen påträffades vid förundersökning diffusa boplatsrester (Åtvid 161:1), vilka ännu så länge är odaterade.
Den utgrävda skärvstenshögen var ca 11x8 m (N-S) och intill 1 m h samt uppkastad kring ett ca 2 m stort, jordfast block. Fyllningen utgjordes av jämnstor skärvsten, ca 0,07-0,1 m st, med ytterst lite humus. När ett övre lager myllblandad skärvsten grävts bort framträdde i Ö, S och V en kantkedja av 0,3-0,4 m st stenar. Stenarna i kantkedjan lutade inåt och verkade ha tillkommit i syfte att hindra skärvsten från att kasa nerför bergsklackens sidor. I NO övergick kantkedjan i en ca 1,5 m br kantvall, med stenar av samma storlek som kantkedjans. Samtliga stenar i kantvall och kantkedja var eldpåverkade. Fem av stenarna här var underliggare till handkvarnar och fyra av dessa var placerade med malsidan neråt. Kantkedjan och kantvallen omgärdade ett ca 1,5 m stort område där materialet mellan skärvstenarna var sotigt. Här påträffades en halv sländtrissa av keramik, liksom huvuddelen av de ca 20 brända ben som tillvaratogs vid undersökningen. Under och i kantkedjan tillvaratogs enstaka keramikfragment av bronsålderskaraktär; dels grovmagrat rött gods, dels svart fint gods. Under mittblockets överhäng påträffades ett ämne till en skafthålsyxa, där skafthålet var påbörjat. Ytterligare en kantkedja har tillkommit när skärvstenhögen redan haft en ansenlig volym. Denna kantkedja går mellan mittblocket och den yttre (äldre) kantkedjan och har även denna haft till syfte att hindra skärvsten från att rasa utför branten.

		3662		Svärtinge udde		220-3466-94		421-2921-1994		UV Linköping		Rikard Hedvall		1991		910407-940407		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid en tidigare undersökning strax intill exploateringsområdet hittades en ca 40m lång stenläggning. Enligt kartmaterial från 1600-talet låg Svärtinge gård på den undersökta tomten samt på granntomten (6:32). Stenläggningen är förmodligen en del av en stensatt gårdsplan.
Vid den nu gjorda undersökningen hittades endast orörda lager.

		3663		Pryssgården		220-7113-93		5159/93		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1994		941003-941006		arkeologisk förundersökning		boplats		true		tidigneolitikum, bronsålder		Keramik, löpare		Med anledning av planerad omläggning av väg utfördes en arkeologisk förundersökning.
Sommaren 1991 utförde UV-Linköping en arkeologisk utredning inom delar av det nu aktuella området (Dnr 442591). Ett flertal schakt drogs då på de högst belägna partierna väster om prästgården. Inga indikationer på fornlämningar gjordes. UV gjorde vid det tillfället en bedömning att de lägre partierna inom området for den planerade vägsträckan inte torde innehålla fornlämningar. Nyupptäckten av boplatslämningar, i form av härdar, stolphål och åkerytor, gjordes i samband med den arkeologiska undersökningen för nya E4:an, sydväst om Östra Eneby prästgård (Östra Eneby 166:1, 167:1).
Målsättningen vid förundersökningen var att konstatera boplatsens utbredning och karaktär inom den resterande delen av vägsträckan, samt att försöka klargöra om den nu upptäckta fornlämningen är samtida med den boplats från bronsålder och äldre järnålder som för närvarande är under utgrävning sydväst om prästgården.
Totalt drogs fem stycken schakt med en total yta på 860 m2 inom vägområdet. Inom området hittades 33 anläggningar i form av härdar, gropar och stolphål, samt två mindre partier med kulturlager.
Anläggningarna fanns koncentrerade till två områden, där det i den norra delen fanns en större ansamling av stolphål, troligen utgörande ett husplatsområde, dock utan någon inre struktur. Ca 15 m söder om detta fanns ett område med gropar och härdar som troligen utgör en aktivitetsyta som kan knytas till boplatsytan norr därom. Kulturlagerresterna tolkades som åkerytor, eftersom inga anläggningar hittades ovanpå eller i lagret. Ett urval av anläggningarna grävdes för att få material till 14 C analys. Boplatslämningarna var till stor del sannolikt skadade av senare plöjning och några inre strukturer i form av huslämningar gick inte att urskilja. Därför utfördes undersökningen inom ramen för förundersökningen och några vidare åtgärder ansågs inte nödvändiga.
Två 14 C prover gav en datering mellan intervallen BC 3335-2932 och BC 1186-903.
Det nu undersökta området av Kyrkvägen utgör sannolikt en del av den stora bronsåldersboplats ca 100 m söder om kyrkvägen som för närvarande undersöks av UV-Linköping.

		3664		Pryssgården		220-10399-94		421-5867-1994		UV Linköping		Karina Johnsson		1994		941128-941205		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av planerad fjärrvärmeledning utfördes en arkeologisk utredning och förundersökning.

Den nya ledningen, skall löpa från villabebyggelsen invid Pryssgården i öster, över den nya motorvägssträckningen, till panncentralen på F13-området i väster.
Ett flertal provschakt till en sammanlagd längd av 409 m togs upp i det aktuella området.
Fornlämning Östra Eneby 166:1, har under -93 och -94 slutundersökts för nya motorvägen. Här fann vi ett imponerande boplatskomplex, med ett sjuttiotal hus. Det är den hittills största boplatsen i Östergötland. Tidsmässigt sträcker den sig från äldre bronsålder till yngre järnålder. Boplatsen har ett mycket intressant läge intill de stora hällristningsområdena i Norrköpingstrakten. Den ligger dessutom på sydsluttningen av en ås med mycket fin sand/mo jord. På grund av fornlämningens omfattning, förundersöktes det för fjärrvärmeledningen aktuella området. Förundersökningen gav ytterligare boplatslämningar, vilket visar att fördämningen ej är begränsad utan fortsätter i väster och öster. I provschakten påträffades ca 120 anläggningar av boplatskaraktär i form av stolphål, härdar och olika typer av gropar. Bland de framschaktade anläggningarna kan vi se delar av ett flertal hus. Resultatet från förundersökningen kompletterar den bild vi har av fornlämning 166:1 från ovan nämnda slutundersökning. En ev exploatering kommer att ge oss viktig information om fornlämningens utbredning i väster och öster, längs med åssluttningen. Förundersökningen bör efterföljas av en arkeologisk slutundersökning i det aktuella området.
Vid den arkeologiska utredningen på F13-området grävdes fyra schakt mellan panncentralen och staketet. I dessa schakt påträffades endast en härd. Området är mycket stört av olika ledningar och byggnationer. Området bedöms inte vara intressant för vidare arkeologiska undersökningar.

		3665		Linneberga				243/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940420-940429		särskild undersökning		fyndplats, grav- och boplatsområde, skärvstenshög		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		Keramik, bränt ben, harts, lerklining		I samband med en inventering efter stenåldersboplatser på Vikbolandet observerade Agneta Åkerlund, Riksantikvarieämbetet, överplöjda gravgömmor vid Linneberga i Å sn. Vikbolandet.
Fornlämningen var belägen i en sandig östsluttning, ca 20 m ö h. Marken är uppodlad till åker för ca 30 år sedan och fornlämningen var inte tidigare känd.
Åkerlund hade observerat 8 kolfläckar, innehållande brända ben och i ett fall keramik och markerat dessa i åkern. Länsstyrelsen gav i uppdrag åt länsmuseet att undersöka och ta bort de skadade gravarna.
I första läget undersöktes de påträffade anläggningarna i ytan. Sammanlagt påträffades 9 anläggningar sedan anl 5 och 6 visat sig mer omfattande än vad som först varit synligt. Samtliga förekomster var dock mycket ytliga och saknade helt djup. Anläggningarna karterades varefter plöjagret avlägsnades med hjälp av maskin.
Därvid påträffades sammanlagt 8 gravar, ett stolphål och 1 härd. Av dessa var en grav och de båda boplatslämningarna inte synliga i ytan. Gravarna låg i samtliga fall på en plogvältas avstånd söder om de indikationer som karterats i ytan. I tre fall fanns bevarade keramikkärl som behållare för de brända benen. Två kärl var helt krossade och de övriga gravarna saknade bevarade gravkärl. Två kärl var tillräckligt välbevarade för att större delen av dem skulle kunna tas in som preparat till museet. Ett av kärlen kan till följd av typen dateras till yngre bronsålder, medan övriga troligen tillhör tidig järnålder. Brandplättsgravarna kan inte dateras närmare utan C-14 prov.
Gravfältet har med all sannolikhet haft en fortsättning NO om vägen. Detta område är till största delen söndergrävt av grustäkt men i ett mindre bevarat område kunde två ej tidigare registrerade skärvstenshögar observeras. Enligt de indikationer som framkom så ligger boplatsen SÖ om de påträffade gravarna. Det ansluter i så fall relativt snart till det registrerade stensträngssystemet, Å 54:1, ca 70 m längre mot SV.

		3666		Ringstad		220-14161-94		20/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995?		950220, 950227		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av nya kablar utfördes en antikvarisk kontroll.

Schaktet är beläget mellan två gravfält vid Ringstad, varför risken att påträffa ytterligare gravar ansågs som stor. Schaktet följde befintliga ledningar hela vägen och inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3667		Fiskebyvägen, Kabelvägen, Katterumsvägen		220-5926-95		132/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		950606-950614		arkeologisk förundersökning		skålgropar, boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av schaktningar för telekablar utfördes en antikvarisk kontroll.

Il närheten av platsen för schaktning finns en skålgropslokal med 520 registrerade skålgropar.
Schaktet var totalt 290 m långt, 0,7 m brett och ca 0,7 m djupt. Schaktet löpte huvudsakligen längs med befintlig ledning. På ett parti, längs Katterumsvägen och ca 75 m från skålgropslokalen schaktade man vid sidan av denna. Där påträffades boplatslämningar i form av ett ca 10 m långt gropsystem, samt ett stolphål.

		3668		Fiskeby		220-8380-95		174 b/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		v. 35		arkeologisk förundersökning		grav?		true						Med anledning av schaktning ny elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.

Området Fiskeby-Ekenberg-Leonardsberg är en av Sveriges hällristningsrikaste platser. Syftet med den antikvariska kontrollen var att konstatera om fornlämning, som t ex boplatslämningar, skulle beröras.
Schaktet som grävdes var ca 350 m långt, 0,4 m brett och 0,6 m djupt. Under matjordslagret, som var ca 0,3-0,4 m djupt, vidtog steril lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3669		Källarvillan				646/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950828-950828		särskild utredning				true						Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3670		Katterumsvägen, Pryssgården		220-10295-95		207/95		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		951017, 951024, 951220		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true						Med anledning av schaktning för utfördes en antikvarisk kontroll.

I närheten av Katterumsvägen finns en skålgropslokal med 520 registrerade skålgropar. Vid en tidigare schaktning i samma gata påträffades lämningar av förhistorisk karaktär - ett stolphål och gropar.
Schaktet var totalt 210 m långt, 0,7 m brett och 0,6-0,8 m djupt. Schaktet löpte till stora delar längs befintlig ledning och inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3671		Vindö		220-7797-95		734/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		951207-951207		särskild utredning		grav		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av planerad bergtäkt utfördes en arkeologisk utredning och specialinventering.
Vid undersökningen registrerades att förberedelser för täktverksamhet, så som avverkning, schaktning, vägarbete och provsprängning redan påbörjats.
I närområdet finns flera registrerade fornlämningar, såväl grav- som boplatslämningar. Vid undersökningen påträffades ytterligare fornlämningar, även inom det planerade täktområdet.
I närområdet på en höjd, omedelbart utanför täktområdet, påträffades tre gravanläggningar. Två av dessa utgörs av runda stensättningar, var av den ena har en tydligt framträdande kantkedja. Den tredje anläggningen utgörs av en rest sten.
Inom täktområdet påträffades en rund röseliknande lämning samt en oregelbunden stensamling, möjligen en skadad stensättning. Den första anläggningen var delvis övertorvad och den andra var delvis trädbevuxen.
I det planerade täktområdet ytterkant ligger en tidigare odlad yta, alldeles invid de tre gravanläggningarna. Närheten till gravar och det topografiska läget gör att man här kan misstänka ytterligare förhistoriska lämningar.

		3672		Sörby, Ullälva		220-5356-95		425/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950602-950811		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, boplats, vägbank, stensträng, gravfält		true				obrända ben		Med anledning av kabelschakt utfördes en förundersökning

Inga tidigare kända fornlämningar skulle beröras, med undantag för stensträngsystemet Örtomta 140:1. Tanken var att det skulle dras en ny jordlina fram till ett par ledningsstolpar som redan stod mitt i strängsystemet. Detta gick att undvika och stensträngarna berördes inte ytterligare. Likaså förelåg planer på att jordlinan skulle dras fram till ett stolppar beläget i ytterkanten av gravfältet Örtomta 100:1. Dessutom skulle två stolpstag sättas upp inom gravfältsområdet. Även detta gick att undvika. Jordlinan dras därmed inte fram till gravfältet och stagen sätts vid nästa stolppar, som befinner sig i åkermark 150 m söder om fornlämningen.
Östergötlands länsmuseum ansåg att området vid Ullälva gamla bytomt (Örtomta 219:1) borde schaktövervakas då elkabel skulle grävas ner i den åker som delar fornlämningen. Vid undersökningarna påtärffades två runda stolphål, ca 0,6 m i diameter. Stolphålen syntes som två runda mörkfärgningar mot den omgivande sterila leran, ca 0,8 m under marknivån. I det norra stolphålets yta påträffades 0,05 m stora skarpkantade stenar, fragment av kol och obrända ben. Avståndet mellan stolphålen var ca 0,6 m (NV-SÖ). Ca 0,14 cm sydväst om det södra stolphålet syntes en mindre, rund, mörkfärgning, ca 0,10 m i diameter. Mörkfärgningen tolkades som resterna efter ett störhål. Ytterligare schakt togs upp omedelbart öster om stolphålen. Sammanlagt frilades en yta på ca 7x 11 m. Inga ytterligare stolphål påträffades. Kabelsträckningen ändrades och drogs öster om stolphålen vilka kvarligger.
Efter att ha rundat området med stolphålen påträffades ca 20 m söder om stolphålen ett område med rikliga mängder av skärvsten. Området var kraftigt sotpåverkat. Även detta område kvarligger då kabelsträckningen ändrades till området öster om skärvstensförekomsten.
Söder om skärvstensutbredningen påträffades resterna efter en vägbank, ca 6 m bred, som har sammanlänkat de bägge delarna av Ullälva gamla tomt. Väglämningen är överplöjd. På vardera sida om åkern (Ö-V) syns fortfarande lämningarna efter vägens sträckning. På geometrisk karta över Ullälva by från 1702 (akt nr 20, Örtomta sn) förekommer denna och ett flertal andra vägar i området.
Även vid ekonomibyggnaderna hörande till Sörby säteri utfördes schaktövervakning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid detta område.

		3673		Erikstorp		220-7889-93		642/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950419-950419		arkeologisk förundersökning		depåfynd, skålgropar		true		vikingatid		enkrona		I april 1993 utförde Östergötlands länsmuseum en undersökning med metallsökare på platsen för fyndet av en av Östergötlands största vikingatida guld och silverskatter, Erikstorpsskatten, i samband med prospektering för utbyggnaden av den på 1960-talet byggda E-4:an. 3 vikingatida silvermynt kunde tillvaratagas.
Vid undersökningstillfället 1993 skärmades en del av den tänkta undersökningsytan av ett viltstängsel som också var kraftig magnetiskt och på så sätt störde metallsökaren. Inför bygget 1995 hade viltstängslet flyttats och dess metallben ersatts av motsvarande i trä, varför en kompletterande undersökning kunde göras.
Vid undersökningen påträffades inga ytterligare forntida mynt och fynden inskränkte sig till en enkrona från 1972. Dessutom påträffades diverse skräp kastat från bilar på E-4:a n.
Vid samma tillfälle besiktigades en planerad omläggning av bäckfåran på Markbacken intill fornlämning Ödeshög 79:1. Inga arkeologiska intressen kommer av beröras av denna omläggning.

		3674		Adelsnäs		220-982-95		Li95/006		UV Linköping		Martin Skjödebrand		1995?		950418-950418		särskild utredning		fossil åker, boplats?		true		bronsålder, järnålder		tegel, spik, keramik (yngre stengods )		Med anledning av vägomläggning utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen genomfördes genom att ett flertal schakt grävdes. De drog dels i ett område med odlingsrösen och på en höjd som kunde vara ett lämpligt boplatsläge. En av utredningens målsättningar var att genom att undersökta ett odlingsröse finna daterande föremål eller kol till ett 14C-prov. Tre schakt grävdes genom odlingsrösen och utkastlager av odlingssten.
Varken vid undersökningen av odlingsröset eller schaktgrävningen genom utkastlagren påträffades daterande föremål eller kol. Att odling försiggått i sen tid indikeras av att sprängsten påträffades ytligt i ett (icke undersökt) odlingsröse. Detta utesluter dock inte att området odlats i förhistorisk tid. Två schakt drogs i sänkan nedanför området med odlingsrösen. Dessa schakt var såväl anläggnings- som fyndtomma.
Vid boplatsläget på en höjd öster om odlingsrösena påträffades anläggningar vars ålder inte har gått att fastställa. I schaktens västligaste del, vid höjdens fot, påträffades ett område med årderspår och intill dessa två mindre mörkfärgningar. Det är möjligt att dessa har ett funktionellt samband med odlingsytan.
I de västra och centrala delarna av höjden påträffades flera anläggningar av diffus karaktär. Merparten av dessa var mörkfärgningar eller stolphål. Två härdar påträffades också. Dessa låg dock något ytligare än övriga anläggningar och saknade förhistorisk karaktär. I hela området påträffades också sentida material som tegel, spik och yngre stengods i anläggningsnivån. I schaktet på den östliga delen av höjden påträffades varken anläggningar eller fynd.
Anläggningarna på boplatsläget är av så diffus art att de inte kan betraktas som fornlämningar. De två härdarna var anlagda något ytligare än övriga anläggningar och kan således vara yngre än dessa. Sentida material påträffades över hela området ner till anläggningsnivå, samt i vissa mörkfärgningar som till utseendet påminde om de här registrerade.
De enda indikationerna på förhistorisk aktivitet i området var den odlingsyta med årderspår som påträffades vid foten av höjden med boplatsläge. Det antikvariska värdet av vidare undersökning av denna yta föreslås vara lågt och inga vidare arkeologiska åtgärder föreslås därför.

		3675		Mantorp, Östra Tollstad, Mogestad, Kolsarp		220-2468-95		247/95		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1995		950512-950516		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		grav, torp, kyrka		true						Med anledning av schaktning för optokabel utfördes en arkeologisk utredning och antikvarisk kontroll.

Den planerade ledningsdragningen passerade Ö Tollstad kyrka samt fornlämning Östra Tollstad 2:1 (stensättning) och Östra Tollstad 73:1 (bebyggelselämning).
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i de upptagna provschakten. Vid Östra Tollstad 2:1 flyttades kabelschaktet ca 2,5 m närmare vägbanken för att ytterligare öka avståndet till fornlämningen samt undvika större moränstenar. Vid Östra Tollstad 73:1 passerade schaktet på lämpligt avstånd och därmed blev ingen åtgärd nödvändig.

		3676		Östra Stenby		220-4980-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960520-960721		arkeologisk förundersökning		gravfält, grav, härd		true		vikingatid?		bränt ben, bränd lera		Med anledning av rasering av befintlig luftledning och ny jordkabel utfördes en arkeologisk kontroll.
Området är fornlämningsrikt och luftledningen passerar genom ett gravfält från yngre järnålder, Östra Stenby 13:1, samt bredvid en grupp med 4 runda stensättningar och 1 hög, Östra Stenby 10:1-5. l närheten av kabelsträckningen finns 2 stensättningar, Östra Stenby 7:1 och 8:1.
Kontrollen omfattade dels raseringen av luftledning, dels kabelschaktningen. Schakten var 0,80 m djupa och ca 0,50 m breda. Vid Aspetorp, 15 m från bostadshuset, påträffades en härdgrop 0,30 m under vegetationsskiktet. Gropen var 0,60 m djup och bestod av rikligt med eldpåverkad sten i sot/kol blandad jord. I fyllningen kom ett bränt ben samt bränd lera. Anläggningen undersöktes och dokumenterades. I övriga delar av schakten påträffades inga ytterligare anläggningar eller kulturlager.

		3677		Sväm		220-545-96		50/96		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960502-960502		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av anläggandet av vändplan och förbättring av skogsväg utfördes en arkeologisk utredning i form av en sökschaktsgrävning.
På platsen för den planerade vändplanen gjordes 12 provgropar med en bredd av 1 meter och en längd av ca 5 meter. Inga fornlämningar påträffades dock.
Skogsvägen ligger på en kulle och har delvis blivit borttagen vid släntning i samband breddningen av E4:an. Det ingrepp som nu gjordes var att återskapa skogsvägen genom att följa den gamla sträckningen. Detta innebar att en ca 2 meter bred och ca 17 meter lång remsa skalades av för att ge skogsvägen en acceptabel bredd. Längre in på kullen finns en fornlämning, Ödeshög 131:1, som utgörs av en stensättningsliknande lämning. Vid utredningen påträffades dock inget av arkeologiskt intresse.

		3678		Pilgården		220-1280-96		129/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		960918-960918		särskild utredning				true						Med anledning av planer på att ersätta befintlig luftledning med jordbunden högspänningskabel utfördes en arkeologisk utredning.

Tolv stycken sökschakt drog för att utröna om några dolda fornlämningar fanns utmed den planerade kabelsträckningen. I sökschakten påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3679		Tallbacken mfl		220-332-1996		421-348-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1996		960506-960524		särskild utredning		boplats		true		yngre bronsålder, förromersk järnålder?		keramik, kvarts		Med anledning av en planerad ny sträckning av RV 51 utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Det aktuella området är ca l, 2 km långt och mellan 200 och 400 m brett. Sammanlagt skulle 4 alternativa vägkorridorer utredas. Utredningsområdet är beläget mellan ca 25 och 40 möh och utgörs uteslutande av lätta sandiga jordar. I norr ansluter området till en utlöpare av Kolmårdens förkastningsbrant medan det i söder ansluter till ett stort mossområde (Ringstad torvmosse). Idag är området i stort sett helt uppodlat med skog endast i norr. Några kända fornlämningar finns inte i direkt anslutning till utredningsområdet. Däremot har ett antal stenyxor påträffats.
I samband med utredningens första etapp utvaldes ett antal områden som ansågs som lämpliga boplatsområden. Dessutom fanns det möjliga indikationer på gravar inom ett mindre område. Dessa delområden uppgick till sammanlagt 10 och betecknas DO 1-10.

Schakt drogs med maskin för att utröna huruvida fornlämningar fanns inom delområdena. Endast inom ett (DO 6) öster om Mellan Bergstorp påträffades boplatsindikationer i form av härdar, gropar och stolpfärgningar. Områdets storlek uppgår till ca 5 000 m2. Med stöd av anläggningarnas karaktär, ett fåtal krukskärvor samt slagen kvarts kan området preliminärt dateras till yngre bronsålder.

Inom samtliga övriga delområden påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3680		Grimstad		220-5296-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960531-960628		arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats, fornborg		true		odaterat				Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll,

Schakten löpte förbi ett antal fornlämningar som bevakades genom schaktkontroll.
Platserna var: Östra Eneby 101:1, ett gravfält på impediment i åkern. Kvillinge 123:1, ett flatmarks-gravfält i åker utan begränsning, Kvillinge 20:1, ett gravfält på krön av grusås invid väg, Kvillinge 121:1, område med skörbränd sten, Kvillinge 24:1, en fornborg.
Inga lämningar efter förhistoriska aktiviteter påträffades i ledningsstäckningen.

		3701		Stockebyledningen		220-14050-99		674/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999?				arkeologisk förundersökning				true						Östergötlands länsmuseum hade planerat utföra en arkeologisk förundersökning med anledning av ledningsarbeten i områdena runt Östra Tollstad. Efter samråd och besiktning i fält kunde det konstateras att arbetet på flertalet platser inte innebar någon schaktning. På de platser där schaktning skulle genomföras styrdes detta så att fornlämningar ej berördes. På de platser där arbetet var planerat att genomföras med maskin och där maskinerna riskerade att skada fornlämningar, genomfördes arbetet utan maskin.
Arbetets genomförande planerades på ett sådant sätt att vidare arkeologiska åtgärder inte bedömdes vara nödvändiga.

		3702		Fiestadsledningen		muntligt		275/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		000605-000605		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för fyra nya kraftstolpar utfördes en förundersökning och antikvarisk kontroll.
Schaktningarna skedde intill de gamla hålen för de befintliga stolparna. Schakten var ca 1,5 x 1,5 m och ca 2 m djupa.
Inga dolda lagskyddade fornlämningar påträffades i något av schakten.

		3703		Sya		220-7992-91		5328/91		UV Mitt		Anders Kaliff		1991		910819-910819		arkeologisk förundersökning		hålväg		true				tegel		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Området utgörs av ett flackt parti trädgårdsmark som tidigare varit åkermark och trädgård till ett soldattorp.
Norr och söder om fastigheten sträcker ett hålvägssystem, i nord-sydlig riktning. Hålvägen bör därför i äldre tid ha skurit igenom fastigheten.
Vid förundersökningen togs sökschakt upp inom den planerade exploateringsytan. I sökschakten påträffades inget av arkeologiskt intresse. En hel del recent material - bl a tegel - påträffades, vilket tyder på att marken blivit omrörd i relativt sen tid.

		3704		Sya kyrka		muntligt		583/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		911007-911007		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en antikvarisk kontroll.

Sya kyrka ligger på en naturlig höjd, där Hydingebäcken rinner ut i Svartån. Kontrollen gjordes med tanke på läget och topografin i lämpligt boplatsläge.
Ett 45 m långt VA-schakt grävdes mellan församlingshemmet och ett uthus. Matjordstäcket var 0,2-0,25 m tjockt. Längst i norr fanns ett 0,1 m tjockt kulturjordsliknande lager, liggande under gruslager för körväg. K-jordslagret var mörkare än matjordslagret. Inga fynd hittades.

		3705		Sya kyrkogård		muntligt		549/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960902-960902		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true		medeltid, nyare tid		Tegel, människoben, murbruk		Med anledning av schaktning för vattenledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades inne på kyrkogården endast påförda lager, dels i form av olika skikt med fyllnadsgrus, dels ett lager med rasmassor. Utanför kyrkogårdsmuren iakttogs ett kraftigt matjordslager och därunder steril lera.
Rasmassorna, som påträffades på 0,6-0,8 m djup under nuvarande markyta, bestod av trasigt tegel av storstensformat och klumpar av murbruk. Rasmassorna kan ha deponerats på platsen i samband med de omfattande ombyggnadsarbeten som skedde på 1770-talet då större delen av den medeltida kyrkan raserades. Murbruket är av medeltida karaktär.

		3706		Mantorp		220-1124-97		88/97		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1997		970210-970210		arkeologisk förundersökning		milstolpe		true		nyare tid				Med anledning av omläggning av avloppsledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Milstenen kom ej att beröras av omläggningsarbetena.

		3707		Päpplinge, Hydinge mfl		220-4069-98		421-2908-1998		UV Öst		Annika Helander		1998		980922-981002		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, gravfält, grav, stensträngssystem		true						Med anledning av ersättning av luftledningar med jordkabel samt att anläggning av markstationer utfördes en förundersökning och utredning.

Kabeln planerades att anläggas i åker- och hagmark i en delvis mycket fornlämningstät bygd mellan Mantorp och Sya. Fornlämningsmiljön präglas av framför allt gravar, såväl ensamliggande stensättningar som gravfält, vilka sannolikt anlagts under järnåldern. I anslutning till området finns även Päpplinge bytomt. Flera arkeologiska undersökningar och utredningar har tidigare utförts i området då boplatslämningar från främst järnåldern påträffats.
Förundersökning utfördes vid följande platser:
1. Sya 78:1 och 79:1. Två boplatsområden från järnåldern har tidigare påträffats i åkermarken. Vid schaktningen för elkabeln påträffades boplatslämningar.
2. Sya 4:1. Kabeln planerades att anläggas inom gravfältet. En omdirigering av kabelsträckningen gjordes så att gravfältet kunde undvikas.
3, Sya 68:1. För att undvika gravfältet drogs schakt istället förbi en rund stensättning i hagmark. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
4. Sya 5:1, 7:1, 8:1 och 67:1. I kuperad hagmark finns inom ett samlat område ett gravfält, två gravgrupper samt ett stensträngssystem. Kabeln planerades att anläggas direkt väster om dessa. I schaktet påträffades en större härd som kvarligger eftersom en annan sträckning anvisades.
5. Sya 17:1. En gravhög, 8 m i diameter, är belägen på en höjd. Kabeln planerades att dragas fram till högens närområde. Marken var utfylld och inget av arkeologiskt intresse påträffades.
6. Sya 16:1-2. Kabeln planeras att anläggas strax norr om en gravhög och en rund stensättning. Den kan också komma i beröring med det boplatsområde som bedöms tillhöra Sya 66:3. En härd påträffades i schaktet. Härden kvarligger eftersom kabeln kunde läggas bredvid.
7 Sya 64:1. Ungefär 15m öster om den planerade sträckningen finns en osäker stensättning. I schaktet påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Arkeologisk utredningsgrävning utfördes på följande platser:
- Hydinge Backgården. I en västsluttning väster om Backgården framkom en sotig grop med bränd lera. Dateringen är osäker.
- Området väster om Sya 64:1. I schakten i åkermarken påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3708		Sya		220-3938-00		246/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000622-000622		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		hålväg		true		odaterat				Med anledning av planerad nybyggnation villor utfördes en arkeologisk förundersökning.

Inför siktröjning invid den anslutande landsvägen utfördes en slutundersökning av en hålväg.
Förundersökningen skedde genom grävning av sökschakt. I dessa påträffades inga spår efter fast fornlämning i form av fynd, anläggningar eller kulturlager. Ett tvärsnitt drogs tvärs över den förmodade hålvägen. I tvärsnittet gjordes inga iakttagelser som tydde på att det rörde sig om en hålväg. Det är troligare att anta att hålvägen fortsätter på landsvägens östra sida.

		3709		Södra Bråta		220-6470-98		424-1957-1999		UV Öst		Pia Nilsson		1998		981020-981110		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, torp		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av planerat naturreservat utfördes en arkeologisk och kulturhistorisk inventering av gården Södra Bråta, belägen inom fastigheten Österås l :9, Svinhults socken, Ydre kommun.

Inga fornlämningar fanns registrerade i fornminnesregistret. Vid inventeringen antecknades Södra Bråtas gamla gårdstomter, UV 1, Svinhults socken. Torpen Sandliden och Hammarsberg har tilldelats UV 2 respektive UV 3, Svinhults socken. Vidare antecknades ett par jordkällare, en husgrund samt ett antal 1800-tals åkrar, varav en del med namn.

		3710		Österbymo		220-497-93		472/93		UV Linköping		Anders Kaliff		1992		921104-921104		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.
Det aktuella området utgörs av relativt flack mark i en svag sydsluttning ned mot gravfältet Sund 30:1. Platsen för den planerade byggnaden består av gräsbevuxen, parkmark med enstaka björkar.
Vid förundersökningen upptogs med grävmaskin ett ca 3 x 10 m stort schakt i nord-sydlig längdriktning, inom den planerade exploateringsytan. Under matjordslagret framträdde tydliga spår efter sentida plöjning, i den ljusa bottensanden. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen. Gravfätet begränsas troligen av den gamla åkerkanten i söder.

		3711		Broby mfl		220-9929-94				UV Linköping		Lars Z Larsson		1994		940913-940913		särskild utredning		grav		true						Med anledning av nybyggnation av kraftledning samt kontroll av rivning av gammal ledning utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.

Specialinventeringen utfördes så att hela den nya sträckan fältbesiktigades samt delar av den del som skulle rivas. Av särskilt intresse var de nya stolparnas placering samt arbetsvägarnas dragning fram till stolplägena. Flertalet planerade stolpar var på lämpliga platser. I västra delen inom fastigheterna Broby 6:1 samt Österby 12:1 har dock placeringarna justerats för att ej hamna i lämningar som har visst kulturhistoriskt värde. Dessutom skall körning med maskin över terrasskanter i området undvikas.
För rivningsdelen överenskoms på plats att de stolpar som rivs i anslutning till Sund 38:1-3 ej ska grävas upp utan istället sågas av för att undvika onödiga ingrepp i direkt anslutning till fasta fornlämningar.

		3712		Kvarteret Forseman		220-4090-90		207/90		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910124-910205		byggnadsarkeologisk undersökning		stadslager		true		nyare tid		metallföremål, kritpia, bränd flinta, keramik (CI, CII), glas		Med anledning av frostskador lades ett tegelgolv om på en ny dräneringsbädd i en källare som bedömts som senmedeltida.

Källaren visade sig vara byggd i minst två etapper och visade upp rester av ett äldre kullerstensgolv samt spåren av en vägg. En stolpe ur den pålrad som den äldre väggen vilade på dendrodaterades till att vara fälld vinterhalvåret 1533-34.

		3713		kvarteret Hospitalsstugorna		220-3771-91		2461/91		UV Mitt		Lena Lindgren-Hertz		1991		910429-910429		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel		Med anledning av schaktningsarbeten för ny rörgrav utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning.
Totalt maskingrävdes 16 löpmeter schakt. Schaktbredden varierade mellan 0,6-1,0 m och schaktdjupet mellan 0,5-0,8 m. Medeltida kulturlager berördes inte av arbetet.
En 14 m lång och 0,7 m bred rörgrav, avsedd för anslutningsledningar, grävdes från en befintlig rörgrav till en renoveringsbyggnad. Den äldre rörgraven påträffades redan 0,5 m under nuvarande markyta. Det nya schaktet grävdes ner till samma djup. På grund av det relativt ringa schaktdjupet genomgrävdes endast omrörda utfyllnadslager med sandig humus, sten och tegel. Nuvarande markytan låg på +5,43 möh. I schaktbotten, på +4,97 möh, 1,0 m från byggnadens hörn låg två större gråstenar med 0,7 m diameter och flat ovansida. Dessa borttogs ej.
En 2 m lång och 1,0 m bred rörgrav, mellan renoveringsbyggnaden och ett uthus, grävdes ner till +5,05 möh, 0,8 m under nuvarande mark Markytan pä +5,88 möh var förhöjd under sen tid och endast humösa utfyllnadslager med sten och tegel genomgrävdes.

		3714		kvarteret Engelbrekt		220-3795-91		2480/91		UV Mitt		Lena Lindgren-Hertz, Karin Lindeblad		1991		910522-910524		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (yngre svartgods, äldre- och yngre rödgods, stengods), ben, järnföremål, slagg		Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Kvarteret Engelbrekt ligger i det medeltida Söderköpings södra utkant, i ett område som började bebyggas vid 1200-talets slut. Tidigare arkeologiska undersökningar i kvarteret har visat att området utnyttjats för smidesverksamhet och att gränsen för det medeltida kulturlagrets utbredning skär genom kvarteret i väst-östlig riktning.
Vid förundersökningen grävdes tre provgropar. En låg i en sentida nedgrävning som tömdes med maskin, så att den oomgrävda lagerstratigrafin kunde studeras i schaktkanterna. Två maskinschaktades ner till fasta kulturlager som handgrävdes.
Den ursprungliga markytan i området bestod av lera som sluttade svagt mot norr. Leran överlagrades av infiltrerad lera med enstaka kol och ben. Kulturlagren över den infiltrerade leran hade olika karaktär i den norra respektive södra delen av undersökningsytan. I norr var det medeltida kulturlagret 0,6 m, bebyggelseintensivt med torra, tunna och sammanpressade lager. I söder tunnade det medeltida kulturlagret ut till 0,4 m och innehöll ett stort och enhetligt medeltida keramikmaterial med framförallt skärvor av CI-gods.
Det medeltida kulturlagrets gräns mot söder som antas skära från öst till väst genom kvarteret Engelbrekt påträffades inte inom exploateringsytan.
Fyndmaterialet från undersökningen omfattar keramikskärvor av yngre svartgods, äldre och yngre rödgods, ej genomsintrat och genomsintrat stengods samt benföremål, järnföremål och slagg.

		3715		kvarteret von Platen		220-6982-91		358/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Göran Tagesson		1991		910528-910604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		slagg, tegel, keramik (CI:3, CII:2)		Med anledning av schakt för kylmedelskylare utfördes kulturlageruppmätningar.
I S undersöktes och lagergrävdes ett mindre, ca 2 m2 stort område med orörda kulturlager. Där hittades delar av en kavelbroläggning i NV-SÖ riktning, dvs en sannolik gränd mot Storån. Kavelbron kunde dokumenteras i två nivåer, men grävdes ej i botten. Den övre nivån kan genom fynd av en skärva CI:3 och CII:2 försiktigtvis dateras till 13-1400-tal. Vid sidan av kavelbron hittades ett bränt trägolv samt ett lager med kraftigt eldpåverkad sand, slagg och tegel.

		3716		Munkebrogatan, Trångsundsgränd		220-7341-91		4054/91		UV Mitt		Lena Lindgren-Hertz		1991		910703-910705		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel, kalkbruk		Med anledning av schaktningsarbeten för teleledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Munkebrogatan har ett medeltida ursprung. Nuvarande -Trångsundsgränd är utlagd över Söderköpings rivna franciskanerklosterkyrkas kor. På grund av arbetets ringa schaktdjup beslöts en antikvarisk kontroll med syfte att styra, och där det var nödvändigt höja, schakten så att medeltida kulturlager och konstruktioner inte berördes av arbetet.
Totalt maskin- och handgrävdes 120 löpmeter schakt under antikvarisk kontroll. Schaktbredden var 0,4 m. Det planerade schaktdjupet på 0,5 m ändrades där så var påfordrat till 0,4 eller 0,3 m.
Schaktningsarbetet berörde återfyllnadsmassor i Munkebrogatan, sentida raserings- och utfyllnadslager på tomtmark i kv Hospitalsstugorna, omgrävda raseringslager med storstenstegel och kalkbruk i Trångsundsgränd och återfyllnadsmassor på tomtmark i kv Klostret. På ett par punkter i Munkebrogatan påträffades medeltida kulturlager 0,3 m under nuvarande gatunivå. Medeltidslagren frilades inte eftersom det var möjligt att minska schaktdjupet

		3717		kvarteret Drotten		220-5201-91		4722/91		UV Linköping		Rikard Hedvall		1991		910731-910731		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		djurben, bränt ben, keramik (BII:4 med och utan vitlerdekor), kritpipsskaft, porslin, glasflaskor		Med anledning av schaktning för vattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Ledningsschaktet maskingrävdes från Kvarngatan 30 m in på tomten i sydostlig riktning fram till en nybyggd husgrund på platsen för det gamla församlingshemmet. De bortgrävda jordmassorna utgjordes av ett myllalager samt ett lerigt kulturlager 0,2-0,3 m. tjockt. Inga anläggningar påträffades.

		3718		Innerstaden		220-7321-90		460/90		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910906-910925		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel		Med anledning av schaktningar för kabel-TV utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Schaktdjupet var ca 0,3-0,5 m och man gick aldrig ner i kulturlager. Dock påträffades ytan av en stenläggning på ca 0,3 m djup i V delen av kv Gillet. Stenar som kan tolkas som syllstenar skymtade i Drothemsgatan mitt för Drothemskyrkan och i korsningen Drothemsgatan - Linköpingsgatan påträffades ett sentida kol/sotlager med tegel.

		3719		kvarteret Garvaren		220-9473-91		480/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910920-910920		särskild utredning		stadslager		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning för att fastställa på vilken nivå kulturlagren börjar.
Matjordslagret är 0,3-0,55 m tjockt.

		3720		Ågatan, Nybrogatan, Rådhustorget		220-2023-91		2515/91		UV Mitt		Lena Lindgren-Hertz		1991, 1992		911127-920217		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (A, BII:1, BII:4, CI:1, CI:3, CII:1), järnföremål, benföremål		Med anledning av omläggning av VA -ledning utfördes en förundersökning.

Den arkeologiska undersökningen koncentrerades till kulturlager i de oomgrävda schaktkanterna eftersom ledningarna placerades i ett äldre VA-schakt
Söderköpings framväxt som handelsplats berodde på kontakt med Östersjön via Storån. Ågatan följer Storåns norra strand och undersökningen gav ett tvärsnitt genom en central del av den medeltida staden där upp till 2 m tjocka bebyggelse- och utfyllnadslager dokumenterades.

		3721		kvarteret Hospitalsstugorna		220-1270-91, 220-1425-90		31/90		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911129-911202		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		medeltida mynt, ornerade gravhällar, keramik (yngre rödgods), människoben		Med anledning av nyuppförande av 2 tidigare rivna hus utfördes en förundersökning.

Den omfattade 2 hus ca 12x4 m samt en värmekulvert mellan dessa.
Vid tidigare undersökningar i kv Hospitalstugorna, Klostret och Munken har lämningar av Söderköpings franciskanerkonvent påträffats.
Vid den nuvarande undersökningen för det norra huset påträffades en ca 1,60 m bred grundmur på en sträcka av 12 m tvärs över schaktet i rakt Ö-V riktning. Muren utgör sydväggen av konventets kyrka, vars kor tidigare påträffats i kv Munken. N om muren frilades också några golvhällar, varav en var ornerad med ett stavkors av 1200-talstyp. På golvet påträffades ett mynt och en brakteat av medeltida typ.
Vid undersökningen, för det S huset påträffades ett golv lagt av hällar daterbart till 1700-1900-tal. Under golvet dokumenterades en 3x3 m stor tunnvälvd källare, byggd med medeltida tegel och gråsten. Insidan av källarväggen var cementstruken och fyllningen av 1900-talstyp.

		3722		kvarteret Garvaren		220-13476-91		480/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911205-911211		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		kritpipa, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av nybyggnation och värmekulvertsdragning utfördes en förundersökning.
Vid anläggandet av värmekulverten upptogs ett 44 m långt och ca 0,70 m br schakt tvärs över tomten. Från Åpromenaden i NNV och mot G:la Skolgatan i SSÖ.
11 m in på tomten påträffades en kullerstensläggning på 70 cm djup. Denna sträckte sig ytterligare 5 m söderut. Stenläggningen kommer att utgöra den framtida värmekulvertens botten.

		3723		kvarteret Ryggåsstugorna, Drothemsgatan		220-15451-91		676/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911209-911211		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (Yngre rödgods), hästskor, djurben		Med anledning av schaktningar för VA utfördes en förundersökning.
Enligt obekräftade muntliga uppgifter skulle delar av franciskanerkonventets bogårdsmur tidigare ha påträffats under Drothemsgatan 5 i gatulinjen.
Vid undersökningen blottades delar av en starkt förvittrad och skadad tegelkonstruktion. Allt för lite var bevarat för att någon tolkning skulle kunna göras.
Schaktet i gatan berörde delvis orörda lager. På ett djup av 65-70 cm under gatunivån påträffades en syllstensrad daterbar till 16-1700-tal vilken visade att tomten tidigare nått 1 m längre ut i gatan.
På ett djup av 80-100 cm och 110-120 cm under gatan påträffades rustbäddar av granris, överlagrade av grus.
På ett djup av 130 cm under gatan påträffades en delvis välbevarad kavelbro (2x2 m bevarad i schaktet). Bron dokumenterades och schaktet lades igen.

		3724		Kvarteret Hospitalstugorna		220-13865-91		707/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920129-920210		arkeologisk förundersökning, byggnadsarkeologisk undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (B II:4), ben, spikar		Med anledning av restaureringen av en äldre reveterad korsvirkesfastighet i Söderköpings Drothemskvarter blev en utschaktning av massor ur fastighetens förmodade medeltida källare aktuell.
Källaren bestod av två likstora rum med en källarhals emellan.
I det östra rummet påträffades, dokumenterades och borttogs ett kullerstensgolv daterbart till 1800-talets början. Under murens botten och golvet påträffades i rummets N hörn rester av kalkstensmurar. Dessa kunde sättas i samband med de delar av franciskanerkonventets kyrka som dokumenterades utanför huset 1925-26.
I det västra rummet kunde samma kullerstensgolv dokumenteras.
Vid tillfället utfördes även murdokumentation av källaren och fotodokumentation av huset.

		3725		Kvarteret Garvaren		220-9473-91		480/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920301-920401		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (Stengods), spik, glas		I mars 1992 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i samband med uppförandet av ett bostadshus i kvarteret Garvaren 9 (tidigare Garvaren l) i Söderköping.
Syftet med undersökningen var att utreda omfattningen av de bevarade kulturlagren inom byggnadsytan. Det planerade huset, 15,3x6 m avses byggas på platta som grävs ned 90 cm under ursprunglig marknivå.
Under 1991 utförde Östergötlands länsmuseum en förundersökning i samband med ledningsdragning 40 m tvärs över tomterna Garvaren l och 9. Vid denna undersökning konstaterades att det ca 70 cm under nuvarande markyta fanns en stenlagd gård, daterbar till 1700-tal över hela tomten, över denna stenläggning hade sedan ett 50 cm tjockt matjordslager påförts.
Samma lager kunde vid förundersökningen konstateras över hela den planerade byggnadsytan. I ett mindre område (2x3 m) fanns kulturlager daterbara till senmedeltid endast 35 cm under markytan.

		3726		kvarteret Garvaren		220-9473-91		480/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920301-920401		särskild undersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Dubbelkam, keramik (stengods, rödgods), slagg, spik, glas, ben		Med anledning av uppförandet av bostadshus utfördes en arkeologisk undersökning.

Det planerade huset, 15,3x6 m är avsett att byggas på platta som grävs ned 90 cm under ursprunglig marknivå.
Byggnadsytan förundersöktes tidigt i mars månad. Resultatet av denna undersökning visade att i genomsnitt 10-30 cm tjocka senmedeltida lager måste undersökas innan bygget. De underliggande kulturlagren, uppmätta till minst 3 m i tjocklek (Nyländers geobyrå 1992) undersöktes inte utan ligger kvar orörda.
Vid undersökningen utgrävdes och dokumenterades 5 nivåer, varav 2 tidigare undersökts.
Nivå 1 bestod endast av ett 0,5 m tjockt påfört matjordslager. Nivå 2 bestod av en stenlagd gård, vilken vid tidigare undersökningar kunnat dateras till 1700-tal.
I nivå 3 fanns endast ett 2x4 m stort omr kulturlager bevarat. I detta lager dokumenterades en smidesplats.
I nivå 4 och 5 kunde två olika nivåer av husgrunder dokumenteras. De bestod i nivå 4 av hårt trampade jordgolv med dräneringsrännor mellan. I nivå 5 bestod golven av trä. Tyvärr var träet så dåligt att konstruktionen inte framgick.
Husgrunderna anslöt till nuvarande sträckningen av Gamla Skolgatan.

		3727		Kvarteret Köpmannen		220-15012-91		5443/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz, Rikard Hedvall		1992		920413-920618		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (A-B- C-gods), läderskor, träkärl, ben/hornarbeten, järnsmide		Med anledning av planerad husbyggnad utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsytan låg i anslutning till den medeltida Storgatan. Undersökningen omfattade ett antal byggnadsfaser med välbevarade huslämningar intill gatan och kraftiga kulturlager inne på tomten.

		3728		Drothems prästgård		220-5766-92		5571/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1992		920415-920415		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av omläggning av avloppsledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Söderköpings medeltida S:t Örjans hospital låg vid Drothems prästgård väster om staden. Hospitalet omnämns första gången 1277. På 1530-talet skedde en sammanslagning av hospitalet och Helgeandshuset på Gustav Vasas initiativ och hospitalet flyttades till Helgeandshuset. Murrester tillhörande hospitalet har dokumenterats inom området vid fyra tillfällen mellan åren 1929 och 1950 (SR nr.5-8). Hospitalsanläggningen var fyrsidig och begränsades av en gråstensmur utefter vilken byggnadslängorna grupperade sig.
Totalt maskingrävdes 50 löpmeter schakt under antikvarisk kontroll. Schaktbredden var 0.3-0.4 m och schaktdjupet varierade mellan 2.6-1.5 m.
Schaktbredden begränsades till minsta möjliga och schaktet följde i hela sin längd det äldre VA-schaktet. Endast omgrävda återfyllnadsmassor från det raserade hospitalet berördes därför schaktningsarbetet.

		3729		kvarteret Hospitalstugorna		220-3682-92		304/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920602-920602		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid				Med anledning av schaktningar för el utfördes en antikvarisk kontroll och en arkeologisk förundersökning.
Den aktuella sträckningen av elschaktet i Hospitalsgatan och Trångsundsgränd berörde ett område där tidigare kända lämningar av Söderköpings franciskanerkonvents kyrka ligger på ett djup av 40 cm under nuvarande gatunivå.
Vid schaktningarna påträffades lämningar av tegelmurar på ett djup av mellan 35 och 50 cm under gatunivå. Elkablarna kunde därför placeras ovanpå murarna varför ingen friläggning eller undersökning blev aktuell i denna sträckning.
Inne på tomten Hospitalsstugorna 8 upptogs ett 50 cm djupt schakt snett över tomten fram till källartrappan. Därvid påträffades en stenläggning över en del av tomten och en äldre murkonstruktion med utgångspunkt ur den nuvarande 1500-talskällaren. Elkablarna kunde i bägge fallen läggas ovanpå konstruktionerna varför ingen nedgrävning blev aktuell.

		3730		S:t Laurenti kyrkogård		220-1842-92		4870/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1992		920604-920604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				tegel, kalkbruk		Med anledning av staketstolpar med betongfundament grävts ner i kanten av S:t Laurentii kyrkogård längs angränsande gator utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Undersökningen utfördes i samband med betongfundamentens avlägsnade efter länsstyrelsens påpekande att kyrkogården och Söderköpings innerstad utgör lagskyddad fornlämning.
Totalt hade 32 st staketstolpar med betongfundament grävts ner på en sträcka av 65 m i sydöstra hörnet av kyrkogården (kv. Garvaren 5-6) utmed Prästgatan och Gamla Skolgatan. Betongfundamenten hade en diameter på 0.4 m, ett djup på 0.5 m och var placerade med ett inbördes avstånd av 0.6 m.
Vid den antikvariska kontrollen drogs fundamenten upp ur marken med hjälp av maskin. Marklagren bestod av sand-grusfyllning ner till 0.2 m under markytan och ett sandblandat humöst kulturlager med lite tegelkross och kalkbruk mellan 0.2 och 0.5m under ytan. Markingreppens ringa diameter omöjliggjorde en närmare lageranalys.

		3731		kvarteret Droten		220-11347-92		579/92		Östergötlands länsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1992		921026-921104		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.

Kontroll utfördes vid avbaning av matjordslager, ca 0,25 m djupt, där enstaka fläckar av kulturlager kom i dagen, men ej berördes. Undersöktes även ett 10 m långt och 1 m brett schakt för dagvattenledning under huset kv Drotten 1. Under ett raseringslager påträffades ett 0,20-0,40 m tjockt kulturlager. Direkt under detta lager påträffades, på en sträcka av 8 m, delar av vad som tolkades som ett trägolv. Träet, som var orienterat i NV-SO riktning, var på sina håll 0,20 m tjockt och delvis bränt/sotigt. Schaktet grävdes ej ner till steril nivå.

		3732		Storgatan		220-11554-92		59/92		UV Linköping		Rikard Hedvall		1992		921027-921104		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid		keramik, lädersko, fliksko		Med anledning av ledningsdragning utfördes en undersökning.
Undersökningen ansluter till en tidigare undersökt yta,(kv. Köpmannen 5). Ett flertal gatunivåer i sten och trä samt bebyggelselämningar tillhörande kv. Köpmannen 5:s östra del påträffades.

		3733		Kvarteret Ryggåsstugorna, kvarteret Drotten		220-9272-92		505/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930324-930416		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		keramik (Yngre rödgods), kniv, nyckel, järnbeslag, kritpipa, obränt ben		Med anledning av schaktningar för el i utfördes en arkeologisk förundersökning.
Elschaktets ringa djup, 0,5-0,7 m, gjorde att schaktet till största delen kunde undvika äldre kulturlager. Genomgående kunde kulturlager till en tjocklek av 0,2-0,3 m över schaktbotten uppmätas på västra schaktkanten. Detta lager sträckte sig ungefär 0,2 m in i schaktet. Kulturlagret bestod av dels byggnadsavfall, typ tegel och kalkbruk. Kulturlagret innehöll rika fynd av keramik, kritpipor och enklare järnföremål av 15-1700-talskaraktär.

		3734		S:t Laurenti kyrkogård		220-10316-92		201/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930329-930331		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		tidigmedeltid		träkista, människoben, hjälm, järn		Med anledning av schaktningar för el utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid schaktningarna påträffades ett välbevarat skelett i en välbevarad träkista. Kring skallen på skelettet fanns delar av en hjälm av järn försedd med plattor av vitmetall med inläggningar av silvertråd. Vid skelettets bröstregion förekom fragmentariska rester av järn.
Direkt under träkistan, i hela schaktets utsträckning och utan mellanliggande jordlager, påträffades delar av en murad byggnad. Schaktets ringa omfattning gjorde att ingen tolkning av dessa lämningar kunde utföras på plats.
Den nuvarande kyrkan anses vara invigd 1293. 1929 utgrävdes murar tillhörande en äldre kyrka, troligen S:t Laurentis föregångar på platsen direkt väster om den nuvarande kyrkan och på samma plats som den nu aktuella undersökningen.
Vid en jämförelse med planen över denna utgrävning (S:t Ragnhilds gilles årsbok 1930 s 33) och planen över den aktuella undersökningen framgår att den nu påträffade graven och den underliggande murade konstruktionen legat inne i denna äldre kyrka. Det bör därför röra sig om en kistbegravning direkt på denna kyrkas golv.
Detta skulle i så fall datera graven och de murade lämningarna till tiden före år 1300.

		3735		Kvarteret Hospitalsstugorna		220-3561-93		202/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930602-930604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Mynt (2 st 1380-90 och 1647), keramik (stengods, yngre rödgods, fajans), läderspill, gångjärn och spik i järn		Med anledning av restaureringsarbeten utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktningsarbetena utfördes för hand av fastighetsägarna och länsmuseet gemensamt. De omfattade ett 5 m långt och 1 m brett och 1 m djupt schakt mellan huvudbyggnaden och uthuset på tomten samt en utschaktning av fyllnadsmassor i uthuset (4x8 m) inför en lyftning och restaurering av detta.
Tidigare forskning har kunnat belägga att tomten Hospitalsstugorna 7 är belägen ovanpå Söderköpings franciskanerkonvents kyrka (riven före 1550). Rester av kyrka och klosterbyggnader är påträffade i Trångsundsgränd direkt V om tomten 1928-29 och i kv Hospitalsstugorna 5 och 6 direkt ö om tomten 1991 och 1992, i nr 8 direkt S om fastigheten 1992 samt i Hospitalsgatan direkt N om tomten ett flertal gånger - senast 1992.
1928 framgrävdes delar av ett tegelkor i Trångsundsgränd. På grundval av detta har ett rekonstruktionsförsök gjorts. Enligt denna rekonstruktion skulle kyrkans sydmur beröras av det nu aktuella schaktets sydligaste del. 1991 kunde konstateras att de på tomten kv Hospitalsstugorna 5 och 6 påträffade lämningarna av kyrkan avvek kraftigt i position i förhållande till rekonstruktionen. Kyrkan bör enligt dessa resultat ha haft en betydligt nordligare position än den tidigare föreslagna. Det 1928 påträffade koret skulle i så fall vara ett på huvudmuren anbringat sidokor. Om dessa observationer var riktiga borde kyrkans sydmur påträffas i det nu aktuella schaktets nordligaste del.
I schaktets nordligaste del påträffades en grundmur som väl överensstämmer med den 1991 iakttagna grundmuren. Därmed bekräftades den nordligare positionen på kyrkan, invid muren påträffades en S-brakteat, daterad till 1380-90tal. Under uthuset påträffades ett delvis välbevarat tegelgolv tillhörande en av klostrets övriga byggnader. Mellan dessa konstruktioner låg en gång lagd med tegelsten i fiskbensmönster. Undersökningen utesluter alltså den föreslagna sydliga positionen på kyrkan eftersom platsen upptas av en annan byggnad tillhörande klostret.
De medeltida lagren täcktes av ett 0,5 m tjockt kulturlager med rikligt fyndmaterial från 15-1800tal. I dessa påträffades förutom stora mängder keramik också ett 1/4 öre mynt från 1647.

		3736		kvarteret Garvaren, Gamla Skolgatan		220-1802-93		276/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		930602-930602		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av nedläggning av telekablar utfördes en antikvarisk kontroll.
Kv Garvaren 9 delundersöktes i samband med nybyggnation i dec 1991 och mars 1992 varvid kulturlager, husgrunder och fynd från 14-1600-tal dokumenterades. Kulturlagren var ställvis belägna endast 0,2-0,3 m under marknivå.
Teleschaktet i G:la Skolgatan grävdes upp till kröken på ett djup av 0,5 m utan att kulturlager påträffades. I gatans krökning iakttogs kulturlager på ett djup av 0,4 m under gatunivå.
Schaktet kunde på detta parti läggas ovanpå kulturlagren varför inga fynd tillvaratogs och inga dateringar gjordes.

		3737		kvarteret Munken		220-2554-92		334/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		931007-931007		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		tegel, kalkbruk, ben		Med anledning av schaktningsarbeten för tillbyggnad och ledningsdragning utfördes en förundersökning.

Utöver detta ska även ett uthus renoveras. För tillbyggnaden anlades fem provgropar med 0,40 m diameter och 0,50 m djup med syfte att utreda om eventuella kulturlager skulle komma att beröras. Schakt 1 för vattenledningen från huvudbyggnaden till uthuset var 6 m långt, 0,40 m brett och 0,50-0,60 m djupt. I uthuset kommer ett nytt golv att anläggas ovanpå det äldre vilket gör att ledningar kan läggas ovan det äldre och under det nya golvet. Detta medför att ingen schaktning blir nödvändig i uthuset.
I schakt 1 och provgroparna påträffades endast omrörda schaktmassor med inslag av tegelkross, kalkbruk och enstaka ben. Inga fynd tillvaratogs.

		3738		Kanalmagasin C, Hamngatan		220-4337-93		239/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931014-931217		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Förgyllda bokbeslag, liksvepningsnålar i guld och brons, ljushållare, ornerade knivskaft, armborstpil, mynt (1800-tal), keramik av samtliga medeltida och senare typer		Med anledning av restaureringen av Kanalmagasin C i Söderköping utfördes omfattande förundersökningar i samband med schaktningar för VA och dräneringar.
Kanalmagasin C är uppfört vid framdragandet av Göta kanal rakt genom stora delar av Söderköpings medeltida Bergskvarter, som då avhystes och revs. Enligt uppgift skall man ha påträffat gravar från den på 1500-talet övergivna kyrkan S:t Ilian då kanalen grävdes alldeles i närheten av magasinet. De kulturlager som borttogs vid grävandet av kanalen ligger idag uppkastade som vallar på södra sidan av kanalen. Kanalmagasin C är byggt genom en sådan vall.
Schaktningarna i lagren vid uppförandet av kanalmagasinet hade varit omfattande. Det kunde därför snabbt konstateras att endast omblandade läger fanns ned till en nivå av 3 m under markyta på magasinets N, Ö och V sida (bevarade lager torde finnas på ett avstånd av 2-2,5 m ut från magasinsväggen). På S sidan fanns bevarade lager på ett djup av 0,5 m under markytan. Här påträffades ett flertal husgrunder och gårdsbeläggningar. Bl a en välbevarad knuttimring. I samband med installerandet av en VA-brunn kunde konstateras att bebyggelsen fortsatte ned till en nivå av 3,60 m ö h där en välbevarad risbädd kunde konstateras. Bebyggelsen torde härröra från den norra delen av kv Forseman som fram till Göta Kanals bygge gick ända fram till Ramunderberget.
För att ansluta de nygrävda anläggningarna till befintligt VA i Hamngatan grävdes ett anslutningsschakt som inte ingick i den ursprungliga kostnadsberäkningen. Härvid dokumenterades flera tidigare vällagda stengatunivåer av den övergivna delen av Hamngatan. Gatans sträckning kunde konstateras vara medeltida även om bredden var betydligt lägre än i dag.
Vid en utgrävning av schaktet kom även en mindre del av den avhysta delen av kv S:t Ilian på andra sidan Hamngatan att beröras. Här påträffades två husgrunder. En högt liggande syllstensgrund daterbar till 1700-tal samt under denna en mycket kraftig gråstensmur murad med kalkbruk med väghuggna stenar. Grundens dimensioner och läge gör det troligt att det är fråga om S:t Ilians på 1500-talet övergivna kyrka.

		3739		Drothemsgatan, Pingränd		220-4337-93		239/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993, 1994		931014-940208		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		mynt (1800-tal), stigbygel, nycklar, hästskor, nålar, skor, keramik av samtliga medeltida
och senare typer		Med anledning av byte av gamla VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
De ledningar som skulle bytas ut hade nedlagts i gatan 1928, delvis under antikvarisk kontroll av Erik Lundberg (Se Topografiska stadsundersökningar). Lundberg menar att Drothemsgatan legat utanför den medeltida staden och att äldre gatläggningar saknas.
Undersökningar 1991 - 94 har visat att detta är felaktigt. Något som också den nuvarande undersökningen bekräftade.
Vid undersökningen påträffades i Drothemsgatans början vid korsningen med Linköpingsgatan, ett flertal gatunivåer, både av kullersten och kavelbro. Ett flertal rustbäddar till ej bevarade gatunivåer registrerades också. En tidigare undersökning av länsmuseet hade kunnat visa att bebyggelse från 1240 tal i Kv Drotten och i Kv Ryggåsstugan på ömse sidor Drothemsgatan sträckt sig långt ut i gatan så att dennas ursprungliga bredd inskränkts till ca 3 m. Kulturlagrets mäktighet på det aktuella partiet uppgick till nära 2,5 m.
Strax före korsningen Hospitalsgatan/Drothemsgatan minskar kulturlagrens mäktighet påtagligt ned till 0,5 m. Gatuläggningarna upphör. I stället syns en tydlig odlingsprofil i botten på schaktet. Detta innebär att den ursprungliga Drothemsgatan svängt in i Kv Ryggåsstugan strax N om den nuvarande korsningen med Hospitalsgatan och förmodligen endast lett till franciskanerklostret.
Längs med sträckningen av staketet in till Drothemskyrkans kyrkogård påträffades 1 m ut i gatan resterna efter en tegelmur. Troligen Drothemskyrkans bogårdsmur, riven i mitten på 1800 talet.
Grävningen visade att Pingränd legat utanför den medeltida staden men att området ianspråktagits vid dumpning av diverse avfall under senmedeltid och tidigreformatorisk tid. Längst ut mot E 22:an påträffades en kraftig påle, som kunnat C14 dateras till ca år 1200 (okalibrerat värde).

		3740		kvarteret Engelbrekt				436/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940822-940822		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av elkabelförläggning utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen rörde 30 löpmeter schakt, beläget 1,5 m öster om husets östra sida och parallellt med detta. Schaktet innehöll recenta fyllnadsmassor, inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3741		Kvarteret Hospitalsstugorna		muntligt		202/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		941024-941028		forskningsundersökning		stadslager		true				människoben		Med medel ur Berit Wallenbergs stiftelse utförde länsmuseet ett forskningsprojekt rörande Söderköpings äldsta kyrkor en veckas arkeologisk undersökning vid franciskanerkonventets kyrka i Söderköpings Drothemskvarter.
Tidigare hade en mängd vanliga små schaktkontroller i Söderköping nått förhållandevis stora vetenskapliga resultat vad gäller Gråbrödrakonventets kyrka, St:Laurenti och senast strax före jul 1993 även St:Ilians försvunna kyrka.
De medel som nu anslogs användes för att kontrollera och komplettera de resultat som redan hade uppnåtts. Med hjälp av de anslagna medlen utfördes en undersökning i Smala Gränd mellan Kv Hopitalsstugan 6 och 7 och i Hospitalsgatan. En tidigare undersökning hade påvisat att sydmuren till kyrkan ligger intakt i gränden. Planen var nu är att via ett schakt lokalisera nordmuren. Mynningen av Smala Gränd är det enda ställe där kyrkans hela bredd kan studeras utan att överlagras av bebyggelse.
Arbetet försvårades åtskilligt på grund av den stora mängd ledningar som korsade och låg järns med schaktet hela vägen. Till följd av ledningsgravar kunde endast 0,5 av grändens bredd på totalt 1,7 m undersökas, medan lämningarna i Hospitalsgatan delvis var så svan störda av ledningar och VA att de inte kunde påträffas.
Undersökningen kunde ändå blottlägga en 1,5 m lång sträcka av kyrkans nordmur och en motsvarande sträcka av sydmuren. Avståndet mellan de båda var 6 m (inre mått). Ett mått som väl överensstämmer med de mindre av de bevarade romanska kyrkorna i Östergötland. Detta talar för att kyrkan ursprungligen har varit en liten romansk kyrka, äldre än gråbrödrakonventet.
I originalplanen för undersökningen ingick att söka identifiera och datera de olika bevarade golvnivåerna inne i kyrkan. Detta misslyckades tyvärr då undersökningen kunde konstatera rester efter yngre tegelbyggnader inne i kyrkan. Dessa hade helt ödelagt golven inne i kyrkoruinen på det aktuella partiet.
1 m under kyrkans grundmur påträffades en ostörd grav. Den ringa bredden på schaktet gjorde dock att denna inte kunde undersökas närmare.

		3742		Repslagargränd		muntligt		637/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		941110-941122		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av åtgärdandet av vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning.
Läckan hade uppstått då en gammal trävattenledning blivit avgrävd 1991 i samband med utbyte av VA i Ågatan. Vattnet tryckte nu uppåt och orsakade läckan i Repslagargränd. Vid arbetet kopplades den gamla trävattenledningen in på det moderna nätet och en brunn sattes i Repslagargränd.
Repslagargränd är belägen i Bergskvarteret mellan Hamngatan och Stora Hotellet, en placering som gränsar till ett av de två områden där den äldsta bebyggelsen i Söderköping antas ha legat. Kulturlagren kunde därför förväntas vara tjocka. Vid själva läckan sattes en brunn som grävdes ned til ett djup av 3,2 m under marknivå, det övriga schaktet grävdes endast til 1 m under mark.
Kulturlagren befanns vid undersökningen til stora delar vara störda, redan av äldre tiders vattenledningar. En del konstruktioner iakttogs dock; På 0,5 m djup under gatan påträffades en söndergrävd kavelbrogata från vilken dendroprover togs. Den tidigare nämnda vattenledningen i trä låg på ett djup av 1,2 m, även från denna togs dendroprov. Under vattenledningen påträffades tre i bredd liggande träkistor av kluvna stockar. Träkistorna stod vid undersökningstillfället helt under vatten, varför stora delar av dem fick tas bort för att vattnet skulle kunna pumpas upp. De måste troligen också tolkas som en slags ledning för avloppsvatten, också här togs prover.
Kulturlagret fortsatte ned till ett djup av 3 m under markytan, varpå steril blålera påträffades.
Samtidigt grävdes också ledningar för dagvatten från den intilliggande tandläkarparktiken. Detta schakt kom dock helt att ligga ovanför kulturlagemivå.

		3743		kvarteret Hertigen		muntligt		644/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950925-950926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		odaterat		obränt ben		Med anledning av restaureringen av trappa utfördes en mindre förundersökning.

Huset är byggnadsminne. Den gamla trappan hade satt sig med över 2 dm och till följd av detta hade sprickbildning uppkommit. Den nya trappan kommer att få en ny bottenplatta, gjuten ovanpå den gamla, varefter ursprungsstenarna läggs tillbaka i möjligaste mån.
Gjutningsområdet kom att beröra de 7 - 10 cm av det högst liggande skiktet av de underliggande kulturlagren. Detta vidtog vid ett djup av 50 cm under nuvarande markyta. Kulturlagret var mörkfärgat och sandigt. Det innehöll fåtaliga obrända ben. Lagret kunde inte dateras närmare. I botten av schaktet påträffades en bädd av större stenar som utgjord stödstenar för den gamla trappan.

		3744		kvarteret Vintervadet		220-8337-95		586/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		951002-951003		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				Obränt ben, porslin.		Med anledning av grävningsarbete för ny dränering utfördes en arkeologisk förundersökning.

Kv Vintervadet 3 ligger i utkanten av det medeltida Söderköpings stadsområde. Fornlämningsbilden, dvs främst de medeltida kulturlagrens utbredning i kvarteret, är okänd då ingen arkeologisk undersökning finns dokumenterad i området. Den nu aktuella tomten ligger i nära anslutning till Vintervadsgatans sträckning västerut varför sannolikheten att här finna fornlämningar ansågs som stor.
Vid undersökningen visade det sig att hela området runt fastigheten var stört efter tidigare grävningsverksamhet i samband med fastighetens byggnation (1920-tal) och inga orörda kulturlager påträffades. I fyllnadsmassorna påträffades kulturpåverkad fyllning med obrända ben från nöt samt porslin. Huruvida fyllningen var ditförd och/eller är tagna frän området i samband med byggnation var inte möjligt att avgöra.

		3745		Hagatorget		muntligt		580/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951107-951107		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av uppsättandet av ett nytt fäste för den stora julgranen på Hagatorget utfördes en arkeologisk förundersökning.
Schaktet var runt och 2 m i diameter. Djupet var 1,7 m. I schaktet påträffades överst lämningar av äldre stenläggningar och ett tjockt lager sprängsten. Vid 1,5 m djup vidtog ett 0,2 m tjockt kulturlager som överlagrade resterna av hörnet på en timrad nedbrunnen byggnad. Stockarna var välbevarade och dendroprov kunde tas. Anläggningen frilades dokumenterades. Inga anläggningar togs bort.

		3746		kvarteret Köpmannen		muntligt		619/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951204-951205		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid, medeltid		Spik, djurben		Med anledning av dränering av en elledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Tidigare har ett flertal arkeologiska undersökningar av tämligen stor omfattning genomförts i kvarteret Köpmannen och angränsande gator. I samband med att gårdsfastigheten, vilken schaktet drogs i anslutning till, utfördes en undersökning 1982. De senaste undersökningarna skedde i kvarteret Köpmannen 4, 1993 och i Kv Garvaren 1-9 1992. Vid samtliga undersökningar har flera nivåer med välbevarade lämningar av omfattande stadsbebyggelse blottlagts. Kulturlagren har i genomsnitt varit upp till 3 m tjocka.
Undersökningsdjupet vid det aktuella tillfället var ringa. Schaktet grävdes till ett djup av maximalt 1 m. På en kortare sträcka, 20 m mellan uthuset och elstationen, påträffades kulturlager på ett djup av 0,5 m under marknivå. Större delen av detta lager undersöktes för hand. Lagret var homogent och innehöll inga konstruktioner. Endast ett fåtal fynd påträffades, huvudsakligen animalben och spik. Inga daterande fynd eller keramik påträffades. Grävningen har endast berört toppen av kulturlagret i kvarteret.

		3747		Skönbergagatan		220-8053-96		531/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961107-961107		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av byte av elskåp utförde en antikvarisk kontroll.
Vid markarbetet berördes endast fylldnadsmassor från gatans väghöjning under modern tid.

		3748		Vintervadsplan, Linköpingsgatan		220-12664-96		721/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Marie Skoglund		1996, 1997		961201-970320		arkeologisk förundersökning				true				läder, keramik (Yngre rödgods)		Med anledning av nya VA-ledningar utfördes en förundersökning.

Arbetet avbröts på grund av kyla den 23/12 och återupptogs i mars 1997 då tre arbetsdagar tillkom.
Hästtorget låg under 1700 talet utanför det egentliga stadsområdet. Istället fanns då en sammanlänkning mellan stadens båda huvudutfarter, Linköpingsgatan (mot Linköping) och Vintervadsgatan (mot Norrköping). I den korta gatstumpen mellan dessa uppstod den marknad som givit platsen namnet Hästtorget.
Mindre delar av schaktningen berörde delar av Linköpingsgatan, där äldre kulturlager var kända. En kortare del av schaktet sträckte sig också in i Vintervadsgatan. Före undersökningen kunde bevarade kulturlager endast förväntas i sträckningen i Vintervadsgata och Linköpingsgatan.
Undersökningen kunde visa att Linköpingsgatan var stenlagd och sträckte sig långt ut förbi Vintervadsplan. Undersökningen kunde också visa att Kv Gillet och Folkskolan under medeltid sträckte sig långt ut i Vintervadsplan, så långt att bara en smal gatubredd återstod innan bebyggelsen i Kv Vintervadet vidtog. Därmed kan Vintervadsplan i sitt medeltida skick, inte ha rymt någon marknadsplats. Tidigare undersökningar har inte kunnat konstatera någon bebyggelse eller kulturlager inom Kv Vintervadet. Undersökningen 96-97 kunde visa att bebyggelse funnits närmast gatan, där kulturlager men inga konstruktioner påträffades.
Sammantaget var kulturlagren i genomsnitt 2 m djupa och täcktes av ca 0,5 m tjocka fyllmassor. Vid undersökningen påträffades gatuläggningar i form av kavelbroar och stenlagda gator på flera ställen längs sträckan. Dessutom stenlagda gårdsläggningar och välbevarade byggnadslämningar i upp till 3 nivåer (för det mesta förekom dock bara två).
Ett flertal dendroprover togs och skickades för datering. Tyvärr kunde endast ett av dessa dateras tillfredställande. Provet tillhörde det understa bebyggelseskiktet och kunde dateras till vintern 1258/59. Därmed kan den äldre bebyggelsefasen sättas till 1200-talets mitt. Den yngre fasen karaktäriserades av fynd av yngre rödgodskeramik av 14-1600-talstyp. Detta i tillsammans med det faktum att området inte var bebyggt då kartan 1701-02 upprättades talar för att den yngre fasen är från senmedeltid - tidigt 1600 tal. Staden har alltså i detta område varit större under medeltid än under 1700 tal.
Fynden utgjordes framförallt av stora mängder bearbetat läder. Både i form av skor och läderspill samt oidentifierade föremål. Fyndbilden är knappast överraskande då det är känt att Vintervadsgatan i vissa äldre källor kallas Skomakaregatan. Fynden av läder koncentrerade sig framförallt till området kring Vintervadsgatans mynning i Vintervadsplan. Uppenbarligen har denna del av staden präglats av skomakeri.

		3749		kvarteret Drotten, Kvarnvägen, Linköpingsgatan		220-5889-97		421-3747-1997		UV Linköping		Rikard Hedvall		1997		970616-970616		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för utbyte av telekabel utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet ligger i såväl dagens som den förmodade medeltida stadens ytterområde. Schaktet som grävdes 0,4-0,5 meter djupt följde det äldre ledningsschaktet. Den bortgrävda jorden utgjordes av sentida fyllnadsmassor. I anslutningen mellan Kvarngatan och Linköpingsgatan påträffades ren lera på 0,5 meters djup. Kanske utgör leran orörd mark vilket i så fall innebär att den medeltida stadens utbredning slutat här. Nya undersökningar skulle kunna påvisa detta och kanske även spår från stadens begränsnings-/befästningsverk i form av plank, diken eller dylikt.

		3750		kvarteret Engelbrekt		220-12664-96		721/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		971022-971112		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (BI, CI, yngre rödgods)		Med anledning av utbyggnad utfördes en arkeologisk förundersökning.
Två schakt undersöktes, ett mindre (30 kvm) inne på gården och ett större (50 kvm) ut mot Bjelkegatan. Båda tillbyggnadernas huskroppar var tänkta att byggas källarlösa och förankras i befintliga hus. För detta krävdes schaktning ned till ca 0,7 m djup. För att undersöka karaktären av de kulturlager som skulle komma att täckas över, grävdes 25% av ytan till kulturlagerbotten.
I schakt 1 påträffades ett svart mylligt kulturlager vid ett djup av 0,3 m under markytan. Lagret fortsatte ned till 0,8 m under mark där tämligen upplösta träkonstruktioner tog vid. Detta översta lager grävdes i 5 nivåer som visade på en omblandning av fynd från perioden 13 -1800 tal. Äldre typer av keramik ökade dock successivt i lageranalysen, keramiken dominerades dock fullständigt av yngre rödgods av olika typer. Underst fanns två nivåer av medeltida träbebyggelse, bland annat trärännor och en bevarad knuttimring. Keramikfynden i dessa två nivåer var radikalt annorlunda och dominerades helt av CI och BI gods. Dessa två nivåer kan båda dateras till mitten av och slutet av 1200-tal. Under den undre bebyggelsenivån påträffades ett odlingslager, vilket visade att stadens utbyggnad till denna utkant skett vid mitten av 1200-tal.
Det större schaktet, schakt 2 visade sig vara stört av diverse ledningsdragningar nästan i sin helhet. Endast en liten tårtbit, 3 x 4 m i östra delen var orörd. Här påträffades en kraftig mur eller murad husgrund, med sockel. Husgrunden var uppförd av upp till 2 m i diam stora stenar. På insidan fanns ett skadat golv av knytnävsstor sten. Då mursträckan var belägen på stadsgränsen under 1700-talet och i direkt anslutning till stadsdiket och föreföll ha haft samma sträckning som detta, föreföll en tolkning av muren som en befästningsmur sannolik. Fyndmaterialet, även under det av kullersten lagda golvet visade sig dock vara från 1800 tal. Då äldre kartor dessutom visar att en ladugård legat här under 1800 tal fick befästningstanken uppges.

		3751		Busshållplats E22:an		220-8673-97		421-6241-1997		UV Linköping		Rikard Hedvall		1997		971208-971208		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		glas, porslin		Med anledning av utvidgning av en busshållplats utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet ligger i såväl dagens som den förmodade medeltida stadens ytterområde. Schaktet, 25 m långt, 2-5 m brett och ca 0,5 m djupt grävdes i kv Kvarndammen.
Trottoaren och partiet norr om denna innehöll fyllnadsmassor från ev 1700-tal men framför allt 1800-och 1900-tal. Föremål som grönt fönsterglas och gatsten indikerade detta samt porslin och buteljglas i gropar nedgrävda genom lagret. På ett djup av 0,6-0,7 m påträffades orörd mark som utgjordes av styv lera.
Några bebyggelselämningar eller kulturlager från medeltid påträffades inte vid undersökningen.

		3752		Kanalgatan		220-8004-98		497/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981019-981130		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		högmedeltid, senmedeltid		Keramik (Äldre rödgods, stengods), träsked, snöre, skinnskor, skinnavfall		Med anledning av byte av VA-ledningar samt nedläggning av dagvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Kanalgatan ligger i den medeltida stadens norra del och går från Ågatan fram till Göta kanal och Ramunderberget. Vid arkeologiska undersökningar 1924-25 påträffades flertalet kavelbroar i samband med nedläggandet av de nu uttjänta VA-ledningarna.
Vid 1998 års undersökning påträffades kulturlager utmed hela den ca 140 meter långa ledningssträckningen. Utmed hela sträckningen grävdes kulturlagren i botten, som bestod av blålera. Kulturlagren bestod av flertalet välbevarade gatunivåer av olika typ och datering. Kulturlagren var mäktigast i söder med en tjocklek av ca 2,10 meter och tunnade långsamt ut mot norr där de hade en tjocklek av ca 0,4 meter.
I söder bestod gatunivåerna av risbäddar varvat med stenläggningar och ovanpå detta träflislager varvat med kavelbroar. Kavelbroarna går att följa fram till ca 55 meter då de minskar markant i omfattning, därefter dominerar olika träflislager.
Fynden var få och bestod till största delen av läderbitar. Den keramik som påträffades bestod av såväl ädre rödgods som stengods.

		3753		Smultronstället		220-10670-98		652/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990118-990120		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		Keramik (BII:4, Bll:3, Cll:2), tunna, vidjor, flinta, slagg		Med anledning av tillbyggnad av glassrestaurang utfördes en arkeologisk förundersökning.

En tidigare efterbesiktning på fastigheten påvisade kulturlager om ca 0,4 m mäktighet och gav en datering till 1400-tal.
Vid undersökningen kunde en stor mängd påförda massor konstateras. Till stor del härrör dessa sannolikt från kanalbygget. Under dessa massor kunde dock kulturlager konstateras. Vidare påträffades en nedgrävd tunna och 2 st brunnskar. Då störningar gjorde att undersökningsytan begränsades undersöktes samtliga lämningar omgående.

		3754		Rådhustorget		220-4651-99		218/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990610-990614		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid				Med anledning av schaktning för uppförande av belysningsstolpar och flaggstänger utfördes en arkeologisk förundersökning.

14 schakt om ca 0,5 x 0,5 m öppnades till ett djup om 0,8 m. I dessa påträffades kulturlager och träkonstruktioner. Pga schaktens ringa omfattning är det svårt att funktionsbestämma träkonstruktionerna. Vissa kan dock sägas vara byggnadslämningar. Kulturlagren utgjordes i huvudsak av tjocka träflislager med gödsel.
Inga säkra lämningar efter äldre torgbeläggningar, såsom stenläggningar, påträffades.

		3755		Söderköping		220-1584-99		63/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990611-990617		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för nedläggande av dagvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktet löpte i öst västlig riktning, hade en bredd om ca 1 m och en längd om ca 50 m. Schaktets djup var ca 1,6 m. Schaktet följde till största delen ett gammalt schakt och endast den norra sidan var orörd.
I schaktets västra del påträffades en träkonstruktion och kulturlager. Träkonstruktionen var mkt fragmentarisk och svår att funktionsbestämma. Troligen är det dock ett golv.
Den östra delen av schaktet uppvisade endast omrörda kulturlager och raseringsmassor.

		3756		S.t Larsgatan, Bielkegatan, Skönbergagatan mfl		220-5124-99		253/99		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Annelie Claesson, Clas Ternström		1999		990719-991213		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:1, BII:4, stengods bl a av Siegburg typ, fajans, porslin), slagg, ben, träkärl, glas, metallföremål, mynt		Med anledning av nedläggande av fjärrvärmeledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen berörde den södra utkanten av Söderköpings medeltida stad. Vid undersökningen togs 575 löpmeter schakt upp. Schaktens bredd var ca 1,5 meter och grävdes ner till steril mark. Vid schaktningen påträffades längs större delen av schaktsträckningen odlings- och kulturlager av varierande omfattning. I Bielkegatan strax V om Karl Knutssonsgatan påträffades två högmedeltida avfallsgropar. Den ena av dessa innehöll slagg. I V delen av Bielkegatan påträffades resterna av en raserad timmerbyggnad. I kv S:t Nicolaus påträffades kraftiga stenskodda stolphål.

		3757		kvarteret Kung Johan, Åpromenaden		220-9819-98		615/98		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991012-991116		arkeologisk förundersökning, byggnadsarkeologisk undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (A-, BI-, BII-, C-, D-typ), Mynt, Ströning, Flinta, Glaspärlor, Fönsterglas, Hushållsglas, Kniv med benskaft, djurben, Kritpipa, Spik, Hästskosöm, Tegel, Murbruk, Slagg		Med anledning av vittringsskador inuti den medeltida källaren i kv Kung Johan 3 krävdes schaktningar för dränering och lagning av murens norra utsida. I samband med schaktningarna genomfördes en arkeologisk förundersökning och en begränsad byggnadsarkeologisk dokumentation.

Eftersom Länsstyrelsen satt ett takpris på undersökningskostnaderna kunde endast en mindre del av kulturlagren undersökas. De resterande kulturlagren schaktades bort med maskin. Den byggnadsarkeologiska dokumentationen bekostades av Östergötlands länsmuseum och Sivert Norrman, eftersom inga medel avsatts för detta från Länsstyrelsen.
Den aktuella fastigheten ligger mycket centralt i den medeltida staden. Husets källare är byggd under senare delen av medeltiden och det stenhus som finns ovanpå anses vara uppfört av kung Johan III på 1570-talet. Byggnadens läge vid den medeltida hamnen i Söderköping gör den och dess närmaste omgivning mycket intressant. Tidigare har endast en mindre schaktkontroll genomförts i det aktuella området.
I det undersökta schaktet framkom mycket feta och fyndrika kulturlager som genom sitt fyndmaterial kan dateras från 1100-1200-tal till mitten av 1700-talet. Kulturlagertjockleken uppgick till ca 1,4-1,6 m. I de övre nivåerna påträffades två stenläggningar som utgjort föregångare till den nuvarande Åpromenaden. Den undre av dessa kunde med stor sannolikhet dateras till senare delen av 1500-talet och var därmed samtida med kung Johans stenhusbygge. I de underliggande, medeltida, kulturlagren fanns två kraftiga brandhorisonter. Den undre kan, utifrån keramikfynden, med stor sannolikhet dateras till 1200-talet. Under detta äldsta brandlager finns ytterligare ca 0,2 m kulturlager med i huvudsak fyndmaterial som kan dateras till 1200-tal. Eventuellt kan de understa lagren ha avsatts under 1100-talet. Steril mark nåddes ca 2 m under dagens markyta.
Den byggnadsarkeologiska dokumentationen omfattade endast den framgrävda källargrunden och kom inte i beröring med kung Johans stenhus. Murverket består i huvudsak av utvald natursten med stenskolade fogar. I källarmuren konstaterades en tidigare okänd dörröppning med de övre dörrstaplarna på plats, samt en fönsteröppning med tegelomfattning. Båda dessa öppningar tillhör källarens originalutförande. Spår efter stenhusbyggnationen under Johan III:s tid fanns i form av lagningar med tegel i murverkets övre delar. Under 1700-talet har man genomfört en renovering eller dränering av källarens nordvästra hörn. I murens övre kant fanns spår efter stenhusets entré mot norr.

		3758		kvarteret Klostret, Munkbrogatan		220-5982-99		319/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991116-991116		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), Handkvarn, buteljglas		Med anledning av schaktningar för el utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna konstaterades att medeltida kulturlager inte berördes av schaktningarna. I tomtgränsen mellan de båda fastigheterna påträffades rikligt med avfall från 1600-1800-talet. Medeltida kulturlager uppträdde på 0,3-0,4 m djup.

		3759		Hagatorget		muntligt		569/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000823-000823		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				ben, järnföremål		Med anledning av reparationer av ett telerör utfördes en arkeologisk förundersökning.
Det aktuella schaktet var endast ca 3,5 m långt och 0,9 - 1,4 m brett med ett djup på ca 0,8 meter. Vid schaktningen påträffades kulturlager ca 0,4 m under gatunivå.
Det utgjordes av ett träflislager blandat med ris och enstaka mindre stenar, 0,03-0,07 m. Fynden i lagret utgjordes av ben, och ett järnföremål i träskaft. I den nordöstra delen av schaktet på ett djup av ca 0,8 meter under nuvarande gatunivå påträffades några träplankor. Det gick inte att avgöra till vilken typ av konstruktion de tillhört. De har ursprungligen fortsatt tvärs över kabelschaktet men grävdes sönder för länge sedan, vid nedläggandet av cementrören.

		3760		Tåby kyrkogård		220-3868-90		234/88		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910213-910213		arkeologisk förundersökning		grav?		true		nyare tid				Med anledning av VA-schaktningar utfördes en förundersökning.

Det fanns indikationer på att det på platsen funnits ett förhistoriskt gravfält (C F Nordenskjöld. Beskrifningar öfver Östergötlands fornminnen 1870-71). Endast sentida fyllnadsmassor påträffades.

		3761		Gnestad		220-10099-90		1648/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910416-910417		särskild utredning		röjningsröse		true		nyare tid?		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av grustäkt utfördes en utredning.
Provschakt drogs på krönet av en åsrygg där det låg två röseliknande anläggningar. Avsikten med utredningen var att konstatera om de röseliknande anläggningarna kunde vara gravar och om det i så fall kunde finnas markerade bengömmor i anslutning till dessa. De röseliknande anläggningarna, 5 resp 7 m i diam, visade sig vara röjningsrösen som lagts öster om en åssluttning där det var stenfritt och förmodligen sporadiskt uppodlat. I botten på det ena röjningsröset påträffades yngre glaserat
rödgods. Rösena torde härröra från sen tid.

		3762		Ullälva		220-4375-91		2920/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910528-910529		arkeologisk förundersökning		grav		true		romersk järnålder				Med anledning av planerat vägbygge utfördes en förundersökning.

Schakt drogs  längs den planerade vägsträckningen för att se huruvida ytterligare gravar fanns i anslutning till den registrerade graven.
Resultat:
Öster om Törnevalla 144:1 påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Sydöst om Törnevalla 144:1 påträffades en mindre rund stensättning, en sk. "kyckling".
Väster om Törnevalla 144:1 påträffades en rund stensättning fylld med grå, svagt sotig sand. Stensättningen var svagt rundad till formen och hade en fyllning av osorterad sten ca O,02-0,04 m i diameter. Diametern uppgår till ca 3m. Några brända ben iakttogs inte.
Längre västerut längs vägsträckningen drogs ett antal schakt. I dessa påträffades inget av antikvariskt intresse. Topografiskt utgör detta område en svacka med lerjordar.
I anslutning till Törnevalla 174:1 (stensträng) finns ett upplag ned sprängd sten. Några spår av stensträngen kunde inte iakttagas inom denna del av vägsträckningen.

		3763		Ullälva		220-4375-91		3490/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910605-910611		särskild undersökning		grav, härd		true		folkvandringstid?				Med anledning av omläggning av väg utfördes en särskild undersökning.

I samband med undersökningen framrensades den registrerade stensättningen och det visade sig då att den s.k. "kycklingen" endast utgjorde en del av stenpackningen. Graven hade en diameter på ca 8 m.Ett osäkert mittröse med ett centralt block påträffades. Några fynd gjordes inte.
Den vid förundersökningen påträffades osäkra stensättningen väster om den registrerade visade sig bestå av 0,3-0,45 m stora stenar som endast påträffades i matjordsskiktet och strax därunder. Stensamlingen bedömdes som naturlig.
Förutom den ovan nämnda undersökta stensättningen påträffades en härd,0,3 m i diameter, belägen ca 2 m söder om graven. Inga fynd gjordes.

		3764		Herrbeta Södergård		220-2836-91		4354/91		UV Linköping		Leif Zerpe		1991		910819-910830		särskild undersökning		stensträng, boplats, skålgropar		true		yngre bronsålder?		keramik, kvarts, harts, degel?		Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen som omfattade en ca 1100 m2 stor yta föranleddes av en utredning som utfördes 1991 varvid lämningar av boplatskaraktär påträffades.
Undersökningsområdet innehöll ett tiotal anläggningar i form av härdbottnar, stolphål, skärvstensanhopningar-(/flak) och resterna av en möjlig härd. Ytterligare ett tiotal mörkfärgningar och kolfläckar hade obestämd karaktär. Vidare registrerades två älvkvarnar, en i fast berg och en i ett flyttblock.
Fynd gjordes av bl a keramik, kvarts, harts samt en degel? av lera. Kolprover togs för C14-analys.
Den undersökta ytan tolkades som resterna av en utkantsbebyggelse tillhörande en boplats och ett gravfält (Törnevalla 121:1-2) som undersöktes i samband med att E-4an byggdes.

		3765		Bjärby		220-6622-92		8492/92		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1992		921123-921123		särskild utredning		boplats?, stensträng? Grav?		true		järnålder				Med anledning av ersättningsväg utfördes en utredning.
Utredningen utfördes med schaktdragning. Schakten drogs så att huvudschaktet kom att ligga ungefär mitt i den tänkta vägbanan. I schaktets norra, och östra delar påträffades rikligt med, delvis skarpkantade stenar 0,05 - 0,15 m stora, varför ytterligare schakt drogs norr och söder om huvudschaktet för att om möjligt fastställa utbredningen om den rikliga stenförekomsten.
I schaktet norr om huvudschaktet påträffades en stensträngliknande konstruktion, 0,5 m bred och 4 m lång löpande i NNÖ - SSV riktning från hagmarken ut i den nuvarande åkern. Stensträngen (?) bestod av 0,2 - 0,4 m stora stenar, ställvis relativt tätt packade. Öster om denna, i samma schakt, syntes i den norra delen av schaktet ett område med stora (0,2-0,4 m stora) och mindre stenar (< 0,2 m stora). Detta stenrika område tolkades som en möjlig fortsättning på gravfältet. I övriga schakt påträffades ytterligare några stensamlingar. Dessa har dock tolkats som recenta.
I de östra delarna av vägsträckningen finns rikligt, ställvis mycket rikligt med småsten, delvis skarpkantad som huvudsakligen ligger i grå-mörkgrå lera och kan utgöra rester av under plöjning fördärvade gravar. Det stenrika området tycks huvudsakligen ligga norr om huvudschaktet, schaktet söder om detta var relativt stenfritt. De påträffade fornlämningarna, stensträngen och det stenrika området öster om denna, är påträffade i schaktet norr om huvudschaktet, inga fynd påträffades under utredningen.
Riksantikvarieämbetet, UV - Linköping föreslår därför ur arkeologiskt synvinkel att vägsträckningen inte drags norr om huvudschaktet. Är detta ur markägarnas synvinkel en omöjlig lösning bör en förundersökning föregå exploateringen.

		3766		Tävelstad		220-1500-92		3239/92		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1992		920929-920929		särskild utredning		boplats, grav?		true		odaterat				Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningsplatsen består av en, i N-S långsträckt, gräsbevuxen höjdplatå som i öster sluttar brant mot sjön Åsunden. På platåns krön finns sedan åtminstone 1700-talet flera odlingsrösen, vilka vid besiktningen misstänktes överlagra eventuella gravar. Platån utgör ett utmärkt boplatsläge för stenåldersbefolkning, men även senare dateringar är fullt tänkbara.
Utredningen utfördes i form av schaktdragning längs med åsens krön mellan och V om odlingsrösena. Dessutom drogs flera schakt på själva platån. I schakten på den norra hälften av platån påträffades flera härdar, men även en mörkfärgning samt en anläggning som kan tolkas som en stensättning. Schakten i den södra hälften av platån visade inte spår av någon förhistorisk aktivitet. Odlingsrösena visade sig vara anlagda på steniga områden som har tolkats som moränklackar i den omgivande moiga och sandiga marken.
Inga fynd påträffades i något av schakten.

		3767		Tävelstad		220-748/93		4550/93		UV Linköping		Maria Peterson		1993		931014-931019		arkeologisk förundersökning		boplats, grav?		true		äldre järnålder		keramik, obränt ben, bränt ben, bränd lera		Med anledning av uppförandet av bostadshus utfördes arkeologisk förundersökning.
Undersökningsområdet var beläget ca 50 m V om sjön Åsundens strand, på en åt Ö väl avgränsad platå. Vid en arkeologisk utredning 1992 konstaterades att förhistoriska lämningar fanns på platsen.
Vid förundersökningen 1993 begränsades fornlämningen till ett område ca 30 x 15 m (N-S) på platåns Ö del. Här påträffades under ploggången ett tämligen sammanhängande kulturlager, intill 0,05 m tj, med enstaka fynd av brända ben och bränd lera. Inom området påträffades vidare 7 härdar av förhistorisk typ samt en anläggning som med viss tvekan tolkats som en stensättning. Ett C14-prov från den sistnämnda gav en datering till äldre järnålder. Enstaka små keramikfragment påträffades i anslutning till anläggningarna, liksom brända och obrända ben.

		3768		Kopparfall				499/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1993		931024-931024		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av iordningställande av en ny väg och parkeringsplats, observerades en härdliknande anläggning. Då fynd av stenyxor tidigare är kända från Kopparfall i områdets omedelbara närhet beslöts om en arkeologisk utredning.
I de schakt som drogs påträffades ett flertal härdliknande anläggningar, liksom i hålen efter avlägsnade block och stenar. Inga anläggningar kunde dock verifieras. Kol och sotförekomsterna tolkades som härrörande från en skogsbrand eller en medveten ängsröjning. C-14 prover togs.

		3769		Hestra, Näs mfl		220-12801-92		581/93		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1993		930211-930212		särskild utredning		fossil åker, röjningsröseområde		true		odaterat		malstenslöpare		Med anledning av planerad utfördes en arkeologisk utredning.
Rösena låg i en skogig östsluttning. Storleken varierade mellan 2-6 m i diameter. Formerna var flacka till lätt välvda, vissa hade även mittblock. En kartering av rösena utfördes. Antalet uppgick till 65 st.
Två rösen, som pga läge och utseende antogs vara möjliga gravar avtäcktes. Några gravar kunde dock inte konstateras. En löpare utgjorde enda fyndet.
Fem schakt upptogs i stenfria områden för att undersöka jordförhållanden, samt söka efter boplatslämningar. Jordmånen bestod av relativt stenfri moränblandad humus över morängrus och sten. Inga spår efter bebyggelse påträffades.

		3770		Manstorp						UV Linköping		Mats Larsson		1994		940316-940317		särskild utredning		gravfält, runsten, grav		true						Med anledning av fördjupad översiktsplan utfördes en arkeologisk utredning (etapp 1) i form av specialinventering, kartstudier och byråinventering.
Området är mycket fornlämningsrikt med stensträngar och gravfält från huvudsakligen äldre järnålder. Inslag från yngre järnålder finns dock i form av högar och en runsten.
Resultatet av fältinventeringen kan sammanfattas enligt följande: 3 boplatslägen kunde identifieras (Objekt I-II-IV) samt eventuella överodlade högar (Objekt III).
Baserat på den översiktliga genomgången av äldre kartmaterial kunde inga äldre bebyggelseenheter lokaliseras. Manstorp etableras under senare delen av 1700- talet.

		3771		Agetomta		220-12964-93		664/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		941206-941206		särskild utredning		härd		true						Med anledning av planerad grustäkt utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen tillkom då läget på platsen, en 5 - 7 m hög markant sandås föreföll vara lämplig för en förhistorisk boplats eller ett flatmarksgravfält.
Vid utredningstillfället drogs sammanlagt 143 m schakt över de mest intressanta delarna av området och ett par provschakt i de lägre partierna. Det hela resulterade i att 3 härdar påträffades på olika ställen i ytan. Inga ytterligare anläggningar som skulle kunna tyda på boplats påträffades på den stora undersökta ytan. Länsmuseet bedömer därför att härdarna kan ses som röjbrasor inför åkerns uppodling.

		3772		Tåby		220-9849-04?				Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940411-940518		särskild undersökning		grav- och boplatsområde		true		yngre bronsålder, järnålder		Keramik, skivhuvudnål, spiralhuvudnål, dubbelknappar, silverfingerring, ringnål, bultlåsnyckel, kniv, bältesgarnityr		Med anledning av utbyggnad av Tåby skola utfördes en arkeologisk undersökning.

Undersökningsområdet omfattade 800 m2. Förundersökningen hade visat en mycket tät förekomst av anläggningar, både boplatslämningar och flatmarksgravar. Tre dateringar hade visat på yngre bronsålder, äldsta järnålder och folkvandringstid.
Vid undersökningen påträffades nära 400 anläggningar (0,5 anl/m2). Nära 200 av dessa var stolphål av olika slag. Dessa förekom särskilt tätt i södra delen av undersökningsområdet där ett flertal hus, som kunde urskiljas, överlagrade varandra. Gravarna utgjordes både av urnebrandgravar och brandgropsgravar. De förekom huvudsakligen i ett stråk tvärs över det mellersta partiet av grävytan. Ett flertal hela gravkärl kunde tillvaratas. Bland fynden märktes huvudsakligen dräktnålar och dubbelknappar från bronsålderns period 5. En grav daterades till förromersk järnålder med hjälp av C 14, men flera av de fyndtomma begravningarna borde också höra dit.
Från yngre järnålder kunde flera hus med tydligt markerade vägglinjer dokumenteras. I södra och mellersta delen av området fanns två grophus, varav det ena hyste en ugn för järnbearbetning. Längst i NV fanns ett långhus vars väggar markerades av en låg stensockel och ett kraftigt brandlager. I husen påträffades vikingatida fynd, en silverfingerring med stämpelornamentik, en ringnål, en nyckel och en kniv.

		3773		Tåby		220-9849-04?		580/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940811-941019		särskild undersökning		grav- och boplatsområde		true		yngre bronsålder, järnålder		keramik, bränt ben, flintpilspetsar, järnfragment		Med anledning av utbyggnad av Tåby skola utfördes en arkeologisk undersökning.

Undersökningsområdet omfattade 800 m2, innehållande nära 400 anläggningar. I augusti påbörjades anläggningsarbeten för vägar och lekplats kring skolbygget varvid ytterligare 500 m2 och 250 anläggningar kom att undersökas. Undersökningsytan kom att inringa det tidigare undersökta området på norra (schakt 1) och västra (schakt 2) sidan. Dessutom upptogs två mindre schakt i samband med vägdragningar, schakt 3 i anslutning till schakt 2 och schakt 4 i anslutning till schakt 1.
Fornlämningen består av en mycket tät förekomst av anläggningar, både boplatslämningar och flatmarksgravar. Uppnådda dateringar har visat på att lämningar från yngre bronsålder, äldsta järnålder, folkvandringstid och vikingatid är representerade. Flatmarksgravarna består dels av urnebrandgravar, dels av brandgropar varav några kringbyggda med små hällkistor. Samtliga fynd och urnornas kärlformer talar för en datering till bronsålderns period 5 för samtliga gravar.
Från yngre järnålder kunde flera hus med tydligt markerade vägglinjer och syllstensrader dokumenteras. Dessa var delvis de samma som påträffats redan i april. I schakt två fanns ett tydligt markerat hus med svängda väggar. I norra delen av området fanns två grophus, varav det ena hyste en ugn.

		3774		Brunneby		220-7443-94		429/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Hans Persson		1994		940919-940919		särskild utredning				true						Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk utredning.
Det äldre vägservitut och den brukningsväg som ledde fram till rensingsverket gick över fornlämningarna Tåby 14:1 och 109:1 (gravfält och stenssträngssystem) varför en upprustning av denna väg avråddes. Istället föreslogs två alternativa sträckningar av vägen utanför det aktuella impedimentet. Markägaren förordade då det sydliga alternativet. Denna sträckning löper i åkermark omedelbart nedanför stensträngssystemet, Tåby 109:1.
För att testa att inga fornlämningar fanns inom den aktuella vägsträckan drogs 4 provschakt på sammanlagt en 40 m lång sträcka. Ingenting av arkeologiskt intresse påträffades och inga arkeologiska hinder för vägdragningen kvarstår alltså.

		3775		Tåby		muntligt		529/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		941001-941001		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av planerat uppförandet av bostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning.
Tomten saknar kända fornlämningar men ligger endast ca 30 m norr om det stora nyupptäckta fornminneskomplexet vid Tåby skola (Tåby 122:1). Fornminneskomplexets gränser är inte kända och lämningarna fortsätter med ominskad intensitet åt alla håll ut från den undersökta ytan. Länsstyrelsen beslutade därför om förundersökning av tomten innan ett husbygge skulle kunna komma till stånd.
I syfte att se om fornlämning 122 fortsatte in på tomten Tåby 7:1 drogs tre schakt över den tänkta tomten. Två av schakten 16 x 1,5 respektive 12,3 x 1,5 m stora drogs över den tänkta byggnadsytan, medan ett mindre 3 x 1,5 upptogs längre ned på den tänkta tomten som kontrollschakt.
I de fyra östligaste metrarna av schakt 1, på den östligaste delen av tomten påträffades två förhistoriska anläggningar. Anläggning 1 bestod av en kraftigt markerad härd, innehållande hårt packat svårt eldskadad och skärvig sten. Anläggning två bestod av ett stenskott stolphål.
Anmärkningsvärt var att markbeskaffenheten på det parti där lämningar påträffades helt avvek från den normala både på resten av tomten och jämfört med grävningsområdet vid Tåby skola.
Både på resten av tomten och vid Tåby skola finns ett 0,2 - 0,4 m tjocks matjordslager direkt ovanpå en mycket fin steril sand. Anläggning 1 och 2 påträffades istället på ett djup av 0,8 m under mark och i lerjord.
Då inga andra anläggningar påträffades måste det antas att de utgör en utlöpa av en boplats ute i Ljungås åker, öster om den nu aktuella tomten. Det korta avståndet till fornlämning 122:1 gör att de påträffades anläggningarna får betraktas som en del av denna fornlämning.
Inga indikationer på fornlämningar påträffades innanför en linje av fyra meter innanför tomtens östgräns.

		3776		Fristad		muntligt		245/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950314-950315		arkeologisk förundersökning		grav		true		järnålder		keramik, bränt ben		Med anledning av uppförandet av mindre industrilokal utfördes en arkeologisk förundersökning.
Platsen är belägen vid ett sandtag strax väster om Fristads bytomt, mellan det stora Fristadsgravfältet och några enstaka stensättningar. Enligt uppgift av Nordenskiöld på 1800 talet ska här ett gravfält ha varit på väg att odlas bort under hans tid. Idag finns på platsen sly och granskog (ca 30 år gammal) och ett skräpupplag i svackan intill sandtaget.
Undersökningen syftade till att klarlägga om något av fornlämningen fanns kvar intill sandtaget. Undersökningen kunde konstatera att den stora svackan i åsryggen inte härrörde från ett äldre sandtag som tidigare trotts utan att den bestod av en dödisgrop. I utkanten på svackan och delvis nere i denna kunde boplatsrester, rester efter bortplöjda gravar samt en urnebrandgrav konstateras.
Då således gränserna för den bevarade fornlämningen är väldigt osäkra anser länsmuseet att en exploatering av svackan måste ske under antikvarisk kontroll.

		3777		Tåby		220-12606-94?		529/94?		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950410-950412		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde, boplats		true		Vendeltid		ugnsvägg		Med anledning av uppförandet av enfamiljshus utfördes en antikvarisk kontroll.

Undersökningsområdet omfattade 350 m2. Tomten ligger endast 25 m norr om Tåby skola där omfattande boplatslämningar från bronsålder, folkvandringstid och vikingatid liksom ett urnegravfält från bronsålder undersökts 1994.
Med anledning av detta utfördes en arkeologisk utredning av tomten Tåby 7:1 i samband med planeringen av exploateringen av den aktuella tomten. Utredningen visade att en boplats som med C-14 kunde dateras till vendeltid förekom i tomtens Ö utkant men att större delen av tomten gick fri. Boplatsområdet ansågs ingå som den vendeltida delen av boplatsen vid skolan (daterad till folkvandrings och vikingatid) och har samma fornlämningsnummer. Med tanke på närheten till sagda fornlämning beslöts om bevakning av husbygget och en eventuell antikvarisk kontroll i samband med bygget.
Vid grävningen av grunden till huset observerades röd- och svartfärgningar i sanden på platsen varför Länsmuseet tillkallades. Utgrävningen kunde konstatera rester efter två järnugnar, en kokgrop och 6 stolphål på ytan. Anläggningarna bör ses som utkantslämningar av den tidigare konstaterade vendeltida boplatsen.

		3778		Håkantorp		220-3863-96		304/96		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960815-960815		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		järnålder		Bränt ben, keramik, slagg, delar av ugnskonstruktioner		Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning i form av en provschaktsgrävning.

Utredningsområdet låg i åkermark och hade en storlek av 70x60 meter och angränsade i norr till befintlig bebyggelse. I områdets närhet finns flera fornlämningar varav ett gravfält ca 120 meter nordöst om undersökningsområdet. År 1993 gjorde Riksantikvarieämbetet en förundersökning av ett område ca 400 meter i nordlig riktning med lämningar av boplatskaraktär från äldre järnålder.
Utredningsområdet utgjordes av en ganska starkt lutande sluttning mot öster och sjön Åsunden. Vid utredningen grävdes totalt 26 schakt med en längd av 3-5 meter och en bredd av 1,40 meter samt ett djup av 0,30-0,40 meter. Provgroparna koncentrerades till områdets norra och nordvästliga del genom att denna del utgjordes av en platå i sluttningen. Ett stycke ner i sluttningen påträffades också två säkra gravar och en osäker, A1, A2 och A3, troligtvis bestående av ett brandlager, två urnebrandgropar. I A3 påträffades endast ett bränt ben vid rensning varför tolkningen grav är något osäker. Inga fynd påträffades i gravarna, men över hela platån hittades lösfynd av brända ben samt bitar av ugnskonstruktioner och slagg. Vid utredningen påträffades endast två små bitar keramik nedanför platån.
Förundersökning föreslås på den norra och nordvästliga delen av området där anläggningar och lösfynd påträffats.

		3779		Åselstad		220-4432-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960819-961014		särskild utredning				true						Med anledning av planerade schaktningar för vatten och avlopp utfördes en arkeologisk utredning.

I och i anslutning till området finns många fornlämningar registrerade. Fem schakt, till en sammanlagd längd av 350 m, undersöktes. Bredden på schakten varierade från 1-3 meter. Schakten grävdes i vägsträckningen. Marken utgörs huvudsakligen av sandig morän och ställvis berg i dagen. Vissa sträckor var marken uppfylld med tegelkross under vägbanan. Inga fynd eller rester efter förhistoriska aktiviteter påträffades.

		3780		Skavestad		220-9284-96		597/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961029-961029		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktningar för resandet av en telemast samt tillhörande tre stag utfördes en arkeologisk förundersökning.

Totalt drogs fyra schakt på de aktuella mast- och stagplatserna men inga dolda fornlämningar påträffades. Det södra stagets placering flyttades dock till en intilliggande bergshäll då marken var stenrik och flera förhöjningar fanns i närheten som kunde tyda på eventuella fornlämningar.

		3781		Skrikerum, Tryserum		220-5381-97		421-4708-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971111-971111		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av optokabel mellan Valdemarsvik och Åtvidaberg, delen Skrikerum – Tryserum, utfördes en utredning.

Utredningen, som utfördes som en specialinventering av ledningssträckan, var uppdelad i två delsträckor enligt följande: 1, en 5800 m lång sträcka från väg E 22 i öst till Väster Tryserum i väst samt en mindre sträcka ca 1700 m lång vid Skrickerum. Sträckan passerar i närheten av Tryserums kyrkoruin. I övrigt berörs inga fornlämningar. Vid besiktningen konstaterades att inga fornlämningar berörs av optokabeln och inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

		3782		Tåby, Ljunga, Brunneby		220-9861-97		720/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970820-970901		arkeologisk förundersökning		boplats, grav		true		bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		Bränt ben, keramik, avslag		Med anledning elledningar utfördes en arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll.
Sammanlagt skulle 2,3 km ny markledning grävas ned varav 0,6 km söder om landsvägen mot Ö Husby. De flesta av sträckorna kunde elimineras på grund av att vägbankar och gamla ledningsschakt kunde utnyttjas. Samtliga sträckor övervakades dock extensivt. Tre delsträckor kom dock att innebära större problem, här fodrades arkeologisk förundersökning:
1. En sträcka på 140 m mellan Tåby-Ljunga förbi och genom Tåby skola, direkt söder om grävningen från 1994. I dokumentationen kallas denna sträcka schakt 1.
2. En sträcka mellan Tåby-Ljungas ladugård och tomterna Tåby 7:8 och Tåby 3:8 (jmfr ovan). Denna skulle komma att beröra fornlämningen vid Tåby 3:8 och dessutom gå över Tåby bytomts högsta krön där det sen tidigare fanns starka indikationer på att fornlämningen fortsatte.
3. Ett obebyggt område väster om Memvägen (mellan församlingshemmet, prästgårdens lada och prästgården). Här var den medeltida byn belägen uppbyggd kring den öppna allmänning som förfarande är obebyggd.
I schakt 1 påträffades förhistoriska anläggningar i 3 delsektioner. Mellan 15 och 31 m (Räknat från Ljunga) förekom 5 anläggningar i form av kulturlager, stolphål, årderspår och en en skärvstenshög eller större härd?, intressant nog skadad av en senare kokgrop. Mellan 60 och 80 m påträffades ett mindre antal anläggningar (dike, åkerryggningar, en svårt skadad bengropsgrav och en flack nedgrävning. I den västligaste delen av schaktet från 90-140 m (= den sträcka som passerade direkt söder om 1994 års grävning) påträffades ett omfattande område med fornlämningar (20 stolphål, 4 mörkfärgningar, 1 härd, ett dike eller kantränna till ett hus samt en större utbredning kulturlager.
I schakt 2 fördelade sig de påträffade anläggningarna i två grupper, en närmast Ljunga i schaktets början och en intill dammen i schaktets västra del. Vid Ljunga påträffades 5 anläggningar i form av mörkfärgningar och stolphål. I schaktets västra del påträffades två synnerligen skadade rester av flatmarksgravar och några mindre utbredningar av årderspår och kulturlager. Fornlämningen var här kraftigt störd av dammen.
Provschakt längs schakt 3:s sträckning visade att inga kulturlager fanns bevarade, varför fräsning av kabeln tilläts.
Sammantaget kunde en begränsning av utbredningen av fornlämning 122 mot öster göras. Mellan denna och Ljunga fanns ett område där enstaka spår av äldre odling kunde säkras. Slutligen kunde en ny i plan avgränsad fornlämning vid Ljunga konstateras. Det förefaller därför som den sentida uppdelningen av Tåby bybacke i två primärenheter, Tåby och Ljunga, har förhistoriska rötter.

		3783		Rimforsakorset		220-4450-97		421-3782-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970915-970915		särskild utredning				true						Med anledning av och gång- och cykelvägar utfördes en utredning, etapp 2.

Ett område kring vägkorsningen samt en sträcka utmed den befintliga väg 34 kommer att beröras vid den planerade vägbyggnationen. Exploateringsområdet är beläget på ett höjdkrön och dess sluttningar åt söder, öster och norr som bedömts vara ett lämpligt boplatsområde. Det är dock endast den norra sluttningen som inte är bebyggd eller söndergrävd för vatten, el och tele sedan tidigare.
Vid utredningsgrävningen drogs sökschakt i åkermarken i den norra sluttningen. Underlaget utgjordes av lera och på västra sidan av väg 34 var marken delvis störd av nedgrävningar för avlopp. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.

		3784		Väg 683		220-2740-98		421-2019-1998		UV Öst		Lars Z Larsson		1998		980528-980528		särskild utredning				true		nyare tid				Med anledning av ny vägsträckning utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Den sammanlagda längden var drygt 3,3 km. I östra delen finns några sentida husgrunder och stenmurar utmed vägen som bör ligga kvar. I övrigt föreslås inga arkeologiska åtgärder.

		3785		Tjällmo		220-3709-97		421-2099-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980622-980622		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av planerad genomfart utfördes en antikvarisk kontroll.

Denna utformas genom en breddning av vägområdet åt norra sidan av befintlig väg. Området ligger nära kyrkan och lösfynd från stenålder finns också från närområdet.
De partier som bevakades genom antikvarisk kontroll utgjordes av ett ca 75 m långt avsnitt invid Tjällmo kyrkogård samt ett ca 50m långt parti invid Tjällmo skola. Matjorden avbanades ned till steril marknivå. Därefter grävdes ytterligare något ned i steril marknivå. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3786		Klämmesmålen		223-6471-98		424-2475-1999		UV Öst		Pia Nilsson		1998		981007-981007		Arkeologisk och kulturhistorisk inventering		slaggvarp, slaggvarp, kolarkoja, tjärdal, stensträng, fossil åker		true		nyare tid, odaterat				På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län utfördes en arkeologisk och kulturhistorisk inventering av fastigheten Klämmesmålen, Trehörna sn, Ödeshögs kn. Anledningen var att man planerar att klassa fastigheten som naturreservat. Inom området var tidigare känt en fångstgrop och en slaggförekomst. Vid inventeringen tillkom en kolarkoja, UV 1, en tjärdal, UV 2 och en stensträngsrest, UV 3. Vidare antecknades resterna av en kolarkoja, tre små äldre åkrar, plats för en äldre smedja samt en brunn. Åkertegarnas namn (fortfarande i bruk) nedtecknades också.

		3787		Trehörna		220-4654-99		254/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		990722-990722		särskild utredning		hålväg		true		medeltid?, nyare tid				Med anledning av byggandet av avloppsreningsverk med tillhörande ledningar, slamdräneringsbäddar och pumpstation utfördes en arkeologisk utredning.
Genom kartstudier och inventering konstaterades att fast fornlämning, i form av en vägbank, som sannolikt överlagrar en äldre hålväg, skulle skäras av. På platsen för slamdräneringsbäddar och pumpstation finns stenmurar och uppkastad odlingssten runt en åkeryta som finns belagd redan på 1600-talet. I övrigt påträffades inga fornlämningar i exploateringsområdet.

		3788		Trehörna		220-10909-99		254/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991007-991007		särskild utredning		hålväg		true		medeltid? Nyare tid				Med anledning av planerade markingrepp inför byggandet av ett avloppsreningsverk utfördes en arkeologisk utredning.

Vägbanken snittades tvärs över med grävmaskin. I profilerna framträdde tre vägnivåer. De två översta nivåerna tillhör den befintliga vägbanken som därmed består av två faser. Den tredje och understa vägnivån utgörs av hårdpackad jordig sand, ställvis förstärkt med stenar.

		3789		Hallstra		220-206-99		422-982-1999		UV Öst		Annika Helander		1999		990421-990421		arkeologisk förundersökning		stensträng		true		romersk järnålder				Med anledning av enbostadshus med tillhörande vatten- och elledningar utfördes en förundersökning.
Vid förundersökningen drogs schakt på platsen för huset och området i direkt anslutning därtill. Marken utgjordes av grov morän och området innehöll inget av arkologiskt intresse.
Vatten- och elledningar planerades att anläggas genom stensträngen på en plats där den sedan tidigare skadats av en transportväg. Endast bottnen av stensträngen återstod på denna plats. Trots det kunde efter avtorvning konstateras att stensträngen här var 2 m bred och uppbyggd likt en skalmur med 0,4-0,6 m stora stenar utmed långsidorna. Mellan dessa fanns en "fyllning" av 0,1-0,2 m stora stenar. Ett 0,5 m brett schakt drogs tvärs genom stensträngen efter plandokumentation, och därefter dokumenterades även profilen.
Stensträngen har haft en funktion som markavdelare. På östra sidan består marken av grov morän och har sannolikt utnyttjats som betesmark. På västra sidan utgjordes underlaget av mo som troligen har utnyttjats för odling.

		3790		Hallstra		220-8854-99		412/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990818-990818		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning el- och telekabel utfördes en förundersökning.

Området är beläget i en mycket fornlämningsrik trakt, med betoning i järnålderslämningar. Detta föranledde att arbetet skedde under antikvarisk kontroll.
En sträcka av ca 100 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3791		Reva		220-9382-99		433/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990924-990924		arkeologisk förundersökning				true						Med anlending av nedläggande av el- och telekabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Undersökningen motiverades av den mycket rika fornlämningsbilden i området. Två kortare avsnitt undersöktes noggrannare, varefter kabeln plöjdes ner i grusvägen. Hela arbetet kontrollerades.
En sträcka av ca 150 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3792		Älvestad		220-3771-00		198/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000				arkeologisk förundersökning		stensträngssystem, härd, grav- och boplatsområde		true		äldre järnålder				Med anledning av utbyggnad av virkeslager och hyvleri utfördes en arkeologisk förundersökning.
UV4 utgörs enligt en specialinventering av två flacka övertorvade stensättningar. Vid förundersökningen drogs flera schakt för att utröna stensättningarnas storlek och antal. Ett schakt drogs över en av de kända stensättningarna (A1) och ytterligare schakt drogs på platser där stenpackningar var synliga i ytan. Förundersökningen bidrog till att ytterligare två stensättningar (A2 och A3) påträffades samt en härd(A4). I markytan kunde ytterligare ca nio stensättningar iakttas genom förekomsten av stenpackningar och kantkedjor.
I en beteshage alldeles intill UV4 drogs ett större antal schakt för att få en uppfattning om fornlämningens utbredning mot norr, öster och söder. I ett av de norra schakten påträffades två härdar (A5 och A6).
Schakt drogs även i en åkeryta väster om gravfältet, UV4. På höjdryggen närmast gravfältet påträffades tre stolphål (A8, A11 och A12) och tre härdar (A7, A9 och A10). Anläggningarna ligger något neddragna från höjdryggens krön mot söder.
Törnevalla 215:2 består av ett stensträngssystem som i sin södra del utgörs av en fägata. Fägatan var enligt fornlämningsregistret osäker och kunde inte påträffas vid förundersökningen. Detta område lämnas av den anledningen utan vidare antikvariska åtgärder.
UV4 och den nyupptäckta boplatsen, ÖLM 1, omfattas fortfarande av kulturminneslagen och om exploatering av området ska ske måste den föregås av en arkeologisk slutundersökning.

		3793		Sjögestad, Vikingstad, Viby, Sya		220-7782-99		421-3573-1999		UV Linköping		Lars Z Larsson		1999		991201-991203		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av planerad fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby utfördes en utredning.
Centrala delar av kulturlandskapet i Hanekind, Valkebo, Vifolka och Göstrings gamla härader berörs av ledningen. I anslutning till sträckan finns flera kända fornlämningsmiljöer. För att få kännedom om samtliga fornlämningar utmed sträckan utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1. Vid utredningen påträffades ytterligare fornlämningar i Sya, Sjögested, Viby och Vikingstad vilka man bör ta hänsyn till. Härutöver har 22 platser med möjliga fornlämningar anvisats som kräver fortsatt utredning.

		3794		Strå, Örberga, Vadstana		220-2160-98		421-2664-1998		UV Öst		Annika Helander		1998		980806-981019		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		bytomt/gårdstomt, härd, boplats, husgrund, byggnad, grav?, fyndplats		true				tegel, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av ersättning av luftledningsnäte med jordkabel utfördes en utredning och förundersökning.

Området utgörs av flack åkermark med enstaka uppskjutande impediment. Trakten är rik på fornlämningar från både förhistorisk tid och medeltid. Från neolitisk tid finns lösfynd av yxor. Andra lösfynd iakttogs i åkermarken vid specialinventeringen för omläggningen av Riksväg 50, vilka indikerar boplatsområden från brons- och järnålder. Kyrkorna i området undgick till stor del rivning under 1800-talet. Torntrapporna i Örberga kyrka har daterats till 1116-1117 och Nässja kyrka kan vara byggd under 1100-talets senare hälft.
Utmed den planerade sträckan berördes sju platser av arkeologiskt intresse. Följande platser förundersöktes:
1. Ullevi bytomt, Örberga sn. Inga bebyggelserester var synliga i schaktet som drogs invid 1700-talsbebyggelsen. Matjordslagret var här ovanligt tjockt, 0,50-0,60 m, och innehöll tegel och yngre rödgods. Inget kulturlager kunde dock iakttagas.
2. Kungs Starby, UV 9, Vadstena stad. Inga rester efter bytomten återfanns vilket innebär att dess utbredning kunnat begränsas åt söder.
3. Kastad, UV 8, Örberga sn. Förhistoriska boplatslämningar påträffades på den platåliknande höjden invid Norrgården och i sluttningen sydväst därom. Lämningarna utgjordes av stolphål, gropar och kulturlager.
4. Kastad bytomt, UV l, Örberga sn. Boplatslämningar i form av härdar, stolphål och rester efter kulturlager påträffades väster och söder om Länsmansgården.
5. Mjölna bytomt, UV 3, Strå sn. I schaktet som drogs söder om gården var matjordslagret tjockt, ca 0,50 m, och mörkt till färgen i anslutning till bebyggelsen. Inget kulturlager kunde dock iakttagas. Längre söderut påträffades en äldre, stensatt brunn som kan knytas till bybebyggelsen. På gårdsplanen invid kvarnen var marken utfylld med rivningsmassor.
Arkeologisk utredningsgrävning har utförts på följande platser:
6. Lilla Ullevi, Örberga sn. En härd med förhistorisk karaktär påträffades i åkermark.
7. Kedevad, Strå sn. Schakt drogs i åkermark där en slädtrissa tidigare upphittats. Inga boplatslämningar påträffades dock i schaktet. Norr om gården grävdes ett schakt invid Strå l:1, en stensättningsliknande lämning. Inget tydde dock på att det var en stensättning.

		3795		Pukebacksgatan		muntligt		175/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910306-910306		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		sigillstamp (med bokstäverna IHS)		Med anledning av vattenläcka utfördes en förundersökning.
Denna utfördes strax V om den 1552  rivna Allhelgonakyrkan. I schaktet kunde spår av gravar ses liksom resterna av en kullerstensbelagd gatunivå.

		3796		Mjölbygatan		muntligt		224/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910320-910321		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av vattenläcka utförde en förundersökning.
Vid denna påträffades delvis omrörda kulturlager samt en dränering i form av en trästock. Strax över den sterila leran/mjälan påträffades en risbädd. Makrofossilprover togs på bottenlagren.

		3797		Stora Torget		220-3674-91		430/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910523-910528		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				fönsterglas, kritpipa		Med anledning av ytliga schaktningar för busskurer utfördes en antikvarisk kontroll.
För den östra busskuren nedschaktades ett 5x2 m stort område, ca 0,2 m dj. För vardera busskuren grävdes 5 hål (0,2-0,3 m 0 och 0,7 m dj under marknivå). Den östra busskurens hål tangerade ett kulturlager, vilket gav fynd av fönsterglas och kritpipskaft. Den norra kurens hål gick i sandig fyllning.

		3798		kvarteret Väpnaren		220-3267-91		433/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910813-910813		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				lädersko		Med anledning av ytlig schaktning för nybyggnation av uthus utfördes en antikvarisk kontroll.

Endast ytterkanterna grävdes ner till ett djup av 0,2-0,4 m. På platsen har tidigare stått en äldre träbyggnad av vars syllstenar hittades. Förutom recent skräp hittades ovanlädret till en sko, som verkade vara av äldre datum.
Kvarteret ligger söder om och straxt utanför den medeltida stadens utsträckning. Kontrollen gjordes med tanke på att den södra begränsningen av kulturlager fortfarande är oklar.

		3799		Lindbladsskolan		muntligt		488/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910905-910905		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av anläggande av spånsug i anslutning till skola utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktningar utfördes till ett djup av ca 0,4 m. Vid dessa påträffades endast moderna fyllnadsmassor.

		3800		Ågatan, Vadstenagatan, Återvändsgränd		220-11293-91		509/91B		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911010-911023		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		porslin, människoben, keramik (yngre rödgods), bronsstöpningsavfall		Med anledning av schaktningar för VA utfördes en förundersökning.
Ågatan/Vadstenagatan. Schaktet berörde utkanten av Skänninges utbredning på 1700-talet. Schaktets sträckning genom Ågatan berörde endast sena/tunna kulturlager medan sträckningen genom Vadstenagatan endast berörde utschaktat område.
Återvändsgränd 6. I gatan utanför nr 6 dokumenterades 2 kortare sträckor bevarade kulturlager.
Återvändsgränd 1/Järntorget. Schaktet berörde 1,5 m djupa orörda K-lager. Överst fanns ett svart sotigt lager innehållande bronsgjutningsrester. Under detta fanns raslager från en murad stenbyggnad, troligen densamma som påträffats vid tidigare undersökningar direkt SO om nuvarande schakt, på Järntorgsgatan. Under kulturlagren påträffades delar av ett skelett, skadat av tidigare schaktningar.

		3801		Krokgatan, Linköpingsgatan				695/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911216-911217		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (äldre svartgods)		Med anledning av reparation av vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning.

Trots att gatan varit uppgrävd vid ett flertal tillfällen tidigare, påträffades kulturlager. På en sträcka av 5 m i O kanten av schaktet dokumenterades ett mellan l m - 1,20 m djupt kulturlager. I lagret kunde minst en golvnivå och två stolphål identifieras.
I V kanten uppmättes ett ca 1 m tjockt K-lager på en sträcka av 3 m.

		3802		kvarteret Holmen, Mjölbygatan				713/91		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1991		911220-911220		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		Kritpipa, keramik (BII:4)		Med anledning av schaktningar för kabel-TV utfördes en antikvarisk kontroll.
I kv Holmen påträffades ett ca 10 cm tjockt kulturlager, 70 cm under mark på en 20 m lång sträcka. Lagret kunde dateras till 1700-1800-tal. Kv är alltså beläget utanför Skänninges medeltida utbredning.

		3803		kvarteret Prelaten, Krokgatan		220-4626-92		253/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920427-920428		särskild undersökning		stadslager		true				keramik ("nästanstengods", äldre rödgods), djurben		Med anledning av grävning för servis utfördes en undersökning.

Sträckan gick delvis i orörda kulturlager. Dessa bestod främst av mörka kulturlager, ca 1,0 m tjocka.
Medeltida kulturlagren hackades och genomgicks delvis, varvid en stor mängd djurben samt högmedeltida keramik hittades (äldre rödgods, nästan-stengods). Till detta påträffades ett dike orienterat längs med den nuvarande Krokgatan, vilken fyllts med stora mängder djurben. I detta kom även keramik (nästan-stengods och äldre rödgods).
Närmare in mot kvarteret dokumenterades ett hus med syllstenar och bränt golv i profilen.

		3804		kvarteret Gillestugan		220-4912-92		253/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920428-920428		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för vatten utfördes en antikvarisk kontroll.
Schakten, ca 5x3 m, gick helt i störda lager.

		3805		kvarteret Prelaten		220-5505-92		277/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920511-920519		särskild undersökning		stadslager		true		högmedeltid, nyare tid, senmedeltid		keramik (stengods), djurben		Med anledning av ledningsschakt utfördes en undersökning.

Totalt lagergrävdes 10 m2, i övrigt gick schakten i störda lager. Stratigrafin består av kulturlager från 12/1300-tal och fram till 1600-talet. Bland fynden märks främst djurben, i övrigt hittades endast litet keramik, bl a stengods. Två golvnivåer/hus dokumenterades, dels i öster mot Krokgatan, dels inne i kvarteret, vilka båda hör hemma i den äldsta bebyggelsefasen. Fyndmaterialet verkar tyda på en mer intensiv aktivitet under hög-senmedeltid jämfört med perioden senare. De östra delarna av Skänninge har tidigare undersökts endast vid enstaka tillfällen och kunskapen om stadens medeltida utbredning åt öster är bristfällig.

		3806		kvarteret Allhelgona		220-1227-91		4724/91		UV Linköping		Karin Lindeblad, Ann-Lili Nielsen		1992		920519-920519		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.

Två stycken två meter långa schakt togs upp i västra delen av exploateringsområdet. Grundläggningen av byggnaden ska begränsa sig till ett djup av 0,30 m varför schakten ej grävdes till steril nivå. I båda schakten fanns sentida, 1800- 1900-t, fyllnads- och raseringslager, ner till ett djup av åtminstone 0,60 m. I det ena schaktet grävdes ytterligare 0,30 m utan att lagerbilden förändrades.

		3807		kvarteret Prelaten		220-4626-92		277/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1992		920603-920604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		bränt ben, obränt ben		Med anledning av anslutning till fjärrvärmenätet utfördes en arkeologisk förundersökning.
Schaktet som också sträckte sig genom granntomten kv Prelaten 14 var ca 2 m djupt, 1 m brett och 95 m långt.
Tidigare undersökningar i kv Prelatens norra del har visat att denna del av tomten under medeltid använts för begravningar och att bebyggelse etablerats här först under 1600-talet (Svensson och Syse, Mjölby hembygdsförenings årsbok 1980). Schaktkontroller i Krokgatan som utförts av länsmuseet i december 1991 och maj 1992 har dock avslöjat spår av tidigmedeltida bebyggelse daterad av äldre svartgods (Rapport Höfors 1991, Tagesson 1992, ÖLM:s arkiv).
I det nu aktuella schaktet kunde ett mellan 0,5 och 0,7 m tjockt kulturlager uppmätas längs hela sträckan inom kv Prelaten 20. Lagret bestod av kraftigt svartfärgad sand. Sanden luktade kraftigt av dieselolja. Inga konstruktioner kunde iakttas och inga fynd förutom enstaka ben påträffades. En del av dessa bestod av människoben. Ingen keramik påträffades.
Inom kv Prelaten 14 var situationen likartad. Kulturlagrets tjocklek och utseende överensstämde helt. I botten på lagret vid övergången till steril sand påträffades och dokumenterades två härdar. I dessa fanns ett mindre antal hårt brända ben.

		3808		kvarteret Gillestugan		220-13778-91		637/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1992		921118-921118		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		keramik (BII:4)		Med anledning av byggnation på platta utfördes en förundersökning.
Denna påvisade partier med orörda kulturlager på ca 0,3-0,5 m djup. Dessa kom dock inte att beröras av schaktningarna.

		3809		kvarteret Gillestugan		220-13778-91		637/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1993		930125-930125		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, buteljglas, keramik (BII:4)		Med anledning av schaktning för dränering och dagvattenbrunnar utfördes en arkeologisk förundersökning. Vid denna påträffades kulturlager av medeltida och efterreformatorisk karaktär liksom även byggnadslämningar i form av syllstensrader och kullerstensgolv. Dessa anläggningar kan dateras till 1600-talet.

		3810		Kvarteret Folkungen		220-13154-92		8705/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1993		930420-930421		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (vendiskt svartgods)		Med anledning av omläggning av VA-ledning utfördes en förundersökning.

Totalt maskingrävdes 50 löpmeter schakt i en äldre rörgrav. Profil undersöktes och dokumenterades på de partier schaktväggen som innehöll äldre kulturlager.
Årderspår i botten överlagrades av medeltida stadslager.

		3811		Follingegatan, kvarteret Folkungen		220-4199-93		168/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930505-930604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik (B II:4), obränt djurben, järnslagg, fragment av kakelugnsfot, arkitekturfragment av kalksten		Med anledning av fjärrvärmeinstallation utfördes en förundersökning.

Schaktet var 1,2 m brett, 1,2 m djupt och sammanlagt 122 m långt. I Follingegatan påträffades rester av flera äldre gatunivåer i ett 68 m långt schakt. Den äldsta gatläggningen var helt intakt i schaktets södra del och bestod av en småstenspackning i ett skikt med inblandning av sot, träflis, obrända djurben, järnslagg. Under denna gatläggning påträffades en härd.
I schaktet inom kv Folkungen 4-5, som var 54 m långt, kunde kulturlagerföljden i tomtgränsen mot Follingegatan dokumenteras, huvudsakligen i form av äldre fyllnadslager och brandlager. Här påträffades två syllstendgrunder, varav en troligen är medeltida, samt rikligt med obrända djurben och enstaka keramik av typ B II:4.

		3812		Follingegatan, Bjälbogatan		220-4192-93		252/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		930517-930527		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Keramik (B II:4, C II), obränt djurben, järnslagg, kritpipa		Med anledning av VA utfördes en förundersökning.

I Follingegatan grävdes ett10 m långt, 5 m brett, 2,2 m djupt schakt. Schaktet var nästan helt stört av recenta schaktgrävningar ned till steril nivå. En intakt kulturlagerföljd kunde dokumenteras i schaktets östra kant mot kv. Jarlen 7, huvudsakligen bestående av sotig, grå mo. Dess äldsta skikt av kulturinfiltrerad grå mo överlagrades av en gatläggning bestående av en småstenspackning i ett skikt. Ovanpå och i denna gjordes fynd av obrända djurben och rikligt med järnslagg. Daterande fynd saknades. Gatläggningen och steril marknivå påträffades 1,2 respektive 1,6 m under nuvarande gatunivå.
Ytterligare ett VA-schakt, 17 m långt, 2,5 m brett och 1,1 m djupt, upptogs i övergången mellan Follingegatan och Bjälbogatan vid platsen för den gamla Bjälbotullen, i det gamla Skänninges utkant. En fjärdedel av ytan utgjorde intakt kulturlagerföljd, resten bestod av recenta störningar. I övre delen av lagerföljden gjordes spridda fynd av keramik med tidigaste datering i 1600-tal, kritpipor, obrända djurben. I botten påträffades samma typ av gatläggning som påträffades i Follingegatan, men här direkt vilande på steril mo. I gatläggningen gjordes enstaka fynd av keramik; den äldsta C Il-gods av Siegburg-typ (eventuellt 1400-tal), det yngsta B II:4 med engobe hemmahörande i 1600-1700-tal samt fragment av kritpipor. Gatläggningen och steril marknivå påträffades här 1,2 respektive1,5 m under nuvarande gatunivå.

		3813		Kvarteret Jarlen		220-2870-93		265/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson, Kent Ullgren		1993		930602-930603		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		hästsko, ben, keramik (yngre rödgods)		Med anledning av renovering utfördes en förundersökning.

Sammanlagt drogs fyra schakt på totalt 44 m. Inne på gården påträffades rester av tidigare bebyggelse. Där påträffades, i schakt 1, lämningar av ett hus i form av tunna brand- och träflislqger och överlagrade med mo, (+ 95,72) dessa tolkas här som rester av golv. Vidare under dessa befanns en stenläggning med tegel och flata stenar (+ 95,22). I anslutning till dessa förekom syllstensrader i schakt 1 och 2. Fynden i schakt 1 utgjordes av keramik i form av yngre rödgods, en hästsko och ben. Även i schakt 4 som är draget mellan de nuvarande husen utmed Follingegatan, påträffades rester av ett hus med brandlager överlagrat av ljus mo invid en syllstensrad. Husgrunden inne på gården i schakt 1 dateras till sen medeltid eller nyare tid.

		3814		Stora Torget		220-13920-92		130/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		930823-930823		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av utbyte av belysningsstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Totalt rörde det sig om tio belysningsstolpar, åtta som byttes ut och två nya. Hålen efter åtta stolpar undersöktes, i fem av dessa påträffades äldre kulturlager. Tre av hålen innehöll rester av äldre kulturlager och de andra två innehöll kulturlager samt rester efter tidigare stenläggning. Inga fynd påträffades i samband med grävningen.

		3815		Kvarteret Helgonet		220-4311-93		5130/93		UV Linköping		Karin Lindeblad		1993		930824-930826		särskild undersökning				true		odaterat		keramik, obränt ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en undersökning.

Kvarteret ligger utanför den medeltida stadskärnan, ungefär 200 meter sydväst om St:a Ingrids kloster. Klostret anlades på 1200-talet vid en tidigmedeltida kyrka. Vid undersökningar inom klosterområdet har det påträffats lämningar efter en tidigmedeltida bebyggelse.
Vid utredningen i kv Helgonet drogs 21 schakt med maskin, 1,0 x 1,5 - 1,0 x 5,0 meter stora. Endast i ett schakt, i SV delen av kvarteret fanns spår efter äldre bebyggelse. I schaktet fanns ett 0,20 meter tjockt homogent kulturlager med enstaka bitar bränd lera och kol. Lagret innehöll obrända djurben och keramik av allmän förhistorisk karaktär.

		3816		Östra Kyrkogatan				514/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		930930-930930		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.

Det togs upp ett schakt på 3,5x2,5 m som var 2,20 m djupt. Stora delar av schaktet var stört av tidigare schaktningar för vatten- och dagvattenledningar. De stora mängder vatten som förekom gjorde att det endast var möjligt att dokumentera profilen. På 1,40 m djup iakttogs ett kulturlager med grå grusig lera innehållande rundade stenar ca 0,5-0,15 stora.

		3817		Stora Torget		220-9889-93		475/93		Östergötlands länsmuseum		Kent Ullgren		1993		931101-931101		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid		obränt djurben, tegel		Med anledning av trädplantering utfördes en arkeologisk förundersökning.

Under lager av påförd sand påträffades ett kulturlager och en stenkoncentration (A 1). Anläggningen kan utgöra en syllstensrad till ett tidigare hus utmed torget. Anläggningen blev dock ej fullständigt undersökt och det gör tolkningen osäker. Kulturlagret innehöll rester av en stenläggning, obrända djurben och enstaka tegelkross. Stenläggningen kunde endast konstateras i schaktets norra del. Kulturlagret följer ungefär den nuvarande gatunivån med en svag sluttning mot norr. Det verkade som om torget jämnats ut något vid en senare gatläggning.

		3818		kvarteret Folkungen				549/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1993		931115-931117		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		fönsterglas, kakelugnsfot		Med anledning av byte av VA-ledning utfördes en förundersöknin.

60 löpmeter schakt undersöktes i en äldre rörgrav. Schaktet var 1,30-2 m brett med ett maximalt djup på 180 m, och hade en sträckning från gårdshusen till tomtens västra gräns intill Skenaån. Profil undersöktes och dokumenterades på de partier av schaktväggen som innehöll kulturlager.
Två fyndtomma odlingshorisonter med eventuella årderspår överlagrades av sentida kulturlager, av vilka det äldsta innehöll bl a maskingjort fönsterglas och en sen typ av kakelungsfot. Schaktet saknade såväl odlingshorisonter som kulturlager i den västligaste delen, på sträckan mellan tomtgränsen och ett mindre förrådshus ca 30 m öster om denna. Medan tidigare undersökningar har visat omfattande bebyggelselämningar i tomtens östra begränsning mot Follingegatan, saknas alltså dessa helt i dess nordöstra del.

		3819		kvarteret Skrivaren		220-1396-94		86/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940207-940208		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyar tid				Med anledning av schaktning för el utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna påträffades på fastighetens V del en stenläggning. I den Ö delen påträffades spåren av en äldre (medeltida?) åker under ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager. Här påträffades även två stolphål och en avfallsgrop. Inga daterande föremål påträffades. Steril mark påträffades på fastighetens Ö del på 0,5-0,6 m djup.

		3820		Kvarteret Skrivaren		220-3471-94		163/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940412-940419		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, slagg		Med anledning av schaktningsarbeten för fettavskiljare och avloppsbrunn inom utfördes en förundersökning.

Vid denna kunde konstateras att kulturlager av varierande tjocklek. I området uppträder steril mark på 0,55-1,25 m under markytan. Kulturlagren var kraftigast i den N delen av området. Här påträffades rester efter en byggnad i form av en syllstensrad och träplankor. Denna påträffades under en stenläggning som vid tidigare undersökningar i området daterats till 1600-tal. Mot den sterila marken avtecknade sig spår efter plöjning med årder.

		3821		kvarteret Skrivaren		220-1995-94		162/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940601-940601		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, slagg		Med anledning av trädplantering och uppsättande av lekredskap utfördes en förundersökning.

Vid denna kunde konstateras att kulturlager skulle komma att beröras av markingreppen. I området uppträder steril mark på 0,55-1,25 m under markytan. Kulturlagren var kraftigast i den N delen av området.

		3822		Linköpingsgatan				435/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940825-940825		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		keramik (CII:1), djurben, tegel, kalkbruk		Med anledning av VA-schaktning utfördes en antikvarisk kontroll.

Endast schaktkanten intill kv. Prelaten 10 var fri från sentida störningar. Fyra gatu- eller tomtmarksnivåer, bestående av brun, humös mo, och ett yngre skikt bestående av kalkbruk och tegel påträffades. Mellan dessa skikt påträffades påförd mo. I den lägsta avsatta nivån påträffades spridda djurben (hushållsavfall) samt oglaserad Siegburg-keramik (typ CII:1). Orörd finmo påträffades 1,2 m under nuvarande gatunivå.

		3823		Rosenundsskolan		220-7383-94		442/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940908-940908		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för el utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna påträffades spåren av en äldre (medeltida?) åker under ett 0,1-0,2 m tjockt kulturlager. Här påträffades även en avfallsgrop med sot och rikligt med skärvsten. Inga daterande föremål påträffades. Steril mark påträffades på 0,3-0,8 m djup.

		3824		Vadstenagatan, Stora Torget				435/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940914-940914		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods), ben		Vid reparation av vattenledningar i korsningen Vadstenagatan/Stora torget/Kyrkogatan kom en kortare sträcka bevarat kulturlager i dagen. Sträckan undersöktes av Östergötlands länsmuseum.
I schaktet kunde en 1 m lång sträcka bevarat kulturlager uppmätas. En tät men markerad lagerföljd kunde iakttas och dokumenteras. Kulturlagret var 0,7 m djupt. Fynden inskränkte sig till ett fåtal bitar bearbetat ben och några skärvor yngre rödgods.

		3825		kvarteret Skrivaren		220-8173-94		441/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941003-941013		särskild undersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, slagg, keramik (BII:4), glas, kritpipa		Med anledning av planerad trädplantering och uppsättande av lekredskap utfördes en arkeologisk undersökning.

Vid denna undersöktes och dokumenterades kulturlager av varierande tjocklek och ålder. I området uppträder steril mark på 0,55-1,25 m under markytan. Kulturlagren var kraftigast i den N delen av området. I kulturlagren påträffades bl a spåren efter en stensatt gårdsplan som kan knytas till 1600-tal, grundmuren till ett uthus som sannolikt är efterreformatoriskt och diverse årderspår, stolphål och gropar.

		3826		kvarteret Jarlen		220-11015-94		545/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941005-941214		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Djurben, keramik (BII:4)		Med anledning av schaktning för el och VA utfördes en antikvarisk kontroll.

Vid denna kunde 0,5 m tjocka kulturlager konstateras under en fyllnadsmassa av varierande tjocklek. Kulturlagret innehöll rikligt med djurben och i lagrets övre parti påträffades även keramik av efterreformatorisk karaktär.

		3827		Bjälbogatan		220-13152-94		733/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		941117-941117		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna kunde 0,5 m djupa kulturlager konstateras under en 0,5 m tjock fyllnadsmassa.

		3828		Murgatan, Parkgatan				661/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		941123-941123		arkeologisk förundersökning		stadslager		true				djurben, tegel		Med anledning av VA-schakt utfördes en antikvarisk kontroll.

Två löpmeter var fria från sentida störningar. Under det 0,5 m tjocka skiktet av asfalt och sentida fyllnadslager påträffades här en gatläggning av 0,15 m stora kullerstenar i ett skikt, och under denna ett 0,25 m tjockt lager av brun, humös mo, innehållande enstaka djurben och krossat tegel. Orörd finmo påträffades 0,9 m under nuvarande gatunivå.

		3829		kvarteret Väpnaren		220-13536-94		734/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950102-950102		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (BII:4), porslin		Med anledning av schaktning för tillbyggnad av befintlig byggnad utfördes en antikvarisk kontroll.

Vid denna kunde 0,5 m tjocka kulturlager konstateras under en fyllnadsmassa av varierande tjocklek. I fyllnadsmassan påträffades keramik och porslin av sentida karaktär.

		3830		Krokgatatn				745/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1995		950109-950109		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		djurben		Med anledning av VA-läcka utfördes en antikvarisk kontroll.

Denna utfördes vid i ett 4 m långt, 2.75m brett och 1.8 m djupt schakt utanför fastigheten på Krokgatan 5. Större delen av schaktet var stört av befintlig VA-ledning, men i nordöstra schaktväggen kunde under 0.8 m tjocka sentida fyllnadslager en 0.5 m tjock lagerföljd dokumenteras. Lagerföljden bestod överst av ett 0,35 m tjockt humuslager med träflis, djurben och rester av en gatläggning. Under detta påträffades ett 0.15 m tjockt lager gråbrun humös mo. Inga fynd: påträffades.
Det äldsta lagret av gråbrun, humös mo har vid en tidigare utförd undersökning i direkt anslutning till det rubricerade schaktets sydvästra hörn daterats av bl a. yngre svartgods och ”nästan stengods" till 1200-1300-tal. Lagret konstaterades utifrån diken och plöjningsspår vara en åkerteg. Det överlagrande kulturlagret fick vid den tidigare undersökningen samma datering, men saknade där rester av gatläggning. Lagret kan i rubricerat schakt vara omrört. Orörd mo påträffades 1.3 m under nuvarande gatunivå.

		3831		kvarteret Folkungen		muntligt		148/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950216-950222		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		senmedeltid, nyare tid		Sko, keramik (rödgods), glas		Med anledning av schaktningar för VA utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området ligger i utkanten av det medeltida Skänninge, uppströms från vadstallet och handelsplatsen vid Järntorget. Uppe på åsen ovanför ligger kvarterat Folkungen, där omfattande kulturlager kunnat konstateras vid arkeologiska schaktkontroller under senare år. Inga undersökningar har tidigare berört strandzonen längs Skenaån av kvarteret.
Vid förundersökningen kunde ett tunnare kulturlager av senmedeltida och tidig efterreformatorisk karaktär dokumenteras liksom en husgrund och en träkonstruktion (kaj?).

		3832		Korpgatan		muntligt		492/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960802-960802		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av lagning av befintligt VA utfördes en antikvarisk kontroll.

Det aktuella området är beläget strax väster om Vårfrukyrkan från år 1300. Vid denna påträffades kulturlager på ca 0,55 m under gatan. På 0,65 m djup påträffades en lerig stenpackning och därunder sandiga, homogena kulturlager som sträckte sig ner till 1,20-1,30 m djup. Därunder påträffades steril sand.

		3833		Korpgatan		muntligt		545/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1996		960814-960814		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning i samband med en akut vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.

Det aktuella området är beläget strax väster om Allhelgonakyrkan. Vid kontrollen berördes endast moderna schaktfyllningar.

		3834		Lindbladsparken, Sandgatan, Ture Långs väg		220-4202-97		305/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970507-970512		särskild utredning		stadslager		true		odaterat				Med anledning av schaktning för VA utfördes en arkeologisk utredning för att se huruvida medeltida lämningar skulle påträffas på V sidan av Skenaån, S om Vadstenavägen.
Vid utredningen påträffades endast kulturlagerblandad fyllnadsmassa i schaktets östligaste delar, d v s i Lindbladsparken närmast Skenaån. I övrigt kunde inget av arkeologiskt intresse iakttas i schaktet.

		3835		Bjälbogatan		220-6950-97		486/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		970915-970915		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades, förutom nutida schaktfyllningar, sentida omrörda kulturlager och matjord.

		3836		Borggatan, Follingegatan, Kvartert Väpnaren mfl		220-9809-97		632/97		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1997		971117-971126		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		slagg, spik, odefinierbara rostklumpar, keramik (BII:4)		Med anledning av schaktningar för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktet löpte dels i gatumark, dels in på fastigheterna kv Väpnaren 1 och kv Tullnären 29.
I gatuschakten påträffades flera gatunivåer (som mest fyra olika nivåer) under den moderna asfalten. Den äldsta gatunivån låg direkt på bottensanden. På en sträcka längs fastigheterna kv Väpnaren 7 och 8 påträffades rikligt med slagg, bl a stora bottenskållor och delar av en syllstensrad med anslutande stenläggning.
I det understa lagret, direkt på den sterila sanden påträffades två härdar. Daterande fynd saknas från de äldre lagren. Ca 0,1-0,3 m ner i vad som uppfattades som steril sand påträffades kvadratmeterstora oregelbundna drygt dm-djupa mörkfärgningar.

		3837		Linköpingsgatan, Kvarteret Sprättebrunn		220-1728-99		49/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999?		980219-980219?		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		nyare tid				Med anledning av vattenläckage utfördes en antikvarisk kontroll.

Det grävda schaktet berörde endast tidigare uppgrävda ledningsschakt. Dessa schakt var fyllda med sand och asfaltsrester.
Ett schakt om ca 4 x 4 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3838		Sjölingården, kvarteret Munken		220-2752-99		125/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990531-990604		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		människoben		Med anledning av dräneringsarbeten utfördes en arkeologisk förundersökning.

Marken runt fastigheten, nuvarande museet, skulle dräneras, varför ett schakt om ca 0,5 m djup togs upp på västra sidan om huset. I den norra delen av detta schakt påträffades kulturlager. Vidare skulle en rullstolsramp uppföras till hantverksboden. Detta berörde endast torvlagret och omrörda massor.
Då infarten till Sjölingården från Helgonagatan skulle dräneras påträffades två barngravar. Båda gravarna låg omedelbart under gruset på infarten och var skadade. Gravarna undersöktes och togs bort. Vidare syntes ett par mörkfärgningar runt gravarna. Dessa utgjorde sannolikt fler gravar, varför arbetet stoppades och området täcktes med matta och stenmjöl.

		3839		Helgonagatan, Kvarteret Munken		220-6114-99		312/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990602-990602		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		människoben		Med anledning av schaktning för sommarvattenledning till trädgård utfördes en antikvarisk kontroll.

Vattenledningen skulle anslutas på befintlig ledning invid fasaden på fastigheten Munken 12 på Helgonagatans västra sida på ett djup om ca 2 m. Därefter löpa omedelbart under kullerstensbeläggningen in i Allhelgonaparken.
Då schaktet togs upp kunde det konstateras att arbetet till största delen kom att beröra omrörda massor. I schaktets sydöstra del påträffades dock kulturjord och ett skelett. Detta frilades endast så pass mycket att det gick att konstatera att det var en grav. Graven täcktes med duk och arbetet styrdes undan. Fortsättningsvis berördes inga fornlänmingar av arbetsföretaget.

		3840		Kvarteret Helgonet, Pilgrimmen, S:ta Ingrid mfl		220-10876-99		500/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991104-991209		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4, fajans), djurben, tegel		Med anledning av schaktningar för fjärrvärme utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades odlings- och kulturlager i ringa omfattning. Inslaget av kulturlager i schakten ökade allt eftersom schaktsträckningen drogs åt öster och norr.
I Motalagatan påträffades endast sentida fyllandsmassor. Över odlings- och kulturlagren inne på tomtmark fanns kraftiga påförda matjordslager. I kv Vilan påträffades en härdliknande lämning direkt över den sterila sanden. I kv Helgonet påträffades byggnadsrester med tegel och kullersten som tolkades som sentida. I kv Västanå, längs med Vadstenagatan, påträffades ett dike eller möjligen en naturlig bäckfåra.

		3841		Kvarteret Munken		muntligt		626/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999		991126-991207		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid		Keramik (BII:4), djurben, människoben		Med anledning av ombyggnad av toaletter utfördes en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades spridda ben från djur och människa, samt kulturlager. På ett djup av 0,3-0,4 m under golvet påträffades även spår efter gravar hörande till den medeltida Allhelgonakyrkans kyrkogård. Sannolikt gick gränsen för den medeltida kyrkogården på den plats där stallbyggnaden idag är belägen.

		3842		Munkgärdet		220-1614-00		62/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000126-000127		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		djurben, tegel		Med anledning av utbyte av VA-ledningar genomförde Mjölby kommun schaktningar.

Schaktningarna genomfördes utan tillstånd enligt KML. Schaktsträckningen efterundersöktes och en träklädd nedgrävning med avfallsmaterial påträffades. I gropen påträffades djurben och enstaka tegelflisor. Inga fynd gjordes som kunde närmare datera anläggningen. Ett försök att datera trä från gropen kommer att göras.

		3843		Gullringsgatan, Strandvägen		220-2496-00		118/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000229-000308		arkeologisk förundersökning, arkeologisk efterundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (A, BI, BII:4,stengods, fajans), glas, djurben, tegel, nålar, järnföremål, spikar, avfall från benhantverk, slagg		Schaktningar för fjärrvärme inleddes i Strandvägen utan tillstånd enligt KML. Arbetet upptäcktes och stoppades efter att en ca 50 m lång sträcka i Strandvägen schaktats. Detta schakt efterundersöktes. Det fortsatta arbetet genomfördes som en förundersökning efter Länsstyrelsens muntliga beslut.
Vid de arkeologiska undersökningarna påträffades i kv Skenabron lämningarna efter en eftermedeltida källare som grävts genom medeltida kulturlager. Längs Strandvägen konstaterades omfattande kulturlager som hade en mäktighet på 1,2-1,8 m. I kv Klosterkvarnen, närmast Strandvägen påträffades byggnadslämningar som kan kopplas till ett bryggeri som funnits på platsen.

		3844		Västra Lund, Motalagatan, Nordanågatan mfl		220-10876-99		500/99		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1999, 2000		000306-000606		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Djurben, Keramik (BII:4), glas		Med anledning av en planerad dragning av fjärvärme utfördes en arkeologisk utredning i form av kartstudier och grävning av provschakt, dels en antikvarisk kontroll.
Kart- och arkivstudier, samt delar av den antikvariska kontrollen utfördes under hösten 1999.
På 1713 års karta finns tomter markerade över hela kv Vadet och de aktuella delarna av kv S:ta Ingrid. Det finns även tomter närmast Klostergatan i kv Abbedissan. Hur långt ut staden sträckt sig i detta område före 1713 är oklart.
Vid utredningen grävdes tio provgropar. I gatumark (Nordanågatan, Motalagatan och Nunnestigen) berördes endast sentida fyllnadsmassor och steril sand/grus. Den provgrop som förlades till kv Abbedissan 3 innehöll endast massor som påförts i samband med att fastigheten bebyggs under 1900-talet. De övriga provgroparna som förlades till tomtmark (i kv S:ta Ingrid, Abbedissan och Vadet) uppvisade samtliga förekomst av kulturlager. Kulturlagrens tjocklek varierade mellan 0,3 och 0,7 m. Inga fynd av daterande karaktär gjordes.
Den antikvariska kontrollen som genomfördes i de västra delarna av exploateringsområdet. I Nunnestigen konstaterades ett tunt kulturlager som gradvis övergick i odlingsjord åt nordväst. På ett mindre parti av gatan påträffades lämningar efter en äldre gatunivå.

		3845		Follingegatan		220-7445-00		384/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		000610-000610		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av akut vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna konstaterades ljusa sandiga kulturlager. Dessa hade en mäktighet på 0,3-0,5 m. I schaktväggarna avtecknade sig även spår efter gärdesgårdsstörar och mindre nedgrävningar.

		3846		Mjölbygatan, Stora Vallgatan, Östra Kyrkogatan		220-6425-00		383/00		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Marie Ohlsén		2000		000727-000823		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Ben, tegel, keramik (BII:4, stengods)		Med anledning av schaktning för nya belysningsstolpar och tillhörande ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna konstaterades att kulturpåverkade lager börjar uppträda i höjd med Järnvägsgatan för att sedan öka i omfattning närmare stadens centrum. Förutom kulturlager påträffades två partier med stenläggningar. Kulturlagertjockleken varierar mellan 0,15 och 0,50 m.

		3847		Krokgatan		220-10624-00		564/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2000		001004-001004		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		Keramik (BII:4), porslin, djurben		Med anledning av schaktning för att laga en akut vattenläcka utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Vid denna påträffades en timmerkonstruktion som tolkades som resterna av en brunn eller källare. Endast en mindre del av konstruktionen påträffades i schaktet. Denna utgjordes av en del av en nedgrävning klädd med näver och bilat timmer. Konstruktionen var igenfylld med ett fett kulturlager med träbitar och kvistar. Inga daterande föremål påträffades i fyllningen. Prover för 14C analys har tagits på konstruktionen och fyllningen.
Över konstruktionen fanns kulturlager med en mäktighet på ca 0,3 m och däröver olika fyllnadsmassor. Steril mark påträffades 1,3-1,6 m under asfalten med undantag för vid timmerkonstruktionen där steril mark inte grävdes fram.

		3848		Lambohov		2330-8420-92?		muntligt?		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920610-920610		särskild utredning				true						Med anledning av planerad utvidgning av befintlig grustäkt utfördes en utredning i form av provschakt.

Den närmsta omgivningen är rik på fornlämningar, huvudsakligen gravfält. Ett antal tre meter breda schakt drogs parallellt med grustäktskanten för att se huruvida boplatslämningar och/eller gravar kunde befaras. Några spår efter härdar eller andra boplatsindikationer kunde inte iakttagas i grustäkts branten. Några spår efter förhistorisk bosättning påträffades inte vid undersökningen.

		3849		Slaka Kyrka		220-1636-93		31/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930921-931006		arkeologisk förundersökning		gravplats		true				Människoben, kistspik, kista, tyg, pärlor, kalksten, tegel		Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll och dokumentation.
Denna skedde på kyrkogården, från befintlig toalett i sakristian på nordsidan, därefter schakt öster om koret och söder om långhuset med installation av ny toalett i långhusets SV hörn. Schakten innehöll rikligt med gravar, främst från nyare tid, med fynd av kistspik, trärester från kistor, tygfragment samt ett fynd av smycke i form av pärlor. I de flesta fall hade de döda gravlagts med händerna över magen (C-typ enligt Lars Redins typologisering av armställningar) i ett fall med händerna över bröstet upp mot hakan (D-typ) vilket indikerar en efterreformatorisk datering, och i ett fall med armarna utmed sidorna (A-typ), vilket antyder en äldre, medeltida datering. De flesta gravarna var störda och i tämligen dålig kondition.
De intakta gravarna dokumenterades till största delen i plan. Av 45 gravar togs 28 upp inför möjligheten att utföra osteologisk analys. En senare bedömning har gjorts att materialet inte är av den kvaliteten eller kvantiteten att en analys skulle vara befogad.
I långhusets SV hörn togs ett 1x0,5 m stort schakt upp för toalettens avlopp. Här dokumenterades befintligt golv i form av kalkstensskivor samt ett tegelgolv av sexkantigt tegel, sannolikt från ombyggnaden 1781. Under detta fanns ett sättsandslager, delvis med lösa stenar i fyllningen. Under detta hittades ett äldre golv av kalkbruk med inslag av tegelflisor.

		3850		Mjärdevi		220-4941-93		6584/93		UV Linköping		Mats Larsson		1993		931123-931124		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, grav		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning i form av fosfatkartering.

Vid en analys av fosfatvärdena kunds tre områden med förhöjda värden urskiljas. Inom utredningsområdet finns endast en registrerad fornlämning i form av en stensättning.
Schakt drogs inom samtliga områden med förhöjda fosfatvärden. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3851		Mjärdevi		220-4941-93				UV Linköping		Mats Larsson		1993		931125-931125		arkeologisk förundersökning		boplats?		true						Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.

1989 genomfördes en utredning i form av provschakt inrim områdena J, L och Q i Mjärdevi industriområde. Endast inom område 3 påträffades otydliga lämningar av boplatskaraktär inom en begränsad yta. Vid undersökningen 1993 påträffades inga ytterligare spår efter bosättning.
Endast mycket otydliga och diffusa mörkfärgningar påträffades. Inga härdar, stolphål eller större gropar påträffades. Några ytterligare arkeologiska insatser kan därför inte anses som nödvändiga.

		3852		Normstorp		muntligt		645/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950704-950704		arkeologisk förundersökning		grav, hålväg, stensträngssystem		true		odaterat				Med anledning av skador som uppstått på rubricerade foralämningar i samband med skogsarbete utfördes återställningsarbeten under antikvarisk kontroll.
Vid återställningen utfördes följande:
-En påförd större sten avlägsnades från stensättningen.
-Djupa hjulspår som korsade hålvägen jämnades ut.
-Stensträngen återställdes i sin sträckning över ett parti med berg i dagen, där den vid skadetillfället borttagits.

		3853		Lilla Åby		220-12584-94		665/94		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950614-950614		arkeologisk förundersökning		grav, boplats?		true		järnålder, bronsålder		bränt ben		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.

Denna utfördes i åkerkanten, ca 40 meter väster om Slaka 48:1-4. På en svag platå i åkermarken påträffades en härd, en brandgrav samt två nedgrävningar. Platån fortsätter i västlig riktning mot den intilliggande Kalmarvägen, väg 34.
Vid ledningsschaktningen intill impedimentet med Slaka 48:1-4, påträffades en härd, A1. Anläggningen som stack ut ur den östra schaktväggen är 0,90 m i diameter och består av kol, sot och skörbränd sten samt ett kraftigt kollager i botten, på ett djup av 20 cm. Anläggningen dokumenterades och återtäcktes.
Anläggning 2 hittades 2,5 meter norr om A1 och bestod av en urnebrandgrav. Anläggningen stack ut ur schaktkanten och består av en sotfläck på 1x0,6 m med ett djup av ungefär 0,15 m. Fynd av spridda brända ben hittades i ytan samt mer koncentrerat, men troligtvis utan benbehållare, vid anläggningens botten. Gravgömman upptäcktes i en mindre skada som uppstod vid anträffandet av graven. Endast de löst liggande brända benen tillvaratogs innan graven återtäcktes. Ledningen flyttades ett par meter väster om A2.
De två nedgrävningarna A3 och A4 ligger strax väster om brandgraven och stack ut ur den västra schaktkanten. De är 0,50 respektive 0,60 m i diameter och 0,25-0,30 m djupa och har ett innehåll av svagt sotbladad lera med inslag av kol. Även dessa anläggningar framrensades och dokumenterades för att sedan återtäckas.

Nedanför platåns norra kant påträffades inga ytterligare anläggningar.

		3854		Slaka		220-12584-94		665/94		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		950615-950615		särskild utredning?		kulturlager		true		järnålder		keramik		Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk utredning i form av provschaktsgrävning.

Utredningsområdet uppgick totalt till ca 330 meter med början vid fastighetens södra ägogräns, alldeles öster om Slaka 51:1. Provgropama lades med jämna mellanrum och blev 26 till antalet med en storlek av 1,5 x 2-4 meter. Vid provschaktsgrävningen påträffades ett tunt kulturlager i ett flertal av provgroparna.
Kulturlager 1, påträffades ungefär mitt för Slaka 51:1, ca 30 m norr om ägogräns. Kulturlagret framstod som spräckligt och bestod av sot och sand blandat om vartannat i ett ca 3 cm tjockt lager. I de närmast efterföljande provgroparna fanns inga spår av kulturlager, men ca 60-75 m norr om ägogränsen uppträdde åter ett kulturlager, lager 2, som kunnat begränsas i nord-sydlig riktning till ca 8 meter och består även här av en viss sotinblandning och med ett djup av ca 3 cm. Efter ca 150 meter med tomma provgropar innan ytterligare ett kulturlager, lager 3, framträder i de allra nordligaste provgroparna. Detta kulturlager skiljer sig gentemot de andra beskrivna lagren. Lager 3 bestar nämligen av grovkornig sand och är lite stenrikare än de andra lagren med stenar som har en storlek av ca 0,10-0,20 m.
På den norra delen av utredningsområdet hittades det enda fyndet av förhistorisk karaktär. Fyndet gjordes ovanpå åkern och består av en bit keramik.

		3855		Lambohov		220-4918-95		421-3714-95		UV Linköping		Mats Larsson		1995		950810-950811		särskild utredning				true						Med anledning av ny tillfartsväg till grustäkt utfördes en utredningsgrävning.

I anslutning till den tänkta vägens sträckning finns ett större och ett mindre gravfält. Vägen är tänkt att dras mellan de båda gravfälten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3856		Övningsfältet		220-6337-95		159/92		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951016-951021		särskild undersökning		stensträng		true		äldre järnålder				Med anledning av anläggning av vägbankar för tunga bandfordon utfördes en undersökning.
Stensträngen karterades i skala 1:50 vad gäller hela närområdet till den planerade vägbanken, en sträcka på nära 60 m. Samtidigt karterades väg, åker och huslämningar i närheten till stensträngen i skala 1:200.
Ett schakt på 5 x 3 m öppnades över den centrala delen av strängen. Syftet var att få fram ett underlag till analys av stensträngens ålder, uppbyggnad och funktion. Jordprover togs på ömse sidor strängen och i en fossil åkeryta intill. Resultatet kommer sedan att ställas i relation till och jämföras med de undersökningar av liknande objekt som tidigare utförts inom forskningsprojektet Tinneröprojektet.

		3857		Boarp		220-5201-94		421-5127-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1995		951205-951205		särskild utredning				true						Med anledning av nedläggning av telekabel utfördes en arkeologisk utredning i form av provschakt.

I nära anslutning till schaktet finns ett gravfält och stensättningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3858		Åsdymlingen mfl		220-1278-99		421-712-1999		UV Öst		Pia Nilsson		1999		990223, 990525		särskild utredning		torp, boplats		true		äldre järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av fördjupad översiktsplan utfördes en utredning, etapp 1.

Vid den arkeologiska utredningen antecknades två områden som möjliga, förhistoriska boplatser; Objekt I och Objekt II. Vidare markerades 3 platser för bebyggelse utifrån 1700-talskartor. Inom området var tidigare känt Slaka 166:1, en stengärdesgård, och Slaka 62:1, två stensättningar.
Observera att utredningsområdet delvis sammanfaller med ett tidigare utrett område (Mats Larsson, UV Linköping, 1996:4). Inom den delen har Larsson antecknat två möjliga boplatser.

		3859		Lilla Åby		220-4200-99		422-2711-1999		UV Öst		Göran Gruber		1999		990823-990823		arkeologisk förundersökning				true		odaterat				Med anledning av anläggande av markbädd utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Arbetet utfördes i form av schaktning med maskin. I schaktet påträffades inga säkra fornlämningar. Området kan lämnas utan ytterligare undersökningar.

		3860		Berga gård		220-476-94		421-2918-1994		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1994		940505-940505		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid				Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning i form av provschakt.
Berga by omnämns första gången i skriftliga källor år 1352. På den äldsta kartan från 1774 finns på Berga fyra gårdar. Ca 100 meter sydväst om den gamla bytomten finns ett gravfält som består av ca 30 gravar, varav 6 stycken utgörs av högar och 24 av runda stensättningar. Ytterligare två runda stensättningar finns ca 100 meter öster om bytomten. Enligt det äldre kartmaterialet skulle den planerade gödselvårdsanläggningen hamna direkt utanför den historiskt kända bytomten. Därför bedömdes det att både medeltida och yngre järnåldersbebyggelse kunde finnas inom exploateringsområdet.
Området ligger i flack hagmark ca 20 möh. I området drogs fyra schakt med en total yta av ca 50 m2. I norra delen av undersökningsområdet grävdes ett schakt i den nuvarande vägen mellan två befintliga ladugårdar. Här hittades en äldre stenlagd väg som med all sannolikhet tillhör tiden då de två ladugårdarna uppfördes år 1878. I övriga schakt påträffades endast sentida sopor i form av porslin, glas, spik mm.
Inga kulturlager eller anläggningar av förhistorisk eller medeltida karaktär hittades.

		3861		Häradsjorden mfl		220-6894-1999		421-3254-1999		UV Öst		Ulf Stålbom		1999		990922-990922		särskild utredning		boplats		true				keramik, bränt ben, kvarts		Med anledning av fördjupad översiktsplan utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2. 

Utredningen omfattade två större ytor längs med Gamla Kalmarvägen. En nyupptäckt fornlämning påträffades i den allra nordligaste delen av området. Slaka socken ligger i ett mycket fornlämningsrikt område. Här finns rika lämningar från hela förhistorien. Även om äldre järnålderns gravar och boplatser dominerar är variationsrikedomen mycket stor. Vissa fornlämningar måste till och med betecknas som unika för regionen.
Inför planarbetet har ett relativt stort område specialinventerats. Vid inventeringen utpekades två större ytor som möjliga lägen för förhistorisk bebyggelse, objekt 1 och objekt 2 (Nilsson 1999). Tillsammans utgör dessa en yta om ca 60 000 kvadratmeter. Dessa områden är föremål för den föreliggande utredningen. Idag karaktäriseras marken i området av öppen odlingsmark och beten. Några hundra meter öster om objekt 2 ligger områdets enda kända fornlämning i form av två stensättningar i krönläge (Slaka 62:1-2). De visar att området varit bebott under den äldre järnåldern.
Utredningen syftade till att klargöra om det förekom bevarade fornlämningar inom objekt l och objekt 2. Påträffade fornlämningar har dokumenterats i fråga om utsträckning, läge och karaktär samt bedömts med avseende på hur området bör hanteras i den kommande planeringen. Utredningen är genomförd med hjälp av maskingrävda sökschakt. Plandokumentation har skett för hand. Schakt och anläggningar är inritade på planer i skala 1:1000.

Vid utredningen grävdes 13 schakt i objekt 1 och 24 schakt i objekt 2. Markunderlaget var sand och mo, mot åskrönen något steninblandad. Det fanns bevarade rester av en fornlämning i den norra delen av objekt 2. Topografin utgörs av en svagt SV-sluttande sandmark. Här hittades åtta sotiga, glest belägna anläggningar av boplatskaraktär samt en grop med fynd av en förhistorisk keramikskärva i schakten. Den senare kan möjligen kan vara rest av en sönderplöjd brandgrav. I matjorden i anslutning till denna anläggning hittades ett bränt ben vilket stärker tolkningen. Här hittades också ett kvartsavslag.
Fornlämningsområdet har avgränsats med streckad linje. Detta område bör förundersökas före en eventuell exploatering på platsen. I övriga schakt fanns inga fornlämningar.

		3862		Häradsjorden		220-11090-99		422-4817-1999		UV Öst		Annika Helander		1999		991116-991119		arkeologisk förundersökning		boplats		true		äldre järnålder		keramik, bränt ben, flinta		Med anledning av fördjupad översiktsplan utfördes en förundersökning.

Vid förundersökningen undersöktes 18 förhistoriska anläggningar; 13 gropar, fyra stolphål och en härd. Anläggningarnas utbredning var mycket utspridd och bildade inga strukturer. I en anläggning påträffades keramik och ett bränt ben och som lösfynd i matjorden påträffades flinta. Keramiken är av äldre järnålderskaraktär medan förekomsten av flinta visar på att området utnyttjats tidigare än så.
Vid förundersökningen undersöktes och dokumenterades samtliga påträffade förhistoriska anläggningar. Vi bedömer att området kan lämnas utan ytterligare arkeologiska åtgärder.

		3863		Lyckhemsvägen		220-13337-99		630/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000117-000117		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av VA-arbeten utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen togs ett schakt om ca 1x3 m upp. Inga fornlämningar berördes av arbetsföretaget.

		3864		Åsdymlingen		220-9753-99		422-4661-1999		UV Öst		Annika Helander		2000		000605-000609		arkeologisk förundersökning		gravfält, grav		true		äldre järnålder				Med anledning av villabebyggelse utfördes en förundersökning.

Området, som är skogsbevuxet, utgörs av ett krön av en åsrygg och dess syd- och västsluttningar. Underlaget utgörs av sand. På krönet finns två sedan tidigare registrerade stensättningar, en rund och en kvadratisk (Slaka 62:1-2).
Vid förundersökningen påträffades ytterligare två rundade stensättningar av samma karaktär som de två registrerade, dvs sammansatta av större stenar (ca 0,40 m och större). Dessa låg i västsluttningen med ett avstånd av ca 20-25 m från de två på krönet.
Ett sedan tidigare okänt gravområde påträffades inom fastighetens sydöstra hörn, och sträcker sig sannolikt även österut ett stycke utanför tomtgränsen. Gravområdet utgörs av flacka, runda stensättningar vilka är tätt placerade. Två stensättningar är dock svagt välvda men var ej synliga före avtorvning. Stensättningarna bestar av 0,10-0,15 m stora stenar, varav en stor del är skärviga. Begränsningarna mellan anläggningarna var delvis diffusa då stensättningarna i sökschakten ofta framträdde likt täckande "stenmattor". I en anläggning påträffades keramik av äldre järnälderskaraktär. Inom Åsdymlingen 2:2 breder gravområdet ut sig inom en ca 1500 m2 stor yta på södra delen av åsens krön. Avståndet till den registrerade gravgruppen är ca 70 m.
Inom Åsdymlingen 2:2 finns två åtskilda gravområden som morfologiskt sett kan dateras till samma skede, dvs till äldre järnålder och snarast romersk järnålder.
Inga andra lämningar påträffades vid förundersökningen.

		3865		Ö Långtorp		220-107-92		421-3023-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1995		950814-950817		särskild utredning		röjningsröse		true						Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschakt.

Utredningsområdet utgörs till större delen av öppen åkermark som omges av höjdsträckningar.Inom själva utredningsområdet finns inga registrerade fornlämningar. Styrstad 79:1 som i registret står som odlingsröse av obestämd ålder utgöres av uppenbarligen i sen tid upplagd blå sprängsten. Röset ligger dessutom inom ett område som står som naturmark i planunderlaget. Småhusbebyggelse i form av sommarstugor finns i områdets nordvästra del. Denna del av utredningsområdet var inte tillgänglig vid undersökningstillfället men baserat på resultatet från det övriga området är risken att fornlämningar skulle finnas här ytterst litern. Ytterligare åtgärder kan därför anses som onödiga i denna del av området.
De kända fornlämningarna i området är lokaliserade till de omgivande höjdsträckningarna, framför allt i söder. Här finns t ex skärvstenshögar och gravar. Höjdsträckningarna och skogsmarken inom utredningsområdet berörs inte av den planerade byggnationen och undantogs därför från utredningsgrävningen. Denna koncentrerades till den mellanliggande åkermarken. Flertalet schakt drogs inom de högre liggande markpartierna vilka kunde bedömas som lämpliga boplatslägen. Inom hela åkermarken utgjordes jordmånen av styv lera. Lättare jord påträffades enbart i områdets nordvästra del där svallad morän påträffades.

Inget av arkeologiskt intresse påträffades i området och ytterligare åtgärder får därför anses som onödiga.

		3866		Sörby, Stora Agetomta		220-4783-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960902-960902		särskild utredning		grav		true						Med anledning av schaktningar för jordkabel samt transformatorstation utfördes en utredning.
Området vid Sörby gård är fornlämningsrikt. Norr om gården ligger ett större gravfält, stensträngar samt osäker hålväg. I anslutning till den planerade ledningen ligger Styrstad 109:1-3, som består av tre stensättningar på låg moränhöjd. Även en borttagen hög har funnits på ryggen som löper söder ut.
Ett antal provschakt grävdes i den planerade ledningssträckningen och platsen för transformatorstationen banades av. Inga anläggningar, fynd eller konstruktioner kunde konstateras.

		3867		Södra Långtorp		220-6376-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		961024-961025		arkeologisk förundersökning		röjningsröse		true		odaterat				Med anledning av husbyggnation utfördes en antikvarisk kontroll.

En undersökning utfördes för att ev kunna datera rösena. Undersökningen visade att det endast var fråga om ett röse, med kringspridda, löst liggande stenar med mycket luft och lite humös jord emellan. Ingen bottenpackning. Röset var 0,35 m högt och beläget delvis direkt på berg. Ingen antydan till grav eller omarkerade gravar runt röset påträffades. Inga andra fynd, som skulle kunna datera röset påträffades heller. Rösets utseende och höjd över havet tyder dock på att det är ett sentida odlingsröse.

		3868		Risängen		220-3287-98		424-5037-1999		UV Öst		Ulf Stålbom		1997		971119-971121		arkeologisk efterundersökning		depåfynd		true		vikingatid		guldarmring		På uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län utförde Riksanikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Linköping, en efterundersökning av en fyndplats för en nyupptäckt guldarmring. Länsstyrelsen fick under november månad 1997 kännedom om ett fynd av en slät vikingatida guldarmring som ursprungligen hittades för cirka tio år sedan. UV Linköping uppdrogs att genomföra en efterundersökning av den utpekade fyndplatsen med hjälp av metalldetektor, varvid ytterligare en guldarmring påträffades. Idag är hela fyndplatsen samt området däromkring systematiskt avsökt utan att ytterligare fornfynd påträffades.
Den första, den släta, armringen är en ring som ursprungligen har bestått av en gedigen guldten som var tjockast på mitten. Den sammanlödda fogen har varit täckt av en delvis ornerad hylsa. Ringen har blivit omböjd genom att man dragit isär ringen vid fogen och böjt in ena änden Typen är ovanlig i Sverige men har i Damnark daterats till 900-talet eKr. Den andra, den vridna, armringen är av en typ som var relativt vanlig under vikingatid, då framförallt i silver. Ringen var snodd av två fyrsidiga tenar vilka även de var tjockast på mitten. De tunna ändpartierna var sammanvirade till en knut. Skattfyndets totala vikt innebär att de bägge armringarna från Dömestad är Östergötlands tredje största vikingatida guldskatt. De närmaste gårdarna: Dömestad, Husby, Smedby och Fröberga samt även en försvunnen Bosgård, tyder på att fyndet ingår i en bygd där centrala politiska och administrativa funktioner samlats under yngsta järnålder och tidig medeltid. Fynden har troligen offrats som gudagåva eller lagts ned som guldsmedens depå för tillverkning av nya föremålsformer.

		3869		Styrstad		220-11447-97		721/97		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1998		980223-980223		särskild utredning				true						Med anledning av nybyggnation av enbostadshus utfördes en arkeologisk utredning.
Inom ett avstånd av mellan 150-300 m från den aktuella platsen ligger ett flertal fornlämningar; skålgropar, skärvstenshög, stensättningar, gravfält samt runstenar.
Två schakt på vardera 6 respektive 10 m öppnades inom exploateringsytan. Bredden var ca 1,10 m och djupet varierade mellan 0,20-0,30 m. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3870		Vrinnevi, Navestad		220-5809-91		3971/91		UV Mitt		Peter Zetterlund		1991		911029-911029		särskild utredning		boplats, skålgropar		true		bronsålder, järnålder		bränt ben, bränd lera		Med anledning av planerade spårvägsbygge utfördes en utredning.

Utredning gjordes i form av provschaktning. Total drogs 17 st schakt med en bred på 1,5m och med en sammantagen längd av 265m.
Spårvägsdragningen planeras bla i anslutning till en hällristningslokal och bredvid en älvkvarnsförekomst. Området vid Sankt Johannes 14:1 utgjorde ett bra boplatsläge med en höjd över havet på mellan 25 m till 30 m. Öster om skålgropslokalen, Sankt Johannes 30:1 fanns ytterligare ett boplatsläge, vilket liknade det område i Navestad med bronsålderslämningar som undersöktes 1990.
Vid fornlämning 30:1 påträffades inom spårvägsområdet inget av arkeologiskt intresse.
Vid hällristningslokalen, ca 50m nordöst därom, påträffades ett boplatsområde, inom ett ca 4000 kvadratmeter stort område. För närvarande beläget i ett gammalt kolonilottsområdet. Boplatsresterna bestod av härdar, stolphål, gropar och mörkfärgningar samt fynd av brända ben och bränd lera.

		3871		Kvarteret Skålsvampen		220-9130-92		7648-92		RAÄ		Petra Nordin		1992		921102-921102		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		yngre järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av anläggandet av bollplan utfördes en förundersökning.
Fornlämningen ligger i nära anslutning till ett gravfält från yngre järnålder, på en nnv-sso gående flack höjdrygg. Området delundersöktes 1980 i samband med framdragandet av Kungsleden genom fornlämningen mellersta del. Bollplanen är planerad att anläggas i fornlämningens södra del.
Fyra provschakt (vardera 4 x 2 m) utfördes. Enligt överenskommelse avslutades schaktningen vid det förmodade kulturlagrets ytskikt. Vid schaktgrävningen konstaterades det att ett 0.1 m tjockt lerlager påförts fornlämningen.

		3872		Kvarteret Skålsvampen, Smedby		220-9130-92		7684/92		RAÄ		Petra Nordin		1992		921102-921102		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränd lera, järnslagg, bränt ben, knacksten, kvartskärna		Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en förundersökning.
Förundersökningen utfördes för att begränsa boplatsens och gravfältets utbredning. Fyra provschakt utfördes och kulturlagerrester påträffades inom en yta av 450 m . Kulturlagret var 0.1 m tjockt och innehöll inga daterande fynd. Boplatsens utbredning i syd-sydost är inte utredd. Inga gravar påträffades.

		3873		Sankt Johannes		220-1947-97		421-2879-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970611-970612		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats		true						Med anledning av ny detaljplan utfördes en förundersökning och utredning.
Ensjöns villasamhälle är beläget söder om Norrköping, längs den nordöstra stranden av Ensjön. Landskapet är starkt kuperat och den dominerande naturtypen utgörs av tallskog. De undersökta tomtema ligger på en bred åssträckning där de högsta partierna når över 70 m ö h.
Inom villaområdet finns flera kända fornlämningar alltifrån äldre stenålder och framåt i tiden. I närheten av de undersökta tomterna ligger två mindre järnåldersgravfält samt en mesolitisk boplats.
Den första tomten (Tomt C) ligger söder om stenåldersboplatsen Sankt Johannes 122:1. Boplatsen har legat på en forntida ö, på en sandstrand i en dåtida havsvik. Marken runt denna strand är stenig och mycket blockrik. Boplatsen ligger på en nivå omkring 55-60 m. ö. h. vilket bör betyda att den kan dateras till äldre stenåldern, närmare bestämt omkring år 6000 före Kristus. Boplatsens utsträckning är inte klarlagd. Syftet med föreliggande undersökning var därför att försöka spåra ytterligare boplatslämningar inom den föreslagna tomten.
Vid undersökningen avtorvades och grävdes åtta ytor inom tomt C, på de topografiskt mest lämpliga lägena. Vid undersökningen hittades dock inget av arkeologiskt intresse.
Stenåldersboplatsen är troligen lämningarna efter en säsongsmässigt utnyttjad jägarstation i yttre skärgården. Boplatsen är därför förmodligen mycket liten och ligger i sin helhet på den forntida sandstranden på fastigheten St. Johannes 4:38 och i naturmarken väster om denna fastighet.
Den andra tomten (tomt E) ligger i en relativt brant sydsluttning ned mot Ensjön. Tomten innehåller flera lämpliga lägen för eventuella stenåldersboplatser kring nivåerna mellan 40-50 m. ö. h. Platsen utgör de gamla inägorna kring torpet Nyalund.

Vid utredningen grävdes åtta schakt i den gamla åkern samt i skogsmarken i norr. Vid undersökningen hittades dock inget av arkeologiskt intresse.

		3874		Vrinnevi		220-5903-97		421-3750-1997		UV Linköping		Peter Zetterlund		1997		970626-970626		arkeologisk förundersökning		hällristning		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.

Det planerade exploateringsområdet var beläget i parkmiljö direkt sydväst om hällristningslokalen Sankt Johannes 14:1. Denna utgörs av 215 hällristningar och skålgropar. Bland ristningarna förekommer 12 skepp, 6 hjulkors, 14 fotsulor och en avbildning av en betslad häst samt en mantel.
Vid förundersökningen banades den aktuella ytan av med en grävmaskin och delvis djupschaktades området varvid det kunde konstateras att området var markberett sedan tidigare och uppfyllt med schaktmassor. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen.

		3875		Navestad		220-2408-97		421-2428-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		970924-970926		särskild utredning		stensträng		true		äldre järnålder				Med anledning av våtmarksanläggning utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.
Arbetet utfördes i form av kart- och arkivstudier följt av specialinventering i fält. Utredningen resulterade i att ett möjligt boplatsläge, Objekt I, samt ett bortodlat stensträngssystem föreslås till vidare utredning i form av sökschakt. Syftet är att kontrollera om fornlämning som kvarligger under plogdjup berörs.

		3876		Kårtorp		220-6008-98		421-4113-1998		UV Öst		Karin Sundberg		1998, 1999		november 1998, 990224		särskild utredning				true						Med anledning av utbyggnad av VA-nät utfördes en arkeologisk utredning.
Kårtorps fritidsområde är beläget söder om Norrköping, längs den sydvästra stranden av Ensjön på en höjd av ca 40-50 m ö h. Ensjön utgör en rest av en havsvik som under stenåldern sträckte sig in i området och vars strandlinje låg ca 40 m över nutida havsnivå. Detta innebär att rester av strandbundna boplatser från nämnda period kan finnas i området. Vid en besiktning bedömdes fyra platser utmed den aktuella VA-ledningen som topografiskt lämpliga boplatslägen.
Syfte med utredningen var att undersöka om det fanns dolda fornlämningar inom dessa områden, företrädesvis boplatser från stenåldern.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid de tre undersökta platserna. Den fjärde platsen undersöktes ej p g a att anläggandet av VA-ledningen inte var aktuell på platsen.

		3877		Ensjön		220-2865-99		422-1544-1999		UV Öst		Annika Helander		1999		990510-990526		arkeologisk förundersökning		boplats		true						Med anledning av vattenledningar och jordkablar utfördes en antikvarisk kontroll. Samtliga ledningsdragningar planeras att anläggas under befintliga vägar efter att vägbeläggningen brutits upp. Schaktningsarbetet utmed Ensjövägen mellan Bolmörtsvägen och Blåklockevägen ansluter till en mesolitisk boplats. Boplatsen är belägen direkt norr om Ensjövägen i en sydsluttning 55-60 m ö h.
Schaktningsarbetet medförde inget ingrepp i fornlämningen och inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3878		Sällskapsdansen		220-3703-99		423-2102-1999		UV Öst		Peter Zetterlund		1999		990607-990624		särskild undersökning		boplats		true		bronsålder				Med anledning av husbyggnation utfördes en undersökning.
Det planerade exploateringsområdet utgjorde en ca 1300 m2 stor utvidgning för verksamheten i intilliggande fastighet och berörde ett sedan tidigare känt boplatsområde från bronsåldern.
Området ligger ca 22-23 m ö h och marken sluttar svagt från ett impediment i nordöst mot en flack dalgång i söder. En del av undersökningsområdet var sedan tidigare stört av en omfattande nedgrävning innehållande tegelstenar och annat recent material. I de orörda delarna av området påträffades över hundra boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar i en mycket tät spridning över hela det aktuella området.

		3879		Vrinneviskogen		220-5222-99		422-2714-1999		UV Öst		Bengt Elfstrand		1999		990610-990610		arkeologisk förundersökning		Grav- och boplatsområde		true		äldre järnålder				Med anledning av ny telekabel i ett befintligt schakt utfördes en förundersökning.
Schaktet går förbi två stensättningar som ligger på ett höjdkrön. Vid schaktupptagandet kunde det konstateras att i sluttningen öster om de registrerade stensättningarna låg åtminstone 13 gravar till, 3-10 m stora inom ett 50x60 m stort område. Det gamla schaktet hade skurit igenom två gravar och tre djupare liggande härdar. Grävningsarbetet höll sig inom det gamla schaktet. Gravanläggningarna är förmodligen från äldre järnålder. De tidigare skadade anläggningarna borde undersökas.

		3880		Åby västra		220-3724-91		4259-91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910513-910513		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid		tegel		Med anledning av rikskabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Området ligger i en plöjd åker strax norr om bytomten som den är markerad på äldre lantmäteriakter. Den äldsta kartan är från 1639-41 ur geometriska jordeboken. I åkern kom ca 60 cm bred stenpackning ca 0,9 m djupt under ett mörkgrått moigt myllager som markerade närmast packningen. I ena kanten på packningen observerades ett gråaktigt sandlager med skärvstensinblandning. Ovanpå packningen fanns tegelflis i små mängder. Kabeln är lagd ovanpå packningen. Stenpackningen är troligen från medeltid eller äldre.

		3881		Åby		220-7889-93		456/93		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Hans Persson		1993		931021-931022		särskild undersökning		boplats		true						Med anledning av vägbreddning utfördes en undersökning. Vid den föregående utredningen hade två härdar och en kulturlagerrest påträffats. Vid slutundersökningen avtorvades hela den berörda ytan. Inga ytterligare anläggningar påträffades.

		3882		Järnstad		220-3576-95		748/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		951129-951201		särskild utredning		bebyggelselämning, torp		true						Med anledning av planerad bergtäktsverksamhet utfördes en arkeologisk utredning och specialinventering.

Inget av antikvariskt intresse påträffades vid undersökningen, med undantag för en tidigare känd bebyggelselämning i arbetsområdets sydöstra hörn. Enligt en preliminär rapport från den botaniska inventeringen av området har ett delområde, där fornlämningen ingår, undantagits från den planerade exploateringen. Delområdet har avsatts som skyddszon.
Strax utanför undersökningsområdet, i norr och väster finns två bebyggelselämningar. Dessa är inte planerade att påverkas av exploateringen. Dock bör påpekas att extra försiktighet bör iakttagas vad beträffar Stora Åby 110:1, då den ligger i anslutning till den genomfartsväg som kommer att nyttjas vid verksamheten.

		3883		Järnstad		220-2814-96		289/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960715-960807		arkeologisk förundersökning		skålgropar, boplats, fossil åker, järnframställningsplats		true		senneolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		Slagg, sintrade ugnsväggar, keramik, slagen kvarts, bränd lera, flintavslag, knacksten		Med anledning av utbyggnad till motorväg utfördes en förundersökning.

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att utröna fornlämningarnas utbredning inom det markerade vägområdet. Undersökningsområdet utgjordes av tre åkerområden, en del av en yngre trädplantering samt en smal delvis träd- och buskbevuxen slänt, mellan två av åkrarna. Undersökningen utfördes till största del genom sökschaktning. Totalt togs 29 schakt upp, med en sammanlagd längd av ca 965 löpmeter. Schaktens genomsnittliga bredd var ca 2 m. Åkerområdena var samtliga odlade och hade djupplöjts, varför flera av de påträffade anläggningarna var skadade.
Totalt påträffades 182 st förhistoriska anläggningar. Merparten av dessa utgjordes bl a av stolphål, störhål och ej funktionsbestämda mörkfärgningar samt härdar. Anläggningarna fördelade sig på sex tämligen tydligt begränsade lokaler. Lokalerna bestod av fyra koncentrationer av boplatslämningar, fördelade på de tre åkerytorna och trädplanteringen. Några tydligt avgränsade huslämningar påträffades. Möjligen har dessa haft en väggkonstruktion uppbyggd av torv. I den smala slänten påträffades ett område med stora mängder av slagg och sintrade rester efter ungsväggar. Vidare påträffades här ett område med röjningssten. Skålgropslokalen utgörs av en mindre bergsklack, vilken framrensades. Några ytterligare skålgropar påträffades inte, däremot påträffades spår efter kvartsbrytning.
Huruvida de olika lämningarna har utgjort en eller flera boplatser har ännu inte varit möjligt att avgöra. Möjligen kan det röra sig om tre olika boplatskomplex, varav två kan tolkas som närmast samtida) och ett är äldre. Komplexen är, från väster till öster följande: komplex 1. Boplatslämningar gränsande till ett stensträngssystem i väster och den skogsklädda slänten i öster. Komplex 2. Ett komplex bestående av bl a störhål liggande parvis med ca 2 m mellan paren, vilket kan vara resterna efter en hägnad eller gärdesgård. Detta område och ytorna norr här om, har daterats till sen neolitikum-äldre bronsålder. De daterade anläggningarna och hägnadslämningarna behöver dock inte vara samtida. Komplex 3. Ett komplex vilket utgörs av npåösyd, som i och med denna undersökning till ytan har utökats betydligt. Ugnsområdet påträffades mellan komplex 1 och 2.
C14-dateringar av de olika boplatslokalerna har gett dateringar från sen neolitikum-äldre bronsålder, yngre bronsålder-förromersk järnålder (komplex 2) och romersk järnålder-folkvandringstid (komplex 3) samt romersk järnålder (komplex 1). Området med slagg och ugnsfragment har gett dateringar från vendeltid och det närliggande området med röjningssten har daterats till medeltid-nyare tid.
De framtagna anläggningarna dokumenterades och därefter återfylldes schakten. Anläggningarna kvarligger därmed inför en eventuell slutundersökning.

		3884		Skinnaretorp		220-8299-96		539/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960909-960909		arkeologisk förundersökning		stensträng, boplats, fossil åker		true		äldre järnålder		bränd lera		Med anledning av utbyggnad av transformatorstation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Tidigare har ett stensträngssystem registrerats väster och nordväst om fastigheten. Undersökningen påvisade att den västra av stensträngarna fortsätter in i berörd fastighet och löper vidare in i den i norr gränsande fastigheten. Stensträngarna bildar en trolig fägata.
Strax sydväst om fägatan undersöktes en trolig fossil åker. Vid schaktning påträffades bl a kol och bränd lera (schakt 1 och 2).
I undersökningsområdets södra del, öster om den fossila åkern och söder om fägatan, observerades odlingsrösen, delvis nerrasade, liggande på en flack bergklack. Undersökningar vid denna påvisade en trolig rest efter ytterligare en stensträng.

		3885		Syllerstorp, Kålstad		220-4063-97		421-3524-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970618-970618		särskild utredning		boplats		true		järnålder				Med anledning av elkabel utfördes en utredning.
Kabeln planeras att nedgrävas i en fornlämningstät bygd som utgörs av åker och hagmark. Den nordligast belägna åkern inom sträckningen bedömdes sakna fornlämningar pga markbeskaffenhet medan den sydligare delen, en ca 500 m lång sträcka, utgjorde utredningsområdet. Invid denna del av sträckningen ligger delar av ett område med 12 röjningsrösen, Stora Åby 111:1, samt ett gravfält, Stora Åby 112:1, som till stora delar är förstört av grustäkt. På Syllerstorps ägor har även en skafthålsyxa påträffats, det är dock osäkert i vilken åker.
Vid utredningsgrävningen påträffades inget av arkeologiskt intresse invid röjningsrösena eller gravfältet. Däremot påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av större härdar eller kokgropar i åkern mellan röjningsröseområdet och Syllerstorp. Lämningarna påträffades invid ett större block och i anslutning till den plats där skörbrända och skärviga stenar iakttogs i åkerytan vid besiktningstillfället. Elkabeln nedgrävdes söder om de nämnda boplatslämningarna.

		3886		Högmoberg, Östgötaporten		220-2675-98		235/98		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1998		980518-980527		särskild undersökning, arkeologisk förundersökning		boplats		true		romersk järnålder, folkvandringstid, yngre järnålder, medeltid				Med anledning av exploatering av rubricerat område utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid denna påträffades ett flertal sotiga gropar med rund till oval form, mellan 0,20-1,10 m stora. Flera av groparna hade påträffats vid den tidigare utredningen som utfördes 1996-97. Förundersökningen övergick sedermera till slutundersökning. Vid slutundersökningen undersöktes och dokumenterades 37 stycken gropar varav några med stolphålskaraktär. Groparna var mellan 0,10 och 0,35 m djupa och hade en sotig humusblandad mo/mjäla fyllning. I några få gropar fanns större kolbitar.
Vid slutundersökningen kunde konstateras att groparna enbart var grävda i de partier där marktypen var mo/mjäla. När mo/mjälan övergick till lera upphörde anläggningarna.
Groparnas funktion är oklar. Dateringen visar på att aktiviteter har förekommit i området från tidig järnålder och ini medeltid. Inga fynd påträffades.

		3887		Järnstad		220-5592-98		374/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		980716-980716		arkeologisk förundersökning		fossil åker		true						Med anledning av planerad kräftdamm utfördes en arkeologisk förundersökning.

Den planerade kräftdammen ligger i direkt anslutning till Stora Åby 73:1 och en nyupptäckt stensträng samt en fossil åkeryta. I den planerade dammens östra del påträffades utkanten av en fossil åkeryta, som till största delen ligger utanför dammens planerade begränsning.
Dammens form justerades för att den fossila åkerytan inte skulle komma att beröras av anläggningen av dammen.

		3888		Frö		220-5145-94		318/94		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		941010-941010		arkeologisk förundersökning		fynplats		true		mesolitikum, neolitikum		kvartsskrapa		Med anledning av markförläggning av elledning utfördes en förundersöknig.

Elledningen lades genom en östvästlig dalgång mellan två höjder där Klinttorp i söder hade övervägande barrskog på lätt lerjord-sandjord 45-55 möh, och St Sandtorp i norr låg på en motsvarande, något flackare höjdsträckning med lättare åkermark. Ledningen berörde på sluttningarna strandzonen till Litorinahavet som i området återfinns inom höjdzonen 40-45 m ö h. Ca 30 m söder om schaktet har i Klinttorp tidigare påträffats en trindyxa av grönsten. Här finns även en registrerad stensträng 60 m söderut, på andra sidan av höjdsträckningens krön.
Vid besiktning konstaterades att hela kabelsträckningen redan hade förlagts ca 0,5 m djupt genom fräsgrävning, utom 65 löpmeter i sträckningens sydligaste del. Närmast St Sandtorp hade 130 m av sträckningen förlagts i kanten på en grusväg. Här påträffades vid besiktningen en liten kvartsskrapa med tydlig retusch ca 20 m öster om vägen, på nivån 40-45 m ö h. Längre söderut hade kabeln dragits genom en 20 x 20 m stor koncentration av skärvig sten i åkermarken på en mindre platå som låg i dalgångens botten, omedelbart norr om en bäck. Kvar att förundersöka återstod två anslutningar till Klinttorp om sammanlagt 65 löpmeter. Marken avtorvades med maskin ner till orörd marknivå i ett 0,5 m brett schakt som drogs dels i en 25 m lång anslutning till gården genom tomt- och hagmark, dels resterande del öster om gården genom skogsmark till en befintlig luftledning. Marken bestod av ett 0,25-0,35 m djupt skikt av humus respektive stenig morän. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schaktet.

		3889		Hestad		220-14498-90		1078/91		UV Mitt		Hélène Borna		1991		910405-910405		särskild utredning		husgrund		true		nyare tid				Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Området ligger i en fornlämningsrik miljö, med lämningar från y brå-y jäå, omfattande bl a stensträngskomplex, stensättningar, ett gravfält samt en runsten.
Undersökningsområdet utgjordes av en platå samt en svag västsluttning, ca 35 m väster om stensträngen (Skärkind 69:3).
Vid besiktningen påträffades två sentida husgrunder, samt en ca 30 m lång terrassliknande konstruktion bestående av en stenrad. Enl muntlig uppgift skulle det på platsen legat en kvarn samt längre ner i sluttningen en kvardamm. Vid genomgång av kartmaterialet konstaterades att platsen bytt namn under 1800-talet från Klockarbacken till Kvarnbacken. Däremot finns ingen kvarn utmarkerad. Vid schaktningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3890		Smedstorp		220-5914-92		4990/92		RAÄ		Bengt Elfstrand		1992		920616-920216		arkeologisk förundersökning		stensträng		true		äldre järnålder				Med anledning av ny luftledning med stolpar utfördes en antikvarisk kontroll.

Stolpe nr 6 skulle ställas ner i en beteshage vid fastigheten Smedstorp 2:1 norr om dess bebyggelse och strax söder om stensträngen 251:1 i Skärkind sn. Det kunde konstateras att stolpe nr 6 skulle grävas ner på en platå som utgöres av en fossil odlingsyta med kantvall och terrasskanter mot öster och norr. Stolpen flyttades därför till en marksänka öster om odlingsytan.

		3891		Backa		220-2736-93		2580/93		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1993		930406-930406		arkeologisk förundersökning		grav		true		nyare tid		spik, järnfragment, tegel, porslin, trä		Med anledning av tillbyggnad utfördes en förundersökning.
Undersökningen skedde invid bygdegårdens V sida. Vid undersökningen konstaterades att marken har fyllts ut med ett ca 0,1-0,2 m tjockt lager grus och singel. När detta togs bort påträffades ett mörkbrunt, ca 0,2-0,3 m tjockt lager mo. I ytan av detta lager påträffades rikligt med spik, järnfragment, tegel och porslin, samt ställvis icke helt förruttnat trä. Lagrets sista 0,05 m var fyndtomt bortsett från en rödbrun färgning som sannolikt härrör från trärester. Hela detta mörkbruna lager måste därför betraktas som påfört (recent).
Under detta lager påträffades i ett av schakten en stensamling som ställvis var stenpackningsliknande. I den V delen av förundersökningsområdet var dock denna anläggning kraftigt störd genom ett sentida dräneringsdike eller en rörnedgrävning. V om störning upphörde alla spår efter stensamlingen. Man kan således misstänkta att resterna av den eventuella anläggning som funnits på platsen har borttagits i samband med den sentida schaktgrävningen. Den har inte gått att fastställa om stensamlingen är en rest av en förstörd anläggning. Om så trots allt är fallet är det antikvariska värdet av att undersöka den eventuella anläggningen obefintligt.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås i detta ärende.

		3892		väg 752		220-3266-91		4780/91		UV Mitt		Mats Larsson		1993		930517-930517		arkeologisk förundersökning		stensträng?		true						Med anledning av breddning av väg utfördes en antikvarisk kontroll.

I samband med besiktning av området iakttogs skärvig sten på en mindre platå med lättare jordar samt en möjlig rest av en stensträng. Sammanlagt 4 schakt med en total längd av 16 m drogs . Schakten drogs både på platån med skärvsten samt invid den möjliga stensträngen. Schaktet drogs genom stensträngen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Den förmodade stensträngen utgjordes av natursten i moränjord.

Oklart på blankett och karta vilken fornlämning som berördes.

		3893		Skärkind, Viggeby		220-877-96		108/96		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960513-960614		arkeologisk förundersökning		stensträng?		true		järnålder?				Med anledning av nedläggandet av optokabel utfördes arkeologiska utredningar på några utvalda platser utmed sträckan.

Utredningarna gjordes i form av provgropar samt schakövervakning. Intill Skärkind 353:1, som består av ett stensträngssystem med över 2600 meter strängar, grävdes kabelschaktet i åkermark alldeles väster om fornlämningen intill en telestolpe ca 80 meter norr om vägen mot Söderköping. Ca 65 meter från vägen påträffades två 0,50 och 0,40 meter stora stenar liggande intill varandra i övergången mellan plöjlagret och sterilen i det 0,60 meter breda schaktet. Vid närmare studie av de intilliggande stensträngarna påträffades en stensträng som löpte rakt ut i åkern i väst/östlig riktning. De två stenarna i schaktet skulle kunna tillhöra denna stensträng, men den är i så fall kraftig skadad av plöjning eftersom inga ytterligare stenar påträffades.

		3894		Tannefors		220-11255-89		7408/89		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz, Rickard Hedvall		1991		911105-911106		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid				Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen innebar kartstudier samt provschaktsgrävning med maskin. Resultatet av kartstudierna visade att kvarnbyn sannolikt ej skulle beröras av nybyggnationen. Vid fältarbetet påträffades två stengrunder vilka också återfanns i kartmaterialet från tidigt 1800-tal. Byggnaderna har ingått i ett pappersbruk.

		3895		kvarteret Dalmasen, Klostergatan		220-5535-96		460/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		960926-960926		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		ben, keramik, tegel		Med anledning av schaktning för nedläggning av dagvattenledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid förundersökningen påträffades en eventuell syllstensgrund samt flera olika gatunivåer. Två av gatunivåerna var stenlagda och under dessa fanns två lager innehållande rikligt med trä. Tränivåerna utgör troligen gatubeläggning eller armering till de ovan nämnda stenläggningarna.

		3896		Platensgatan		220-6584-96		476/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961020-961020		arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktningsarbete för nedläggning av elkablar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid förundersökningen påträffades endast fyllnadsmassor härrörande från sentida vägbyggnation. På ett djup av 0,60 m under nuvarande marknivå påträffades ytan av ett kulturlager. I kulturlagret låg en större sten vilken dock inte kunde knytas till någon anläggning. Endast kulturlagrets översta yta berördes av schaktningsarbetet.

		3897		Johannelund		220-5070-99		294/99		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		1999		990818-990818		särskild utredning				true						Med anledning av uppförande av bostäder utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschakt.

Delar av det aktuella exploateringsområdet utgörs idag av ett öppet fält omgärdat av skogsplantering och lövträd. Inom fastigheten finns flertalet förfallna växthus och byggnader, vilka tidigare hört till handelsträdgården Spångenäs.
Inom fastigheten finns flera byggnader såsom bostadshus, verkstadshus, uthus, ryggåsstuga och två lusthus som benämns Spångerum. Inom fastigheten finns stora ytor med frukträd och en trädgårdstomt med planteringar.
Totalt uppgick sökschakten till 44 stycken och de öppnades inom båda fastigheterna. De var ca 1-1.20 m breda, mellan 3-4 m långa och varierade mellan 0,30-0,50 m i djup. Sterilen bestod av lera. På flera platser hade en utschaktning, från tiden för uppförandet av den befintliga villabebyggelsen, skett. Kraftiga lager med schaktmassor bestående av lera, tegel, kalkbruk, plast, grus m.m. avtecknade sig som platåer i terrängen.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i något av sökschakten varvid en exploatering ur arkeologisk synpunkt är möjlig.

		3898		Sjögestad		220-990-91		3859/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911002, 911004, 911008, 911010		särskild utredning		grav, boplats		true		järnålder		keramik, tegel		Med anledning av planskilda korsningar utfördes en utredning.
Då det aktuella området vid Sjögestad är mycket fornlämningsrikt har en arkeologisk utredning utförts. Denna omfattade en genomgång av det äldre kartmaterialet, byråinventering, specialinventering (de aktuella områdena fältinventerades) samt provschakt inom utvalda områden. Dessa har erhållit beteckningarna IV-V (se karta) Inom områdena I, II och III påträffades inget av arkeologiskt intresse. Områdena utgjordes av styva lerjordar.
Inom område IV påträffades boplatslämningar bestående av härdar, stolphål och gropar. Uppskattningsvis har boplatsområdet en yta av ca 3000m2 och sträcker sig in i en hagmark belägen söder om den planerade vägsträckningen. Boplatslämningarna står sannolikt i förbindelse med det gravfält, stensträngar och vattenhål som är beläget i hagmarken. Jordmånen inom boplatsytan utgörs till större delen av sand och mjäla.
Inom område V påträffades en större stensättning. Diametern uppgår till ca 6m. I den centrala delen påträffades ett antal större block som omgavs av ett röse med mindre stenar. Jorden i stensättningen var kraftigt sotblandad. I NV delen av graven påträffades delar av ett vidbränt kärl.
Området var för övrigt mycket kraftigt påverkat av igenfyllningsarbeten. Betydande mängder recent material som t ex tegel påträffades i övriga schakt. Två härdar påträffades.

		3899		Sjögestad		220-8164-92		6740/92		UV Mitt		Mats Larsson		1992		920812-920820		särskild undersökning		grav		true		romersk järnålder		keramik, bränt ben, skära i järn, glaspärla "melonpärla", järnpryl		Med anledning av ny sträckning av väg 636 och ny järnvägsbro utfördes en förundersökning.

Stensättningen var helt övertorvad, inga stenar syntes ovan mark. Diametern uppgick till ca 12 m och formen var rektangulär. I samband med undersökningen visade det sig att en mindre, rund stensättning anlagts i direkt anslutning till den större stensättningen.
En tydlig kantkedja fanns, med hörnen markerade med större klumpstenar. Gravens överbyggnad utgjordes av ett brätte av mindre stenar. I den centrala delen övergick dessa till att bli allt större. I den mindre runda stensättningen fanns en tydlig kistformig gravgömma som iakttogs redan vid avbaningen.
Graven avtorvades med maskin och rensades för hand. Spridda brända ben påträffades härvid. En profil lades genom graven i nord-sydlig riktning och stenarna borttogs huvudsakligen med maskin. Under stensättningen påträffades sammanlagt 30 gravgömmor av olika typer (urnebrandgropar, urnegravar, bengropar m.fl.) Många av gravarna var välbevarade. Fem ganska fullständiga kärl frampreparerades. Övriga fynd: skära i järn, glaspärla "melonpärla", järnpryl.

		3900		Sjögestad, Lustigkulle		220-8164-92		6740/92		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1994		940510-940602		arkeologisk förundersökning		grav		true		bronsålder, yngre järnålder				Med anledning av rivning av bro utfördes en antikvarisk kontroll.
En 35 m i diam stor och 3,5 m hög kulle hade år 1917 delvis täckts över av en vägbank på norra sidan av järnvägsbron. Graven var tidigare känd som
"Lustigkulle". En ny bro och vägbank har byggts över järnvägen strax NO gravhögen och den gamla bron över Lustigkulle skulle därmed rivas under antikvarisk kontroll. Allt fyllnadsgrus till bron och vägbanken har tagits bort och den ursprungliga högen har framtagits.

		3901		Skedevi kyrka		220-5960-93		403/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930826-931008		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true				mynt, brakteat, knappnål, hakar, hyskor, bokbeslag.		Med anledning av mögelsanering i långhusets mitt och utbyte av uppruttna golv och bjälklag utfördes en förundersökning.

Skedevi kyrka är till sina äldsta delar från medeltiden medan tornet tillkom på 1770-talet och koret med sina tresidigt avslutade korsarmar och kupol med lanternin över korsmitten tillkom 1803-07, med Olof Tempelman som arkitekt. Man har antagit att långhusets murar går tillbaka till senmedeltiden och att stenkyrkan bör ha haft en föregångare av trä.
Ett övre 0,3-0,4 m tj lager med stora stenar och byggnadsavfall från det tidiga 1800-talet borttog med bob-cat. Under detta hittades ett trägolv från 1700-talet i form av dåligt bevarade plankor. I detta skikt hittades ett tjugotal mynt från 1600-talet till 1800-talets början. I denna nivå hittades även en väggstock med bevarade målningsrester. Schaktningarna för det nya golvets gjutna balkar gick endast obetydligt djupare än denna nivå. I en ca 1x1 m stor grop belägen ca 2 m söder om kyrkans nordvägg hittades en syllstensrad samt ytterligare ett trägolv. Söder om stenraden fanns en nergrävning för en grav, vilken dock ej kunde undersökas närmare. I dess fyllning hittades dock 4 st brakteatrar samt flera knappnålar, hakar och hyskor samt bokbeslag.
Fynden tolkas som syllstensrad till äldsta träkyrkan. Stocken har utgjort vägg i en timmerkyrka med målningar direkt på träväggen. Ett provschakt i långhusets södra del hade dock endast störningar från en grav och innehöll inga spår av kyrkans sydvägg.
Det undre trägolvet har utgjort golv i den äldsta stenkyrkans norra del. I den södra delen utgjordes golvet istället av kalkstenshällar, vilka dokumenterades på åtskilliga ställen i kyrkan.

		3902		Skedevi kyrka		220-7350-94		310/94		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1994		940922-940922		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av utbyte av gamla VA ledningar samt anläggande av rens och trekammarbrunn utfördes en arkeologisk förundersökning.
Tre schakt grävdes, ett vid anslutningen till den gamla ledningen, ett på platsen för rensbrunnen och ett på platsen för trekammarbrunnen. I schakten påträffades endast djupa lager av naturlig fin sand längs hela sträckan. Inga arkeologiska hinder för det vidare arbetet föreligger därmed.

		3903		Skedevi kyrka		220-11488-98		678/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1998, 1999		981218-990428		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true				människoben		Med anledning av nedläggande av jordkabel utförde en arkeologisk förundersökning.
Schaktets längd var ca 80 m, dess djup ca 0,6 m och dess bredd ca 0,5 m. I december 1998 genomfördes en mindre undersökning då kabeln skulle dras in i kyrkan. Kabeln skulle sedan ligga ovan mark till våren 1999 då resterande schaktning skulle genomföras. Det planerad arbetet att gräva under kyrkans rundmur övergavs och i stället borrades genom grundmuren ca 0,75 m under mark. Vid undersökningen påträffades raseringslager, kulturlager och murrester. Även omrörda lager med enstaka människoben påträffades.

		3904		Orlunda		220-2047-95		226/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		950408-950408		särskild utredning				true						Med anledning av utbyggnad av skola utfördes en utredning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3905		Skeda kyrka och kyrkogård		220-1949-97		835/96		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Olle Hörfors		1997		970825-971009		arkeologisk förundersökning		härd, fossil åker, kulturlager		true		medeltid, nyare tid		människoben, kistbeslag, grav		Med anledning av schaktningar för VA och installation av handikapptoalett utfördes en arkeologisk förundersökning.

Schaktning förekom både inne på kyrkogården och längs med Gamla Kalmarvägen utanför kyrkogården. Ledningarna borrades in genom kyrkans grund. På kyrkogården påträffades omarkerade gravar på ca 1,0 - 1,4 m djup. De döda var placerade i Ö-V riktning med huvudet i V. Allt gravmaterial återbegravdes på sina ursprungliga platser. Ett kortare parti av torngrunden kunde även dokumenteras. I den del av schaktet som löpte utanför kyrkogården påträffades bl a raseringslager med tegel och kalkbruk, samt odlingsjord.

		3906		Håckerstad		220-10938-99		509/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991108-991108		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av schaktning för en elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
I närheten av schaktsträckningen finns ett våthål som kan misstänkas ha haft en funktion antingen till gravfältet eller en till gravfältet hörande boplats. Ett schakt från befintlig elstation till gamla väg 34 kontrollerades, resten av sträckan plöjdes kabeln ner i vägbanken. På flera ställen var marken störd av kabelschaktningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3907		Roxenbaden		220-8363-98		422-1813-1999		UV Öst		Pia Nilsson		1999		990528-990528		särskild utredning		härd		true		nyare tid, odaterat				Med anledning av avstyckning av tomt samt nybyggnation av hus utfördes en utredning.
Etapp 1 - utredningen resulterade i att ett område markerades som möjligt boplatsläge p g a sitt goda topografiska läge invid sjön Roxen.
Vid etapp 2 - utredningen drogs 8 schakt med en sammanlagd längd av ca 110 m. En härdgrop var det enda som antydde något som kunde vara tecken på förhistorisk aktivitet inom området.
Inga fortsatta arkeologiska åtgärder behöver, enligt UV, utföras inom området.

		3908		Narebro		220-10782-92		8890/92		UV Linköping		Ulf Stålbom, Hélène Borna-Ahlkvist		1992				särskild utredning		skärvstenshög		true		921201-921201				Med anledning av ombyggnation av väg och ny bro utfördes en arkeologisk utredning.
Det aktuella området ligger i en fornlämningsrik bygd. Landskapet är starkt kuperat och utgörs av skogs och åkermark. Genom undersökningsområdet rinner ett vattendrag som ca 250 m åt nordväst mynnar i Stordrammen. Precis söder om den aktuella vägsträckningen finns två registrerade skärvstenshögar. En osäker stensättning, ligger ca 200 m norrut.

Vid utredningen upptäcktes ytterligare två skärvstenshögar ett par meter norr om vägsträckningen uppe i ett mindre skogsparti. Inom själva exploateringsområdet fanns inget av arkeologiskt intresse.

		3909		Aspöja		220-9648-94		544/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940922-940922		arkeologisk förundersökning?		bytomt/gårdstomt		true		medeltid, nyare tid		spik, järnskrot		Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Provschakt öppnades men endast omrörda kulturlager och sentida skrot påträffades. Strax intill den planerade byggnaden ligger odlingsrösen och husgrunder på impedimenten.

		3910		Broby kyrka, Åbylund		220-6415-97		330-3647-1997		UV Öst, Sveriges kyrkor		Rikard Hedvall		1996		960617-960715		forskningsundersökning		kyrka/kapell		true		medeltid, nyare tid		brakteat, kamfragment, människoben		Undersökningen gjordes som ett led inom forskningsprojektet: Kyrkorna i Östgöta-Dal som drivs genom avdelningen Sveriges kyrkor på Riksantikvarieämbetet.

Rester av grundmurarna till Broby medeltida sockenkyrka påträffades. Grundmurarna visade att kyrkan varit försedd med en absid i öster och saknat ett med kyrkan sammanbyggt torn i väster. Långhusets västparti visade sig dessutom vara borttaget, sannolikt i samband med rivningen av kyrkan någon gång under 1500- eller 1600-talen. En i kyrkans mittaxel nedgrävd kalkstenskista visade sig innehålla benen från en äldre kvinna.

		3911		Torggatan, kvarteret Epåletten		431-9554-02		402/02		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030818-030909		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av ombyggnad av Torggatan utfördes en antikvarisk kontroll.

Ombyggnaden omfattade bl a borttagande av ett träd, nyplantering av träd, sänkning av körytan, justering av brunnshöjder, ny stenläggning m m.
Tidigare arkeologiska insatser i området har visat att fornlämning här lokalt först förekommer på ett djup överstigande 0,4 m. För arbetsföretaget som helhet översteg markingreppen detta djup på endast tre mindre punkter. På dessa punkter övervakades schaktningen av arkeologisk personal som dokumenterade ingreppen i plan samt upprättade en stratigrafisk beskrivning.
Två av schakten uppkom i gatulinjen. Inom dessa fanns endast recenta fyllnadsmassor.
Det tredje schaktet togs upp i samband med ett trädbyte inne på gården till kv Epåletten 12. Ner till schaktbottnen på 0,85 m djup fanns recenta fyllnadsmassor. Därefter vidtog bevarade kulturlager med relativt dåliga bevaringsförhållanden. Schaktet omfattade 2 x 2,5 m. Mot dess botten, från ett djup av 0,8 m, påträffades en kallmur med minst ett skift av upp till 0,9 m stora obearbetade stenar. Muren sträckte sig igenom hela schaktet i Ö-V riktning. I fyllningen kring stenarna påträffades ett ben till en trefotsgryta av yngre rödgods. I fyllnadsmassorna strax ovan muren observerades en mindre kalkstenshäll av typen golvflisa.

		3912		Klinga, Häradsudden		431-2600-02		150/02		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2002		020913, 020917		arkeologisk förundersökning		grav, fornborg		true						Med anledning av nedläggning av VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktövervakning utfördes intill en stensättning samt nedanför fornborgen Brudberget men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3913		Blåvik		431-10646-03		314/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030901-030901		särskild utredning				true						Med anledning av ledningsarbeten utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Utredningen motiverades av dåligt underlagsmaterial i området beträffade kulturmiljöer och fornlämningar, arbetets omfattning samt att ledningen passerar genom ett antal kulturmiljöer som av länsstyrelsen klassats som särskilt skyddsvärda.
Utredningen genomfördes inledningsvis med kart- och arkivstudier. Därefter besiktades delar av sträckningen i samråd med uppdragsgivaren för att säkerställa att inga lagskyddade lämningar berördes av arbetet. Vissa planerade schaktsträckor ändrades till att använda befintlig stolp. Inga tidigare okända lämningar och inga platser där dolda lämningar kunde tänkas vara belägna påträffades.

		3914		Skärblacka, Norrköping		220-8150-99		421-3707-1999		UV Öst		Johan Westerlund		2003		031016-031029		särskild utredning		boplats		true		odaterat		kvarts		Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning, etapp 2.
Den arkeologiska utredningen etapp 2 utfördes genom ett antal sökschakt på sju utvalda platser där ingen alternativ ledningssträckning kunnat antas. De utvalda platserna representerade möjliga boplatslägen från stenålder och framåt. Vid fyra av dessa platser påträffades inga anläggningar, konstruktioner, kulturlager eller fynd. Inget av arkeologiskt intresse kunde dokumenteras.
Vid tre platser påträffades härdar, stolphål och kulturlager som kunde konstateras ligga i den nu projekterade ledningssträckningen. På två av dessa platser gjordes fynd av slagen kvarts. Alla dessa anläggningar härrör sannolikt från perioden stenålder till järnålder. Inga anläggningar undersöktes utan konstaterades och bedömdes utifrån utredningens uppsatta mål.

		3915		Tallebo, Torp, Månhem		431-14842-04		612/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		041209-041209		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av byte av telekabel utfördes en förundersökning.
Eftersom de nya telekabelschakten planeras att till största delen grävas i vägbank för asfalterad väg, gör Östergötlands länsmuseum bedömningen att inga fornlämningar berörs av detta schaktningsarbete.
För en smärre sträcka upp mot fastigheten Borg 8:31 planeras schaktning i tomtmark. Längs denna delsträcka grävdes ett ca l0 meter långt sökschakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Sammantaget anser Östergötlands länsmuseum att schaktningsarbetet för nya telekablar kan utföras som planerat.

		3916		Överstad		220-8215-01		289/01		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		2001		010607-010607		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av uppförandet av enbostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en sökschaktsundersökning.

Vid förundersökningen öppnades nio schakt, över en 2000 m2 stor yta, med en sammanlagd längd på ca 270 m. Förundersökningen föranleddes av närheten till registrerade fornlämningar som i huvudsak består av gravar och gravfält, i vissa fall borttagna.
Sammanlagt påträffades sex anläggningar. De bestod av två härdar, tre stolphål och en mörkfärgning. Anläggningar låg i finkornig sand. Med tanke på närheten till gravarna och gravfälten utgör de påträffade anläggningarna en klar boplatsindikation. Anläggningstätheten var dock relativt låg och vid förundersökningen undersöktes och dokumenterades de påträffades anläggningarna. Kol samlades in för 14C-analys men denna är ännu inte genomförd.
Förundersökningsresultaten och borttagandet av anläggningarna innebär att den planerade exploateringsytan är fri från lagskyddade lämningar och kan därmed bebyggas men hus med tillhörande installationer såsom VA-ledningar, elkabeldragning och dylikt. Detta gäller under förutsättning att byggnationen sker inom den förundersökta ytan. Skulle avstyckningen och byggnationen ske på annan plats än den anvisade måste ny kontakt tas med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

		3917		Askeby kyrka och kloster		433-16396-02?		424-3070-2005		UV Öst		Hanna Menander		2002?, 2003?		021015-030922		arkeologisk förundersökning		kloster		true		medeltid				Med anledning av nedläggning av åskledare runt Askeby kyrka utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades raseringslager, delar av en syllstensrad och en stenläggning som tolkas härröra från cistercienserklostret i Askeby. Vid tillfället för den antikvariska kontrollen gjordes en mindre förundersökning av klosterlämningarna som visade korsgångarnas läge och utbredning samt läget för två byggnader i anslutning till klostret. Byggnaden öster om klostret var byggd av tegel och tolkas vara från 1300-1400-talen. Den var invändigt putsad med kalk som bemålats med röda linjer. Byggnaden sydväst om klostret var endast bevarad med syllstenar av natursten. Söder om byggnaden påträffades en stenpackning som kan tolkas som en gårdsplan eller väg.

		3918		Fållinge mfl		431-11241-03		392/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		030827-030822		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av ombyggnad av luftledning till markledning utfördes en utredning.

Förläggningen av markledningen skedde genom s k kabelplöjning. Området för lednings sträckningen sammanfaller till viss del med den förmodade platsen för Fållinge historiska bytomt. Ur topografisk synpunkt har området under alla tidsperioder utgjort ett attraktivt boplatsläge.
Merparten av ledningssträckningen löpte över väl hävdad åkermark, där sannolikheten för att fornlämningar skulle finnas bevarade bedömdes som liten. På ett antal utvalda punkter grävdes sökschakt i syfte att lokalisera ev fornlämningar. Omedelbart söder om en av Rusthållets ekonomibyggnader påträffades en nedgrävning, ca 2 x 0,6 m stor. Nedgrävningen avtecknade sig som en något mörkare färgning mot undergrunden som här utgjordes av gulbeige sand. Fyllningen var till synes homogen och utan innehåll av några "kulturkomponenter". Inget av vidare arkeologiskt intresse påträffades i samband med den genomförda utredningen.

		3919		Björkeberg		220-9199-01		326/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010628-010628		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		odaterat		Djurben, keramik (BII:4)		Med anledning av elservis till en vattenpump iutfördes en antikvarisk kontroll i form av grävning av provgropar, samt kart- och arkivstudier.

Servisen plöjdes sedan ner med hjälp av kabelplog genom en trädgård. Vid provgrävningen konstaterades att kulturlager fanns under den för trädgården påförda matjorden. Kulturlagren påträffades på ca 0,4 m djup under gräsmattan och utgjordes av mörk jord med ben, bitar av yngre rödgods och kol. Sannolikt är kulturlagren spår efter den medeltida bytomt som funnits invid kyrkan. Provgroparna grävdes inte ner i steril mark.

		3920		Blidsäter				421-4069-2004		UV Öst		Pia Nilsson		2004		041115-011115		särskild utredning				true						Med anledning av detaljplanearbete utfördes en arkeologisk utredning.
Efter avslutad utredning bedöms att själva skolbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Kart- och arkivstudier visar att Björsäters kyrka inte har uppförts vid en förhistorisk eller medeltida by eller gård, utan på en utjord (det vill säga en obebyggd fastighet) benämnd Björsäter, som legat lämpligt till i socknen, mellan de två byarna Blidsäter och Tegelsäter, när plats för sockenkyrkan skulle utses under sent 1200-tal.
Sammantaget - förhistoriska och medeltida lämningar bedöms inte skadas av den planerade exploateringen, medan skolbyggnaden i sig har ett kulturhistoriskt värde.

		3921		Solvik		431-20525-04		84/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040924-040924		särskild utredning		plats med tradition, fossil åker, gränsmärke		true		odaterat, nyare tid				Med anledning av planerad täktverksamhet utfördes en utredning.

Totalt omfattade utredningsområdet ca 20 ha. Utredningen utfördes genom arkiv- och kartstudier samt en besiktning i fält av området. Utredningsområdet motsvaras i stort sett av avgränsningen for kulturlämningen Björsäter 59:1 - Klåvberget, som utgörs av ett berg med en sägen knutet till sig. Den sägen som återges i fornlämningsregistret avviker kraftigt från den som finns dokumenterad hos SOFI.
Utredningen resulterade i att 4 fornlämningsobjekt lokaliserades vid fältbesiktningen. Dessa finns inte upptagna i fornlämningsregistret.
Objekt 1, 3 och 4 utgjordes av mindre odlings-/röjningsrösen bestående av stenar som hopats i anslutning till ett större stenblock. Rösena är oregelbundna till sin form saknar jordinblandning och är inte övertorvade. Dateringen är högst osäker utan vidare undersökning. Samtliga är belägna i en beteshage strax nedanför och väster om själva berget. Troligtvis berörs inte beteshagen direkt av den planerade täktverksamheten.
Objekt 2 bestod av ett äldre rågångsmärke. Detta var lagt på berg i dagen i form av en rest visarsten med ett antal större stenar lagda som stöd. En av stödstenarna var till synes något rubbad ur sitt läge. Rågångsmärket ligger i linje med en i bruk varande gränslinje mellan Solvik 3:1 respektive 1:2. Rågångsmärket återfinns i det historiska kartmaterialet med belägg från och med år 1723. Rågångsmärket är beläget inom den planerade täktverksamheten.
I övrigt påträffades inga indikationer på fornlämningar inom utredningsområdet.

		3922		Säter		431-8205-03		269/03		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2003		031016-031016		särskild utredning				true						Med anledning av uppförande av enbostadshus utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.

Området för den arkeologiska utredningen ligger i en fornlämningsrik trakt. Fornlämningarna är koncentrerade till områdena öster och väster om utredningsområdet. De närmast belägna lämningarna utgörs av gravfält och stensträngssystem. Möjligheten att påträffa dold fornlämning inom utredningsområdet bedömdes vara stor, varför utredningen utfördes.
Utredningsområdet sökschaktades med hjälp av en hjulburen grävmaskin. Fem sökschakt togs upp inom området. Totalt undersöktes ca 180 löpmeter. Inga fornlämningar eller fynd påträffades inom utredningsområdet.

		3923		Högloftet		220-10829-01		424/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010829-010829		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av V A-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Schaktningsarbetet gick från tomtgräns ut till stamledningarna utmed väg 35. Schaktningen gjordes företrädesvis i redan schaktade ytor vilket medförde att inga dolda fornlämningar påträffades.

		3924		Bankekinds kyrka		433-16397-02?		424-3070-2002		UV Öst		Hanna Menander		2002		021015-021201		arkeologisk förundersökning		kyrka		true						Med anledning av åskledare utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse kom att beröras.

		3925		Övre Fillinge		431-6433-04		267/04		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2004		040609-040609		särskild utredning				true						Med anledning av anläggandet av en gödselbrunn utfördes en utredning, etapp 2.
Det totala området för gödselbrunnen, tillika utredningsområdet, omfattade ca 40x20 m (NNV-SSÖ), inklusive vallar. Området var beläget på ett gärde mellan två höjder, på vilka fornlämningar var belägna.
Två schakt om ca 15 m längd och 1 m bredd grävdes till orörd mark. Inga dolda fornlämningar påträffades.

		3926		Borensberg		431-14370-02		516/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		021127-021127		särskild utredning				true		stenålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av en planerad nyschaktning för fjärrvärme utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.
Denna omfattade kart- och arkivstudier samt inventering. Området har under medeltid och senare haft stor betydelse som platsen for en av de viktiga övergångarna över Motala ström.
Vid utredningen konstaterades att schaktningarna kommer att ske inom områden där man kan förmoda att det finns fast fornlämning främst i form av förhistoriska boplatser. De spridda fynd som kan dateras till stenålder och som påträffats inom tätorten antyder möjligheten av en eller flera stenåldersboplatser inom området.
Med stor sannolikhet har de flesta spår av äldre lämningar utplånats i gatumark. Däremot är möjligheten stor att fast fornlämning kan finnas bevarad i grönytor, vägkanter och tomtmark. Även i smågator med liten underbyggnad kan fornlämningar finnas bevarade.
I samband med fortsatt planering av fjärrvärme bör en utredning etapp 2 genomföras inom ytor som bedöms som potentiella lägen för fast fornlämning. Det gäller särskilt schakt i tomter och grönområden, samt i det område där panncentral och upplag kommer att placeras.

		3927		Borensberg		431-7101-03		216/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2003		030416-031215		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		härd, kulturlager		true		äldre bronsålder, odaterat				Med anledning av nyschaktning för fjärrvärme utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2 samt arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Fjärrvärmeschakten har en sammanlagd längd av cirka 3 km.
Följande ledningsschakt har blivit föremål för arkeologisk utredning, etapp 2 samt förundersökning i form av antikvarisk kontroll:
1. Schaktningsetapp 1. Skolgatan, nordöst med anslutningar till Källgatan och Hällaskolan.
2. Schaktningsetapp 2. Skolgatan, sydväst, Hällavägen, Bäverstigen, Boregatan, Hjortstigen, Dansättersvägen. Vid Hällavägen påträffades sotigt kulturlager samt ett störhål, vid Hällavägen/Bäverstigen härdrest, vid Bäverstigen stenpackning.
3. Schaktningsetapp 3. Mårdstigen, Ekorrstigen, Hjortstigen.
4. Schaktningsetapp 4. Holstens väg, Husbyvägen, skogsområde öster om Tjällmovägen samt vidare nordväst till ny fjärrvärmecentral. Vid Holstens väg påträffades kulturlager i två schakt. Vid Husbyvägen påträffades recent kulturlager.
5. Schaktningsetapp 5. Serviser. Skolgatan, Källgatan, Hagagatan, Sandbäcksgatan, Holstens väg, Ekvägen, Trädgårdsgatan. Kulturlager påträffades vid Holstens väg. Vid Trädgårdsgatan påträffades två anläggningar; gropar vars fyllning bestod av sotig sand.
I flera fall har kol för 14C-analys tagits tillvara. I ett schakt, avsett för en avsättning till Hällagarden, intill Bäverstigen/Hällavägen tillvaratogs kol ur trolig härd. Kolet har analyserats och daterades till 1740 BC - 1530 BC (1 sigma, kalibrerat). För övriga kolprov inväntas analyssvar.

		3928		Brunneby gård		431-15509-03		467/03		Arkeologikonsult		Anders Lundberg		2003		030909-031007		arkeologisk förundersökning		ödekyrkogård, byggnad, boplats		true				järnslagg, smältor		Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.

Byggnaderna kommer att ersätta de tidigare nedbrunna och uppföras på ungefär samma plats. Den markyta som omfattas av byggnadsplanerna bedöms uppgå till totalt ca 3.400 m2. Därutöver tillkommer ca 350 löpmeter lednings schakt för VA.
Brunneby gård kan härledas åtminstone tillbaka till mitten av 1200-talet. Vid den tiden tycks den utgjort en aristokratisk miljö med resurser att uppföra en gårdskyrka. Platsen är belägen i ett strategiskt och topografiskt gynnsamt läge i närheten av Motala ströms utlopp i Norrbysjön. På och omkring gården har även enstaka fynd från senare delen av stenåldern och järnåldern påträffats.
Inom ytorna för den planerade nybyggnationen kunde det konstateras att utschaktningar ägt rum redan när de tidigare byggnaderna uppfördes. Möjligen kan små ytor med bevarade lager finnas kvar inom de obebyggda ytorna. Inom ytan för den sydligaste belägna nybyggnaden påträffades 4 anläggningar i form av nedgrävningar i undergrunden. Av dessa tolkas 3 som härdar, av förhistorisk karaktär. Den 4:e är svårtolkad men hade ett rikligt innehåll av järnslagg och smältor. 14C-prov insamlades från anläggningarna. Efter dokumentation togs anläggningarna bort. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse inom de ytor som planeras bebyggas.
Vid schaktningen för VA-ledningen, ca 70 m söder om kyrkan, påträffades inom en sträcka av ca 50 m 10 st anläggningar. Av dessa tolkas 5 som härdar, 3 stolphål samt 2 gropar. 14C-prov insamlades från anläggningarna. Samtliga anläggningar påträffades i ledningsschaktets sektion. Förutom sektionsdokumentation undersöktes de inte vidare och kvarligger till största del orörda. Därutöver erhölls en sektion genom den gamla landsvägen (numera åkermark), vars lagerbild antyder en ansenlig ålder.

		3929		Strandhugget, Borg		220-4288-99		421-3298-1999		UV Öst		Per Nilsson		2001		011031-011031		särskild utredning				true						Med anledning av villabebyggelse utfördes en utredning, etapp 2.
Denna utfördes vid ett topografiskt lämpligt hamnläge söder om Motala ström. Ett depåfynd har gjorts sydöst om området, av en bronsyxa och halsringar i brons.
Inga fynd eller anläggningar påträffades varken i schakten eller vid avsökning med metalldetektor.

		3930		Borg		431-3628-03		422-873-2003		UV Öst		Per Nilsson		2003		030429-030429		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av nedläggning av fjärrvärme utfördes en schaktövervakning.

Schaktet korsade fotbollsplanerna på södra sidan av Motala ström, med utgång från campingplatsen och avslutning vid racketstadion.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten. Den ursprungliga markytan var längs delar av sträckningen störd av senare tiders schaktarbeten. I norra delen, närmast campingplatsen, sticker en numera övertäckt häll upp. Hällen är en lämplig plats för hällristningar.

		3931		Skärlunda		431-8064-02, 220-4259-98		421-1672-2002		UV Öst		Pia Nilsson		2002, 2003		021206-030116		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, gravfält, grav, stensträng		true		yngre järnålder, medeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av golfbana, ny anslutningsväg samt villor utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Vid denna utredning har åtta områden med fasta fornlämningar markerats. Etter genomförd utredning, etapp 1, har sex områden avgränsats utifrån topografiska hänsyn, fornlämningsbild och markbeskaffenhet (Område 1-6). Inom område 1-5 bedöms sannolikheten för ovan mark omarkerade fornlämningar vara stor. De avgränsade områdena utgör möjliga fornlämningar och föreslås utredas vidare med sökschakt inför en eventuell fortsatt exploatering. Ett förslag avseende en ny väganslutning förbi Skärlunda gård har besiktigats (Område 6). Vägsträckan löper mellan Skärlundas medeltida tomt och ett gravfält och bedöms påverka dessa lämningars fornlämningsområde. En arkeologisk förundersökning föreslås som ett nästa skede för den planerade vägen.

		3932		Kvarteret Grepen		431-3408-03		422-774-2003		UV Öst		Johan Westerlund		2003		030710-031104		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		boplats, grav?		true		bronsålder, äldre järnålder		keramik, slagg		Med anledning av bebyggelse utfördes en förundersökning och en utredning genom sökschaktsgrävning. Under november månad tillkom ett förundersökningsområde inom kv Grepen 3. Även denna undersökning utgjordes av sökschaktsgrävning.
På grund av närheten till flera kända och delvis undersökta fornlämningar finns möjligheten till att dessa kan beröras eller skadas av exploateringsföretaget. 23 sökschakt togs upp med grävmaskin dels mot den norra delen av undersökningsområdet, upp mot det kända gravfältet och älvkvarnslokalen (Borg 175:1-2) och dels i den södra delen på platån längs med Skärblackavägen. Vid förundersökningen i november grävdes 11 schakt på en planerad tomt inom kv Grepen 3.
I schakten mot den norra delen fanns nästan enbart lerbunden jord och innehöll inga anläggningar, konstruktioner eller fynd. I det nordligaste schaktet, precis på gränsen mot en platå mellan Borg 175:1-2 och skogsbrynet påträffades sandig undergrund med ett sannolikt stolphål. Denna platå ska ej ingå i exploateringen.
I den södra delen påträffades flertalet anläggningar på platån som löper längs Skärblackavägen. På en yta av ungefär 80x20 meter som ligger inom exploateringsområdet fanns anläggningar av varierande slag. Härdar, stolphål eller gravgömmor, eventuella väggrännor och kulturlager. I denna del konstaterades att lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.
Vid förundersökningen i november påträffades ett par mycket diffusa anläggningsrester som sannolikt är sönderplöjda rester av anläggningar i utkanten av boplatsområdet. Troligtvis fortsätter boplatsen som hittades vid utredningstillfället på området mellan kv Grepen och Skärblackavägen som i dagsläget ej planeras för exploatering.

		3933		Himmelstalundsfältet		431-4117-04		421-1139-2004		UV Öst		Anna Molin		2004		041216-041216		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av justering av passbana utfördes en antikvarisk kontroll.
Det aktuella området går rätt igenomen medeltida bytomt, men på grund av tidigare markarbeten och sprängning av ytan fanns inga förhistoriska eller medeltida lämningar bevarade. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder behövs inom ytan.

		3934		Dömestad, Unnerstad		431-3863-02		226/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		021021-021105		särskild utredning		fyndplats, bebyggelse		true		stenålder, nyare tid		kvarts, keramik (BII:4), buteljglas		Med anledning av schaktningar för el, samt rasering av äldre stolplinjer, utfördes en utredning etapp 1 och 2.

Delar av sträckningen har redan tidigare varit föremål for en utredning. Vissa partier har dock tillkommit och delar av ledningssträckningen förändrats. På platsen for den station som kommer att byggas vid Dömestad i Styrstads socken iakttogs lämningar efter den bebyggelse som kan återfinnas söder om mangårdsbyggnaden på ekonomiska kartan från 1980. I åkermarken strax söder om Dömestad påträffades bitar av bearbetad kvarts.
Det planerade raseringsarbetet kommer bl a att genomföras i nära anslutning till Dagsbergs 27:1-29:1. Fornlämningarna märktes ut med band och det berörda arbetslaget från ElektroSandberg AB informerades. Det planerade ledningsarbetet kan utföras som planerat under förutsättning att i fält lämnade instruktioner följs.

		3935		Marby, Unnerstad		220-9739-01		352/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2001		010702-010824		särskild utredning				true		odaterat				Med anledning av jordkabel utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.

Denna omfattade kart- och arkivstudier, fältinventering och grävning av sökschakt för den aktuella sträckningen. Det planerade arbetet passerar över och i nära anslutning till flera kända fornlämningar som består både av gravfält, enstaka gravar, skålgropslokaler och bytomter.
På några områden har den planerade schaktningen, i samband med inventeringen, styrts undan från fast fornlämning. Detta gäller bl a vid Unnerstads gamla bytomt (Dagsberg 137:1). Vid sökschaktningen påträffades endast naturliga lagerföljder med matjordslager och steril mark. En instruktion för den planerade exploateringen fastställdes.

		3936		Dagsberg		431-13153-03		399/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		031014-031014		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde		true						Med anledning av planerat klubbhusbygge utfördes en förundersökning.

Inom fastigheten Dagsberg 3:2 finns ett grav- och boplatsområde, ca 25 m väster om föreslaget läge för klubbhuset.
Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävningar på ett ca 35 x 50 m stort område. Tre sökschakt i N-S riktning drogs. Schakten var vardera ca 3 m breda, ca 40 m långa och ca 0,4 m djupa. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Bedömningen från ÖLM:s sida är att byggnationen kan genomföras under förutsättning att det sker på anvisat läge (dvs inom det undersökta området) och att ingen schaktning sker utanför detta.

		3937		Dagsberg		431-8973-04		364/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		041116-041116		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av planerad byggnation av fotbollsplan med tillhörande parkeringsplats, förråd, bullervall mm utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 (sökschaktsgrävning).

Den sammanlagda ytan som berörs av arbetet är ca 30000 m2. Totalt nio sökschakt grävdes med grävmaskin på området, som består åkermark centralt liggande i Dagsbergs kyrkby. Själva fotbollsplanen planeras att anläggas i den lägre liggande delen av åkermarken. Jordmånen består här av lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i denna del av åkern. I sydvästra hörnet av åkern, där en parkeringsplats planeras, påträffades fyra härdar (i schakt 2, 3 och 4). Fornlämningarna ligger på en sandig höjd, som sluttar åt nordväst.
Efter utförd utredning anser Östergötlands länsmuseum att de lägre delarna av åkermarken kan exploateras som planerat. Inför en exploatering bör dock den sandiga höjden i sydväst, där fornlämningar påträffades bli föremål för en vidare undersökning, alternativt undantas från en exploatering.

		3938		Finnerstad		431-4692-02		167/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		020415-020415		särskild utredning		bytomt/gårdstomt		true						Med anledning av en planerad nyschaktning för el utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.
Dagens bebyggelse i Finnerstad ligger med största sannolikhet på den medeltida bytomten. Den kan i det historiska kartmaterialet följas tillbaka till 1600-talet och består under 17- och 1800-tal av flera gårdar förlagda till två större impediment med berg i dagen.
Vid utredningen genomfördes en inventering av den aktuella schaktsträckningen och därefter grävning av sökschakt inom utvalda områden. Inga spår av lagskyddade lämningar påträffades.

		3939		Mariehov		431-6054-03		290/03		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2003		030929-030929		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av avstyckning och byggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Ett flertal sökschakt togs upp med hjälp av en traktorgrävare. I samband med detta visade det sig att i det närmaste hela undersökningsområdet är utschaktat sedan tidigare. Området har tidigare utgjorts av ett grustag, vilket efter avslutad brytning har planerats och iordningställts. En i väster planerade byggnadstomt norra gräns ligger i närhet till en rund stensättning hörande till gravfältet. Tomtens norra gräns justerades åt söder för att öka avståndet till stensättningen. I övrigt påträffades inga dolda fornlämningar eller fynd.

		3940		Rocklunda		431-505-03?		293/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		030808-030819-030820		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränd lera		Med anledning av en planerad schaktning for uppförandet av ett vindkraftverk, med fundament, kranplats, serviceväg och elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning samt en utökad arkeologisk förundersökning.

I närområdet finns ett gravfält samt Rocklunda medeltida bytomt. Förundersökningen genomfördes i form av sökschaktsgrävning, dels på platsen för vindkraftverkets fundament, dels längs med den blivande servicevägen. Vid det första undersökningstillfället (030808) på den planerade fundamentsplatsen påträffades ett 15-tal anläggningar, i form av stolphål och härdar samt kulturlager.
För att om möjligt finna en alternativ plats för vindkraftsfundamentet fick en utökad arkeologisk förundersökning utföras (030819-030820). Hela fundamentsplatsen flyttades 50 m åt väster. Vid schaktning på den nya platsen påträffades ställvis med kulturlager, flera stolphål och samt en anläggning med rödbränd sand, bränd lera och kollinser. I den senare tillvaratogs träkol för 14C-analys. Även en gles stenrad/stenpackning iakttogs.
Den tänkta fundamentplatsen flyttades ytterligare åt väster samt åt norr. Vid schaktning påträffades ett dike samt en grop. Dessa anläggningar dokumenterades. Även en trolig sentida dränering noterades.
Längs med den planerade servicevägen maskingrävdes åtta schakt på sammanlagt 80 m . Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Bedömningen från ÖLM:s sida är att byggnationen kan genomföras under förutsättning att det sker på anvisat läge och att ingen schaktning sker utanför detta. Dock bör man inför eventuella framtida byggnationer vara ytterst försiktig. Det finns troliga förhistoriska lämningar, sannolikt i form av en boplats under markytan i området.

		3941		Bleckenstad, Öringe		220-10301-00		422-1452-2000		UV Öst		Karin Sundberg		2001		010417-010511		arkeologisk förundersökning		röjningsröseområde, boplats, järnframställningsplats, stensträng, härd		true		neolitikum, bronsålder, järnålder		keramik, slagg, flinta, malstenslöpare		Med anledning av vägbyggnation utfördes ett antal förundersökningar.
Område 1. (Ekeby 10:1) Röjningsröseområde som ligger intill fornborgen Trimplaberget. Ett flertal schakt togs i vägsträckningens riktning. I huvudsak ligger vägområdet i skogsmark och kom ej att beröra Ekeby 10:1. I den södra delen påträffades enstaka årder- eller plogspår, troligtvis relativt moderna. Inga ytterligare fornlämningar påträffades.
Område 2. Ekeby 332:1-2, Öringe. Boplats, troligtvis äldre järnålder med ett rikligt material av bl a kulturlager, härdar och stolphål. Fynd av keramik i kulturlagret tyder på dateringar till äldre järnålder. Fornlämningen avgränsades i nord-sydlig riktning och mäter ca 90 meter men bedöms sträcka sig över hela vägens bredd, ca 40 meter.
Ca 150 meter norr om Ekeby 332:1 påträffades efter skogsavverkningen ett parti med stenröjda ytor på ett krön och en brant sandig sydsluttning ned mot ett tidigare vattendrag. Schakt togs inom detta område och ytterligare fornlämningar kunde konstateras. Bl a flera större härdar med keramik och lösfynd av slagg. I den närbelägna åkern hittades en malstenslöpare och flintavslag. Områdets lämningar kan härröra från järnhantering. Inga ugnar påträffades dock men erfarenheter från tidigare undersökningar talar föra att ex ugnar för järnframställning kan vara mycket otydliga. Områdets storlek mäter ca l00x30-40 meter. Platsens läge, några urlakade härdar och flintavslaget antyder vidare att stenålderslämningar kan finnas på platsen. Höjden över havet mäter mellan 125-135 meter. Området ligger i en delvis storblockig moränbacke varvat med sandiga partier.
Område 3. Bleckenstad. Här undersöktes fyra platser.
Ekeby 246:1, område intill en stensträng i blockig hagmark. I områdets norra del påträffades en härd. Inga ytterligare fornlämningar.
Ekeby 111:2. Boplats i åkermark. Stolphål och gropar som enligt 14C-dateringarna från utredningen visade på flera tidsperioder från tidig neolitkum till vendeltid. Fornlämningen sträcker sig ca 150 meter i nord - sydlig riktning med en bredd av ca 30 meter.
Ekeby 109:1-7, gravfält med sju stensättningar. Här undersöktes ett ca l0 meter brett område intill den befintliga vägen. En grav är belägen ca 10 meter från undersökningsområdet. Inga ytterligare gravar påträffades här men flera förhistoriska härdar vilka kan ses i samband med aktivitet kring gravarna, Ekeby 335:1.
Ekeby 248:1, stensträng i hagmark belägen ca 10 meter från undersökningsområdet. Här påträffades en stenansamling om ca 10x20 meter där det i den östra delen intill ett par markfast block påträffades sot och kol samt skörbrända stenar. Stenansamlingen var oregelbunden till formen men kan med tanke på läge och stenmaterial kan det vara en stensättning.
Ekeby 335:1 och 248:1 ligger på den västra sidan om riksväg 32 och får ses som ett sammanhängande fornlämningskomplex. Breddningen av vågen kommer att variera mellan 5-10 meter långs med denna ca 250 meter långa sträcka.

		3942		Fjättmunna mfl		220-9420-00		546/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		0106		arkeologisk förundersökning		grav, fyndplats, boplats		true		äldre järnålder				Med anledning av planerad upprustning av luftledning utfördes två förundersökningar i form av sökschaktsgrävning.

Vid Ekeby kyrka gjordes ett större antal schakt på en åkeryta nedanför Ekeby 221:1-3 som består av stensättningar och en hög beläget på en väl avgränsad höjdrygg. Inga fornlämningar påträffades.
Vid fyndplatsen för två stenyxor, Ekeby 222:1, gjordes en sökschaktsgrävning. I det första schakten utmed landsvägen mellan Ekeby och Fjättmunna påträffades en härd, en kolkoncentration och ett kulturlager. Väster om grusvägen påträffades ett skärvstensflak. Alla anläggningarna genomgrävdes och dokumenterades. I härden togs ett kolprov som har daterats till övergången mellan förromersk- och äldre romersk järnålder.
Anläggningarna tyder på att det finns en eller möjligtvis två boplatser i närområdet, vilket gör att all ytterligare schaktning i området måste föregås av beslut från Länsstyrelsen.

		3943		Ekeby		220-8854-01		423-1680-2001		UV Öst		Tom Carlsson		2001		010820-011130		särskild undersökning		grav- och boplatsområde?, grav, boplats		true		neolitikum, bronsålder, järnålder		keramik, kvarts		Med anledning av vägombyggnad utfördes en slutundersökning.

Ekeby 190:1 (Ekeby 336:1?)-Fyrsidig stensättning från romersk järnålder med kremeringsplats under stenarna.
Ekeby 111:2-utspridda härdar och gropar från äldre järnålder-vendeltid. Neolitiska boplatslämningar, långhus, hydda, keramik och kvarts.
Ekeby 332:1-Boplatslämningar: härdar, skärvstenshög, slagg och ungsväggar från schaktugn, samt ev bronsålderslämningar.

		3944		Fjättmunna mfl		220-9420-00		546/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		010125-010125		särskild utredning		fyndplats, grav		true						Med anledning av planerat byte från luft- till jordledning utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen genomfördes genom såväl kart- och arkivstudier som besiktning i fält. Kabeln ska till största delen förläggas i vägkant. På ett par platser frångår man dock detta. Möjligheten att fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget bedöms som små. Vid två platser bör dock arbetet stå under antikvarisk kontroll: vid Ekeby kyrka, Ekeby 221:1-3, gravar, där kabeln passerar alldeles intill och vid Ljungby, Ekeby 222:1, där kabeln passerar fyndplatsen för två stenyxor. Platsen utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge.
På dessa platser bedöms möjligheten att dold fornlämning berörs av arbetet som stor, varför vidare arkeologiska åtgärder bör vidtagas.

		3945		Strålsnäs, Lilläng		220-10964-01?		422-2121-2001		UV Öst		Tom Carlsson		2001		011203-011203		särskild undersökning?		boplats		true		äldre järnålder		keramik, slagg		Med anledning av utbyte av luftledningsstolpar utfördes en mindre undersökning vid stolpfästena.
Undersökningen utfördes samtidigt som en större undersökning för vägbreddning, dnr 220-8854-01. Stolpfästena hamnade delvis mitt i boplatslämningar från äldre järnålder. Undersökningen kompletterade den större boplatsundersökningen genom att avgränsa fornlämningen västerut. I ett schakt påträffades små keramikbitar och järnslagg-tillverkningsslagg.

		3946		Langebrunna mfl		431-9109-03		262/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2003		031001-031217		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, röjningsröseområde, boplats?, väg		true		odaterat				Med anledning av ny vattentäkt och vattenledning utfördes en utredning.

Ca 100 m norr om Lagnebrunna gård planeras en infiltrationsdamm. Därifrån är sedan vattenledningen planerad att löpa ca 1,6 km söderut till en befintlig lågreservoar. Ledningssträckningen löper i stort sett parallellt med ett mindre vattendrag.
Utredningen utfördes i två etapper. Etapp 1 omfattade kart- och arkivstudier samt en inventering i fält av ledningssträckningen för att eventuellt lokalisera okända fornlämningar eller potentiella läge för sådana. Etapp 2 innebar att mindre sökschakt grävdes där den planerade ledningssträckningen berörde möjliga fornlämningslägen.
I utredningsområdet kunde ett stort antal odlingsrösen konstateras. Dessa finns inte upptagna i fornlämningsregistret. Några av dessa bedöms utifrån sin form och utförande svåra att särskilja från gravanläggningar i form av stensättningar, som också finns representerade i området.
Lagnebrunna gård är belagd från medeltiden och framåt. I åkermarken strax nordöst om nuvarande gården togs ett sökschakt upp över en platåliknande förhöjning. Denna bedömdes som ett möjligt boplats-/gårdsläge. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Strax nordväst om Korskälla gård togs ett mindre sökschakt upp intill en äldre fördämning i bäcken. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
I betesmarken utmed väg 32, väster om Korskällan, kunde ett flertal övertorvade, förmodade odlingsrösen, observeras. Två mindre sökschakt grävdes i anslutning till två av dem, vilka låg i den planerade ledningssträckningen. I det ena schaktet påträffades en närmast rund, 0,5 m i diameter stor, brandgrop med fyllning av träkol. I det andra schaktet påträffades en ansamling av 0,05 - 0,4 m stora stenar med inblandning av träkol. Inom betesmarken observerades även en synlig rest av en äldre vägsträckning, motsvarande väg 32. Ett sökschakt togs upp genom vägsträckningen. Inga konstruktioner eller anlagda/påförda vägbeläggningar kunde påvisas.
I samråd med uppdragsgivaren har planerad ledningssträckning justerats så att den inte bedöms komma att beröra någon fornlämning.

		3947		Lagnebrunna		431-22192-03		16/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040510-040511		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, röjningsröseområde		true		nyare tid, odaterat		tegel, keramik		Med anledning av planerad ombyggnad av elnätet utfördes en utredning.

En jordkabel ska läggas ned längs vägen mellan Lagnebrunna gård i öster och Svenstorp i väster. I samband med detta ska den befintliga luftledningen på norra sidan av vägen raseras. Vid utredningen noterades vidsträckta röjningsröseområden söder och norr om Lagnebrunna gård. Delar av ett röjningsröseområde söder om bostället Nyhem inventerades översiktligt vid utredningstillfallet. Röjningsröseområdena finns inte upptagna i fornlämningsregistret.
Besiktning utfördes av luftledningen som ska raseras. I två fall rekommenderade ÖLM att stolparna skulle kapas för att inte skada troliga röjningsrösen.
Sex schakt togs upp med grävmaskin längs den planerade kabelsträckningen. I ett av schakten påträffades kulturlager samt lämningar av en husgrund. Kulturlagret samt huslämningen kan genom fynd av tegel och glaserad keramik ges en vid datering till 1600- 1900-tal. Ytterligare ett schakt innehöll kulturlager som kan dateras till 1800-tal - 1900-tal. Kulturlagren samt huslämningen dokumenterades. Efter utförd besiktning och dokumentation av kulturlager och huslämning anser ÖLM att ombyggnaden av elnätet i Lagnebrunnaområdet kan utföras som planerat.

		3948		Himna, Linghem		220-5591-98		421-4112-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980723-980723		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av tillfartsväg utfördes en förundersökning.

Förundersökningen föranleddes av närheten till två gravfält. Tillfartsvägen berör ett område med en längd av ca 25 m och en bredd av ca 6 m, på en svagt sluttande platå invid en bäckfåra söder därom. Den omgivande trakten är mycket fornlämningsrik och flera registrerade gravfält finns i närområdet. Vid förundersökningen avbanades i stort sett hela det område som kommer att beröras av tillfartsvägen. Det upptagna schaktet var ca 20 m långt och 5-6 m i bredd. Området har in i modern tid utgjort plöjd åker. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid förundersökningen.

		3949		Gammeltorp		220-12178-97		774/97		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1998		980317-980330		särskild utredning		boplats, bro		true		järnålder, medeltid, nyare tid		slagen flinta, bränd lera, slipsten, underhjalt, keramik		Med anledning av byggandet av golfbana utfördes en arkeologisk utredning.
Den aktuella fastigheten har i sin norra del flera registrerade fornlämningar, gravfält, stensättningar, skärvstenshögar och möjligen ytterligare gravanläggningar. Vidare finns uppgifter i fornlämningsregistret om att en hög och två stensättningar är borttagna utan föregående undersökning.
Fornlämningarna ligger på ömsom sidor om en väg och bebyggelse finns även i detta område. I fastighetens södra del löper Vårdsbergsån, vars lopp har ändrats omfattande minst två gånger sedan början av 1700-tatet. Det mellanliggande området har fram till 1997 varit odlat och det är främst i detta område som golfbanan planeras att anläggas.
Den arkeologiska utredningen utfördes genom sökschaktning. Allt som allt grävdes 72 schakt, totalt ca 1505 löpmeter.
I fastighetens centrala del påträffades en boplatslämning uppdelad på två lokaler. Dessa låg på äldre åbank i söderläge. De framtagna boplatslämningarna utgjordes av ett flertal större oregelbundna gropar, ca 0,5-2 m stora och stolphål ca 0,07-0,5 m i diameter. Vidare påträffades ett närmast rektangulärt kulturlager, ca 5x12 meter stort och 0,1-0,25 m djupt. Utanför de två lokalerna påträffades några få spridda anläggningar, vilka utgjordes av en kolkoncentration (A4), en rännformad grop (A5) och en härd (A3) samt en rund grop (A2). Anläggningarna 2 och 3 snittades och dokumenterades. De övriga anläggningarna som påträffades vid schaktning dokumenterades i plan varefter schakten lades igen.
Vidare påträffades två anläggningar som till form och utseende kan vara stensättningar, en rund (A40) med ett större mittblock samt en närmast kvadratisk (A39). Den kvadratiska var delvis övertäckt med schaktmassor från dikesgrävning. Schaktmassorna avlägsnades i samband med utredningsarbetet. Gravanläggningarna är väl synliga och ligger på ett sådant sätt att de inte kommer att direkt beröras av den planerade golfbanan.
I ett av sökschakten (schakt 3) påträffades resterna efter ett mindre brofundament. Bron finns dokumenterad på Geometriska kartan från 1703. Det finns även dokumentation att bron reparerades år 1875, vilket även de framtagna resterna vittnade om.
De fynd som påträffades i samband med utredningen var alla lösfynd.

		3950		Sockenstugan		220-5745-99		296/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990920-990921		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för utbyggnad av sockenstugan i Vårdsberg utfördes en arkeologisk förundersökning.

Sockenstugan är uppförd år 1801. Tillbyggnaden är ett led i handikappsanpassningen av byggnaden. Tillbyggnaden kom att tangera bogårdsmuren, varför risk förelåg att såväl äldre gravar som byggnadslämningar och kulturlager kunde komma att beröras.
Hela schaktningsarbetet kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3951		Vårdsberg		220-7287-99		421-3426-1999		UV Öst		Göran Gruber		1999		991005-991005		särskild utredning				true						Med anledning av vägbreddning utfördes en utredning.
Området ligger i en av Östergötlands fornlämningsrikaste bygder, som också är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Vid undersökningen påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3952		Humpen, Vårdsberg		220-8841-00		537/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000912-000912		arkeologisk förundersökning		skärvstenshög		true						Med anledning av nedläggande av kabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Ett antal provgropar togs upp i den planerade kabelns sträckning. Då inga dolda fornlämningar påträffades i provgroparna kunde sedan kabeln plöjas ner.

		3953		Ringeby		220-12335-90		5328/90		UV Mitt		Karin Lindeblad, Ann-Lili Nielsen		1991		910410-910410		särskild undersökning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik, järnkniv, förslaggad lera		Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en undersökning.
Slutundersökningen föregicks av en förundersökning i november 1990, varvid man påträffade förhistoriska anläggningar av boplatskaraktär. I en härd fanns, en keramikhank till ett kärltyp som kan dateras till yngre bronsålder/äldre järnålder.
Vid slutundersökningen undersöktes ytterligare nio anläggningar, härdar och gropar. I anläggningarna gjordes fynd av bl a keramik, en järnkniv & förslaggad lera. Området utgör troligtvis en utkant av en större boplats.

		3954		Broby, Prästgården		220-6694-92		7119/92		RAÄ		Petra Nordin		1993		930903-931008		arkeologisk förundersökning		hägnad, gravfält, boplats, vallanläggning, grav, hålväg		true		bronsålder, järnålder		bränd lera, keramik, kvartsavslag, kvartskärna, bränt ben, obränt ben, tänder, bränd flinta, harts, järnfragment		Med anledning av ombyggnad av väg samt anläggandet av bro utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Västra Husby 16:1 är ett gravfält med åtta högar och 36 runda stensättningar. 100 m NV om gravfältet och 10 m Ö om ett impediment påträffades ett 0.3 m tjockt kulturlager. Keramik, obrända och brända ben, obrända tänder, bränd lera, harts, skärvsten och kolfragment påträffades vid schaktning. En del av kulturlagret blev senare föremål för en arkeologisk undersökning.
75 m NO om gravfältet, nedanför ett brant bergsparti, påträffades ett 0.3-0.35 m tjockt kulturlager. Fynd av bränd lera, keramik, kvartskärna och kvartsavslag samt kolfragment och skärvsten kan indikera ett boplatsläge. En elkabel lades i anslutning till kulturlagrets yta. Fynd av keramik från äldre järnålder och bronsålder påträffades.
Västra Husby 15:1 är ett gravfält med 15 runda stensättningar. En hålväg löper i NÖ-riktning över gravfältet, ned mot Lillån och det gamla brofästet (gammalt vadställe?). Inom det nya vägområdet undersöktes och dokumenterades hålvägen.
55 m SV om Västra Husby 100:1, en vall, påträffades två mycket skadade stensättningar N om den gamla vägens dikeskant. Fynd av keramik från romersk järnålder gjordes vid förundersökningen. Gravarna blev senare föremål för en arkeologisk undersökning.
Vid schaktning för nytt brofäste direkt V om Lillån påträffades ett flätverk av ris och grenar samt stockar i anslutning till en 2 m bred och 0.5 m hög vallkonstruktion av sten (0.2-0.4 m i diameter) och jord. Vallen som löper parallellt med Lillån var synlig i två elkabelschakt 15 och 150 m längre norrut. Inom området för det nya brofästet undersöktes och dokumenterades flätverket och vallen.
Västra Husby 6:1 är ett gravfält med två högar och 29 runda stensättningar. 95 m Ö om Lillan, direkt V om gravfältet, påträffades ett 0.1 m tjockt kulturlager vid boningshuset på tomten Prästgården 3:3. Fynd av keramik från bronsålder och äldre järnålder påträffades. Det är dock osäkert om kulturlagret kan dateras utifrån keramiken. En elkabel lades i anslutning till kulturlagrets yta.

		3955		Broby, Prästgården		220-11049-93		6585/93		UV Linköping		Maria Peterson, Petra Nordin		1993		930907-931116		särskild undersökning		boplats, hålväg, grav, hägnad		true		tidigneolitikum, järnålder, senmedeltid		keramik, kvarts, flinta, bränt ben, obränt ben, pärla, järnföremål		Med anledning av en ombyggnad av väg, anläggandet av en ny bro och grävningar för el och telekablar utfördes en slutundersökning.
En äldsta datering till senneolitikum kunde konstateras i ett av schakten där kulturlager fanns, Västra Husby 241:1. I övrigt finns sedan tidigare endast ett lösfynd i form av en trindyxa som tyder på bosättning under denna period. Under förromersk/äldre romersk järnålder tycks en kraftig expansion av bosättning ske i området. Ett flertal schakt som undersöktes visade spår av boplatslämningar, där fynd och hustyper tyder på en datering till denna period, Västra Husby 240:1 och intill Västra Husby 6:1. Under samma skede anläggs även vadet över Lillan, Västra Husby 244:1, och förmodligen också hålvägen, Västra Husby 242:1 och vallanläggningen Götavirke. Vallen har vid en tidigare undersökning daterats till förromersk/äldre romersk järnålder.
Ett par brandgravar, som inte gått att datera, undersöktes väster om vallen, Västra Husby 243:1. Ytterligare en stensättning med brandlager kunde dateras till ca 600 e.Kr, medan en skelettgrav daterades till 690-880 e.Kr. Graven, möjligen en tidig kristen grav, kan vara lagd på det gamla ättegravfältet på grund av att en kyrkogård saknades då de första kristna gravlagdes.
Datering: 
Kulturlager-4000 f.Kr-3950 f.Kr-(Beta 70703)
Hålväg-1435-1515 e.Kr-(Beta 70702)
Skelettgrav-690-880 e.Kr-(Ua 8556)
risbädd (vad)-30 f.Kr-130 e.Kr-(Ua 8555)

		3956		Bäckeby, Söderköping, Västra Husby, Björstad		220-1198-96		421-1408-1996		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1996		960520-960521		arkeologisk förundersökning		boplats		true		vikingatid				Med anledning av planerad omläggning av väg utfördes en förundersökning.
Målsättningen vid förundersökningen var att konstatera boplatslämningarnas utbredning inom vägområdet vid Obj I. Vid Obj VI var målsättningen att konstatera kulturlagrets utbredning och karaktär inom vägområdet.
Totalt undersöktes ca 290 m2.
Vid Obj I, ca 300 m söder om V. Husby prästgård, kunde konstateras att de boplatslämningar i form av mörkfärgningar och härdar som hittats vid utredningen låg i södra kanten av den nya sträckningen av väg 210. Inom vägområdet mot norr fanns inga boplatslämningar. Förmodligen fortsätter i stället boplatsen söder ut, utanför själva vägområdet.
Vid Obj. VI ca 250 m norr om Björstad gård och bytomt hittades vid utredningen ett kulturlager ca 0,2 m tjockt som genom keramik antyder en datering till vikingatid. Vid utredningen drogs schakt norr om den befintliga vägen. Vid förundersökningen drogs två stycken parallella schakt längs den nya vägsträckan. Här kunde konstateras att lagret fortsatte längs med vägsträckan till en längd av ca 60 m. Lagret bestod av grå styv lera med inblandning av kol och enstaka bränd lera. Ca 15 m Ö om kulturlagret fanns i det södra schaktet en stenrad mot bottenleran. Förmodligen var detta rester efter en stensträng. För övrigt hittades inga anläggningar. Kulturlagret utgör sannolikt en åkeryta tillhörande en intilliggande boplats.

		3957		Norrbo mfl		220-11555-93		421-3384-1996		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996		960708-960719		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, grav, torp		true						Med anledning av rätning av väg utfördes en utredning.
Inom området finns fem nummer registrerade sen tidigare i Fornminnesregistret. Det är en gårdstomt, en milstolpe, en torplämning, en plats för ett tegelbruk och en avrättningsplats. I områdets södra del finns två av Länsstyrelsens kulturhistoriska miljöer, K15 V Husby - Hylinge och Kl8 Lilla Snöveltorp - Norrbo. Dessutom utgör Göta kanal en riksintressant kulturmiljö (9d).
Vid specialinventeringen påträffades tre gravar, två högar och en stensättning vid Norrbo. Dessutom registrerades Norrbys gamla gårdstomt. Tre platser för torp med 1700-talsbelägg markerades samt ett boplatsläge norr om Snöveltorps gårdstomt.

		3958		Ängsbacken		220-10985-96		712/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		961115-961115		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		äldre järnålder				Med anledning av framdragning av ny telefonledning och uppsättandet av nya telestolpar utfördes en arkeologisk kontroll.

Två stolpar planerades uppsättas. Stolparna skulle stå i och omedelbart utanför ett gravfält. Vid den arkeologiska kontrollen visade det sig att stolpen inom fornlämningen skulle hamna i del av en rund stensättning. Vid undersökning av området med geologkäpp kändes flera möjliga stenpackningar vilka var övertorvade. Då ett så litet ingrepp som möjligt skulle göras i fornlämningen och då det inte förelåg några hinder för Telia, ändrades ledningssträckningen något. På så sätt behövdes enbart en stolpe uppsättas, vilken hamnade på en bergklack utanför fornlämningsområdet.

		3959		Väg 210		220-11230-96		421-1370-1997		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1997		970409-970409		arkeologisk efterundersökning		stensträng		true						Med anledning av skador på en stensträng i samband med byggande av väg 210 utfördes en arkeologisk efterundersökning dels för att ta reda på omfattningen av skadorna, dels för att om möjligt datera stensträngen.
Vid efterundersökningen kunde konstateras att delar av stensträngen i västra delen var bortschaktade vid byggandet av vägen. En husgrund som registrerats vid utredning etapp 1 (Dnr 6585/93), var helt förstörd av vägbygget. En mindre yta på ca 20 m2 upptogs på en oskadad del av stensträngen, för att se hur denna var uppbyggd samt för att datera denna. Den del av stensträngen som undersöktes låg i kraftigt sluttande terräng och var till stora delar raserad. Kolprov togs under en av stenarna som sannolikt haft ett ursprungligt läge och inte rasat ut från stensträngen. Kolprovet är ännu inte analyserat.

		3960		Norrbo, Västra Husby		220-11127-98		658/98		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990219-990219		särskild utredning		boplats, grav?		true		äldre järnålder, neolitikum				Med anledning av golfbana utförde en arkeologisk utredning, etapp.
Den arkeologiska utredningens första etapp bestod av kart- och arkivstudier följt av en specialinventering i fält av aktuellt område och dess närområden. Det undersökta området utgörs till största del av uppodlad åkermark som bryts av skogbevuxna bergshöjder. Undersökningsområdet begränsas i norr och öster av Göta kanal, i väster av väg 799 och i söder av Västra Husby prästgård, fastighet Västra Husby 3:1.
Inom området finns fyra sedan tidigare i Fornlämningsregistret registrerade fornlämningar. Dessa är Västra Husby 22:1-4 (4 runda stensättningar), Västra Husby 23:1-2 (1 rund stensättning och stensträngssystem), Västra Husby 24:1 (1 rund stensättning) och Västra Husby 203:1 (stensträngssystem). Inom området finns även tre av Länsstyrelsen utvärderade kulturhistoriska miljöer. Dessa är i öster K19 Klämman, i nordväst K18 Lilla Snövelstorp-Norrbo och i väst-sydväst K15 V. Husby-Hylinge (Natur Kultur 1983). Vidare utgör Göta kanal en riksintressant kulturmiljö (nr 9d) och Västra Husby (nr 65) utgör också en "kulturmiljö av riksintresse" (Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige 1990).
Vid specialinventeringen påträffades tre möjliga boplatslägen i anslutning till de registrerade fornlämningarna i områdets östra del (Objekten 1-3) samt läget för den i dag försvunna Lillån (Objekt 4) och ett område med kolförekomst (Objekt 5). Utöver detta påträffades spår efter minst en överplöjd grav strax utanför den sydöstra delen av utredningsområdet (ÖLM 4). Vidare har under de senaste åren ett flertal stenyxor påträffats söder om utredningsområdet (ÖLM 1-2) En av dessa fyndplatser utgörs troligen av en stenåldersboplats (ÖLM 3). Objekten inom utredningsområdet bör bevakas inför en eventuell golfbanebyggnation.

		3961		Gädderstad		220-7201-98		473/98		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990614-990614		särskild utredning				true						Med anledning av golfbana utfördes en arkeologisk utredning.

Invid golfbaneområdets ursprungliga östra kant ligger en för Sverige unik vallanläggning, kallad Tvärdalavallen. Sedermera har golfbaneområdet ändrats och dess nya läge ligger ca 450 meter väster om vallanläggningen. Det nu aktuella golfbaneområdet har tidigare varit planterad med energiskog.
Sökschaktning utfördes på samtliga områden där markarbete i samband med anläggandet av golfbanan planeras.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3962		Tyskeryd		220-6823-91		3831/91		RAÄ		Bengt Elfstrand		1991		910902-910905		särskild utredning		gravfält		true		stenålder, bronsålder		metkrok i ben, obränt människoben, bränt ben, kvarts		Med anledning av planerad klosteranläggning utfördes en utredning.

Området utgöres av fyra hektar åkermark, belägen på en platå, på Ombergs östra sluttningar, med vidsträckt utsikt över Tåkern. Inom ett 60 m stort sandområde, direkt under plöjskiktet kom tre omarkerade skelettgravar. I en av gravarna låg tre skelett skavfötters i nord-sydlig riktning, i utsträckt läge, varav en av dem hade en metkrok av ben intill sidan.
Väster om detta område ligger en stenpackning med enstaka brända ben ovanpå, tillsammans med ett kvartsavslag. Detta torde vara packningen på en överplöjd grav. I övrigt kom en stenrad, två sotfläckar och en härdbotten.
Skelettgravarna torde härstamma från yngre stenålder och stenpackningen med brända ben tidigast från bronsåldern. Inga anläggningar är undersökta. Schakten lades igen efter utredningen.

		3963		Charlottenborg		220-7561-97		421-4713-1997		UV Linköping		Mats Larsson		1997		970905-970905		särskild utredning				true						Med anledning av planerad bevattningsdamm utfördes en arkeologisk utredning i form av provschakt.

Inom, och i anslutning till, området hade i samband med inventeringsarbete påträffat kvartsavslg som skulle kunna indikera närvaron av en stenåldersboplats påträffats. Det topografiska läget på en sluttning, lättare jord och närheten till en tidigare våtmark stödde detta antagande. Inget av arkeologiskt intresse påträffades dock i något av de 10 schakt som drogs inom området.

		3964		Tyskeryd		220-7208-95		421-5248-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1995		951106-951106		särskild utredning				true						Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning.

Den aktuella sträckan var ca 1500 m lång. Inga kända fornlämningar berördes men i anslutning till utredningsområdet finns fornlämningar i form av högar och lösfynd. I samband med besiktning av området iakttogs några topografiskt sett lämpliga boplatsområden längs sträckningen Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3965		Tyskeryd		220-11472-95		421-5703-1995		UV Linköping		Mats Larsson		1995		951114-951114		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av klosterbygge utfördes en förundersökning.
Förundersökning gjordes av tidigare ej kända fornlämningar inom ett tidigare undersökt område. Under 1991 utredningsgrävdes ett större område som var tänkt som plats för ett klosterbygge. I samband härmed påträffades vad som sannolikt är neolitiska gravar. Dessutom påträffade brandgravar samt boplatslämningar. I samband med en besiktning hösten 1995 av ett intilliggande område iakttogs ett antal mörkfärgning som bedömdes vara härdrester samt ett par större stensamlingar som bedömdes kunna vara gravar. Hela den tänkta tomten var vid detta tillfälle matjordsavbanad. Då dessa lämningar ej hade iakttagits i samband med utredningen beslutades att en förundersökning skulle ske. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Samtliga nio härdrester snittades för hand. Det visade sig att endast själva härdbottnen fanns kvar. De tidigare iakttagna stensamlingarna visade sig att vara recenta nedgrävningar. Inga fynd påträffades. Några ytterligare arkeologiska insatser kan inte bedömas som nödvändiga.

		3966		Charlottenborg, Väversunda mfl		220-11479-97		421-402-1998		UV Öst		Peter Zetterlund		1998		981026-981110		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält, källa, härd, grav, färdväg, grop, bytomt/gårdstomt		true				obränt djurben, keramik (Yngre rödgods), kritpipskaft		Med anledning av elkabel utfördes en utredning och förundersökning.
En ca 1,5 km lång sträcka berördes. Området domineras helt av åkermark med mindre uppskjutande impediment. Fornlämningarna är många i området både från förhistorisk tid och medeltid. En mängd lösfynd av flintyxor visar på bosättningar under neolitisk tid och vid specialinventeringen inför omdragningen av Riksväg 50 påvisades en rad möjliga boplatsområden vilka indikerar bosättningar både från brons- och järnålder. Från äldre järnålder finns stensättningar och resta stenar. Andra begravningsplatser antyder en kontinuitet som t ex Väversunda kyrka vilken har sitt ursprung i 1100-tal och antas ha föregåtts av en äldre stavkyrka.
Utredningar
Väversunda 10:1
Eventuellt gravfält. Skelettgravar orienterade i nord-sydlig riktning påträffades ca 30 m öster om gravfältet på krönet av en sandig höjdsträckning. En brandgrav hittades ytterligare ca 50 m österut där den smala höjden avtog och övergick i plöjd åker.
Väversunda 11:1
Hälsokälla. I åkermarken invid källan påträffades en härd av förhistorisk karaktär.
Obj V
Förmodat boplatsläge. Här påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Förundersökningar
Väversunda 7:1-2
Gravgrupp. Här påträffades i plöjd åker ett äldre dräneringsdike vilket innehöll skärvig sten samt sot och kol, eventuell rest av en bortodlad grav.
UV 1
Boplatsområde. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
UV 3
Bytomt för Väversunda. Utmed bytomtens västra gräns och i dess sydvästra del påträffades delar av en stenlagd väg vilken till synes ledde fram till kyrkan. Yngre rödgods och kritpipskaft påträffades ovan på vägbeläggningen. En större grop med obrända ben påträffades ca 80 m nordväst om kyrkan. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		3967		Fågelsta, Lårstad, Nyckelby		220-9230-96		421-430-1997		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1997		970827-970829		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid, odaterat		keramik (yngre rödgods, porslin)		Med anledning av överföringsledning för renvatten utfördes en förundersökning.
I Nyckelby grävdes sex stycken schakt. Schakten löper i västra kanten av en gårdstomt som finns markerad på den äldsta kartan över byn. I området hittades två parallella stensatta diken, vilka troligen är vägdiken till en tidigare väg som enligt uppgift på plats har lett in till Krongarden. Söder därom fanns ett igenfyllt vattenhål. Av fynden att döma, yngre rödgods med pålagd vitlerdekor och porslinsfat bör vattenhålet inte vara senare än 1700 eller 1800-tal. Inga ytterligare åtgärder behöver därför göras i området.
I Lårstad var de endast ett mindre parti i den norra delen av bytomten som berördes av vattenledningen. Området är på den äldsta kartan markerat som grästomter. Ett schakt på ca 20 m drogs i denna del. Inget av arkeologiskt intresse påträffades, varför området kan lämnas utan ytterligare åtgärder.
I Fågelstad berörde vattenledningen två stycken tomter, som enligt den äldsta kartan över byn varit bebygda. I den norra delen hittades en sotfläck, A1, i ett av schakten, i den södra delen fanns en recent grop, två stolphål tillhörande en tidigare luftledning som enligt uppgift stått på platsen, ett stensatt dräneringsdike och ett odlingsröse. Samtliga anläggningar i den södra delen bedömdes vara recenta. Endast en anläggning, sotfläcken A1, kan möjligen vara förhistorisk. Eftersom anläggningen hade en så diffus karaktär och att inga andra anläggningar hittades som kan tyda på en förhistorisk boplats, bedömdes att området kan lämnas utan ytterligare åtgärd.

		3968		Södra Freberga		220-3084-98, 220-6906-96		421-2781-1998		UV Öst		Pia Nilsson		1998		980428-980428		särskild utredning		torp, stensträng		true		odaterat				Med anledning av dubbelspår utfördes en utredning, etapp 2.
Inom fastigheten Södra Freberga berördes två möjliga fornlämningar: Västra Stenby
40:2, 40:3, två platser för torp enligt 1792-94 års karta, samt Västra Stenby 93:1, gravfält, uppgift om.
Båda platserna utgjorde även goda lägen med tanke på äldre boplatser. Resultatet från den arkeologiska utredningen etapp 2, är följande:
Västra Stenby 40:2, 40:3: Inga förhistoriska lämningar kunde iakttagas. Marken var kraftigt störd av sentida nedgrävningar.
Västra Stenby 93:2: En stensträng konstaterades. Strängen utgör en fornlämning och bör förundersökas.

		3969		Vånga		muntligt		581/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		950424-950424		byggnadsarkeologisk undersökning		kapell		true		senmedeltid				Med anledning av renovering och omputsning av Grensholms kapell utfördes en begränsad byggnadsarkeologisk dokumentation av partiet runt entré och utvändig trappa på kapellets V fasad.
Vid dokumentationen kunde konstateras att byggnaden tidigare haft en enkel fritrappa trappa istället för som i dag en dubbel fritrappa. Två källargluggar påträffades bakom den senare trappan.

		3970		Sunkerstad		220-12536-94		217/94		Norrköpings stadsmuseum		Annika Toll		1995		?-950606		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning.
På två ställen längs schaktet finns gravar, en hög respektive en kvadratisk stensättning. Syftet med undersökningen var att konstatera om dolda gravar fanns på platsen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3971		Grensholm, Torlunda, Fridhem, Framnäs mfl		220-8248-96				Norrköpings stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996, 1997		961004-970313		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		plats med tradition		true						Med anledning av nybyggnad och rasering av luftledning samt viss kabelschaktning utfördes en utredning och förundersökning.

Vid fornlämning 218:1, Galgbänken, flyttas en stolpe 10 meter öster ut. Luftledningen mellan Galgbänken och Fridhem får ny sträckning via vägen och berör ej fornlämningen.
Ett antal provgropar togs upp, dels i de planerade kabelsträckningarna, dels vid de platser för nya luftledningsstolpar som bedömdes intressanta ta ur fornlämningsynpunkt. Inga indikationer på förhistoriska aktiviteter kunde iakttagas i provgroparna. Rasering av stolpar sker utan att beröra fornlämningar.

		3972		Röja		220-6833-97		473/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		971125-971127		arkeologisk förundersökning		hyttområde		true				slagg		Med anledning av elkablar utfördes en arkeologisk förundersökning.
Hyttmiljön omfattar en rund masugnsruin en slaggförekomst och två slaggvarpar, belägna på alla fyra sidor om en vägkorsning. Strax söder och väster om masugnsruinen rinner Hyttbäcken och rester av kraftiga stenfördämningar vid Kolfallet i denna bäck kompletterar hyttmiljön men är ej registrerade i fornminnesinventeringen.
För att undvika skador på hyttmiljön lades elschaktet i vägkanten. Detta innebar dock fortfarande att en av slagghögarna kom att beröras direkt av schaktningen. Vid undersökningen gjordes en schaktövervakning av två sträckor, dels en 40 m lång sträckning i västra utkanten av slaggvarpen, anl 1. Dels en schaktövervakning direkt norr om masugnsruinen, anl 3. I det första schaktet påträffades slagg ned till 0,5 m nivå varefter sand tog vid. Slaggprover togs i schaktbotten. I det andra schaktet påträffades endast rivningsmassor efter masugnen, däremot ingen slagg.
Eftersom dokumentation av hyttmiljön saknas upprättades en översiktsplan i skala 1:100 på vilken schakten lades in. Området återställdes efter arbetet.

		3973		RV 50		220-12696-92		944/93		UV Mitt		Mats Larsson		1993		930505-950510-950512		särskild utredning		boplats		true		neolitikum		keramik		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en arkeologisk utredning i form av inventering, arkivstudier och schaktgrävning.
Vid inventering fastställdes fyra lämpliga boplatslägen inom vilka schakt drogs. Enbart inom ett av områdena påträffades boplatslämningar av otydligt slag. En keramikskärva påträffades i en anläggning. Sannolikt neolitikum. Inom detta område bör en förundersökning utföras för att fastställa utbredning, karaktär och datering av boplatslämningarna.

		3974		Nedra Lid		220-5932-97		421-4906-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970923-970924		arkeologisk förundersökning		boplats		false		neolitikum		kvarts, flinta		Med anledning av ersättning av högspänningsledning med jordkabel utfördes en utredning.
Fornlämningsbilden domineras av torplämningar och förekomsten av hällkistor. Endast ett fåtal boplatser är registrerade men ett flertal lösfynd av yxor kan representera både boplatser och gravar från stenåldern. Vid besiktning inför ombyggnaden iakttogs en mängd kvartsavslag och enstaka skärviga stenar i och i anslutning till en potatisåker vid Näs. Förekomsten var så pass riklig att det bedömdes vara en stenåldersboplats. Höjden över havet är 95 m och marktypen utgörs av sand.
Vid förundersökningen öppnades två schakt om sammanlagt 190 m. Inom det högst belägna partiet påträffades 6 anläggningar såsom gropar, mörkfärgningar och en stor härd. I anläggningarna men främst i matjorden, som bitvis sållades, fanns avslag och spån av kvarts och flinta. Inom undersökningsområdet insamlades dessutom fynd i åkerns yta. Även här påträffades både flinta och kvarts, varav ett fynd utgjordes av en liten kvartsskrapa. Boplatsen kan preliminärt dateras till stenåldern. Kol insamlades i ett par av anläggningarna som genom C14-analys kan komma att ge en närmare datering.

		3975		Värna kyrka		220-3588-91		248/91		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1991		910701-910705		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		false		senmedeltid, nyare tid		människoben		Med anledning av fuktskador på Värna kyrka utfördes schaktningar för dränering runt kyrkan.
Vid denna påträffades antydningar om flera byggnadsetapper i grundmurarna. Möjligen har spår av den äldsta kyrkan från 1300-talet påträffats. Den nuvarande kyrkan är daterad till ca 1500 och är ombyggd på 1700-talet. Skelettgravar påträffades O om kyrkan.

		3976		Vikingstad		220-8338-96		421-5783-1996		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1996		961022-961029		arkeologisk förundersökning		boplats, fossil åker		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Området ligger i ett svagt böljande åkerlandskap med ett fatal impediment. Jorden består mestadels av varvig lera. Nordväst om området finns registrerade gravar. Förundersökningens resultat visar att ett område tagits i bruk under yngre bronsåldern. Vid tiden för förromersk järnålder har ytterligare två boplatsområden tillkommit.
Obj V har först tagits i bruk. Rester efter ett hus påträffades. Obj VI och VIII togs sedan i bruk under förromersk järnålder. Även inom dessa områden påträffades rester efter hus.
Inom Obj VI har även lämningar som tyder på åkerbruk hittats. Flera härdar på rad, överplöjda röjningsrösen samt ett kulturpåverkat lager tyder på detta.
Inom Obj VII påträffades inga lämningar vid förundersökningen.

		3977		Kroksmåla		220-99-98		421-3283-1998		UV Linköping		Lars Z Larsson		1998		980910-980910		särskild utredning		grav, boplats		true						Med anledning av avstyckning av fritidstomter utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Utredningen inleddes med kart- och arkivstudier som följdes av en specialinventering i fält. Före utredningen var endast en boplats registrerad (Västra Ryd 57:1) på en badplats vid sjön Västra Lagern samt en rest sten (Västra Ryd 33:1) i norra kanten av utredningsområdet. Utredningen resulterade i att ytterligare en strandbunden boplats (UV 1) påträffades.

		5001		Sjögestad, Vikingstad		431-19019-02		421-3790-2002		UV Öst		Katarina Österström		2003		031104-031104		särskild utredning		boplats, väg		true		odaterat				Med anledning av GC-väg utfördes en utredning, etapp 2.

23 schakt på sammanlagt ca 300 löpmeter togs upp längs den 600 m långa sträckan. Den östra delen av undersökningsområdet ligger på den norra sidan av väg 636 (gamla E4:an). Här förlades 13 av sökschakten (Område 1). Resterande tio schakt förlades söder och öster om samma väg (Område 2).
Område 1
Centralt inom område 1 fanns en svag förhöjning i topografin ca 50x50 m stort. Koncentrerat på den svaga förhöjningen påträffades ett område med tre härdar och flera stolphål samt ett par gropar. Området med boplatsindikerande anläggningar avgränsades mot öster och väster samt mot söder där vägområdet vidtog. Troligen fortsätter området och följer höjdsträckningen norrut. I den östra delen av område 1 påträffades även en sotig nedgrävning i ett av schakten. Undergrunden bestod av lera. På höjdsträckningen bestod undergrunden av lerig silt med inslag av moränsten.

Område 2
Intill vägbanken, ca 60 m söder om järnvägen, på område 2 återfanns en stenpackning. Stenpackningen löper i SO-NV riktning och är ca 4 meter bred och smalnar av mot SO. Stenarna är ca 0,2-0,5 m stora och rundade. Centralt i packningen är stenstorleken av mindre storlek, ca 0,15-0,2 m stora, och tätt lagda. Vid utredningen frilades ca nio meter av stenpackningen, vilken inte är begränsad åt NV. Stenpackningen kan utgöra en rest av den gamla landsvägen som på en lantmäterikarta från 1772 omnämns som "gamla landsvägen". I ett schakt ca tio meter nordväst om Stenpackningen återfanns rester av slanor i övergången mellan matjorden och den underliggande leran. Kanske utgör även de rester av den gamla landsvägen.
Den västra delen av område 2 var ganska skadat av olika markingrepp. Dels av den gamla sträckningen av väg 636, dels av aktiviteter som härrör från järnvägsbygget.

		5002		Sjögestad		431-12739-03		421-2666-2003		UV Öst		Pia Nilsson		2003		031003-031021		särskild utredning		torp, boplats?		true						Med anledning av detaljplan utfördes en utredning etapp 1.

Det cirka 200 000 m2 stora aktuella utredningsområdet gränsar i sin östra kant (sammanfaller delvis) till ett tidigare utrett område (Nilsson 2001). Efter genomförd utredning har två områden avgränsats, inom vilka fortsatta arkeologiska åtgärder föreslås.
Ett boplatsläge, cirka 200x20-100 m (Ö-V) stort har avgränsats i utredningsområdets södra kant. Området bedöms kunna innehålla lämningar efter aktiviteter som dels kan vara kopplade till de två näraliggande (söder om utredningsområdet) stensättningarna Vreta Kloster 58:1 och 121:1, dels från stenåldern (bra geologi och topografi, höjd över havet: 75 m). Här föreslås en arkeologisk utredning, etapp 2, med sökschaktsgrävning.
En välbevarad torplämning, Sjögestadlund, ligger i utredningsområdets västra gräns, med sin huvudsakliga utbredning väster om utredningsområdet. Torpet är nu rivet, men grunden är tydlig. Används nu som timmerupplag. Kring torpets inägomark finns en ännu tydlig stenmur (se karta). Torpet finns med på konceptkartan till Häradskartan år 1870. Sannolikt överensstämmer läget även med torpmarkering på Storskifteskartan från år 1798-1800. Torplämningen föreslås undantas från exploateringen. Om detta inte är möjligt föreslås fortsatta arkeologiska insatser med t ex fördjupade kartstudier och kartering.

		5003		Snipvägen, Kungsbro		431-18625-03		422-3669-2003		UV Öst		Katarina Österström		2003		031205-031205		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av ny el-servis utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Det aktuella schaktet var ca 50 cm brett och ca 65 cm djupt. Halva delen av schaktsträckningen var förlagd i en tidigare schaktdragning. Den andra halvan drogs genom en befintlig väg. Inget av arkeologiskt intresse iakttogs.

		5004		Södra Freberga		431-21858-03		422-4714-2003		UV Öst		Bengt Elfstrand		2004		040119-040119		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		tegel, porslin, glas, obränt ben		Med anledning av nedläggning av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning form av antikvarisk kontroll.

Ca 110 m kontrollerades väster om den gamla huvudvägen mellan Vadstena och Motala. Bytomten omnämns första gången år 1361, men är troligtvis äldre. Elledningen drogs från en transformatorstation som står mitt i bytomten och utmed en gammal körväg som finns med på lantmäterikartorna från 1728 och 1794. Vid kontrollen kunde det konstateras att lagren var kraftigt omrörda på grund av sentida aktiviteter, som vattenledning, för ekonomibyggnader till ett brännvinsbränneri, brunnar, dräneringsrör, stolpstag mm. Det omrörda lagret är 0,30-0,50 m tjockt och vilade på sand-mo. I lagret förekom enstaka tegelflis, porslin, glas, obrända ben mm. Det observerade materialet var av sentida karaktär.

		5005		Vreta Kloster		431-21013-03		421-701-2004		UV Öst		Christina Helander		2004		040330-040330		särskild utredning				true						Med anledning av kompostanläggning utfördes en utredning, etapp 2.

Exploateringsområdet riskerade att beröra förhistorisk och/eller medeltida klosternära bebyggelse eller aktiviteter. Ingen lagskyddad fornlämning kommer att beröras av exploateringsföretaget.

		5006		Vikingstad, Klovsten		431-21258-03		651/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2004		040402, 040611		särskild utredning		grav?		true						Med anledning av planerad ombyggnation av elnätet utfördes en utredning.
Utredningens etapp 1 innefattade besiktning i fält samt kart- och arkivgenomgång. I samband med besiktningen flyttades 100 m av den planerade kabelsträckningen från åkermark till vägbank. Den först föreslagna sträckningen ansågs känslig ur fornlämningssynpunkt.
Utredningens etapp 2 innefattade sökschaktsgrävning med maskin längs delsträcka 2. Västra halvan av den ursprungliga kabelsträckningen på delsträcka 2 var tänkt att följa en liten platå. Platån fortsätter att höja sig svagt åt norr varvid den utgör grund för ett lövträdsbevuxet impediment. Tio sökschakt togs upp längs delsträcka 2; inget av arkeologiskt intresse påträffades. Kabelsträckningen flyttades ändå i en svag båge ca 25 m söderut från platån. Flyttningen gjordes p g a att markägaren Karl-Erik Oscarsson, Klovsten uppgav att han vid jordbruksarbete på platån påträffat "sotfläckar, ibland med benskärvor". Det bör röra sig om antingen härdar eller brandgravar av förhistoriskt ursprung.
Under förutsättning att de rekommenderade korrigeringarna av kabelsträckningen utförs, anser ÖLM att inga hinder föreligger för det planerade arbetet.

		5007		Rydsnäs		431-255-04		32/04		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2004		040408-040408		särskild utredning		röjningsröseområde		true		odaterat				Med anledning av planerad villabebyggelse utfördes en arkeologisk utredning, etapp l.

Utredningsområdet omfattade drygt 8,1 ha och utgjordes i huvudsak av skogsmark.
I utredningsområdets södra halva påträffades två områden med fossil åkermark. Inom dessa områden finns uppskattningsvis ett 100- tal röjningsrösen, men inga avgränsbara åkerformer. Rösena är i huvudsak 3-4 m i diam, 0,2-0,4 m höga med 0,15-0,25 m st stenar. Områdena utgör skogsmark på såväl Häradskartan som en arealavmätning från år 1699 och är således av hög ålder. Båda områdena torde utgöra fast fornlämning (jfr RAÄ beslut 2002-12-17). Inom området finns även en ca 100 m l och 0,2-0,4 m h skalmur, vilken överensstämmer med en hägnad på 1699 års karta.

		5008		Luddingsbo		431-3132-04		181/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040415-040415		särskild utredning				true						Med anledning av planerad schaktning för elkabel, samt rasering av stolpar utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Den planerade kabelsträckningen samt den planerade raseringen av stolpar besiktigades i fält i april 2004. Schaktningen för elkabeln går till övervägande delen i väg eller vägslänt. ÖLM:s bedömning är att schaktningen för elkabel inte berör möjliga lägen för fornlämningar. Inte heller raseringen av stolpar berör några fornlämningar. Elkabeln kan därför anläggas som planerat.

		5009		kvarteret Arbetaren		431-21545-04		679/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040423-040423		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid		keramik (stengods, rödgods, yngre rödgods, fajans), porslin, kritpipa, ugnsfragment, slagg, tegel, kalkbruk, djurben, bränd lera		Med anledning av tillbyggnad av befintligt bostadshus utfördes en förundersöking.

På sikt planeras även en fristående förrådsbyggnad att eventuellt uppföras. Den planerade tillbyggnaden bedöms att beröra en markyta om ca 35 m2.
Inom den yta där en framtida förrådsbyggnad är tänkt kunde det konstateras att befintliga gjutna grundplattor upptar ca 75% av markytan. Den ena plattan utgör terrass till på tomten befintlig byggnad. Den andra plattan utgör grund till en förrådsbyggnad på grannfastigheten, vars östra fasad bildar tomtgräns. Fri schaktet för denna platta bedöms nå mellan 0,5 - 1,0 m in på här aktuell fastighet.
Ytan för den planerade tillbyggnaden utgörs för närvarande av trädgårdsmark. Inom denna valdes att handgräva en provruta om ca 1,5 m2. De översta 0,4 m utgörs av trädgårdsmylla samt ett bygg- eller raseringslager från 1800-talet. Därunder följer ett ca 0,4 m tjockt lager av gråbrun siltig sand. Detta är homogent med finfragmenterat innehåll av tegelkross, kalkbruk, träkol, djurben, bränd lera, enstaka stengods samt ett flertal skärvor yngre rödgods från 1700-talet. Lagret tolkas som ett odlingslager eller "utkantslager" med dåliga bevaringsförhållanden. Lagret vilar på den naturliga undergrunden vid en nivå av 0,8 m under befintlig markyta.
De dokumenterade kulturlagren bedöms ha fortsatt utbredning inom hela den yta som planeras bebyggas. En vidare arkeologisk undersökning av den planerade byggytan bedöms inte väsentligen tillföra vidare kunskap.

		5010		Kvarteret Hotellet		431-21075-03		652/03		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040512-040602		arkeologisk förundersökning		stadslager		true		medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för installation av fettavskiljare samt ledningsdragning av VA utfördes en antikvarisk kontroll.

Schaktningen för fettavskiljaren berörde en markyta om ca 13 m2 med ett djup av ner till 2,4 m. Två ledningsschakt om totalt ca 40 löpmeter och med ett djup av upp till ca 1,7 m grävdes därutöver inom fastigheten.
Den del av ledningsschaktet som löpte över nuvarande parkeringen visade sig vara utschaktad sedan tidigare och återfylld med sand/grus.
Inom ytan för fettavskiljaren utgjorde de översta 0,5 m av recent bärlager och asfalt. Därunder vidtog bevarade kulturlager och anläggningar, bl a i form av murrester. Dessa bedöms vara medeltida. Prov för 14C-analys samlades in. Den bevarade kulturlagertjockleken inom ytan uppgick till 1,3 m. Från denna yta grävdes ett ledningsschakt mot öst-sydöst som uppvisade en likartad lagerbild på en sträcka av ca 6 m. Därefter anslöt det till befintlig V A-brunn och schakt.
Generellt uppvisade kulturlagren en tendens till påbörjad uttorkning och där på följande nedbrytning. Detta till följd av övertäckningen med asfalt och bortledande av dagvatten inom fastigheten.

		5011		Lundby Backgård, Kvarteret Fotbollen mfl				421-4006-2004		Östergötlands länsmuseum		Pia Nilsson		2004		041209-041209		särskild utredning		bytomt/gårdstomt, boplats		true				kvarts		Med anledning av detaljplaner utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Områdena gällder utökning av kvarteret Fotbollen och Lundby Backgård, samt en fördjupad översiktsplan för nytt bostadsområde i Mantorp. Inom Skrukeby planeras ny bebyggelse i anslutning till Bergsgården.
Kvarteret Fotbollen
Utredningsområdet är cirka 100x80 m (Ö-V) stort, och utgörs av en gräsbeväxt norrsluttning med Vifolkavallen i söder och Kungsvägen i norr. Höjden över havet är cirka 120 meter. Området där Vifolkavallen med alla sina byggnader och planer ligger, utgör ett utmärkt läge med tanke på förhistoriska aktiviteter. Det aktuella utredningsområdet bedöms dock, pga topografiska förhållanden, inte innehålla lagskyddade fornlämningar. Södra delen av området har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning, etapp 1 (Helander, A. Rapport UV Öst 2001:11). Inga indikationer på fornlämning inom Kv Fotbollen skedde vid det tillfället. Riksantikvarieämbetet UV öst bedömer att den planerade exploateringen kan ske utan fortsatta arkeologiska åtgärder.
Lundby Backgård
Det närmast trekantiga, cirka 250x150 m (NV-SO) stora utredningsområdet är beläget på mellan 105 och 110 möh, och gränsar i sydväst till ett tidigare arkeologiskt utrett område (Nilsson, rapport UV Öst 2003:17, Westerlund, rapport UV Öst 2003:41). Med hänvisning till resultatet från dessa utredningar, samt att området berör platsen för Lundby Backgård, och enligt 1760 (akt 068-21:1, Storskifte Lundby nr 1-5) års karta även en ytterligare gård inom Lundby gamla bytomt, bedöms att området kan innehålla lagskyddade fornlämningar. Lundby har medeltida belägg, och byns läge finns på ett par kartor från 1700-talet. Den nordöstra delen av utredningsområdet förefaller urschaktat, så det är framför allt i områdets sydvästra del som bevarade kulturlager och eventuella anläggningar kan förväntas. Området som helhet är dock påverkat av senare tiders aktiviteter. Riksantikvarieämbetet UV Öst bedömer att den planerade exploateringen bör föregås av en arkeologisk utredning, etapp 2, med sökschakt och fördjupade kartstudier, för att avgöra om fornlämning berörs.
Olofstorp
Det cirka 950 x 650 - 850 m ((NV-SO) m stora utredningsområdet är beläget på 85-95 meters höjd över havet, strax sydost om Mantorps travbana, och omedelbart öst till sydost om bostadsområde, i söder gränsar området mot järnvägen, och i norr mot vägen mot Viby. Det är ett flackt område, till största delen bestående av åkermark, resten skog, både ung lövskog och ett parti uppvuxen barrskog. Vissa partier av åkermarken låg öppen, och gav därmed goda besiktningsförhållanden med tanke på fornlämningsindikerande fynd. Ett område närmast vägen i områdets nordvästra del har tidigare utretts arkeologiskt (Helander, A. Rapport UV öst 2001:11). Inga indikationer på fornlämningar noterades då inom Olofstorps utredningsområde. Efter genomförd utredning finns inga indikationer på att lagskyddade fornlämningar berörs av den planerade exploateringen och Riksantikvarieämbetet UV Öst bedömer att den planerade exploateringen kan ske utan fortsatta arkeologiska åtgärder.
Skrukeby
Utredningsområdet är 250-600x450-300 m (N-S) stort, och består av Berggårdens tomt, åkermark och ett par impediment. Berggården är en vid skiftet utflyttad gård från Skrukeby, tidigare kartor visar ingen bebyggelse här. Vi rör oss i en mycket fornlämningsrik trakt, och utredningsområdet gränsar i öster till en delvis undersökt fornlämning, Högby 89:1, boplats från stenåldern och järnåldern och järnåldersgrav. Fornlämningen är undersökt inom vägområdet, men bedöms sträcka sig över hela den höjd, varpå boplatsen ligger. Två områden bedöms innehålla lagskyddade fornlämningar.
Objekt 1 utgör kvarvarande del av, samt den topografiskt avgränsade fortsättningen på, den delvis undersökta förhistoriska boplatsen.
Objekt 2 utgörs av en flack höjdplatå kring impedimenten i den i övrigt tämligen leriga och låglänta åkermarken. På platsen iakttogs flera kvartsbitar, varav ett par föreföll bearbetade.
Riksantikvarieämbetet UV Öst bedömer att Objekt 1 bör föregås av en arkeologisk förundersökning inför en planerad exploatering, och Objekt 2 bör utredas med sökschaktsgrävning för att avgöra om fast fornlämning berörs eller ej. Inom resten av utredningsområdet bedöms att exploateringen kan ske utan fortsatta arkeologiska åtgärder.

		5012		Gällstad, Himna		431-5757-04		421-1435-2004		UV Öst		Johan Stenvall		2004		040927-041008		särskild utredning, arkeologisk förundersökning		boplats, hålväg		true		odaterat		kvarts		Med anledning av detaljplan för nya enbostadshus utfördes en arkeologisk utredning etapp 2 samt en förundersökning.
58 sökschakt togs upp inom fyra utvalda områden som bedömdes kunna innehålla omarkerade fornlämningar.
Vid utredningsområde 2, söder om Manstorp förlades schakten i sydsluttningen upp emot gården. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd kunde konstateras i något av schakten. Undergrund var ljus gulbrun lera.
Vid utredningsområde 1 förlades schakten i koncentration mot ett känt gravfältsområde. I två av schakten, alldeles nära gravfältet, påträffades tydliga anläggningar som var av järnålderskaraktär och äldre. Anläggningarna var delvis sönderplöjda. Dessutom påträffades ett antal osäkra anläggningar som sannolikt till största delen var sönderodlade. Undergrunden i de flesta schakten var ljus gulbrun lera. I några schakt fanns omväxlande grusig och stenig morän.
Vid utredningsområde 3 förlades schakten i västsluttningen mot ett känt stensträngsområde. Inga säkra anläggningar påträffades i något av schakten. Inte heller några konstruktioner, fynd eller kulturlager kunde iakttas. Undergrund var ljus gulbrun lera. I utkanten av detta utredningsområde höjer sig marken igen för att utgöra en liten höjd i åkerytan. 3 schakt togs upp över denna förhöjning. Cirka fyra anläggningar påträffades i schakten samt nedodlade boplatsrester alternativt kulturlagerrester. Undergrund var grusig och stenig morän.
Vid utredningsområde 4 förlades schakten på den svaga platån alldeles nedanför kända fornlämningar. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd påträffades i något av schakten. Undergrund var ljus gulbrun lera omväxlande med bitvis sand.
Hålvägen förundersöktes genom att två schakt togs upp rakt över vägen. Efter avtorvning grävdes hålvägen bitvis för hand. Inga fynd kunde konstateras, däremot mörka varviga lager mot botten som även innehöll kol. Kolprover har tagits i båda schakten som kommer att skickas på analys. Hålvägen dokumenterades i skrift, sektion och med digitalfoto.

		5013		Nykyrka, Börslyck		431-6200-04		262/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040727-040729		särskild utredning		färdväg, tjärdal, torp		true						Med anledning av planerad om- och nybyggnation av elnätet utfördes en arkeologisk utredning.

För merparten av sträckningarna byggs befintlig luftledning om, vilket innebär begränsade markingrepp i form av stolpbyten. På ett mindre antal sträckningar avser man att förlägga jordgrävd kabel.
Utredningens etapp 1 innefattade inventering i fält samt kart- och arkivgenomgång. Resultat av utredningen, etapp 1:
1. Ändrad schaktsträckning för jordgrävd kabel norr om Nykyrka. Den ursprungliga schaktningen var tänkt att gå i gammal vägbank, inklusive hålväg (Västra Ny 99:1). Vägen, som idag används som gångstråk, är belagd i kartmaterial från 1716 (Lantmäteriet 05VNY37). För att undvika åverkan på vägen grävs istället elkabeln ner i befintlig luftledningsgata.
2. Schaktgrävning för elkabel, Dansby. Potentiellt boplatsläge. Med tanke på att hällkistor samt lösfynd av bl a flinta är registrerade i Västra Ny socken kan inte lämningar från stenåldern uteslutas. Utredning, etapp 2 (sökschaktsgrävning) rekommenderas.
3. Schaktgrävning för elkabel, Bockfall. Gården Bockfall är skriftligt belagd från medeltiden, nämns första gången i dokument från år 1405 (www.sofi.se). Potentiellt boplatsläge. Lämningar från stenåldern kan inte uteslutas. Utredning, etapp 2 (sökschaktsgrävning) rekommenderas.
4. Trolig tjärdal, ej tidigare registrerad. Koordinater: x 6502676 y 1454911. Tjärdalen märktes ut med fornlämningsband. Sydligaste delen av fornlämningen är skadad av körväg i ledningsgata. Vid stolpbyte i ledningsgatan krävs försiktighet vid passagen av fornlämningen.
Försiktighet krävs också invid lämningarna av torpet Daltorpet (x 6500710 y 1452050), nordväst om Nykyrka. Torpet har dokumenterats av V Ny hembygdsförening. Den luftburna ledningen intill torpet ska raseras. För att undvika skador på möjliga lämningar under mark kapas stolparna som står på platsen.

Vid platsen för torpet Källedal Vesterby, nordväst om Nykyrka rekommenderas att jordkabeln läggs så långt åt söder som möjligt. Platsen för torpet är dokumenterad av V Ny hembygdsförening, men är störd av senare tiders schaktning för kommunens VA-ledningar.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse vid utredningen, etapp 1.
Efter utförd utredning etapp 1, rekommenderar således Östergötlands länsmuseum att en etapp 2, sökschaktsgrävning, utförs på två platser, Dansby och Bockfall, längs ledningssträckningen.

		5014		Storängsberget		431-3054-04		421-987-2004		UV Öst		Anna Molin		2004		040920-040920		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av borttagning av plankorsning utfördes en utredning, etapp 2.

Inom den aktuella undersökningsytans norra del påträffades en härd. I övrigt var området starkt påverkat av modernt jordbruk och inga ytterligare förhistoriska anläggningar påträffades.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder påträffades.

		5015		Bankeberg		431-403-04		421-219-2004		UV Öst		Anna Molin		2004		041007-041013		särskild utredning		grav?, boplats?		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		bränt ben		Med anledning av detaljplan utfördes en utredning etapp2.

Invid bergsimpedimentet påträffades nio sannolika flatmarksgravar, där merparten innehöll skärvsten samt kol och sot. Ett bränt ben påträffades i ytan på en av anläggningarna. Gravfältet fortsätter sannolikt även N och S om impedimentet. Ö om gravfältet påträffades ett grop- och härdområde, innehållandes fem anläggningar på upp mot 1,50 m i diameter. Området är sannolikt från samma tidsperiod som gravfältet. Övriga anläggningar på området var mycket diffusa.

		5016		Björkäng, Jarlborg		431-9945-04		422-2358-2004		UV Öst		Johan Stenvall		2004		040913-040914		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik, bränt ben		Med anledning av elkabel och rasering av luftledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Tre schakt togs upp om vardera cirka 10 m och med en bredd av cirka 0,8 m vid fastigheten Jarlsborg. Alla schakten innehöll anläggningar. Totalt påträffades 7 anläggningar. Efter samråd med Länsstyrelsen undersöktes tre av anläggningarna. Alla tre visade sig vara förhistoriska brandgravar. En av gravarna var markerad med en sten, cirka 0,4x0,5 m. I alla gravar påträffades både brända ben och keramik. De ej undersökta anläggningarna var av samma karaktär varför det är sannolikt att det inom tomtmarken på fastigheten Jarlsborg finns ett förhållandevis stort brandgravfält som ansluter runt den svaga förhöjningen mitt på tomten som utgörs av berg i dagen. När dessa tre smala schakt uppvisade en sådan anläggningstäthet föreslog både UV Öst och Länsstyrelsen att elkabeln skulle förläggas i infartsvägen till Jarlsborg och plöjas ned. Detta förslag accepterades av både markägaren och exploatören, övriga anläggningar ligger således orörda och schakten lades igen.
Vid Björkäng togs fem schakt upp om vardera cirka 25 m i den planerade kabelns sträckning. Kabeln ska förläggas cirka 70 m från Väderstad 63:1-2 (stensättningar) i flack åkermark. Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd kunde konstateras. UV Öst bedömde att elkabeln kan förläggas som planerat vid Björkäng.

		5017		Vallsberg		431-11914-04		421-2849-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2004		040922-041008		särskild utredning		boplats		true		senneolitikum, bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av industribebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.

Stora delar av området har varit använts för provkörning av jordbruksmaskiner och även om delar av området innehåller förhistoriska anläggningar, bedöms dessa som alltför förstörda för att motivera ytterligare arkeologisk åtgärd. I två delområden (här kallade Objekt 1 och 2) finns dock mer välbevarade lämningar vilka utgör fast fornlämning (Objekt 1 utgör norra begränsningen på Väderstad 168:1-2). Dessa utgörs av härdar, en ränna, fyndförande lagerrester samt fynd som ligger i anslutning till och i ett äldre våtmarksområde. I utredningsområdets södra del har en äldre bäck haft sitt lopp, och de förhistoriska aktiviteterna fokuseras kring denna.
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, föreslår att arkeologisk förundersökning genomförs i dessa två områden om dessa avses att omfattas av vidare exploatering. Ovanstående bedömning är ett förslag, som utgör ett av de underlag Länsstyrelsen har att ta ställning till vid en eventuell ansökan om exploatering.

		5018		Kungs Starby, RV 50		431-8265-04		423-1991-2004		UV Öst		Johan Westerlund		2004		040622-040702		särskild undersökning		byggnad, bytomt/gårdstomt		true		senmedeltid, nyare tid		tegel, spikar, kalkbruk, bränd lera, djurben		Med anledning av breddning och ombyggnation av RV 50 utfördes en arkeologisk slutundersökning.

Starby gamla bytomt har medeltida belägg. Undersökningen föregicks av en förundersökning under april månad 2004 då exploateringsområdet kunde konstateras innehålla bebyggelselämningar från efterreformatorisk tid.
Vid slutundersökningen grävdes området både för hand och med hjälp av grävmaskin. De bebyggelsestrukturer som påträffades under förundersökningen undersöktes delvis för hand för att om möjligt konstatera konstruktionsdetaljer, föremål och lagerföljd. Det vill säga även konstatera olika bebyggelsefaser. Det visade sig dock att undersökningsområdet var mycket förstört av sentida nedgravningar. Området genomkorsades av nedgrävningar för bredband, högspänningsledning, VA-ledning och både äldre och yngre dräneringar.
Bebyggelsen gick däremot att konstatera i minst två faser som hade efterreformatorisk datering. Sannolikt härrör denna bebyggelse från tiden 1600-1800 tal. Trots att stora delar av både planeringslager och utjämningslager grävdes för hand kunde ytterst få fynd konstateras. Fyndmaterialet utgörs av tegel, spikar, kalkbruk och djurben. Inget fynd indikerade någon äldre datering än 1600-tal utan snarare yngre.
Under dessa två bebyggelsefaser påträffades en äldre stenläggning som var lagd i upp till tre skift på en liten begränsad del in mot Starby gård. Även denna stenläggning var mycket fyndtom och innehöll endast djurben och lite tegelflis. Denna stenläggning anslöt i övrigt till ett planeringslager över i stort sett hela undersökningsområdet och innehöll bland annat senmedeltida hästskor. Denna stenläggning hör med andra ord till en äldre gårdsbebyggelse som sannolikt kan dateras senmedeltid. Dock kunde endast cirka 6-7 kvm av denna stenläggning undersökas varvid denna är något svårtolkad.

		5019		Kvarteret Novisen		431-194-04		421-503-2004		UV Öst		Johan Westerlund		2004		040715-040715		särskild utredning				true		nyare tid		tegel,  glas,  järnskrot		Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning etapp 2.

11 sökschakt togs upp med grävmaskin över undersökningsområdet. Anläggningar av sentida karaktär påträffades i fem av schakten. Anläggningarna bestod av stenskodda stolphål, stolphål, en lös och oregelbunden liten stenpackning och ett par diken som eventuellt kan vara rester av en sentida körväg.
På grund av områdets våtmarkskaraktär var delar av området mycket svårschaktat. Dessutom var områdets SV del och NO del delvis utfyllt och grundlagt efter senare års byggnationer i intilliggande kvarter. Därmed kunde inte hela exploateringsområdet undersökas.
Sammantaget verkar området ha varit förhållandevis obrukat under äldre tider. Anläggningarna som påträffades var av sentida datering och verkade snarast ha med områdets vattensjuka karaktär att göra. Till exempel kan stolphålen vara efter någon spångkonstruktion eller liknande.
Inga spår av det medeltida tegelbruket som ska finnas i närheten påträffades inom exploateringsområdet. Detta ligger sannolikt något mer NO om kv Novisen och där ligger idag två nybyggda servicehem.

		5020		Vadstena, Blomvalla		431-5870-04		265/04		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2004		040811-040811		särskild utredning				true						Med anledning av byggnation utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2.

Vid utredningen drogs nio schakt med grävmaskin. Schakten hade en varierande längd mellan 4-4,5 m, en bredd av ca l ,5 m och ett djup på 0,4-0,8 m.
Inom området fanns lämningar efter den fd handelsträdgården i form av flertalet kablar, bevattningsledningar och raseringsmassor innehållande framförallt glas och betong. Byggnadslämningarna fanns främst i områdets västra och norra delar. I den södra delen fanns ett ca 0,35-0,45 m tjockt matjordslager och under detta steril något sandig lera.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades i schakten.

		5021		Drottningmarken, Vadstena stad		431-2021-04		421-659-2004		UV Öst		Johan Stenvall		2004		040916-040920		särskild utredning				true		nyare tid, odaterat				Med anledning av bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.
OBS! Vid undersökningstillfället visade det sig att endast en del av området nu var aktuellt i en första etapp och att resterande del kan komma i en andra etapp inom en ej uttalad framtid. Området för den andra etappen var vid undersökningstillfället redan höstsådd varvid UV Öst ej hade möjlighet att undersöka denna.
19 schakt togs upp över exploateringsområdets östra del (kommunens etapp 1). Den andra delen undersöktes ej (se ovan). Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd kunde konstateras i något av schakten. Inte heller något kulturlager.

		5022		Kvarteret Cisternen		431-16126-04		619/03		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2004		041110-041111, 041115		särskild utredning		boplats		true				bränd lera (ugnsvägg?), bränt ben		Med anledning av dagvattenledning och fördröjningsdamm utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Området för utredningen utvidgades på önskemål från uppdragsgivaren till att innefatta hela tomten. Totalt togs 23 sökschakt upp. Schaktens bredd var ca 1,8 m och djupet var ca 0,3 m. I området påträffades ett antal härdar och mörkfärgningar. Anläggningarna var koncentrerade till ett höjdläge strax utanför den aktuella exploateringen.
Inom exploateringsområdet togs sex större schakt upp. Ytorna var sammanlagt ca 430 m2 stora. Totalt påträffades ett tiotal anläggningar. I plan var det mycket svårt att bedöma om de var av förhistorisk karaktär. Denna faktor i kombination med ärendets akuta karaktär medförde att en överenskommelse gjordes mellan Länsstyrelsen (Claréus 041111) och uppdragsgivaren att undersöka de påträffade lämningarna samt att uppdragsgivaren bekostar datering av fornlämningen. Totalt undersöktes 2 gropar, 8 stolphål och en härdbotten. Flertalet stolphål var dock mycket otydliga och ska räknas som osäkra. Lämningarna inom området för fördröjningsdammen och dräneringsledningen bedöms därför inte behöva några ytterligare arkeologiska undersökningar.

		5023		Veta		431-6202-04		422-1634-2004		UV Öst		Johan Westerlund		2004		040513-040601		arkeologisk förundersökning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik, bränd lera		Med anledning av villatomter utfördes en arkeologisk förundersökning.
15 schakt grävdes med varierande längd och bredd. Den totala schaktlängden uppgick till ungefär 650 m. Schakten förlades med utgångspunkt i utredningens schakt till ytor eller delar av området där fornlämning konstaterats. 4-5 längre schakt förlades så att de om möjligt skulle täcka upp flera möjliga boplatslägen och även eventuella lager ned mot den numera kulverterade bäcken som korsar området. Dessutom förlades schakt till ytor som bedömdes innehålla en lägre intensitet av anläggningar för att om möjligt hitta fornlämningsfria ytor.
Förundersökningen resulterade i mer än 50 dokumenterade anläggningar som var av varierande karaktär. Anläggningarna bestod av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Vissa anläggningar var mycket tydliga, både härdar och stolphål av järnålderskaraktär och andra anläggningar var mindre tydliga som blivit sönderodlade och var av äldre karaktär, kanske bronsålder. Fynd av keramik och bränd lera.
Dessutom dokumenterades nedodlade boplatslager i flera skikt i den gamla bäckravinen. Under dessa lager i sluttningen ned mot bäcken påträffades också vid ett par tillfällen härdar som var av järnålderskaraktär.
Till största delen kunde området konstateras innehålla boplatslämningar med en viss koncentration ned mot bäcken samt ett par mindre förhöjningar i området. På delar av de högsta partierna kunde fornlämningarna konstateras vara delvis sönderodlade men totalt sett verkar området vara ganska intakt. Det är endast området söder om bäcken, upp mot dagens allé som innehåller klart mindre fornlämningar.

		5024		Vreta klosterområde		431-7640-04		422-1715-2004		UV Öst		Magnus Rolöf		2004		040607-040607		arkeologisk förundersökning		kloster		true		nyare tid				Med anledning av grusgång, vattenledning och elkabel utfördes en förundersökning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5025		Kungsbro		431-9937-03		384/03		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		2004		040716-040716		arkeologisk förundersökning		boplats, grav?, fossil åker		true						Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk konstroll.
Ledningen var planerad att löpa från ett nyuppsatt elskåp intill bron över Motala ström, längs en äldre vägbank och fram till ett potatislager. Vägbanken består av sand som påförts den äldre odlingsyta där fornlämningar i form av gravar, boplatslämningar och odlingslämningar påträffats. Dess höjd över omgivande mark är 0,5 m vilket tillsammans med de ca 0,3 -0,5 m djupa äldre plogdjupet innebar att fornlämning inte skulle behöva beröras av arbetet.
Arbetet med ledningen kom inte att beröra fornlämning annat än på en begränsad sträcka framför ett uthus. Här påträffades två härdar. Då det kunde konstateras att ledingsdjupet ändå var tillräckligt täcktes härdarna över med sand och ledningen lades ovanpå.

		5026		Tuddarp		431-22865-03		422-6-2004		UV Öst		Anna Molin		2004		040511-040511		särskild utredning		boplats?		true		äldre järnålder?				Med anledning av golfbana utfördes en utredning etapp 2.

Området var hårt ansatt av sentida åkerbruk och endast ett fåtal förhistoriska anläggningar kunde konstateras.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder föreslås.

		5027		Södra Freberga		431-5751-04		422-1553-2004		UV Öst		Christina Helander		2004		040812-040903		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		plats med tradition, stensträng, boplats, grav?, fossil åker		true		mesolitikum, tidigneolitikum, nyare tid		flinta, kvarts, kvartsit		Med anledning av järnvägsbygge och flytt av kalkkärr utfördes förundersökningar och en slutundersökning.

Hela område 1 (SU), utom en liten bit i dess norra ände, slutundersöktes. I den nordligast undersökta delen påträffades agrara lämningar i form av en stensträng. Denna typ av fornlämning dateras vanligen till äldre järnålder. Stensträngen låg ovanpå ett ännu äldre odlingslager, som är svårt att datera. Stensträngen var orienterad i öst-västlig riktning. Det kunde konstateras att det vid ett senare tillfälle slängts upp odlingssten mot stensträngen för att röja ytterligare en yta. Detta motsvarar alltså en tredje fas av odling i området. Ytterligare söderut fanns dikesavgränsade bandparceller (de mättes in i plan även utanför området), sannolikt från sent 1800-tal beroende på dess goda bevaringsgrad, även dessa tycktes ligga ovanpå ett äldre, mycket otydligt, odlingslager. Bandparcellerna låg orienterade i nord-sydlig riktning. Även i de södra delarna av undersökningsområdet fanns mindre röjda ytor med uppslängd sten, samt ett litet svedjat område. Ungefär mitt i området var det vattensjukt och lerigt. Under odlingslämningarna kunde inga ytterligare arkeologiska anläggningar konstateras.
Område 2 (FU) uppvisade ett ca 1,5 dm tjockt odlingslager men i övrigt inga arkeologiska lämningar som kan komma i konflikt med arbetsföretaget. Till område 2 föreslås ingen vidare arkeologisk insats.
Område 3 (FU) är det område dit ett kalkkärr skall flyttas. Dess södra del var mycket vattensjukt och vatten steg i schakten pga kalkkärret som ligger där och sträcker sig ytterligare söderut. Mot mitten av undersökningsområdet torkade det upp och ytterligare mot norr förekom flinta, kvarts och kvartsit. Även tre möjliga anläggningar kunde konstateras. Sammantaget pekar fynd och anläggningar mot en boplats från stenåldern. Fynden uppvisade två kvalitéer; vissa var vassa och andra mer runda pga att de rullats i vatten eller jord. Det skulle kunna tyda på två olika bosättningsfaser. Fyndmängden ökar mot norr och väster. Det bedöms att området fortsätter västerut mot platån som idag ligger utanför exploateringsområdet.
Hur kommer kalkkärret att påverka området? Bidrar kärret till att området blir vattensjukt och därmed även att det icke undersökta området väster om aktuellt undersökningsområde påverkas? Blir fornlämningen med tiden övertäkt? Ökar kärrets yta med tiden?
Det bedöms att den södra delen av området där kärret börjar, och där det ar mycket vattensjukt, lämnas utan arkeologisk undersökning medan norra och västra delarna bör slutundersökas. En arkeologisk undersökning vore även önskvärd för den lilla yta som idag ligger utanför dagens aktuella utredningsområde då den kanske påverkas på sikt. Eftersom området är fuktigt bör en eventuell utgrävning ske på senvåren eller sommaren för att underlätta arbetet. Marken domineras också av träd, sly och mycket rötter som försvårar arbetet.

		5028		Västra Tollstad		431-20759-02		421-3789-2002		UV Öst		Anna Molin		2004		040512-040512		arkeologisk förundersökning		grav, kloster, torp, boplats, kulturlager		true		järnålder, medeltid				Med anledning av elkablar utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Inom de uppschaktade ytorna påträffades ett flertal olika indikationer på förhistoriska och medeltida lämningar. Väster om Alvastra klosterruin påträffades ett flertal tydliga och intressanta kulturlager, samt ett stolphål, som på grund av brist på fynd dock enbart kan ge en otydlig, men dock förhistorisk datering. Strax söder om klosterruinen påträffades rester av en medeltida byggnad. Den påträffades i hörnet av schakt 14 och bestod av en del av en syllstensrad samt rester av ett trägolv. På grund av byggnadens närhet till klostret beslutades på plats att, efter dokumentation skett, fylla igen schaktet och istället lägga ledningarna invid det befintliga åkerhaket. Vid den andra schaktsträckan, vid Tollstad, påträffades ytterligare ett lager. Detta lager tolkas som ytterkanten av ett troligt förhistoriskt boplatslager, där själva boplatsen troligen är placerad på en liten platå i åkerns mitt, strax väster om schaktet.
Då markingreppet vid kabelnedläggningen skulle bli så minimalt finner vi för närvarande ingen anledning att gå vidare med ytterligare undersökningar.

		5029		Hästholmen		431-4418-04		221/04		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2004		v. 24-25, v. 32-36		särskild undersökning		boplats		true		senmesolitikum, neolitikum, bronsålder, förromersk järnålder		keramik, kvarts, flinta, obränt ben, bränt ben		Med anledning av planerad byggnation utfördes en arkeologisk undersökning.

Undersökningsområdet omfattade ca 6500 m2 och var belägen cirka 150 m öster om Vätterns strand. Undersökningen har föregåtts av utredning och förundersökning. Vid dessa påträffades boplatslämningar som daterades med hjälp av kolprover till äldre bronsålder.
Vid slutundersökningen påträffades cirka 250 lämningar av olika typer; härdar gropar, stolphål och kulturlager. Lämningarna var koncentrerade till den norra delen av området. Ett 20-tal stora skärvstensfyllda gropar påträffades. Flera av dem låg på en svag höjdrygg i undersökningsområdets centrala del. Merparten av groparna hade en diameter över en meter och djupet varierade mellan 0,3 och 0,6 meter. Tre av gropar har genom kolprov daterats till bronsålder.
I undersökningsområdets västra del påträffades ett lager som innehöll enstaka kolbitar och brända ben. Det bedömdes vara ett äldre matjordslager. Ett 20-tal stolphål påträffades. Inga klara huskonstruktioner påträffades; dock noterades att de flesta stolphål påträffades i den nordligaste delen av undersökningsområdet. I området och i anläggningar påträffades fynd såsom keramik, kvarts- och flintavslag samt obrända och brända ben. De flesta av fynden var lösfynd.
Boplatsen har kunnat avgränsas åt söder och väster. Mycket tyder på att de undersökta boplatslämningarna är del av en större boplats som sannolikt ligger norr om undersökningsområdet.
Sammantaget representerar lämningarna i det undersökta området olika aktivitetsytor inom en eller flera boplatser. C14-analyser visar på en stor tidsmässig spännvidd; 4230-200 f. Kr. Boplatsen tycks ha används kontinuerligt under en lång period med tyngdpunkt på neolitikum och bronsålder. Troligen ingår lämningarna i ett större boplatskomplex längs med den östra Vätternstranden.

		5030		Hästholmen		431-9184-04		362/04		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2004		augusti		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt?		true		medeltid, nyare tid		obränt ben, glas, porslin, keramik (yngre rödgods), kritpipa		Med anledning av schaktningsarbeten för bredband utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Den arkeologiska förundersökningen skedde längsmed sträckan Lastbergsvägen-HamngatanSjöviksgränd. Schaktens bredd var ca 0,5 m och djupet 0,4 m. Vid två platser togs gropar, på ca 2 x 1 m, upp för att kunna trycka kabeln under väg.
I schakten påträffades lämningar efter två hus i form av stensyllar och ev. golvlager. Endast enstaka stenar är borttagna i syllkonstruktionema, resterande kvarligger. Inga medeltida fynd gjordes men tegelstenar av medeltida karaktär påträffades kring ett av husen.

		5031		Förmo, Sandvik		431-6581-04		257/04		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2004		040628-040628		särskild utredning		grav, grav?		true						Med anledning av planerad om- och nybyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning etapp l och 2.

Sammanlagt berördes en ca 21,2 km lång sträcka av arbetena. Av detta skulle schaktning för jordkabel ske på en 3,8 km lång sträcka.
Vid utredningen konstaterades att den planerade ledningsdragningen skulle utföras i anslutning till områden med gravar, torplämningar, en kvarnruin och en stenvalvsbro. I anslutning till torplämningarna fanns omfattande ytor med odlingsrösen.
Sökschakt öppnades inom tre områden som bedömdes som potentiella lägen för fasta fornlämningar; vid Åsbo 10:1-2 och 50:1-2 samt vid Lunda i Björke i Åsbo sn. Inga spår av fast fornlämning påträffades i sökschakten. På några platser justerades schaktsträckningen för att inte kulturhistoriska lämningar skulle komma till skada.

		5032		Malstad, Skälv, Valtersten		431-20243-03		621/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040603-040603		särskild utredning		gravfält, boplats?, stensträng		true						Med anledning av planerad ombyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen innefattade dels planerad schaktning för ny jordkabel, dels rasering av luftledning.
Besiktning utfördes av luftledningen som ska raseras. Vid en sträcka från gården Skälv och mot nordost över hagmark rekommenderar ÖLM största varsamhet vid raseringen. Den gamla luftledningen passerar här ett stensträngsområde och ett gravfält samt en stenåldersboplats. Flera av den gamla luftledningens stolpar är placerade dels vid stensträngarna, dels i gravfältets sydöstra hörn. Här bör stolparna kapas och forslas bort för hand.
14 schakt togs upp med grävmaskin längs den planerade kabelsträckningen vid hagmarken och åkermarken intill Skälv. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Under förutsättning av försiktighet iakttas vid raseringen av stolparna anser ÖLM att ombyggnaden av elnätet mellan gårdarna Mastad - Skälv - Valtersten kan utföras som planerat.

		5033		Valtersten, Vicklö		431-3927-03		171/03		Östergötlands länsmuseum		ann-Charlott Feldt, Erika Räf		2003		030812-030812		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för jordkabel utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Den arkeologiska utredningen etapp 2 genomfördes som en sökschaktsgrävning inför schaktningsarbetena på Vicklö 3:1. På denna sträcka kunde fornlämningar i form av boplatslägen samt en medeltida bytomt komma att beröras. Inga fornlämningar påträffades vid schaktningen.
Elkabelsträckningens södra del kommer att passera genom ett mycket fornlämningsrikt område. Inför denna passage märktes fornlämningarna ut inför schaktningsarbetet och lämpliga körvägar anvisades. Detsamma gällde även inför raseringen av luftledningen, eftersom denna på flera platser passerade över eller tätt intill fast fornlämning.

		5034		Bråvalla		431-16523-01		422-516-2002		UV Öst		Per Nilsson		2002		020409-020410		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mellanneolitikum		keramik, kvarts, flinta		Med anledning av villabebyggelse utfördes en förundersökning.

Området ansluter till en registrerad boplats vid Villa Ekdal.
Inom området hittades enstaka bitar bearbetad kvarts, en bit flinta och en bit fragmenterad keramik. Inga anläggningar påträffades. Troligen härrör fynden från nederoderingar från den högre liggande registrerade boplatsen.

		5035		Å, Södermem		220-14927-01		563/01		Östergötlands länsmuseum		Matttias Schönbäck		2002		april-juni -02		särskild utredning		gravfält, boplats, kyrka/kapell, begravningsplats, fornborg, grav, stensträng		true						Med anledning av rasering av befintlig luftledning och markarbeten i samband med uppförandet av ny luftledning samt nya jordledningar utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och etapp 2.

Endast de nya jordledningarna omfattade en sträcka om minst 8 km.
Den arkeologiska utredningen etapp 1 syftade till att utröna vilka fornlämningar som ligger i anslutning till de planerade ledningsarbetena. I flera fall var det möjligt att i ett tidigt skede ändra sträckningen så att fornlämningar helt skulle kunna undvikas från ledningsarbeten. I de fall där sträckningen ej gick att ändras och fornlämningar fanns i anslutning till den planerade ledningssträckning utfördes en arkeologisk utredning etapp 2. I denna utredning ingick även att markera fornlämningar och anvisa körvägar och tillvägagångssätt för raserandet av de äldre luftledningarna.
Vid flera fornlämningar där jordledning skulle nedgrävas utfördes schaktövervakning.
Där stolpledning planerades att nyuppföras eller raseras angavs körvägar och stolpplacering. Syftet med detta arbete var att förhindra att fornlämningar kom till skada.
Inga fynd eller ytterligare fornlämningar påträffades och de tidigare registrerade fornlämningarna kvarligger orörda.

		5036		Östra Stenby, Östra Husby		220-3523-00		226/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		001016-001016		särskild utredning				true						Med anledning av planer på att bygga ut överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Östra Stenby och Östra Husby utfördes en arkeologisk utredning, etapp l och 2.

Etapp 1 omfattade besiktning i fält samt kart- och arkivstudier. Etapp 2 innebar sökschaktsgrävning med maskin på två utvalda platser utmed sträckan.
De två platserna var åkermarken öster om Solbacka och öster om fastigheten Klingsberg. Ett stort antal schakt öppnades vid både platserna men inga lagskyddade fornlämningar påträffades.

		5037		Krigsberga, Vilseberga, Hageby, Larsfrid mfl		220-11389-01		422-2280-2001		UV Öst		Hanna Menander		2001		011030-011101		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, begravningsplats, grav, boplats, gravvård, fyndplats, väghållningssten, färdväg		true		romersk järnålder?, senmedeltid?, nyare tid?		keramik		Med anledning av kabelschakt utfördes en förundersökning.

Krigsberga: Stolphål samt grop, boplatsindikation.
Vilseberga: Rester efter väg i tre nivåer. Vägens yngsta nivå kan dateras till 1700-tal, äldre nivåerna har möjligen en medeltida datering.
Hageby: En gles stenpackning påträffades varför kabelschaktet flyttades några meter. Stenpackningen kan möjligen utifrån fynd av keramik dateras till äldre järnålder.
Larsfrid: Inget av arkeologiskt intresse.
Häckenäs: Ingen undersökning genomfördes då kabalen kommer att läggas i befintliga elkabelschakt.
Kattorp: Schaktet omplanerades för att undvika fornlämningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5038		Södermem, Västergården, Östermem		431-11350-04		475/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		041014-041014		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av byte av telekablar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Förundersökningen koncentrerades främst till den södra halvan av sträckningen. Denna del berörde Södermem. På höjdpartier intill gården ligger stensättningar samt en stensträng. Det grävda kabelschaktet var mellan 0,75 och 0,3 djupt, bredden var ca 0,3. Schaktet lades till största delen i omedelbar anslutning till teleschakt, grävda för ca tre år sedan.
Vid den antikvariska kontrollen påträffades inget av arkeologiskt intresse. ÖLM bedömer att schaktarbetet kan utföras som planerat.

		5039		Åtvidaberg		220-18205-01		421-3613-2001		UV Öst		Per Nilsson		2002		020513-020514		särskild utredning		boplats		true						Med anledning av ny vägsträckning utfördes en utredning, etapp 2.
Vid en tidigare utredning, etapp1, plockades ett topografiskt lämpligt boplatsläge ut. Objektet ligger i en svag N-sluttning mot Håcklasjön.
Strax N om impedimentet hittades en härd (0,9 m i diam, 0,20 m djup). Inga fynd.
I övrigt inga anläggningar eller fynd, trots topografin och det sandiga underlaget.

		5040		Örtomta kyrka		433-16394-02		424-3070-2002		UV Öst		Hanna Menander		2002		021015-021201		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		true						Med anledning av nedläggning av åskledare utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse kom att beröras.

		5041		Mauritzberg		431-661-02		33/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020215-020215		särskild utredning				true						Med anledning av ny stäckning av väg utfördes en arkeologisk utredning etapp l.

Utredningen motiverades av närhet till kända fornlämningar och syftade till att lokalisera platser där möjligheten fanns att dold fornlämning var belägen. Utredningen genomfördes dels med kart- och arkivstudier, dels som specialinventering i fält.
Vid utredningen påträffades ingenting som ur fornlämningssynpunkt utgör hinder för planerad vägsträckning.

		5042		Mauritzberg mfl		431-2226-02		129/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020320-020506		särskild utredning				true						Med anledning av anläggande av golfbana, vägar samt uppförande av småhusbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning etapp 2.

Utredningen hade förgåtts av en specialinventering där synliga fornlämningar uppmärksammats, samt äldre gårdstomter. Hänsyn till dessa lämningar har tagits vid planerad exploatering. Vid utredningen etapp 2 togs sökschakt upp på lokaler där det bedömdes att möjligheten var stor att dold fornlämning var belägen. Totalt undersöktes ca 600 löpmeter schakt fördelat på 25 schakt. Inga fornlämningar framkom som hindrar planerad golfbana, vägar eller småhusbebyggelse. Justering krävs dock på hål 7 enl ök. Inom området finns ett antal lagskyddade fornlämningar. Östra Husby 428:1 kommer att kräva vidare antikvariska åtgärder inför planerad exploatering.
På grund av ändring i detaljplanen inför exploatering har en slutredovisning redan upprättats över golfbanan (se text ovan). Denna slutredovisning kompletterar den tidigare. Ärendet är härmed avslutat.

		5043		Oklunda, Valla		431-4092-02		184/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		020328-020411		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för el, samt rasering av en äldre stolplinje, utfördes en utredning etapp l och 2.

I åkermarken mellan Valla och Oklunda kommer schaktet att följa en äldre, nu överodlad, vägsträckning som bl a återfinns på kartan över laga skiftet i Oklunda 1855. Ledningssträckan inventerades och i anslutning till Valla bytomt grävdes sökschakt längs den planerade schaktsträckningen. I dessa fanns inga spår av fast fornlämning. Det planerade ledningsarbetet kan utföras som planerat.

		5044		Färjestaden, Åketorp, Flugsätter		431-14983-03		466/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003, 2004		031105, 040415		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en utredning.

Utredningens etapp 1 genomfördes 2003 i form av kart- och arkivstudier samt besiktning i fält. Vid etapp 1 konstaterades att en delsträcka österut mot Åketorp borde bli föremål för sökschaktsgrävningar (etapp 2).
Våren 2004 hade sträckan för den planerade elkabeln ändrats. Istället för att dra kabeln från Färjestaden österut till Åketorp, ska den gå rakt söderut via Myckelsätters gård för att avslutas strax väster om gården Flugsätter. Schaktningen för kabeln planeras ske i vägbana, vägslänt samt i låglänt åkermark; den senare delen till största delen längs befintligt dike. Största delen av schaktningen planeras ske genom kedjegrävning.
Den nya sträckningen besiktigades i fält i april 2004. ÖLM:s bedömning är att elkabeln längs den reviderade schaktsträckningen inte berör möjliga lägen för fornlämningar. Kabeln kan därför anläggas som planerat.

		5045		Karlslund, Ormestad		431-17666-03		535/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		031216-031216		särskild utredning				true						Med anledning av schaktning för jordkabel utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningens etapp 2 genomfördes i form av sökschaktgrävning på utvald del av kabelsträckningen - främst vid möjligt boplatsläge. Större delen av de planerade ledningsschakten går på eller invid väg samt i störda områden. Inga fornlämningar påträffades. Bedömningen från ÖLM:s sida är att det berörda området kan exploateras efter utförd utredning.

		5046		Orevalla, Husby, Stenbro		431-20316-03		627/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040909-040909		särskild utredning				true						Med anledning av planerad schaktning för elkabel utfördes en arkeologisk utredning.

Den sammanlagda sträckan som berörs av arbetet är ca 700 km. En inventering av de sträckor som berördes av schaktning utfördes i september 2004. Inga ytterligare åtgärder ansågs nödvändiga. Enligt ÖLM kan schaktning för elkabel utföras som planeras.

		5047		Råby		220-11776-01		434/01		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2001		010828-010828		särskild utredning				true						Med anledning av uppförande av vindkraftverk utfördes en arkeologisk utredning i form av en sökschaktsgrävning.
Vindkraftverket var planerat att ligga ett par hundra meter söder om ett befintligt verket. Utredningen omfattade servicevägen och platsen för fundamentet. Totalt drogs 19 schakt med en varierad längd av 4 - 7 m och en bredd av ca 1,5 m. Schakten hade ett djup av ca 0,35 - 0,4 m och under ploglagret påträffades steril något moig lera. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5048		Brännegården		431-12171-02		424/02		Östergötlands länsmuseum		Emma Karlsson		2002		020910-021009		särskild utredning				true						Med anledning av nytt ridhus utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Tre schakt med en sammanlagd längd av ca 45 meter togs upp. Schaktens bredd var 1,8 meter och djupet var ca 0,7 meter. Området bestod av igenlagd åkermark som idag används som hagar för ridskolans hästar. Jordmånen varierade mellan grovsand och grusig silt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5049		Backasand		431-22207-03		691/03		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		2004		040526-040527		arkeologisk förundersökning		grav		true				bränt ben, obränt ben, bränd lera		Med anledning av arbeten med trafikplats utfördes en arkeologisk förundersökning.

Totalt sökschaktades ca 371 löpmeter. Vid schaktningen påträffades en bit bränd lera, ett fragment bränt ben samt ett fragment obränt ben. Inga fornlämningar kunde konstateras. Inga hinder för de planerade och nu aktuella vägarbetena föreligger.

		5050		Sörgården, Råby, Fyrbondegården		431-10630-04?		454/04		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2004		040921-010921		särskild utredning				true						Med anledning av planerad schaktning för elkabel utfördes en utredning.

Den sammanlagda sträckan som berörs av arbetet är ca 400 km.
En arkeologisk utredning, etapp 2 utfördes längs den planerade kabelsträckningen i september. Tretton schakt togs upp: jordmånen bestod av sand. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Östergötlands länsmuseum anser att schaktning för elkabel kan utföras som planerat.

		5051		Asptorpet		431-1502-02		81/02		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2002		020304-020304		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem		true		odaterat				Med anledning av förläggande av elkabel och raserande av luftledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Kontrollen motiverades av närheten till ett stensträngssystem. Kabeln kom att förläggas i vägslänt. Raseringen av befintlig luftledning kunde genomföras utan att beträda fornlämningsområdet. Inga fornlämningar kom således att beröras av arbetsföretaget.

		5052		Östra Harg		431-2010-04		103/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		040326-040326		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		odaterat				Med aneldning av byggnation utfördes en arkeologisk förundersökninge.

Exploateringsytan uppgår till ca 0,5 ha tidigare åkermark. På ett större impediment i anslutning till tomterna ligger tre järnåldersgravfält samt Grimstads historiska bytomt.
På utvalda ytor inom tomterna grävdes sammanlagt 7 förundersökningsschakt om totalt ca 150 löpmeter och med ca 1,2 m bredd. Schakten grävdes skiktvis ned till den naturliga undergrunden.
Inom undersökningsområdet kunde två relativt recenta nedgrävningar konstateras. Den ena utgjordes av ett handgrävt täckdike med tegelrör i den sydöstra delen av tomt l:29. Den andra utgjordes av en telekabel, täckt med brädor, som löpte över båda tomtema i NV-SÖ riktning.
Ingenting av antikvariskt eller arkeologiskt intresse påträffades genom förundersökningen. Den planerade exploateringen bedöms inte komma att beröra några fornlämningar inom de båda avstyckade tomterna.

		5053		Villhelmsberg		431-11410-04		634/04		Östergötlands länsmuseum		Anders Lundberg		2004		041011-041011		arkeologisk förundersökning		gravfält, torp		true		nyare tid		spik, fönsterglas, buteljglas, patronhylsa, Järnslagg		Med anledning av uppförande av enfamiljshus med garage utfördes en förundersökning.
De planerade byggnadsytorna är belägna inom en mindre odlingslycka i anslutning till ett äldre befintligt torp, benämnt "Eken". Åt öster gränsar odlingslyckan till ett impediment med berg i dagen. På detta ligger ett gravfält bestående av ca 14 runda stensättningar samt 1 hög.
Inom utvalda delar av odlingslyckan togs sökschakt upp med maskin. Inom området var matjordslagret mycket tunt, ställvis vilande direkt på berggrund. Närmast gravfältet påträffades en teleledning som löpte i NV-SÖ riktning. Ställvis hade denna sprängts ned i berggrunden. Vid gränsen mot nuvarande torpträdgård observerades lämningar av en kallmurad jordkällare. I ett av sökschakten invid samma gräns påträffades delar av ett kulturlager. Detta innehöll bl a järnslagg, smidda spik, fönster- och buteljglas samt sot och kol. Lagret bedömdes utgöra påfört avfall. Enligt historiskt kartmaterial från år 1839 över Idingstad och Sviestad säterier brukades torpet då av en smed.
I övrigt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. Inga vidare arkeologiska åtgärder bedöms erfordras inför den planerade husbyggnationen.

		5054		Ödeshög		220-10090-01		422-2114-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		augusti-december 2001		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar påträffades.

		5055		Kvarteret Sparrisen		220-11688-01		421-2402-2001		UV Öst		Göran Gruber		2001		011022-011203		särskild utredning		färdväg, boplats		true		odaterat		keramik, kvars		Med anledning av industrietablering utfördes en utredning.
Vid utredningen påträffades tre koncentrationer med boplatslämningar.

I den norra delen av området liknande lämningarna de från Pryssgården.
I områdets mitt låg lämningarna huvudsakligen i lera. Flera områden med stenskodda stolphål, kulturlager etc. Fynd av keramik.
I området södra del påträffades ett mindre antal lämningar, tolkades som tillhörande en boplats söder om UO, vilket motsvarar ytan för Fiskeby.
Stenlagd väg påträffades i områdets östra del. Stenpackning i sju sökschakt. Bildar en rak linje mellan Fiskeby och Ekeby. Datering medeltid eller äldre.
Bearbetad kvarts. Ett flertal bitar hittades i ploglagret. Både bipolär slagteknik som plattformsteknik. Kärnor och avslag. Orienterar sig till Uos södra del/halva.

		5056		Ingelstad, Blyvägen		431-9124-02		302/02		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2002		020620-020802		särskild utredning				true		nyare tid		keramik (Fajans, flintgods, yngre rödgods), fönsterglas		Med anledning av gång- och cykelbana utfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2.

Strax norr om Blyvägen ligger ett gravfält med 15 runda stensättningar respektive platsen för ett sentida gravkor.
Vid utredningen konstaterades att den aktuella exploateringssträckningen inte kom att beröra någon av de kända fasta fornlämningarna. Vid schaktning i anslutning till gravfältet påträffades endast åkermark med spridda fynd av sentida karaktär. I den nuvarande hagmarken direkt öster om gravfältet har det under 1900-talet funnits bebyggelse som bl a går att se i form av grunder och en jordkällare.

		5057		Kvarteret Sparrisen		431-10954-02		422-2474-2002		UV Öst		Per Nilsson		2002		021015-021030		arkeologisk förundersökning		boplats, färdväg		true		senneolitikum, bronsålder, äldre järnålder, senmedeltid		Keramik (troligen bronsålder - äldre järnålder), bränt ben, Kvartsavslag, Brodd, Masugnsslagg		Med anledning av planerad motorvägsavfart samt industrietablering utfördes en förundersökning.

FU omfattar ett 12000 m2 stort område varav ett ca 27000 m2 i södra delen kom att förundersökas under 2002. FU fortsätter våren 2003.

Boplatslämningar hittades inom ett 90x65 m stort område upp mot Fiskeby gamla bytomt.
Anläggningarna bestod av: 4 stolphål, 1 lager/odlingslager, 6 härdar, 8 gropar varav ett gropsystem, 1 ev. grophus, 3 kulturlager, 9 käpphål och 1 väg. Vägen var konstaterad vid tidigare utredning, etapp 2, men dess begränsning mot söder var ej känd. Det visade sig att en järnvägsbank som löper genom området hade anlagts ovanpå vägen i sträckningen mot Fiskeby.

		5058		Fiskeby		431-1131-03		43/03		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2003		030417-030417		särskild utredning				true						Med anledning av reparation av järnvägsbro utfördes en utredning.
Utredningen kunde konstatera att det aktuella området var utschaktat i samband med anläggandet av befintlig järnväg. Det bedömdes att inga fornlämningar riskerades att beröras i samband med reparationen.

		5059		Kvarteret Bondbönan		431-7331-02		422-1669-2002		UV Öst		Per Nilsson		2003		030901-030901		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av planerad gruppbostad utfördes en förundersökning.

Platsen var belägen i parkmark i Kv Bondbönan, strax intill Pryssgården. Tomten ligger i korsningen Grenadjärvägen/Katterumsvägen, parallellt med Fiskebyvägen. Ca 50 m öster om tomten ligger Östra Eneby 75:1, en skålgropshäll med över 500 skålgropar.
Delar av området hade täckts för att undvika tjäle, i de delar som ej var täckta, var tjälen,ca 0,25 m, och det var svårt att schakta. Över större delen av ytan fanns påförda massor och flera sentida skräpgropar.
Centralt i området hittades en härd (2,0x1,5 m) en härdrest och två kokgropar (ca 0,60 m stora). Ett kolprov från den större härden har skickats för datering. I övrigt hittades inga anläggningar. Anläggningarna utgör troligen utkanten av en boplats som bör ha legat inom det nuvarande villaområdet Pryssgården.

		5060		Lagerlunda, Pryssgårde, Kobolten, Platinan		431-13149-03		403/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		031013, 031015		särskild utredning				true						Med anledning av uppförande av försäljningslokal, industrilokaler, lokalväg m m utfördes en utredning.

Den sammanlagda ytan för exploateringen är ca 30 000 m2. Av dessa fråntogs ca 15 000 m2 inom fastigheten Lagerlunda 1:1 från utredningen. Denna yta har tidigare varit föremål för en miljöteknisk undersökning.
Lagerlunda 1:1 har under senare delen av 1900-talet använts som sand/grustag samt för avfallsdeponering. Större delen av fastigheterna Kobolten 4 och Platinan 1 och 2 är idag bebyggda med industrilokaler. Pryssgården 1:1-1:3 består av vildvuxen gräsmark.
Tio sökschakt togs upp i den västra delen av Lagerlunda 1:1 och samt inom sträckningen för planerad lokalväg mellan Platinan 2 och Kobolten 4. I schakten påträffades byggavfall samt tjocka påförda jordmassor. På fastigheten Pryssgården 1:1 grävdes tio schakt. Även här bestod lagren till största delen av påförda jordmassor. Inget av arkeologikst intresse påträffades. Bedömningen från ÖLM:s sida är att området kan exploateras efter utförd utredning.

		5061		Kvarteret Reläet, Ingelsta		431-1507-02		422-693-2002		UV Öst		Johan Stenvall		2004		040907-040908		särskild utredning				true						Med anledning av nya storbutiker utfördesen arkeologisk utredning, etapp 2.
16 schakt togs upp inom utredningsområdet. Några schakt koncentrerades till de högre partierna. Vid områdets högsta punkt i SV där området också ansluter till en rondell har det konstaterats vara kontaminerad mark på grund av en soptipp som slutade användas någon gång på 1950-talet. Förhöjda värden av skadliga ämnen har konstaterats. Denna höjd undersöktes inte.
Inga anläggningar, konstruktioner eller fynd kunde konstateras i något av schakten.

		5062		Leonardsbergs gård		431-11822-04		422-2848-2004		UV Öst		Per Nilsson		2004		041029-041029		arkeologisk förundersökning		hällristning, skålgropar, boplats		true		bronsålder, nyare tid		kvarts		Med anledning av hötorkslada utfördes en förundersökning.

I ploglagret påträffades kvartsavslag och en ev. kvartskärna. I två av schakten fanns rester av en stenmur. Under stenmuren hittades modernt tegel, varför även muren bör vara relativt modern. Kvartsavslagen ska troligen sättas i samband med boplatsaktiviteter eller "kultiska" aktiviteter i anslutning till de omgivande hällristningarna.
Ca 100 m längre norrut, på en platå ett 20-tal m väster om Östra Eneby 46:1-2 (Hällristning & skärvstenshög), påträffades vid okulär besiktning kvartsavslag och en bipolärt slagen kvartskärna.

		5063		Himmelstalund		431-16688-04		422-4004-2004		UV Öst		Per Nilsson		2004		041117-041119		arkeologisk förundersökning		hällristning, skålgropar, bytomt/gårdstomt, boplats		true		odaterat		tegel, porslin, keramik (yngre rödgods), bränd lera, järnföremål		Med anledning av flyttning av GC-väg utfördes en arkeologisk förundersökning, del 1.

Slitaget på ristningarna är stort och den nya GC-vägen är tänkt att minska detta slitage. Den nya GC-vägen är belägen väster om hällarna, mellan Motala ström och fornlämningsområdet. Vägen blir 550 m lång och sammanlagt togs 340 löpmeter schakt upp längs GC-vägen. Längs delar av sträckningen fanns påförda fyllnadslager till en tjocklek av upp till 0,50 m. I fyllnadslagret (som senare använts för odling) påträffades tegel, porslin och sentida yngre rödgods. Under detta lager fanns tre områden med anläggningar:
A: I östra delen; några gropar påträffades under det ovan nämnda utfyllnads/odlingslagret. Groparnas datering är oklar, men inga fynd av tegel eller sentida keramik gjordes på toppen. Däremot fanns rikligt med bränd lera på toppen av några av groparna.
B: Centralt längs GC-vägen fanns två stenskodda stolphål och en härd inom en ca 20 m lång sträcka.
C: I västra delen, strax innan den nya vägen ska ansluta till den gamla GC-vägen, påträffades en stenpackning samt några stenfyllda gropar. Stenpackningen var ca 2,0 m bred och är troligen en stensatt färdväg. Stenarna i packningen var 0,05-0,15 m stora, vissa skärviga och skörbrända. Mellan stenarna fanns tegel och järnföremål som troligen är samtida med vägen, dateringen bör därmed vara relativt sentida. Strax väster om denna fanns ytterligare en koncentration av sten, troligen utdraget material från vägen samt två stenfyllda gropar.

		5064		Gagnarp, Tollstad		220-6696-00		419/00		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Marie Ohlsén		2000		001214-001214		särskild utredning		hålväg, fossil åker		true		odaterat				Med anledning av utvidgning av befintlig grustäkt utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Den bestod av kartstudier och inventering i fält. Vid inventeringen påträffades ett område, strax sydväst om en tallplantering, med ett tiotal gropar vilka troligen utgör täktgropar. Vissa var kantade med vallar och hade ett ansenligt djup.
Tvärs över området, i sydvästlig-nordostlig riktning, påträffades en hålväg. Den var bitvis ganska otydlig men hade i övrigt ett djup på mellan 0,1-0,3 m och var som mest 2 m bred. Vid inventeringen följdes dess hela sträckning varvid det konstaterades att den började vid gravfältet Östra Tollstad 115:1 och fortsatte mot nordost in i tallplanteringen. Tyvärr var dess fortsättning förstörd av sentida markingrepp i samband med odling och plantering av träd.
Strax söder om hålvägen fanns en terrassering. Den var kraftigt markerad i terrängen och ovanliggande platå var i det närmaste stenfri. Platån och terrasseringen kan utgöra en husterrass eller en fossil röjd odlingsyta.
Inför en exploatering av området anser Östergötlands länsmuseum att en arkeologisk utredning, etapp 2, bör genomföras. Vid den kommer sökschakt öppnas över de ovan nämnda lämningarna samt över ytor som verkar kunna innehålla dolda lagskyddade fornlämningar. Beslut i frågan om fortsatta arkeologiska åtgärder fattas av Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten.

		5065		Gagnarp		220-6590-01		280/01		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt, Marie Ohlsén		2002		020619-020619		särskild utredning				true						Med anledning av utvidgning av bergtäkt utfördes en utredning, etapp 2.

Vid denna öppnades ett flertal schakt inom det planerade exploateringsområdet. Schaktens längd varierade mellan 2 och 4 m och deras djup uppgick till maximalt 0,25 m. I schakten påträffades inga lagskyddade fornlämningar.
Inom exploateringsområdet kvarligger en hålväg som påträffades vid inventeringen i samband med utredningen, etapp 1. Hålvägen är en lagskyddad fornlämning.

		5066		Hagaborg		220-4276-99		53/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		010124-010131		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem		true						Med anledning av schaktning för ny jordkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.

Undersökningen motiverades av närheten till stensträngssystemet Östra Stenby 177:1. En sträcka av ca 100 m kontrollerades. Det kunde konstateras att inga fornlämningar berördes av arbetsföretaget.

		5067		Brogsten, Fettjestad		220-15450-01		616/01		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2001		011218-011218		särskild utredning		gravfält,		true						Med anledning av planerad ombyggnad av elnätet utfördes en utredning, etapp 1.

Syftet med utredningen var att konstatera om fornlämning eller möjlig fornlämning fanns inom exploateringsområdet. En känd fornlämning fanns i den planerade ledningssträckningen, Östra Stenby 128:1, ett gravfält.
Vid utredningen påträffades inga okända fornlämningar. Tre lokaler längs ledningens sträckning bedömdes dock så att arbetet där bör föregås av vidare arkeologiska åtgärder.
-Arbetet vid gravfältet (6 stensättningar), bör genomföras som en arkeologisk förundersökning.
-Sträckan upp mot kyrkan, där ett runstensfragment och en stenyxa påträffats, bör också genomföras som en arkeologisk förundersökning.
-Sträckan vid gården Sten/Nergården utgör ett topografiskt lämpligt boplatsläge. Detta och närheten till Bobergets fornborg och stensättningarna motiverar att denna sträcka genomförs som en utredning etapp 2.

		5068		Brogsten		431-19675-03		566/03		Östergötlands länsmuseum		Erika Räf		2003		031030-031030		arkeologisk förundersökning		gravfält		true						Med anledning av planerad schaktning för jordkabel utfördes en förundersökning.

Förundersökningen hade föregåtts av en utredning etapp 1, utförd av ÖLM (Lst dnr 220-15450-01; ÖLM dnr 616/01). Utredningen resulterade i att tre områden längs kabelsträckningen borde bli föremål för vidare arkeologiska insatser i fält. Vid det aktuella undersökningstillfället visade det sig att kabelsträckningen var ändrad och två av de ur fornlämningssynpunkt känsliga områdena utgick. Endast kabeldragningen, och därmed förundersökningen, invid gravfältet Östra Stenby 128:1 kvarstod.
Tre schakt på sammanlagt ca 40 meter drogs längs den planerade kabelsträckningen invid gravfältet. Bredden på schakten var ca 1,3 m och djupet mellan 0,4 till 0,5 m. Vid den nordligaste delen av schakt 1 upptogs en större yta på ca 2,5 m x 2,5 m inför en planerad kopplingsstation. Schakt 1 bestod till största delen av ett övre humöst, sandigt matjordslager och därunder ett ljust sandlager. I schakt 2 fanns ett troligen äldre humöst sandlager mellan den övre matjorden och det undre ljusa sandlagret. Schakt 3 innehöll till stora delar grus, troligen från vägbank.
I schakt 1 påträffades en ca 0,4 m i diam stor grop, med ett djup på ca 0,07 m. Gropen innehöll inslag av kol och kolprov för 14C-analys togs. I övrigt iakttogs inget av arkeologiskt intresse. Bedömningen från ÖLM:s sida är att det berörda området kan exploateras efter utförd undersökning.

		5069		Björnviken		220-8230-90		4258/91		UV Mitt		Christian Runeby		1991		910604-910605		särskild utredning		färdväg		true		medeltid, nyare tid		Hästsko		Med anledning av planerad avfart från E4:an utfördes en utredning.

Området består av åkermark, beläget norr om Högarnas gamla tomt och ett gravfält. Enligt en karta från 1697 över detta område fanns en äldre vägsträckning markerad. På plats gick det att identifiera den eventuella vägsträckningen som ett stenigt stråk i åkern.
För att fastställa om detta var den gamla vägsträckningen genomfördes en arkeologisk utredning med provschaktning. Vid dessa provschaktningar kunde hela den gamla vägsträckan genom utredningsområdet friläggas. Vägen, som påträffades under ploggång, bestod av en 2-4 m bred stenpackning liggandes i lera. Stenarna var oregelbundet utlagda, inom vissa partier i flera skikt, och inom vissa områden mycket koncentrerat och på andra väldigt glest. Vid framrensningen av stenpackningen påträffades fynd av bland annat ett antal hästskor. Hästskorna var till största delen av "Toffelsko"-typ, men även en del av en sk "Schwedeneisen" påträffades.
Den arkeologiska utredningen har kunnat visa att det verkligen rör sig om en gammal vägsträckning som ligger i åkermarken vid Björnviken 2:1. Fynd vid framrensningen av stenpackningen antyder att vägen utnyttjats under medeltid och fram till 1600-talet. Att vägen inte utnyttjats senare än 1600-talet, bekräftas också av att på kartan från 1697, omnämns vägen som en gammal vägsträckning. Vägen bör vid denna tidpunkt ha varit tagen ur bruk.

		5070		Herstadberg		220-2957-91		4218/91		UV Linköping		Ann-Lili Nielsen		1991		910910-910913		särskild utredning		skålgropar, torp		true		odaterat				Med anledning av planerad "Eurostop"-anläggning och därvid orsakad ändring av vägsträckning utfördes en utredning.
Det planerade området för "Eurostop"-anläggning berör delvis ett område med en känd fornlämning, en skålgropslokal. En specialinventering av berörda område pekade också på ett flertal lämpliga boplatslägen, dels på en platå i nordvästra delen av området och dels på en höjdsträckning i östra delen. Ca 100 m öster om det ovan nämnda området fanns ytterligare ett område som vid inventering bedömdes som ett lämpligt boplatsläge i svag sydsluttning. Inom området ligger grunden till ett soldattorp vilken finns markerad på lagaskifteskartan från 1852.
Det aktuella området omfattar totalt ca 90 000 m2 varav en yta på ca 1400 m2 undersöktes. 31 schakt på en sammanlagd längd av ca 470 m upptogs i området varav fyra schakt (schakt 24-27) upptogs inom det planerade vägområdet. Söder om soldattorpsgrunden påträffades i provschakten fyra stycken sotfläckar vilka bedömdes tillhöra torpbebyggelsen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5071		Häradsjorden		220-1499-92		3362/92		UV Linköping		Mats Larsson		1992		920319-920323		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mellanneolitikum		Keramik, kvarts, flinta, bergart		Med anledning av en planerad tillbyggnad av skola utfördes en förundersökning.

Boplatsen har varit föremål för ett flertal undersökningar (1934, 1936, 1947, 1952, 1954, 1989). Boplatsen är mycket omfattande och innehållsrik med kulturlager, anläggningar samt förmodligen gravar.
Den aktuella förundersökningen omfattade en mindre yta, 200 m2. Området ansluter till det av Lindahl 1952 undersökta området och är viktigt inte minst ur den synpunkten att det nu är möjligt att binda samman undersökningarna från 1930-talet med undersökningen 1952. En god uppfattning om boplatsens struktur är därför möjlig att erhålla.
Undersökningen visade tydligt att fyndförande lager, brun humös sand, finns inom i stort sett hela den aktuella ytan. Området närmast Åbymoskolan är dock så skadat, troligen av byggnation 1952, att någon fortsatt undersökning inom denna del av området inte kan anses som fruktbar. Den skadade ytan omfattar ca 100 m2. Kvar finns alltså ca 100 m2 med fyndförande lager och anläggningar. Det fyndförande lagrets tjocklek varierar mellan 0,1-0,25 m och innehåller keramik, kvarts, flinta och bergartsavslag. Under detta skikt påträffades inom några mindre områden anläggningar i form av gropar, stolphål och stensamlingar som kan vara stolpstöd.
En fortsatt undersökning bör inriktas på dessa mindre områden med anläggningar.

		5072		Skälstad		220-1434-92		6009/92		UV Linköping		Maria Peterson, Petra Nordin		1992		920817-921201		särskild undersökning		grav- och boplatsområde, hålväg		true		romersk järnålder, yngre järnålder				Med anledning av omdragning av väg utfördes en undersökning.

Gravfältet är belägen på ett större impediment, som utgjordes av en ekbevuxen höjdrygg. Ö och S härom är flack åkermark, svagt sluttande åt N ner mot en liten bäck.
1992 undersöktes totalt 12500m2, varav huvuddelen i åkermark. I undersökningsområdets S del påträffades ett boplatsområde med rester av 1 hus där den identifierade långväggen bestod av en kantränna med stolphål. Ett antal stolphål och nedgrävningar med avvikande fyllning, visade platsen för ytterligare hus, utan att närmare identifiering av konstruktionen kunde företas. C14 prov härifrån gav dateringen 362 f Kr - 70 e Kr.
I S delen av undersökningsområdet påträffades efter avbaning ett 30-tal brandgravar, de flesta starkt skadade av åkerbruk. De daterande fynden i gravarna pekar på vendeltid och vikingatid. Många gravar var dock fyndtomma.
En ca 100 m lång hålväg löpte från bäcken, genom gravfältet i åkermark och med riktning mot boplatsen.
Endast 4 intakta gravar undersöktes. Dessa var belägna i direkt anslutning till det tidigare registrerade gravfältet. Undersökningen här fortsätter 1993.

		5073		Skälstad		220-1434-92		6009/92		UV Linköping		Maria Peterson, Petra Nordin
Maria Peterson, Petra Nordin		1993		930413-930618		särskild undersökning		gravfält		true		yngre järnålder		Keramik, bränt ben, spik, nit, bryne, flinta, malsten, treflikigt spänne, pärla		Med anledning av omdragning av väg utfördes en arkeologisk undersökning.
Gravfältet är belägen på ett större impediment, vilket utgörs av en ekbevuxen höjdrygg. ö och S härom är flack åkermark, svagt sluttande åt N ner mot en liten bäck.
1993 års undersökning var en direkt fortsättning av 1992 års arbeten. De delar av gravfältet som nu undersöktes var ej belägna i åkermark, utan gravarnas yttre konstruktion var intakt. 2 treuddar, 1 tresidig stensättning samt 14 runda och 4 ovala stensättningar undersöktes. Gravskicket var mestadels brandlager eller brandgrop ofta i kombination med benbehållare i form av lerkärl. Fynden utgjordes mest av spikar och nitar men även ett större antal pärlor påträffades. I en grav påträffades ett treflikigt spänne med vendeltida ornamentik. Treuddarna var relativt små med 8 och 9 m sida. Den ena innehöll ett brandlager med brandgrop samt fynd av enstaka flintavslag och en malsten centralt i fyllningen. Den andra innehöll också ett brandlager med rester av ett bikärl samt enstaka fynd av spikar och tvättade brända ben var samlade i en kruka av grov, enkel keramik. Häri påträffades en stor pärla av blått glas med vita och röda trådar.
Den tresidiga stensättningen hade 9 m sida. Här påträffades en brandgrop med fynd av spikar, nitar, bryne samt en intakt kruka med insvängd hals.

		5074		Högarna		220-8252-93		421-2432-1994		UV Linköping		Karin Lindeblad		1994		940414-940415		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		true		nyare tid		porslin, järnskrot, buteljglas		Med anledning av ny väg utfördes en förundersökning.
Högarna omnämns i skriftligt källmaterial första gången år 1474. I direkt anslutning till den nu övergivna bytomten finns ett gravfält med 35 runda stensättningar.
Den del av bytomten som ska bebyggas ligger i en kraftig sluttning. Ett schakt på ca 100m2 togs upp vid förundersökningen. I schaktet fanns varken anläggningar eller kulturlager. Området har i sen tid utnyttjats som "soptipp", i myllan låg porslin, järnskrot, buteljglas mm.

		5075		Häradsmarken		220-1499-92		3362/92		UV Linköping		Mats Larsson		1994		941130-941202		arkeologisk förundersökning		boplats		true		mellanneolitikum		Keramik, kvarts, flinta, bränt ben, bergart		Med anledning av planerad tillbyggnad av skola utfördes en förundersökning.

För att kontrollera utbredning, omfattning och fyndfrekvens drogs fem schakt med maskin; tre av dessa från huskroppen och mot skolgården, övriga schakt drogs på skolgården inom tänkta områden för lekredskap.
Ett område ca 4 m från huskroppen var stört och inga fynd påträffades. Därefter vidtog ett ca 0,4m tjockt fyllnadslager med grus och recent material. Detta lager var ca 0,4 m tjockt. Därunder påträffades en äldre markhorisont. Under denna vidtog ett upp till 0,2 m tjockt kulturlager som var mycket rikt på fynd av framför allt keramik men även på kvarts, flinta, brända ben och bergart. Detta lager var förhanden i samtliga schakt som drogs, även på skolgården. I den södra delen av skolgården (vid en äldre hoppgrop) var dock kulturlagret kraftigt omrört. Höjden över havet kombinerat med keramikens ornering medger en preliminär datering till Fagervik II/III.

		5076		Skälstad		220-14370-94		1/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		950116-950116, 950123-950123		särskild utredning		skålgropar, boplats, grav?		true		odaterat		bränd lera, bränt ben		Med anledning av schaktning för kabeldragning utfördes en utredning.
Utredningsområdet sträcker sig genom ett flackt odlingslandskap från gården Skälstad 2:1 och österut mot nya E4:an. På en förhöjning i åkermarken finns en berghäll med skålgropar. Kabeln skulle löpa strax söder om denna berghäll.
Utredningen utfördes genom att ett antal provschakt grävdes. I ett schakt omedelbart söder om skålgroparna påträffades anläggningar av boplatskaraktär: stolphål, större mörkfärgningar, en härd samt en förmodad brandgrav. Schaktet var 150 m långt, 2,5 m brett och placerat i öst-västlig riktning. Anläggningarna var jämnt spridda över hela schaktet. I ett schakt ytterligare 10 m söderut påträffades en kokgrop.
Av anläggningarnas spridning att döma utgör det undersökta området södra delen av ett boplatsområde och ansluter till tidigare påträffades boplatslämningar (Rapport, Raä UV-Mitt Linköping, 1991). De fynd som påträffades bestod av bränd lera och brända ben.

		5077		Häradsmarken		220-2063-95		421-1986-95		UV Linköping		Mats Larsson		1994		940418-940516		särskild undersökning		boplats		true		mellanneolitikum		keramik, flinta, kvarts, bergart, bränt ben,  hasselnötter		Med anledning av ombyggnad av Åbymoskolan utfördes en arkeologisk undersökning.

Totalt undersöktes 63 m2 i ett rutsystem. Allt material sållades. Ett upp till 0,2 m tjockt rödbrunt sandlager påträffades inom drygt halva den undersökta ytan. Den övriga delen av ytan utgjordes av gul, svagt fyndförande sand. Ett antal (25) anläggningar påträffades. Majoriteten utgjordes av stolpfärgningar. Den intressantaste anläggningen var en nedgrävd hyddanläggning med en yta på ca 18m2. Ett antal stolpfärgningar påträffades i bottensanden. Hyddans djup var ca 0,2 m. Fyllningen bestod av svart, sotig sand.
Rikligt med fynd påträffades (ca 40 kg keramik). Keramik var den klart dominerande kategorin men även flinta, kvarts, bergart, brända ben och hasselnötter påträffades. Av flinta kan nämnas ett antal spånpilar (A/B typ) samt ett mindre antal fragment av slipade yxor. Bland de brända benen kan nämnas att ett betydande antal fiskkotor påträffades.
Dateringen är i huvudsak Fagervik III men även äldre fastare, kvartsmagrad keramik iakttogs.

		5078		Dövestad		220-1273-95		75/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		951106-951106		särskild utredning				true						Med anledning av ny kraftledning och nytt ställverk utfördes en utredning.
I närheten av den planerade ledningssträckan finns flera skålgropsförekomster, fyndplats för spjutspets av schiffer, samt ett gravfält.
Utredningen utfördes i form av antikvarisk kontroll vid ett par platser, där misstanke om fornlämning fanns. Schakten grävdes skiktvis ned till steril nivå. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5079		Skogslotten, Ringeby, Ugglehult, Lida mfl		220-12248-95		218/95		Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960228-960306		arkeologisk förundersökning		boplats		true		odaterat				Med anledning av schaktningsarbeten för jordkabel och nätstation utfördes en förundersökning.
I närheten finns ett område där gropar med skörbränd sten påträffats, Kvillinge 121:1. Hela området är idag bebyggt med sommarstugor.
Schaktet löpte till stora delar längs enskild bilväg och var 440 m långt, 0,5-0,7 m brett samt upp till 1,0 m djupt. På fastigheten Ugglehult 1:1 ca 20 m från begränsningen av Kvillinge 121:1, konstaterades en anläggning, härd, bestående av ett, 0.30 m tjockt, lager med fet, sotblandad jord och enstaka skörbrända, 0,6-0,10 m stora stenar i ytan. Pga tjälen gick anl ej att gräva ut fullständigt. Söder om härden, på en sträcka av 2,5 m, påträffades skörbränd sten fet jord.
I övriga partier av schaktsträckan påträffades inga anläggningar, kulturlager eller fynd.

		5080		Hults bruk		220-6647-96				Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960903-961126		arkeologisk förundersökning		boplats		true		nyare tid		keramik (BII:4), slagg, tegel		Med anledning av nybyggnation av panncentral samt värmekulvert utfördes en förundersökning.
Denna utfördes inom området för en stenåldersboplats, belägen på moränterasser mellan åravinen och bergbranten vid Hultdalens innersta del. Boplatsens utbredning ej är känd, men ett flertal stenyxor har påträffats vid grundgrävning för bostadshus inom området. De flesta yxorna utgörs av trindyxor, men även Lihultsliknande yxor och mellanneolitska yxor har påträffats. Risken för ytterligare fornlämningar bedömdes som stor.
I norra delen av området avbanades en yta på 10 x 10 m i direkt anslutning till ravinen. Branten var utfylld med sentida tegelkross och järnslagg från yxframställningen vid den närbelägna yxfabriken (med start 1697). Från ytan grävdes ett 150 m långt schakt söder ut och öster ut mellan fyra flerbostadshus. Schaktet var 1-1,20 m brett och ca 1 m djupt och följde delvis befintlig kulvert. Schakten bestod av lera eller mjäla, därovan fint grus och sand samt ett matjordslager överst. Schakten var mycket störda av dels den befintliga kulverten, dels andra nedgrävningar för el mm. Ett stenfyllt dike påträffades med 0,40 m under vägnivå med 0,10-0,30 m stora stenar. Jorden mellan stenen innehöll tegel samt BII:4 skärvor, i botten fanns även järnslagg.

		5081		Kuddby		220-2399-95		76/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		950612-950612		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av nya ledningar utfördes en förundersökning.
Kuddby är en fornlämningsrik bygd och i närheten av den planerade schaktningen finns bl a två gravfält. Ledningsdragningen sträcker sig genom hela Kuddby och på nivåer från 25 - 10 m ö h. De nya VA-ledningarna skulle grävas ner i åkermark.
Förundersökningen gick till så att ett antal provschakt, sammanlagt 300 m grävdes med maskin. Då matjordslagret endast var ca 0,25 m djupt hade plogen gått långt ner i den sterila leran. Inga spår av förhistorisk aktivitet påträffades. Inte heller sot eller skörbränd sten som kunde tyda på sönderplöjda fornlämningar. Schakt på lägre nivåer än 10 m ö h vattenfylldes snabbt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5082		Vittinge		220-12376-95		222/95		Norrköpings Stadsmuseum		Annika Toll		1995		951129-951129		arkeologisk förundersökning		skålgropar, boplats		true						Med anledning av avstyckning av tomter utfördes en arkeologisk förundersökning.
I nordvästra och sydöstra hörnen av tomten finns två skålgropslokaler. Området är i övrigt fornlämningsrikt. 150 m åt NNV finns ett gravfält, 200 m norrut en skärvstenshög och åt SSO finns stensättningar och skålgropar.
Förundersökningen utfördes i form av provschaktgrävning. Sex schakt grävdes till en sammanlagd längd av 155 m. Två stolphål, två härdbottnar och en boplatsgrop påträffades. Tomterna bestod delvis av berg. Stora delar av tomtområdet var stört av sentida aktiviteter.

		5083		Bjärstad		muntligt		761/95		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1995		951208-951208		särskild utredning				true						Med anledning av bostadshus utfördes en arkeologisk utredning i form av provschakt.
I direkt anslutning till ytan finns ett stort antal fornlämningar registrerade.
Sammanlagt upptogs 63 löpmeter provschakt utan att något av arkeologiskt intresse påträffades.

		5084		Vittinge		muntligt				Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960506-960506		arkeologisk förundersökning		skålgropar		true						Med anledning av att en pool skulle anläggas utfördes en antikvarisk kontroll.

Nordväst och sydost om tomten finns skålgropslokaler. 1995 utfördes en förundersökning på tomten, strax söder om den nu aktuella platsen. Då påträffades två stolphål, två härdbottnar, samt en boplatsgrop.
En yta av 7 m x 3 m banades av till 0,50 m djup. Schaktet bestod helt av brun lerjord. Inga kulturlager, konstruktioner eller fynd kunde konstateras.

		5085		Kuddby församlingshem		muntligt		562/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		960731-960731		arkeologisk förundersökning		husgrund, kulturlager		true		nyare tid		ben, kalkbruk, bränd lera, tegel, keramik (BII:4), kakel, passglas?, kritpipa, dryckeskärl?, beslag?		Östergötlands länsmuseum utförde en antikvarisk kontroll av upptaget VA-schakt.
I schaktprofilen kunde flera nivåer av kulturlager skönjas. En ev nedbrunnen byggnad samt spår av dess syllstensgrund återfanns 0,55 m under nuvarande marknivå. Väster om syllstensgrunden fanns en stenläggning vilken kan ha utgjort en stensatt gårdsplan.
Under byggnaden påträffades två stenläggningar, 0,70 m under marknivå, åtskilda av ett lerlager. Den understa av de två stenläggningarna var lagd direkt på den sterila leran. Troligen är även de rester efter stensatta gårdsplaner eller liknande.
De fynd som påträffats i de olika kulturlagren ger ingen datering men de fynd som tillvaratagits i schaktens dumphögar ger en etterreformatorisk datering.

		5086		Tångestad		220-9728-96				Norrköpings Stadsmuseum		Anne Wastesson Jonsson		1996		960925-960925		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av uppförande av nytt svinstall utfördes en förundersökning.

Fyra 1,5 x 3,0 m stora, provschakt banades av skiktvis. Matjordstäcket varierade mellan 0,35-0,45 m. Därunder vidtog steril lera. Inga iakttagelser av förhistoriska aktiviteter kunde konstateras.

		5087		Gnestavik		220-4967-99		255/99		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		991021-991021		särskild utredning				true						Med anledning av ombyggnad av elnätet utfördes en arkeologisk utredning.

Syftet med utredningen var att dess resultat sedan skulle ligga som grund för sträckans faktiska läge. Den föreslagna sträckningen inventerades i fält och enbart ett läge var ur arkeologiskt hänseende nödvändigt att vidare undersöka. Det var sträckans västra del vid Gnestavik, strax sydväst om stenåldersboplatsen Kuddby 189:1. Då boplatsens utbredning söderut, mot elkabelns sträckning, ej var fastställd utfördes här en arkeologisk kontroll i samband med schaktningsarbetet. Inga fornlämningar påträffades.

		5088		Tolefors		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Annika Helander		1991		910412-910412		särskild utredning		härd		true		odaterat				Med anledning av schaktgrävning för ny rikskabel (opto) utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningssträckan ligger på två avgränsade flacka förhöjningar som vardera är ca 150 m stora. Dessa brukas som åker idag och bedömdes som troliga boplatslägen, eller möjligen tillhöra åkerområdet för Olstorps gamla by som legat ca 300 m norrut.
Vid schaktgrävningen påträffades tre härdar som låg på rad på krönet av den östra höjden. Inga kulturlager kunde spåras under plöjskiktet i nuvarande åkern. Optokabeln anvisades förbi de tre härdarna.

		5089		Kapplet		220-1835-91		2432/91		UV Mitt		Mats Larsson		1991		910419-910419		särskild utredning				true						Med anledning av anläggningsarbeten utfördes en utredning.
Det aktuella området är beläget i nära anslutning till ett fornlämningsrikt område.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5090		Frössle		220-12584-94		665/94		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950606-950606		arkeologisk förundersökning		torp		true		odaterat				Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades den yttre delen av en härd och stenskott stolphål. Anläggningarna kunde kringgås och kvarligger därmed.

		5091		Kappelbacken, Kapplet		220-12584-94		665/94		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950808-950808		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		järnålder		keramik		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.

Vid undersökningen påträffades de yttre delarna av två brandgravsbottnar. Dessa fortsätter in under vägen. Fyllningen består av sotblandad sand. Bägge anläggningsresterna ligger till största del under vägen. Eventuella överbyggnader har sannolikt försvunnit vid anläggandet av vägen.
Anläggning 1 påträffades ca 40 m norr om gravfältets västra del. Denna brandgravsbotten syntes som en 0,5 m lång och 0,15 m flock mörkfärgning bestående av sotblandad sand. Anläggningen fortsatte in under vägen. Den del som ligger under vägen kvarligger.
Anläggning 2 påträffades 1,20 m norr om A1. Anläggningen syntes som en 0,7 m lång och 0,01-0,2 m tjock mörkfärgning bestående av sotblandad sand. Även denna brandgravsbotten tycks fortsätta in under vägen. En krukskärva tillvaratogs.

		5092		Malmen		220-4756-97		346/97		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1997		970518-970520		arkeologisk efterundersökning, särskild utredning				true						I samband med uppförandet av ett nytt flygmedicinskt centrum på Malmen utfördes en arkeologisk utredning på platsen. Då länsmuseet kom till platsen hade redan större delen av grävarbetena avslutats. Utredningen fick därför till stor del karaktären av en efterundersökning, i syfte att söka fastställa om fornlämning skadats i samband med grävarbetena. Till denna efterundersökning fogades också en arkeologisk utredning av de ytor som i den närmaste framtiden ska komma att exploateras i samband med bygget.
Tidigare under 1997 hade Marie Skoglund, ÖLM, undersökt en mindre yta strax norr om den nu aktuella. Vid denna undersökning kom lämningar efter en medeltida kalkindustri i dagen. Kalkindustrin har bland annat försett Linköpings domkyrka med byggnadsmaterial (Sune Ljungstedt, muntl uppgift). Förutom lämningar av denna kalkindustri kunde lämningar efter äldre torpbebyggelse, känd från platsen förväntas. Det kunde också konstateras att läget, högt upp på Malmen med utsikt över slätten i söder, var lämpligt för tidig stenåldersbosättning.
Vid efterundersökningen undersöktes kanterna på det redan grävda schaktet. Dessutom upptogs ett 1,5 m brett och 15 m långt schakt i nordvästlig riktning från schaktkanten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Endast spridda krossade tegel och spridda bitar av bränd kalksten skvallrade om närhet till fornlämning.
Vid utredningen togs på liknande sätt ett schakt upp på den andra kanten av det redan grävda schaktet, i nordöstlig riktning. Dessutom upptogs två schakt i en tänkt kulvertsträcka norr om vägen. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i dessa schakt.
Därmed anser länsmuseet att inget av arkeologiskt intresse varit påverkat av den hittillsvarande exploateringen, eller kommer att påverkas av den fortsatta.

		5093		Väg 215		220-10576-94		421-2193-1995		UV Linköping		Anna Ulfhielm		1995		950419-950428		särskild utredning		grav?, torp, gravfält, grav		true		järnålder, medeltid				Med anledning av ny vägsträckning utfördes en utredning, etapp 1.
Området är till stora delar åkermark. Höjden över havet varierar mellan 20 och 45 m.
Vid specialinventeringen påträffades ett gravfält, en stensättning, två torplämningar. Dessutom registrerades tio möjliga lägen för boplatser.

		5094		Kullerstad		220-10725-94		421-2194-1995		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995		951108-951109		särskild utredning		boplats, grav		true		odaterat				Med anledning av bostadsbyggnation utfördes en arkeologisk utredning.
Invid Linköpingsvägen drogs sju schakt i åkermark på en plats som på äldre kartmaterial anges innehålla "rösen". Vid utredningstillfället syntes inga rösen i åkermarken, däremot fanns en större mängd sten uppslängd på ett mindre impediment och rikligt med sten i åkerytan. Utredningen resulterade i att två härdar av förhistorisk karaktär och två stenpackningar av okänd ålder och funktion påträffades väster och norr om impedimentet. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.
I ett mindre gärde öster om Kullerstad villasamhälle grävdes fyra schakt på platser lämpliga för förhistoriska boplatser. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
I ett skogsparti norr om Kullerstad villasamhälle hade vid inventering en möjlig grav påträffats. Denna och ett mindre stycke runt om avtorvades för att klargöra anläggningens karaktär. Anläggningen bestod av relativt stora stenar (0,2-0,4 m stora) i en delvis gles stenpackning utan tydlig form. Då inga liknande stensamlingar framkom inom den avtorvade ytan kvarstår tolkningen av anläggningen som en möjlig grav. Att det skulle röra sig om en naturbildning hålles för mindre sannolikt.

		5095		Kvarsebo		220-9305-92		7120/92		UV Mitt		Mats Larsson		1992		921021-921021		särskild utredning				true						Med anledning av planerad byggnation utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen berörde endast en mindre del av ett större planområde. På ett tidigt stadium frigjordes den större delen av planområdet. Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet men då ett flertal lösfynd av stenålderskaraktär samt boplatser finns i nära anslutning bedömdes en utredning i form av provschakt som nödvändig inom en mindre del av området. Det berörda undersökningsområdet var beläget i planområdets sydöstra del. Inom denna del av området finns två mindre platåliknande bildningar som tillsammans med höjden över havet 15-20 m ansågs vara lämpliga boplatsområden.
Några fornlämningar påträffades dock inte i samband med utredningen.

		5096		Kulterna		220-12326-99		548/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991102-991102		arkeologisk förundersökning		gravfält		true		yngre järnålder				Med anledning av byte telestolpe utfördes en antikvarisk kontroll.
Den gamla stolpen stod i SV-delen av en gravhög. För att minimera ytterligare skador på graven lyftes stolpen ur hålet och den nya stolpen placerades i det gamla hålet. Hålet behövde därför inte utvidgas och ytterligare skador på graven kunde helt undvikas.
Graven kunde konstateras vara uppbyggd av moig matjord, i stolphålet ca 0,7 m tjock. Högen vilade på sterilt glacifluvialt åsmaterial.

		5097		Åsvikelandet, Flatvarp		220-4872-97		421-3753-1997		UV Linköping		Lars Z Larsson		1997		971202-971202		särskild utredning				true						Med anledning av ny elledning utfördes en arkeologisk utredning i form av en specialinventering.

Inventeringen utfördes endast på Flatvarpssidan i Loftahammars socken och Kalmar län. Utmed sträckan fanns sedan tidigare en osäker rest av stensättning (Loftahammar 390:1). Vid inventeringen visade det sig att stensättningen ej berördes av luftledningen. Inga ytterligare indikationer på fornlämningar påträffades vid inventeringen.

		5098		Tolefors		220-7000-99		383/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990830-990830		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av byte av ledningsstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning.

Bytena skedde i ett fornlämningsrikt område varför en kontroll av schaktningsarbetena bedömdes som nödvändig.
Två schakt om ca 2 x 1 m och ett djup om ca 1 m undersöktes. Inget av schakten uppvisade något av arkeologiskt intresse.

		5099		Lillkyrka kyrka		430-639-96		368/94		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1994		940505-940505		byggnadsarkologisk undersökning		fyndplats övrigt		true		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		Mynt (medeltid, 1600-t, 1800-t), mässingsknapp		Med anledning av omläggning av golvet i kyrkans långhus och öppnandet av ventileringshål i långhusets grundmur utfördes en byggnadsarkeologisk undersökning.

Vid denna rensades marken under kyrkgolvet från rasmaterial och synliga nedgrävningar och byggnadsdetaljer dokumenterades. Marken söktes även av med metalldetektor.
Under kyrkgolvet fanns ett 0,1-0,2 m tjockt sotigt kulturlager. Endast titthål gjordes i detta. Spår efter sidoaltare på båda sidor av triumfbågen samt korskrank kunde ses under golvet.

		5100		Ljung		220-7200-92		2531/93		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1993		930514-930514		särskild utredning		gravfält		true		järnålder				Med anledning av nyöppnad kalktäkt i ett gammalt igenlagt kalkbrott utfördes en utredning.
Området består av en 28 ha stor beteshage på ett moränklätt kalkberg. På krönet av höjden ligger fem runda stensättningar, två ovala stensättningar med sidoblock och en högkantsställd sten. Gravarna är 8-3 m i diam och ligger tätt. Tre av förhöjningarna torvades av i kanten för att konstatera om det var gravar. Alla hade utvalt stenmaterial täta packningar och en avgränsad kant mot omgivande mark och bedömdes därför vara gravar.
Ca 150 m norr om gravarna låg ca 5st 50x50 m stora marksänkor som skulle kunna vara fossila åkerytor. Provschakt drogs genom dessa. Indikationer på tidigare odling var dock så svaga att de bedömdes som naturliga sänkor i stället.
Gravfältet härstammar med all sannolikhet från järnåldern.

		5101		Lönsås kyrka		220-1995-96?		237/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961001-961001		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning		true				kalkbruk		Med anledning av schaktning för nedläggning av dräneringsrör utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid förundersökningen påträffades på tiondebodens östra sida rester efter en mur. Muren fanns på ett djup av 0,15 m under nuvarande marknivå. Muren var uppbyggd av fält- samt kalkstenar och den var murad med kalkbruk. Den stod till en höjd av ca 0,40 m och fortsatte mot öster, från boden. Norr om tiondeboden återfanns flera större stenar vilka skulle ha kunnat ingått i en husgrund, men detta är osäkert.

		5102		Ledberg		220-5935-99		55/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990907-990908		arkeologisk efterundersökning		grav		true		järnålder		bränt ben		Med anledning av att en grav skadats vid Vägverkets dikesskärning utfördes en arkeologisk efterundersökning. En stor mängd brända ben hade observerats i diket.
Vid besiktning på platsen kunde det konstateras att graven inte utgjorde en av de fyra registrerade stensättningarna inom Ledberg 8:1-4, utan bestod av en hög. För att skona graven från vidare förstörelse beslutades att området från dikeskanten och ca 1 m in i fornlämningen skulle undersökas och dokumenteras, varefter schaktet skulle täckas med fiberduk och en ny slänt byggas upp. Detta genomfördes som planerat.
Vid undersökningen påträffades ett tiotal gravgömmor med brända ben. Vissa med locksten, en med säker svepask. Några av gravgömmorna var kraftigt förstörda av dikesskärningen, varför endast botten av dessa påträffades.

		5103		Landeryds bytomt		220-12246-94, 220-12551-95, 220-8919-96		609/94		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995, 1996		950503-961108		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		bytomt/gårdstomt, gravfält		true		senneolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		Flintpilspets, flintavslag, kvartsavslag, trekantsfibula, remändesbeslag, tångepilspets i järn, keramik, bränt ben, mynt		Med anledning av planerad utvidgning av Landeryds kyrkogård utfördes arkeologiska förundersökningar och del av slutundersökning.

Området som är ca 15 000 m2 stort, ligger inom den äldre järnålderns stensträngsbygd. I exploateringsområdets södra anslutning finns en stor samling skålgropar. Närheten till gravar och gravfält från yngre järnålder gör att kyrkans placering - med äldsta delarna från sent 1100-tal - rimligtvis hör samman med en vikingatida by eller stormansgård. I kyrkans tom finns även en runsten inmurad.
Förundersökningen påbörjades i maj 1995 och har på grund av försvårande omständigheter utökats i flera omgångar. Totalt har fyra olika etapper av förundersökningen samt en påbörjande del av slutundersökningen utförts. Försvårande omständigheter har varit att området har haft gårdsbebyggelse fram till 1986 då de sista byggnaderna revs och att det därefter har påförts stora mängder byggavfall, ler- och jordmassor (ca 10 000 m3) för att området skulle följa den befintliga kyrkogårdens terrassering. På områdets lägre partier var de påförda massornas tjocklek ca 2 m.
Förundersökningarna förväntades resultera i lämningar efter den medeltida kyrkbyn vilken omnämns på 1300-talet som Lannerö. Dess exakta utbredning är inte närmare känd men området som berörs av de planerade exploateringarna torde ha utgjort en del av den medeltida bebyggelsen kring kyrkan. Lämningar påträffades också, men de bar kraftiga spår efter sentida aktiviteter. De recenta störningarna var av den omfattningen att vidare undersökningar av ca hälften av området inte var realistiska. Några mindre skadade bebyggelselämningar har dock undersökts. I undersökningsområdets mer orörda delar påträffades ett äldre järnåldersgravfält där ett parti var skadat av sentida gårdsaktiviteter och bebyggelse, bl a påträffades här grundmursresterna till Flygelgårdens mangårdsbyggnad och grundmurarna efter två större växthus. Även en skålgrop påträffades på en av bergsklackarna i området.
I undersökningsområdets östra del påträffades en husgrund med delvis bevarat trägolv och eldstad samt resterna efter en förhistorisk huslämning. Denna var dock kraftigt störd av sentida gårdsaktiviteter vilket har omöjliggjort typ-, storleks- och åldersbestämning. I området påträffades rikligt med lerklining, keramik samt en vikingatida tångepilspets. Ytterligare lösfynd påträffades i området med de två huslämningarna, bl a en flintpilspets med urnupen bas samt kvartsavslag. Detta område har slutundersökts.
Gravfältet, vilket ligger i områdets norra del, omfattar minst ett 30-tal stensättningar av varierande storlekar samt ytterligare ett tiotal vars överbyggnader saknas helt eller delvis. På grund av osäkerheten huruvida området kommer att slutundersökas eller inte framrensades inte det tydligt avgränsade gravfältsområdet i sin helhet. Några gravanläggningar vilka saknade överbyggnad undersöktes dock. En av dessa var en urnebrandgrop, där det förutom en benurna i keramik innehållande rikligt med brända ben även påträffades en trekantsfibula av brons samt ett spiralvridet remändebeslag av järn.
Gravområdet har utifrån fynd daterats till yngre förromersk järnålder och kommer troligen slutundersökas senare. Invid gravområdet påträffades anläggningar som kan höra från kyrkbyn. Bland annat påträffades en osäker syllstensrad. I närheten påträffades ett silvermynt från Johan III regeringstid.

		5104		Näktergalen		220-11574-95		693/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960123-960123		särskild utredning		boplats, väg		true						Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Det aktuella området ligger omedelbart norr om Stångån, ett vattendrag som i alla tider har varit en viktig kommunikationsled. Närområdet är rikt på fornlämningar. På Stångåns andra sida ligger Uvebergets fornborg. Invid utredningsområdet finns ett flertal gravfält, enstaka gravanläggningar samt förhistoriska boplatser. Ca 150 m öster om fastighetsgränsen finns en eventuell stensträngsrest och inom området finns en hägnad stig, möjligen från 1800-talet.
Vid specialinventering av området visade det sig att dess centrala del har fyllts och planats ut, möjligen under 1900-talets första hälft. Förutom den hägnade stigen i områdets östra del och en osäker stensträng i områdets södra del, som mycket väl kan vara ett verk av mänsklig hand. Stenarna, som är ca 0,3-1,5 m stora och ligger mer eller mindre i linje (SV-NÖ). Linjen är ca 125 m lång. Anläggningens syfte eller funktion är dock omöjligt att avgöra.
Inför en eventuell husbyggnation bör områdets centrala delar undersökas arkeologiskt, för att kunna utröna eventuella överlagrade fornlämningar. Utöver detta bör den av sten hägnade stigen och stenlinjen dokumenteras och eventuellt undersökas.

		5105		Mjölnaregatan		220-7918-98		472/98		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1999		990211-990211		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för spillvattenserviser utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.

Anledningen till detta var att det berörda området ligger i utkanten av Linköpings medeltida stadsområde och att det i närområdet finns flera registrerade förhistoriska gravar, ett gravfält samt platser där det tidigare har legat gravar. I samband med en tidigare arkeologisk undersökning av fastigheten Hjulsbro 3:2, ca 100 meter söder om nu aktuellt område, påträffades bl a en härd och senmedeltida rödgods.
Vid de nu aktuella schaktningsarbetena visade det sig att området var kraftigt omgrävt och utfyllt vid flera tidigare tillfällen, varför inga ytterligare fornlämningar påträffades. Kol och sot påträffades dock, men gick ej att knyta till någon anläggning.

		5106		Fredriksberg, kvarteret Reformatorn		220-1252-99		57/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990504-990405		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av utbyggnad av fjärrvärmenätet utfördes en antikvarisk kontroll.

En sträcka om ca 150 m kontrollerades. Schaktets djup var ca 1,5 m och dess bredd ca 1 m.
Schaktningsarbetet skedde i närheten av ett stensträngssystem och ett gravfält. Vidare passerades även än äldre husgrund. Detta föranledde att arbetet stod under antikvarisk kontroll.
En sträcka av ca 150 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5107		Nybro, Harvestad		220-7137-99		422-3250-1999		UV Öst		Göran Gruber		1999		990902-990903		arkeologisk förundersökning		grav, stensträng, härd		true		odaterat				Med anledning av planerad gruppbostadsbyggnation med tillhörande VA-lösning samt breddning av vägen till fastigheten i form av fyra mötesplatser, utfördes en förundersökning.
Inom ytorna för den planerade gruppbostaden och uthuset drogs ett antal mindre sökschakt. Inget av arkeologiskt intresse iakttogs. Inga ytterligare undersökningar föreslås så vida inte byggnadernas placering ändras.
Ett flertal sökschakt drogs inom ytorna för den planerade markbädden och våtmarken. I ett av schakten noterades en kraftigt sönderplöjd härd, i övrigt iakttogs inget av arkeologiskt intresse.
Inom samtliga fyra mötesplatser drogs sökschakt. I en av dem, den västra noterades vad som föreföll vara en mindre del av en stensättning. Ytterligare en möjlig stensättning iakttogs strax intill denna. Båda anläggningarna dokumenterades.

		5108		Uvebergsvägen, Grangårdsvägen		220-3455-99		188/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991019-991022		arkeologisk förundersökning		fyndplats		true						Med anledning av byte av trasig VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Det fanns en risk att fornlämningarna Landeryd 156:1 (fornborg) och Landeryd 201:1 (fyndplats för bronsringar och flintskrapa) skulle beröras av arbetsföretaget.
Ca. 36 löpm schakt kontrollerades. Den norra delen av schaktet (ca. 20 löpm) fylldes trots överenskommelse igen innan antikvarisk kontroll kunde genomföras. Schaktet var dock med all säkerhet beläget i utfyllnadsmassor. I den undersökta delen gick schaktet i schaktmassor som lagts i slänten som utfyllnad. Ursprunglig marknivå berördes inte. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5109		Övre Ullstämma		220-11341-99		422-5254-1999		UV Öst		Annika Helander		1999		991123-991123		arkeologisk förundersökning		boplats		true		bronsålder				Med anledning av anslutning till allmänt vatten utfördes en förundersökning.

Vattenledningssträckningen är ca 600 m lång och passerar närområdet till två registrerade fornlämningar. Landeryd 238:1 utgörs av en skärvstenshög och är belägen ca 40 m norr om sträckningen. Skärvstenshögen, som härrör från bronsåldern, visar på att det finns en boplats i nära anslutning. Landeryd 262:1 är en skålgropsförekomst på en uppstickande berghäll nära bebyggelsen i Övre Ullstämma. Även denna kategori av lämning signalerar att det kan finnas en boplats i närområdet. Vattenledningen planerades att passera denna häll med ett avstånd av ca 5 m.
Förundersökningen utfördes i form av en antikvarisk kontroll där vattenledningen passerade de två fornlämningarna. I anslutning till skärvstenshögen drogs schakt i lätt östsluttning i åkermark. Här påträffades en härd samt boplatsindikationer såsom skärviga stenar och bränd lera. Vattenledningen placerades så att härden kvarligger orörd. Dessa förekomster talar för att det finns en boplats i området som sannolikt tillhör samma tidsperiod som skärvstenshögen. Boplatsens utbredning kan dock inte bedömas utifrån denna undersökning. Invid skålgropshällen öppnades schakt i hagmarken. Inget av arkeologiskt intresse påträffades här. Efter avslutad undersökning kunde vattenledningen grävas ned enligt planerna, bortsett från en mindre omläggning vid härden.

		5110		Landeryd, Månestad		220-12599-99		656/99		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000217-000217		särskild utredning				true						Med anledning av planerad avstyckning av mark och uppförande av villor utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning.

Det aktuella området låg i en svag östsluttning nedanför en höjdrygg och används idag som betesmark. På de två blivande tomterna drogs sammanlagt 10 schakt med en varierande längd mellan 5-10 meter. Schakten grävdes till ett djup av 0,2 - 0,3 m och jordmånen bestod uteslutande av lera. Inga dolda fornlämningar påträffades i schakten varför inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs.

		5111		Landeryd		220-2391-00		181/00		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		2000		000428-000428		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Förundersökningen föranleddes och motiverades av närheten till Landeryd 37:1 och 38:1, samt en nyupptäckt kvadratisk stensättning inom fastigheten, Landeryd 37:2. Undersökningen syftade till att klargöra om ytterligare fornlämningar var belägna inom fastigheten.
Inom tomtytan om ca 2000 m2 togs fyra sökschakt upp med maskin. Schaktens sammanlagda längd var ca 50 m. Orörd mark bestod av lera och påträffades ca 0,2 m under nuvarande marknivå.
Inga dolda fornlämningar påträffades.

		5112		Östad, Lilla Harstad mfl		220-8745-91		5992/92		RAÄ		lars Z Larsson, Anders Persson		1992		921007-921119		särskild utredning		grav, husgrund, gravfält, torp, fyndplats, stensträng, skålgropar, stensträngssystem, röjningsröse		true		yngre bronsålder, järnålder, nyare tid				Med anledning av planerad ny motorväg utfördes en utredning, etapp 1, i form av en specialinventering.
Resultatet av denna utredning är redovisat som Etapp l - del 1. Utredningen ledde till att antalet fornlämningar ökade så pass mycket att länsstyrelsen i samråd med vägverket beslutade om ett utökat utredningsområde, Etapp l - del 2, utmed delsträckan Ryd - Östad/Lilla Harstad för att försöka fastställa en sydgräns för fornlämningarnas förekomst vilket skulle kunna möjliggöra att vägen dras runt fornlämningarna. Ansvarig institution för utredningens Etapp l - del 2 var Riksantikvarieämbetet i Linköping. Arbetet bedrevs som ett samarbete mellan RAÄ och Östergötlands länsmuseum.  Den utökade utredningen, del 2, berörde sammanlagt 19 tidigare registrerade lokaler av vilka 2 lokaler registrerades i utredningens första del.
Sju lokaler inom Väderstad (Väderstad 15:1, 54:1, 55:1, 69:1, 84:1, 89:1, 110:1) och två inom Rinna (Rinna 226:1 och 227:1) föranledde ingen åtgärd. Till dessa ska läggas lokaler vilka kompletterats med tillägg eller kommentarer enligt följande:
Väderstads sn
Väderstad 83:1 ytterligare 7 stensättningar och 2 stensträngar med en sammanlagd längd av 130 m antecknades
Väderstad 107:1 kompletterad med ytterligare 60 m stensträng
Väderstad 172:1 24 nya stensträngar med en sammanlagd längd av 4235 m antecknades
Väderstad 173:1 8 nya stensträngar med en sammanlagd längd av 1535 m antecknade = Rinna 225:1
Väderstad 175:1 kompletterad med en osäker älvkvarnsförekomst i V delen.
Väderstad 200:1 kompletterad med 2 stensättningar
Väderstad 217:1 kompletterad med 30 m stensträng
Väderstad 227:2 stensträngen kompletterad med 30 m
Väderstad 241:1 kompletterad med fyra stensträngar med en sammanlagd längd av 560 m
Rinna sn
Rinna 225:1 = Väderstad 173:1
Rinna 234:1 stensträngen kompletterad 40 m in över sockengränsen till Väderstad samt med ytterligare en stensträng 65 m = Väderstads 260:1
Utredningens Etapp l - del 2 resulterade i att 21 nya lokaler registrerades, samtliga inom Väderstads
sn, de nyregistrerade utgörs av 1 gravfält med 12 gravar, 3 älvkvarnsförekomster om 2, 11 och 2 älvkvarnar, 1 hålvägssystem med 2 hålvägar, 3 stensträngar med sammanlagt 130 m, 6 gravgrupper med sammanlagt 17 gravar, 1 röjningsröseområde, 1 fornlämningsliknande lämning , 3 fonlämningsliknande bildningar, 3 torplämningar varav en med fossil åker samt en stenvall kring röjd yta. Till dessa skall läggas 2 områden med möjliga boplatslägen vilka föreslås till vidare utredning.

		5113		Västra Husby, Drothem		220-6480-93		6585-93		RAÄ		Maria Peterson		1993		930816-930927		särskild utredning		stensträng, fyndplats, hålväg, husgrund, grav, grav?, gravfält		true						Med anledning av ombyggnad av väg utfördes enarkeologisk utredning i form av specialinventering.

Utredningen omfattade ett 20 km långt avsnitt på ömse sidor om vägen. Uo:s bredd varierade mellan 150 och 700 m. Ytan uppgick till ca 3,2 km2.
Utredningen resulterade i att 14 nya fornlämningslokaler i Västra Husby och Drothems socknar tillfördes Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Tillägg eller ändringar gjordes i beskrivningarna av fem tidigare kända lokaler. Två tidigare ej kända gravfält påträffades samt tre ensamliggande stensättningar. Tio lokaler med stensträngar till en sammanlagd längd av 498 m påträffades samt tre hålvägslokaler. En fyndplats för brända ben registrerades också. Vidare utpekades 23 platser vilka skulle kunna vara lägen för förhistoriska boplatser i åkermark, samt med utgångspunkt i kartstudier, det sannolika läget för tre medeltida bytomter. Fyra särskilt intressanta fornlämningsmiljöer utpekades också.

		5114		Västra Husby, Drothem		220-983-95		7/95		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1995		950424-950503		särskild utredning		boplats		true		yngre järnålder, odaterat		keramik, lera		Med anledning av omläggning av väg utfördes en arkeologisk utredning.
Väg 210 går genom en mycket fornlämningsrik bygd med såväl förhistoriska som medeltida lämningar. Utredningen skedde på 6 platser utmed den tänkta vägsträckningen och genomfördes som sökschaktsgrävning.
Resultat (Objekt hänvisar till tidigare rapport i ärendet):
Objekt I: Ca 300 m S om V Husby prästgård går vägen över ett mindre impediment. Innan utredningsgrävningen började informerade lantbrukaren om att han i detta område sett kol, sot och skärvsten i åker efter plöjning. Vid utredningen påträffades en härd på impedimentets O del samt enstaka mörkfärgningar längsmed den N delen av impedimentet. I åkern runt om impedimentet saknades lämningar av arkeologiskt intresse. De påträffade lämningarna är sannolikt rester av en numera förstörd boplats. Objektet har fått RAÄ-nummer Västra Husby 234:2.
Objekt III: Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Enstaka skärvsten och sot i leran. Objekt V: Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Objekt VI: Ca 250 m N om Björstad gård och medeltida bytomt. Väg 210 går intill en relativt flack äng (hästhage). I området Ö del påträffades ett minst 0,2 m tjockt kulturlager innehållande keramik och slaggad lera förutom eldpåverkad sten, sot och kol. Det gick inte att i utredningen begränsa området som okulärt uppskattades till ca 100x50 m Ö-V. Det är fullt möjligt att kulturlagret fortsätter in under nuvarande väg 210, då denna synes vara byggd ovan ursprunglig markyta. Objektet har fått RAÄ-nummer Västra Husby 245:1.
Objekt VIII - X: Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5115		Rinna, Väderstad		220-2252-95		421-1825-1995		UV Linköping		Lars Z Larsson		1995		950418-951013		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem, skålgropar, grav, gravfält		true		äldre järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av ny motorväg har ett cirka 1,6 km stort område med omfattande stensträngssystem, gravar och gravfält karterats som en del av en förundersökning.

Området har tidigare specialinventerats varvid huvuddelen av ovan mark synliga fornlämningar registrerades. Syftet med karteringen var att få en mer komplett bild av områdets markanvändning dels från "stensträngstid" dels såväl före som efter. Kartering av samtliga synliga fornlämningar gjordes med hjälp av totalstation och kompletterades med en tolkningsdel där förmodade boplatslägen samt fossila åkerytor markerades. Vid karteringen inmättes närmare cirka 12 kilometer stensträng, ett 30-tal skålgropar och drygt 65 gravar.

		5116		Fågelsångsvägens förlängning		220-3897-95		421-3666-1995		UV Linköping		Karina Nohrstedt		1995		950720-950721		särskild utredning				true						Med anledning av planerad förlängning av väg utfördes en utredning, etapp 2.
Ett flertal provschakt till en sammanlagd längd av 147 m togs upp i de aktuella områdena.
Linghemsområdet har tidigare specialinventerats för en utredning etapp 1. Då registrerades ett flertal lämpliga boplatslägen varav objekt II och III nu har utredningsgrävts för denna utredning. Objekten ligger i hagmark och åkermark mitt i en mycket fornlämningsrik trakt. Här finns talrika gravfält från bronsålder fram till järnålder och omfattande stensträngssystem. Stensträngarna är tydliga signaler på att samtida boplatser finns j närheten. I närheten av objekt II finns ett gravfält troligen från yngre järnålder och en stensträng som är en del av en längre sammanhängande stensträng. Intill objekt III finns en stensträng också den en del av ett längre stensträngssystem och en delvis undersökt boplats. Varken inom objekt II eller III kom något av arkeologiskt intresse fram, därför bedöms områdena inte vara intressanta för vidare arkeologiska undersökningar.

		5117		RV 50		220-2702-96		421-2747-1996		UV Linköping		Lars Z Larsson		1996		960506-960925		särskild utredning				true		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av väg utfördes en utredning.
Utredningen inkluderade förberedelsearbete i form av excerpering av källor och arkiv, flyginventering samt upprättande av historiska kartöverlägg följt av specialinventering i fält. Förberedelsearbetet gjordes för samtliga alternativ inom ett 113 km2 stort område. Fältarbetet utfördes inom ett cirka 52 km2 stort område. Fältarbetet utfördes under perioderna 6-31 maj och 12 augusti-25 oktober 1996. Utredningen resulterade i att 101 områden valdes ut som bevarandevärda miljöer av olika klasser. Klass I avsåg högsta be varande värde, klass II mycket högt bevarandevärde, klass III högt bevarandevärde samt klass IV möjligt bevarandevärde. I arbetet med att välja ut de bevarandevärda områdena deltog representanter från UV Linköping, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet samt Östergötlands länsmuseum som även utfört byggnadsinventeringar utmed väg 50 och 32.
Sammanlagt var före utredningen registrerat 227 nummer i fornlämningsregistret, sk RAÄ-nummer. Utredningen ledde till att 398 nya nummer antecknades (UV-nummer). UV-nummer är att jämställa med RAÄ-nummer, de kan ses som en tillfällig numrering som vid ajourhållning av fornminnesregistret kommer att införas i det sockenvis förda registret. De nummer som antecknats som Objekt är sådana som endast kan föras in i fornminnesregistret om en vidare utredning konstaterat att fornlämning finns. Antalet Objekt är 155 stycken.

		5118		Nyhem mfl		220-2814-96		421-4586-1996		UV Linköping		Karin Lindeblad		1996		960902-961029		arkeologisk förundersökning		boplats, fossil åker, stensträngssystem, stensträng, skålgropar, röjningsröseområde, grav, hålväg, torp		true		senneolitikum, äldre järnålder, bronsålder, nyare tid, högmedeltid		keramik, bränd lera, malstenslöpare, kvarts		Med anledning av ny sträckning av E4:an utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet ligger till största delen i Hålaveden, söder om den egentliga förhistoriska bygden. Området består till stora delar av kuperade skogsområden med mellanliggande kärr. Höjden över havet varierar mellan 125 och 155 meter över havet. Förundersökningarna berörde 13 olika platser.
1. Väderstad 289:1. I samband med utredningsgrävningen påträffades ett fyndförande lager med senneolitisk keramik, röjningsrösen samt spår av odlade ytor. Vid förundersökningen upptogs större ytor och en senneolitisk boplats påträffades. Denna kunde klart avgränsas och omfattar några hundra kvm. Fyndmaterialet utgörs till övervägande delen av keramik, lerklining och bränd lera. Sannolikheten är stor för att en huskonstruktion döljer sig i, och under, det fyndförande lagret. Ett stort antal flacka röjningsrösen påträffades också. Inget av dessa var synliga före undersökningen. I ett av dessa påtrffades senneolitisk keramik. Ett av rösena har genom 14C datering daterats till senmedeltid.
2. Väderstad 144:1. En mindre del av en fägata berördes här av en ny förbindelseväg. En mindre del av stensträngen snittades och i anslutning till denna fanns en härd, som genom 14C datering daterades till 500- 600-talen e Kr.
3. Väderstad 144:1. Söder om ovan nämnda område undersöktes ytterligare en stensträng som knappt var synlig före avbaning. Två stycken 14C prover togs i anslutning till stensträngen. Dessa gav sentida dateringar.
4. Väderstad 250:1. I detta område undersöktes en stensträng som gav ett sentida intryck samt ett odlingsröse. Ett kolprov under odlingsröset gav en datering till 1500- 1600-talen.
5. Väderstad 245:1. I området finns ett skålgropsblock och odlingsrösen. I det äldsta kartmaterialet ligger området på oskiftad utmark. Vid förundersökningen snittades några av rösena. I ett av dessa fanns en malstenslöpare. I ena kanten av odlingsröseområdes påträffades en ca 20 meter lång stenrad med mindre sten. Två kolprover togs vid odlingsrösena. Dateringen blev 1300-tal resp 1600-tal. På stenraden togs ett kolprov som även det gav en 1300-tals datering. Möjligen har området ursprungligen utnyttjats för odling under bronsålder/äldre järnålder för att sedan under medeltiden återigen tas i bruk. Detta kan vara ett exempel på hur allmänningsmark togs i bruk under medeltiden. Stenraden kan vara en gräns mellan två odlingsytor eller möjligen vara en syllstensrad till tex en utmarkslada.
6. Väderstad 275:1. I det område som berörs av vägbygget grävdes dels en del av åkermarken, som sluttar svagt åt öster. Området bedömdes som ett bra boplatsläge. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Ytterligare ett område undersöktes, där åkermarken övergår i hagmark. I omedelbar anslutning åt öster finns en numera till stora delar uttorkad bäckravin. Intill bäckravinen undersöktes ett fyndförande lager som innehöll kvartsavslag, som möjligen kan indikera en bosättning från mesolitikum. Inga av de nu analyserade C14 proverna visar på en så tidig datering. Tre härdar undersöktes varav en av dem genom C14 prov daterades till mellan 1520-1310 BC.
7. Väderstad 27:1. Består av en rektangulär, 5x7 meter stor stensättning. 20 meter söder om stensättningen undersöktes ett 3 m brett område pga vägbreddning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
8.. Stora Åby 153:1. Är en hålväg som egentligen består av två vägpartier 90 respektive 370 m långa avbrutna av sankmark. En ca 10 m2 stor yta i och intill hålvägen undersöktes och dokumenterades. Inga fynd eller kol för C14 analyser hittades.
9. Stora Åby 154:1. Är en rund ensamliggande stensättning som ligger på ett krön av en bergsrygg. Ca 20 m norr om stensättningen kommer den nya motorvägen att gå. Här undersöktes en yta på ca 140 m2. I området fanns rikligt med sten i varierad storlek. Några ytterligare gravar fanns dock inte.
10-13. Torpmiljöer
Inför det nya motorvägsbygget berördes även ett antal torpmiljöer, samtliga från senare delen av 1700-talet och framåt. Eftersom delar av dessa torpmiljöer kommer att försvinna i och med motorvägsbygget föreslog UV en dokumentation av dessa, dels utifrån äldre kartmaterial, dels av nuvarande miljö ute i fält. Kompletterande uppgifter hämtades även från hembygdsföreningar och torpcirklar i respektive socken. De torpmiljöer som berörs av vägbygget är Järpatorp, Rök 127:1, Karlsbergs backstuga, Rök 97:1, Sålleryd Väderstad 69:1.

		5119		Vallsberg mfl		220-2814-96		421-3810-1996		UV Öst		Maria Peterson, Alf Ericsson		1996		960902-961115		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem, boplats, stensträng, grav, plats med tradition, ristning, röjd yta, torp, fossil åker, skålgropar		true		neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		keramik, bränt ben, slagen kvarts, bränd lera, järnkniv, malstenslöpare		Med anledning av motorvägsbygge utfördes en arkeologisk förundersökning, etapp 2.

Stensträngssystemet är beläget i övergångszonen mellan den bördiga Östgötaslätten och Sydsvenska höglandets nordsluttning. Det är ca 4x1-1,5 km stort (väst-öst) med en areal av ca 580 ha. Vid den första etappen detaljkarterades stensträngssystemets sydöstra del, medan den andra etappen utgjordes av begränsade grävningsinsatser i form av sökschakt och av provtagning för naturvetenskapliga analyser.
Stensträngssystemet skiljer sig i flera avseenden från de i östra Östergötland. Det är mer välbevarat och mindre uppstyckat; det ligger nästan helt på de historiska byarnas utmark; det finns inga husgrundsterrasser eller synliga boplatsspår ovan mark; relationen mellan jordarter, markanvändning och stensträngar är mindre tydlig; formspråket är annorlunda. Det annorlunda formspråket yttrar sig för det första i förekomsten av långa fägator och terrängkorridorer med en regelbunden orientering. Tillsammans förenar dessa kommunikationsleder området i en sammanhängande infrastruktur. Det andra särdraget är förekomsten av små, inhägnade ytor som förslagsvis har utgjort ett slags "minigärden" med varierande innehåll av åker och äng. Vanligen bildar gärdena sammanhängande system. Trots dessa olikheter har antagligen Väderstadssystemet, i likhet med systemen i östra Östergötland, ingått i en ekonomisk och social struktur med flera samverkande gårdar under huvudsakligen romersk järnålder och folkvandringstid.
Förundersökningens andra del omfattade flera olika fornlämningstyper såsom stensträngar, fossil åkermark och boplatser. Undersökningen har visat på en komplex bild med lämningar från skilda tidsperioder. Den äldsta etableringen sker under stenåldern med bl a en boplats från tidigneolitikum. Från äldre järnålder har tre boplatser konstaterats, varav en är mycket omfattande. Från denna tid finns även åkermark i anslutning till stensträngarna. Under medeltiden bedrevs också åkerbruk i området, sannolikt i form av tillfälliga lyckodlingar. Sammantaget är förutsättningarna mycket goda för att i ett långtidsperspektiv studera hur människan har strukturerat och verkat i landskapet.

		5120		Väg 757		220-9076-98		421-5770-1998		UV Öst		Pia Nilsson		1998, 1999		981101-990131		särskild utredning				true		järnålder, medeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av ombyggnad av väg utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.
Utredningsområdet ligger i en exceptionellt fornlämningsrik del av Östergötland. Delar av området är idag till stor del uppodlade, trots detta skymtar rester av förhistorien på i stort sett varje åkerimpediment och i nästan varje skogsdunge och beteshage.
Generellt kan man säga att utredningsområdet uppvisar två särskilt tydliga tidsavsnitt. Det första är järnåldern med dess stensträngssysten, gravar och gravfält. Här ger fornlämningarna, trots den höga uppodlingsgraden, en god bild av en sammanhållen järnåldersbygd. Här kan man följa långa stensträngssystem med dess fägator, hägnader och vattenhål. Gravarna och gravfälten har sin givna plats i dessa sammanhang, och med lite fantasi kan man nästan gissa platserna för gårdslägena i stensträngssystemen. Nästa iakttagbara skede är det de historiska kartorna visar, dvs i huvudsak 1700-talet. Här visas de äldsta kända bytomterna, den samtida markanvändningen, vägarna, torpen etc. Vad vi snarare anar än ser är perioden däremellan. I de fall byarna idag ligger i närheten av gravfält av yngre järnålderskaraktär kan man anta att platsen använts kontinuerligt sedan dess. Även här kan de äldsta kartorna hjälpa till, t ex har byarna Luestad, Fröstad och Vimarka, rader av smala tegskiftade åkrar, vilka kan tyda på medeltida skiftesreformer. Som nämnts tidigare är både byarnas namn och de äldsta skriftliga beläggen en stark indikator på kopplingen till den yngre järnåldern och medeltiden. Vårdsbergs kyrka får inte glömmas i sammanhanget. Kyrkan byggdes under senare delen av 1100-talet och det visar att platsen redan då var av betydelse.
Några byar där gravfältet från yngre järnålder troligen kan urskiljas är Luestad, Fröstad, Vimarka, Jäppestad, Ryckelösa, Himna, Vetterstad, Viskeryd och Rogestad.
Samtliga byar har dessutom namn som tyder på en mycket lång bebyggelsekontinuitet. Här finns mycket goda möjligheter att vid ett senare utrednings- och utgrävningsskede följa områdets utveckling under en lång tidsperiod, från äldre järnålderns stensträngsbygd med ensamgårdar via yngre järnålderns sammanflyttning av gårdarna till byar fram till 1700-talets oskiftade byar.

		5121		Kungsbro		220-2960-91		157/91		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1991		910527-910531		forskningsundersökning		boplats, bytomt/gårdstomt, husgrund		true		medeltid		keramik, kalksten		Forskningsundersökning i samarbete med arkeologiföreningen Grävlingen. Liksom 1990 undersöktes 1991 delar av ett större medeltida stenhus ca 13x11 m stort med 2 m breda murar av kalksten på gråstensgrundmur bevarade till 0,5-0,7 m höjd. Detta år frilades delar av norra och västra muren, varvid kunde konstateras att husets källarvåning varit avdelad i två rum, det större i V har varit tunnvälvt. Fynd av lösa kalkstenar med spår av tandad mejsel skulle möjligen kunna datera byggnaden till perioden 1250-1350. Gården kom 1269 under Vreta cisterciens kloster och from 1272 har den fungerat som residens för Linköpingsbiskoparna. Det är förmodligen som biskopsgård Bro fått sin stenhusbebyggelse. Förutom denna byggnad finns ännu idag en mindre stenkällare, även den daterad genom huggningstekniken till samma period.
Förutom denna hittades även äldre keramik och anläggningar från en tidigmedeltida eller vikingatida aktivitet. Bro omnämns första gången vid 1100-talets början, och gården kan alltså ha etablerats redan under vikingatid.

		5122		Berg, Brunneby		220-3521-91		1129/92		UV Mitt		mats Larsson, Kjell Johansson		1991		910920-910920		särskild utredning		boplats?		true						Med anledning av bostadsbyggande utfördes en arkeologisk utredning i form av fosfatkartering/specialinventering.
Sammanlagt 75 prover togs inom det ca 25000m2 stora området. Det högsta värdet uppgår till 93po, det lägsta till 23po. Medelvärdet ligger på 51po. Topografiskt kännetecknas området av en flack höjdsträckning i öster och norr medan det i väster övergår i en kraftig sluttning ned mot Blackbäcken. Ett område med jämnhöga fosfatvärden kan urskiljas i exploateringsområdets norra och östra delar. Det genomsnittliga fosfatvärdet mätt i en profil norr-syd uppgår till 75po. Inom denna del av undersökningsområdet är det sannolikt att det föreligger en boplats. Det direkt anslutande området saknar registrerade fornlämningar men i närområdet finns gravar, stensträngar och skålgropar som klart indikerar bosättning under både brons- och järnålder.

		5123		Berg		220-3521-91		1129/92		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911209-911209		särskild utredning				true						Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en utredning i form av provschakt, vilken ingick i en större utredning.
Första delen av utredningen utgjordes av en fosfatkartering. Denna gav till resultat att ett område med förhöjda fosfatvärden kunde urskiljas. Detta område var beläget på en sandig/grusig höjdsträckning som i söder övergick i en mycket kraftig sluttning mot ett mindre vattendrag, Blackbäcken. Inom själva utredningsområdet, och i dess närmsta omgivning, finns inga kända fornlämningar. Sett i ett större sammanhang är dock området kring Berg mycket rikt på fornlämningar.
Sammanlagt sju schakt drogs med maskin inom det aktuella området. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. De förhöjda fosfatvärdena kan alltså inte sättas i samband med någon förhistorisk bosättning.

		5124		Kungsbro		220-5900-92		265/92		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1992		920601-920605		forskningsundersökning		husgrund		true				keramik		Forskningsundersökning i samarbete med arkeologiföreningen Grävlingen. Projektet har under 1990 och 1991 undersökt delar av ett 13 x 11 m stort stenhus med 2-2,5 m breda stenmurar, hörande till Linköpingsbiskopens medeltida residensgård. Årets undersökning koncentrerades till en ännu stående medeltida stenkällare ("cellarium") med två tunnvälvda rum; det ena av kalksten som genom stenhuggeritekniken har daterats till högmedeltiden, det andra med tunnvalv av tegel som daterats till senmedeltid.
Ett schakt togs upp omedelbart NV om stenhuset för att undersöka kulturlagerförhållanden och de två källarnas grundläggning. Resultatet visar på ett äldre kulturlager med bl a keramikfynd troligen medeltida. De två cellarierna har grundlagts på olika sätt. Det äldre är byggt på en 0,3 m tj grundmur av huggen kalksten i samma bredd som huslivet. Det yngre har istället grundlagts med en 0,5 m dj grundsula av större fältstenar.
Ett annat schakt togs upp SÖ om stenhuset, vilket dock befanns vara sandtäktgropar, vilka återfyllts med raseringsmassor under senare tid. Ett tredje schakt togs upp ca 20 m SÖ om stenkällarna på en plats där ett stenfundament hittats 1945. Stenfundamentet undersöktes endast delvis och består av en del av kalksten kallmurad i flera skift samt en del av natursten i flera skift. Anläggningen skulle kunna tolkas som brokar el dyl, men inga spår av vatten eller svallning kunde iakttas.

		5125		Knivinge bytomt		220-4433-92		6446/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz		1992		920825-920825		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstorp		true						Med anledning av ledningsdragning av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Ortnamn med ändelsen -inge går tillbaka till förhistorisk tid. Det första skriftliga belägget för Knivinge by är från 1344. Från 1690- och 1760-talen finns geometriska kartor över Knivinge. Byn bestod då av tre gårdar.
Vid förundersökningen maskingrävdes 100 löpmeter schakt samt sju provschakt under antikvarisk kontroll. Schaktbredden var 0,4 m och schaktdjupet 0,7 m.
Inga medeltida eller äldre lämningar berördes inom bytomten som på den aktuella sträckan var uppfylld med kalkstensslagg ner till morän. Ej heller berördes äldre lämningar i åkermark i anslutning till bytomten av schaktningen.

		5126		Mjölorp mfl		220-5404-92		8893/92		UV Mitt		Mats Larsson		1992		921207-921208		särskild utredning				true						Med anledning av fysisk planering utfördes en utredning i form av kartstudie och provschakt.

Inga registrerade fornlämningar finns inom området. Kartstudien gav endast uppgifter om att ett flertal soldattorp funnits i området från 1700- talet och framåt. Området utgörs av hagmark samt tomtmark. Ett flertal mindre hus har avhysts under senare år. Vid besiktningen av området iakttogs en del mindre stensamlingar som kunde vara gravar. Boplatslägen fanns också inom exploateringsområdet. Utredningen koncentrerades till vissa intressanta områden. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5127		Kungsbro		muntligt		253/93		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1993		930524-931018		forskningsundersökning		husgrund, kulturlager, mynt		true				keramik, djurben, tegel		Forskningsundersökning på den medeltida biskopsgården Kungsbro genomfördes för fjärde året i rad tillsammans med arkeologiföreningen Grävlingen och Studiefrämjandeet i Linköping.
Årets grävning omfattade undersökning av det tidigare år upptagna schaktet vid ett stenfundament, 6x4 m st beläget SO om den nuvarande bebyggelsen. Dess funktion och datering är dock oklar. Två provrutor togs upp strax Ö om de medeltida källarna. Det ena gav anläggningar och fynd från förhistorisk tid, det andra lokaliserade platsen för ett tidigare ej känt hus av tegel. Byggnaden är medeltida och kan genom myntfynd dateras till tiden omkring 1300. Väggarna var bevarade till ca 3 skift och rester av ett tegelgolv med glaserat tegel hittades. I oktober samma år grävdes tre sökschakt med maskin i det mer låglänta området SO om bebyggelsen för att utröna markförhållandena. Det visade sig att området använts som odlingsmark under längre tid, med fynd av två diken samt odlingslager med årderspår. Dessutom hittades ovan detta ett skräplager fullt med djurben och keramik av senmedeltida typ, vilket dock kvarligger till nästa säsong. Två stenskodda stolphål hittades i schakten och med hjälp av jordsond kunde ytterligare 14 stolphål lokaliseras i en rad mellan vallområdet i SV och en förhöjning med intilliggande vallgrav (tidigare ej uppmärksammad) i SO. På så sätt kan alltså vallgravsområdet ha fortsatt ända fram till Motala ström.

		5128		Kungsbro		220-5643-94		285/94		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1994		940530-950821		forskningsundersökning		husgrund		true				djurben, järnföremål, keramik (yngre rödgods), tegel, kalkbruk		Forskningsundersökning på den medeltida biskopsgården Kungsbro genomfördes för femte året i rad tillsammans med arkeologiföreningen Grävlingen och Studiefrämjandet i Linköping.
Årets grävning omfattade undersökning av det tidigare år påträffade tegelhuset, vilket nu undersöktes i sin helhet, huset är 5,3x4,5 m st, av tegel murat i munkförband och med sockel av kalksten. Murarna är endast 0,7 resp 0,4 m tja. Dessutom har den tidigare skräpgropen undersökts och en stor mängd djurben samt hushållsföremål som knivar och keramik hittats. Keramiken är främst av yngre rödgodstyp med grön- och klarglasyr, vilket kan dateras till 14-1500-talen. Ett mynt hittades även från 1581. På förhöjningen i SO gjordes ett sökschakt, eftersom där hittats tegelrester vid jordsondning. Det visade sig att förhöjningen är naturlig och att det på denna kulle finns rikligt med tegel- och kalkbruksrester. Ovan sterilen hittades en kullerstensläggning, vilket kan tolkas antingen som en stensatt gårdsplan eller golv inne i en byggnad. På stenläggningen hittades även en del slagg, som kan tyda på järnbearbetning på platsen. Dessutom har den högmedeltida sk "Hertig Magnus källare" undersökts. Murverksdokumentation har gjorts. Två provrutor har tagits upp inne i den äldsta källaren, vilket visar på två golvlager av kalkbruk samt därovan ett golv av kalksten. Undersökningen av golvet kommer dock att fortsätta nästa år. Ett schakt genom vallen i SV har även tagit upp för att dokumentera vallens konstruktion. Även detta kommer att fortsätta nästa år.

		5129		Vreta kloster		220-2648-93		593/93		Östergötlands länsmuseum		Hans Persson		1994		940621-940621		arkeologisk förundersökning		kloster, fossil åker?		true				djurben, tegel		Med anledning av schaktning för en VA-station utfördes en förundersökning.

Det 0,4 - 0,7 m tjocka matjordsskiktet hade mindre inslag av kalkstensflis, sot, tegelkross samt enstaka djurben. Där matjordsskiktet var som tjockast innehöll det ett yngre påfört skikt som saknade dessa inslag. Det ursprungliga matjordsskiktet har sannolikt utgjort äldre åkerjord med inblandning av medeltida avfallsmaterial. Genom ytan löpte i nord-sydlig riktning ett dräneringsdike fyllt med huggen kalksten, kalkstensflis och tegelkross.

		5130		Kungsbro		220-10145-94		421-4842-1994		UV Linköping		Martin Skjöldebrand		1994		940930940930		arkeologisk förundersökning		grav		true		yngre järnålder				Traktens förhistoria och medeltid är välkänd och av stor betydelse för den svenska historien. Söder om Berg ligger kyrkan till och ruinerna av det välkända Vreta Kloster. I den östra delen av Berg, invid sjön Roxen finns flera gravfält från yngre järnålder. I närområdet finns flera gravfält och enstaka gravar. Vid anläggandet av den här aktuella delen av villaområdet på 1960-talet har omfattande schaktningsarbeten genomförts. Kring fornlämningen har man dock sparat en naturtomtsliknande del i vilken högen ligger. I och strax under markytan kring högen syntes rikligt med sten, och även i exploateringsområdet syntes enstaka uppstickande större stenar. Högen och den i markytan synliga stenen låg längs en markant höjdrygg i V delen av tomten och exploateringsområdet. Denna höjdrygg fortsätter även in på intilliggande tomt.
Undersökningen av en del av tomten Kungsbro 1:312 visade att tre anläggningar (A1 - 3) fanns inom det tänkta exploateringsområdet. A 1 närmast den tidigare registrerade högen har efter handrensning tolkats som en stensättning. Norr om denna påträffades en rektangulär stenpackning av större sten (A 2). Norr om A 2 och V om och intill en bergklack påträffades ytterligare en stenpackning av liknande stenmaterial (A 3). Såväl A 2 som A 3 var väl avgränsade och förekomsten av skärvig och skörbränd sten i närheten stöder tolkningen av dessa som förhistoriska anläggningar. Läge och form indikerar att även dessa kan vara gravar. Stensamlingen öster om berget har bedömts som naturlig.

		5131		Björkö		220-368-95		223/95		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund, Olle Hörfors		1995		950411-950418		särskild utredning				true						Med anledning av planerad nybyggnation av en skola utfördes en arkeologisk utredning.

Vid denna påträffades endast sentida odlingslager. I området finns dock ett flertal odlingsrösen samt en äldre stensatt broläggning över en bäck. Ingen åverkan bör ske på dessa lämningar utan att antikvarisk myndighet kontaktas.

		5132		Kungsbro		220-5643-94		31/97		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1995		950529-950602		forskningsundersökning		husgrund, boplats, grav		true				keramik, järnföremål		För sjätte året i rad genomfördes arkeologiska undersökningar på Kungsbro gård tillsammans med arkeologiska föreningen Grävlingen och Studiefrämjandet i Linköping. Projektet syftar till att undersöka den medeltida biskopsgården Bro och dess förhistoria.
Vid årets undersökning fortsattes en undersökning på gårdens SÖ del i närheten av den medeltida vallgraven. Lämningar hittades 1994 i form av ett kullerstenslagt golv samt raseringslager med fynd av slagg. I år undersöktes delar av en härd till en trolig smedja intill föregående års schakt.
Invid mangårdbyggnaden undersöktes delar av grunderna till en byggnad som kunde dateras till 1600-talet, bestående av metertjocka kallmurade stengrunder.
Slutligen gjordes ett sökschakt på gårdens V del, där det enligt uppgift tidigare hittats murar vid vattenledningsgrävning. Ett större murparti blottlades som kan vara medeltida, men dess utseende, karaktär och datering gick ej att avgöra. Invid denna fanns en urnebrandgrav med fynd av keramik och bältesdetaljer, med trolig datering till yngre romersk järnålder eller folkvandringstid. Graven ligger i närheten av boplatslämningar som undersöktes 1991, där en härd har kunnat C14-dateras till 315 e Kr.

		5133		Bergs slussar		220-7682-95		581/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1995		951116-951130		arkeologisk förundersökning		grav, boplats?		true				kalksten		Med anledning av att luftledning skulle bytas mot markkabel utfördes en förundersökning.
Området kring Bergs slussar är känt för den rika förekomsten av fornlämningar från både förhistorisk- och historisk tid. Det har av den anledningen gjorts flera utgrävningar i området. Inför byggandet av Stjärnorpsvägen gjordes i slutet av 1950-talet en utgrävning av två bronsåldershögar i krönläge som innehöll välbevarade fynd. Idag finns det två högar kvar och med största sannolikhet även omarkerade gravar i sluttningen ner mot Roxen och fastigheten Kungsbro. Det är i detta område som man planerade att lägga en markkabel som skulle förse fastigheterna Hasselbacken och Drabisdal med elektricitet.
Kabeln kom i förhållande till storhögarna att grävas ned ett stycke längre ner i sluttningen mot fastigheten Kungsbro men det fanns fortfarande en risk för omarkerade gravar på denna del av sträckningen. Förundersökningen av denna sträcka resulterade i en mörkfärgning med svagt sotblandad fyllning (A1). Inne på fastigheten Hasselbacken hittades en 0,2 m hög kallmurad kalkstensmur (A2), ca 0,60 m bred med vidhängande kalkstensgolv av kalkstensplattor, ca 1,1 m brett. Längre in på fastigheten påträffades mängder med kalkstenskross och även en nedgrävning fylld med kalkbruk (A3). Dessa fynd är troligtvis lämningar efter kalkstensbrott som funnits i fastighetens omedelbara närhet.
Inga fynd tillvaratogs.

		5134		Kungsbro		220-12554-95		763/95		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		1995		951206-951206		arkeologisk förundersökning		boplats		true		medeltid				Med anledning av att en inbyggd tank skulle flyttas utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna konstaterades ett tunt mörkt kulturlager under ett stenigt och sotigt fyllnadslager. Steril sand uppträdde på ca 0,6 m djup.

		5135		Kungsbro		220-5643-94		32/97		Östergötlands länsmuseum		Göran Tagesson		1996		960527-960531		forskningsundersökning		boplats, husgrund		true		medeltid		keramik (stengods), mynt		För sjunde året i rad genomfördes arkeologiska undersökningar på Kungsbro gård tillsammans med arkeologiska föreningen Grävlingen. Projektet syftar till att undersöka den medeltida biskopsgården Bro och dess historia.
Undersökningar av smedjan fortsatte även detta år. Den kunde nu dateras till 14- 1500-talen genom fynd av stengods och mynt. En enkel härdpall, en stenlagd arbetsyta samt ett biutrymme med trägolv har identifierats, liksom smedjans väggar i söder, väster och sannolikt i öster.
På gårdsplanen i väster undersöktes ett 10 x minst 12m stort hus, med murad stengrund i väster och söder, kallmurad dito i öster, samt ett spis- eller ugnsfundament i västra delen. Byggnaden har varit i trä, och rester av ett trägolv kunde iakttas. Genom keramikfynd kan den dateras till 14-1500-talen. Strax väster om denna fanns en eldpåverkad yta, möjligen ett bränt lergolv, men om det rör sig om ytterligare byggnad kunde ej avgöras.
Slutligen grävdes ett snitt genom vallanläggningen i gårdens södra del. Ingen datering kunde göras men däremot kunde vallanläggningens konstruktion fastställas. Vallen har bildats genom att material från den inre och yttre vallgraven kastats upp på vallen.

		5136		Kungsbro		220-5294-96		361/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1996		960617-960703		arkeologisk förundersökning		boplats, gravfält, fossil åker		true				keramik, bränt ben		Våren 1996 inkom en anmälan från en privatperson om schaktningar strax V om fd Kungsbro Motorklubbs klubbhus (En större fd arbetarbostad till Kungsbro gård.) Enligt uppgiftslämnaren syntes omfattande förhistoriska lämningar i den framschaktade ytan.
Området besiktigades omedelbart, som larmade Länsstyrelsen. I ett första skede kunde konstateras att schaktet innehöll lämningar av överplöjda vikingatida gravar samt förmodligen äldre boplatslämningar. Ytan var mycket ojämnt grävd varför det var besvärligt att fastställa det exakta innehållet. Arbetet med att schakta för ett nytt potatislager avbröts och två alternativa placeringar utreddes.
Sedan det blivit klart att Riksantikvarieämbetet skulle finansiera en arkeologisk förundersökning på platsen i syfte att utreda fornlämningens karaktär och skadeläge, startades denna i juni 1996.
Det stod mycket snart klart att fornlämningen var mycket omfattande. Sammanlagt kom på 12 dagars undersökning 802 anläggningar att dokumenteras i plan på de 723 m2 som undersöktes. Endast ett urval av dessa kunde undersökas i profil, 23 st.
Eftersom nästan samtliga anläggningar bestod av mörka eller svarta runda markeringar i marken kan det med den begränsade undersökning som gjordes inte klarläggas hur många av dessa som var stolphål, käpphål eller gravar osv. Det kan endast konstateras att alla dessa kategorier fornlämningar förekommer rikligt i ytan. Några gravar undersöktes, dessa innehöll keramik som daterade dem till yngre bronsålder.
Inte heller har det kunnat fastställas om de större sot och kolfärgningar (ca 0,5-3 m stora) som förekom utgjordes överplöjda brandlager till yngre järnåldersgravar eller om de var härdar. Det kan endast konstateras att båda typerna av anläggningar förekommer.
Flera nivåer av äldre odlingslämningar förekom. Äldst var den rikliga förekomsten av årderspår. Dessa kunde ibland påträffas under anläggningar, men ofta kunde de konstateras ha kört på äldre anläggningar. På ett ställe påträffades en fläta av årderspår där 4 olika typer av årder kunde konstateras ha använts i en varandra överlagrande följd. Vidare löpte över ytan på ett avstånd av 1,5 m från varandra ett flertal spadgrävda diken, där spadmärkena från dikesbotten kunde avläsas. Dessa tolkades som medeltida parcellindelningar. Slutligen kunde de diken som begränsade de åkrar som tillhörde de anställda på Kungsbro under 1800 talet, och som finns utsatta på kartan från 1892 konstateras. Även resterna efter ett uthus som finns med på denna karta kunde identifieras.
I schaktets mitt fanns en stor mycket intressant anläggning. Den bestod av en oval ca 3 x 2 m stor plattform av sten fastmurad i hårt bränd lera, från öster löpte vad som liknade en blästerkanal in i anläggningen. Ursprungligen troddes anläggningen vara en större ugn av något slag, dess platta utseende förklarat av den hårdhänta framgrävningen och tidigare plöjning. Men då brända människoben och keramik påträffades i anläggningen väcktes tanken på att den skulle vara en installation för brandbegängelse. Tyvärr tillät inte undersökningens ram att en närmare undersökning av anläggningen kunde göras, varför frågan får lämnas öppen.
Sammanfattningsvis påträffades ett mycket stort antal förhistoriska anläggningar inom området. Äldst är de urnebrandgravar från yngre bronsålder som kunde konstateras. Äldre lösfynd som flera fragment av skafthålsyxor och avslag kan tyda på att en del anläggningar är ännu äldre. Vidare ingår ett stort antal odlings och boplatslämningar i komplexet, liksom rester av gravar från yngre järnålder.
Samtliga anläggningar var svårt skadade av plöjning och framförallt av de metoder som användes när de grävdes fram. Samma anläggning kunde vara bevarad i två till tre olika nivåer med upp till 0,4 m skillnad i djup, beroende på grävtagens placering. I schaktkantens profil kunde konstateras att schaktet grävts ned i medeltal ca 0,2 -0,3 m ned i bevarad fornlämning. Runt schaktet på alla kanter förekommer alltså bevarad fornlämning på endast ca 0,3 -0,4 m djup under nuvarande markyta.

		5137		Bergs slussar		220-1376-99		59/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990301-990304		arkeologisk förundersökning				true		nyare tid				Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Schaktet hade en bredd av 0,6 m och ett djup av 0,6 m Schaktets längd var ca 50 m och löpte i Ö-V riktning på kanalbanken på Göta kanals S sida. I schaktet påträffades endast påförda massor.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5138		Kungsbro		220-2646-98		421-1869-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980518-980519		särskild utredning		skålgropar, härd		true		odaterat				Med anledning av villabebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.

En skålgropslokal dokumenterades. Vid utredningsgrävningen påträffades en odaterad. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		5139		Berg, Sjöliden		220-4170-98		421-2662-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980528-980528		arkeologisk förundersökning		boplats?		true		odaterat				Med anledning av ledningsdragning utförde en förundersökningen i form av antikvarisk kontroll.

Flera kända fornlämningar finns i den närmaste omgivningen. Sammanlagt 12 schakt togs upp i ledningens sträckning. Denna följer till största delen ett befintligt äldre ledningsschakt som dock är av mindre dimension. Det aktuella schaktet har en bredd av ca 3 m.
I två schakt (l och 9) påträffades kulturlagerrester med litet inslag av skärvsten. Möjligen utgör dessa nederoderade delar från en boplats i det något högre belägna markpartiet västerut, nu bebyggt med villabebyggelse.
I ett schakt påträffades en sotfläck, troligen en härdbotten, vilken undersöktes. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		5140		Kungsbro		220-5096-98				Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors, Eva Modén		1998		980617-980703		särskild undersökning		boplats, fossil åker, gravfält		true						Våren 1996 inkom en anmälan från en privatperson om schaktningar där omfattande förhistoriska lämningar syntes.
Området besiktigades och det kunde konstateras att schaktet innehöll. Sedan det blivit klart att Riksantikvarieämbetet skulle finansiera en arkeologisk förundersökning på platsen i syfte att utreda fornlämningens karaktär och skadeläge. Det stod mycket snart klart att fornlämningen var mycket omfattande.
Undersökningen 1998 tillkom för att söka förbättra kunskapen om denna omfattande fornlämning. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan länsmuseet och den arkeologiska föreningen Grävlingen och Studiefrämjandet i Linköping.
3 schakt upptogs.
Schakt 2 (Schaktet från 1996 betraktas som schakt 1) mellan körvägen och schakt 1. Schaktet var 5 x 5 m stort. Inom ytan påträffades 56 anläggningar av samma karaktär som 1996.
Schakt 3 upptogs i anslutning till körvägen och breddningen av schaktet 1996. Schaktet var oregelbundet och 4 x 3,5 -6 m. Har påträffades 12 anläggningar, bland dessa delar av anläggningar som inte kunnat grävas ut fullständigt 1996. Bland dessa den stora graven anl 200.
Schakt 4 var ett sökschakt som upptogs för att utröna fornlämningens begränsning i SV. Det var 8 x l m. Alla anläggningar utom årderspåren upphörde direkt utanför 1996 års schakt. Årderspår påträffades desto rikligare i hela schaktets begränsning.
Skadenivån till följd av intensivt jordbruk var genomgående mycket hög. Trots att så många anläggningar som 70 stycken kunde undersökas ordentligt denna gång kvarstår i skrivande stund de flesta frågetecken som restes 1996. Möjligen kan analysarbetet bringa bättre klarhet.

		5141		Kungsbro, Källhemsområdet		220-5873-98		421-3478-1998		UV Öst		Anders Kaliff		1998		980722-980722		särskild utredning				true						Med anledning av nybyggnation av spillvatten-pumpstation utfördes en arkeologisk utredning.
Exploateringen berörde ett område om drygt 100 m i längd och med en bredd av 2-10 m. Platsen utgörs av delar av en platå med en befintlig väg och ligger i ett fornlämningsrikt område intill Motala ström.
Vid provschaktning i området visade sig merparten av det aktuella partiet vara stört av tidigare markarbeten, i samband med anläggandet av det gamla reningsverket.
Två schakt togs upp på de partier som bedömdes som minst störda av tidigare verksamhet. Inget av arkeologiskt intresse påträffades dock.

		5142		Ljungsbro		220-9442-98		565/98		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1998		981021-981021		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av ledningsarbeten invid VA-ledningar utfördes en antikvarisk kontroll.

I undersökningsområdets närhet finns ett stort antal fasta fornlämningar, varav merparten utgörs av gravlämningar. De närmaste gravlämningarna (Vreta kloster 46:1 och 122:1) finns ca 200 meter öster om Kohagsvägen och ca 500 meter söder ut finns bl a även Vreta Kloster 56:1, 57:1, 129:1 och 131:1. I detta område finns också en hålväg (Vreta Kloster 190:1).
Vid undersökningen påträffades inga fornlämningar.

		5143		Ugglebovägen		220-8255-98		500/98		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1998		981030-981030		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av VA-ledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga dolda fornlämningar påträffades.

		5144		Ugglebovägen, Runkällevägen		220-9989-98		662/98		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990208-990212		arkeologisk förundersökning		härd		true						Med anledning av schaktning för VA utfördes en antikvarisk kontroll.
Det fanns en risk att fornlämningar skulle beröras, då en härd tidigare påträffats på fastigheten.
En sträcka av ca 10 m kontrollerades men inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5145		Kungsbro		220-838-99		36/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990326-990326		arkeologisk förundersökning		grav, härd		true						Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid tidigare undersökningar i området har en härd påträffats. På andra sidan av Kungsbrovägen ligger en grav, vilken kan dateras till YBÅ/ÄJÅ. Detta gav vid handen att en arkeologisk förundersökning var motiverad.
Tre sökschakt öppnades med grävmaskin till en sammanlagd längd om ca 80 m och en bredd om ca 1,6 m. Djupet varierade mellan 0,4 och 0,6 m. Under matjordslagret påträffades steril mark av grusig morän. På tomten dokumenterades ett markfast block med röjsten omkring och en terrasskant, vilka båda bedömdes vara sentida. I övrigt påträffades ingenting av arkeologiskt intresse.

		5146		Blåsvädret		220-5516-99		422-2702-1999		UV Öst		Karin Sundberg, Tom Carlsson		1999		990629-990630		arkeologisk förundersökning		Grav- och boplatsområde		true		odaterat				Med anledning av cirkulationsplats utfördes en arkeologisk förundersökning.
Undersökningsområdet var uppdelat på fyra mindre delar. Varje del omfattade ett hörn av den befintliga plankorsningen. Stora delar av undersökningsområdet var dock stört av sentida aktiviteter. I den sydöstra delen påträffades två härdar vilka dokumenterades.

		5147		Sjöliden, Berg		220-10234-99		510/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991117-991117		arkeologisk förundersökning				true						Med anledning av schaktning för spillvattenpumpstation och VA-ledning utfördes en arkeologisk förundersökning.

Mindre provgropar gjordes vid pumpstationen och i schaktets sträckning. Det visade sig att schaktet för sumpen till befintlig pumpstation sträcker sig ut över ytan till den nya pumpstationen och i den del av VA-ledningen som ej skall gå i befintligt schakt. Intakt marknivå kunde ej iakttas inom arbetsytan. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5148		Björkö		220-7410-00		454/00		Östergötlands länsmuseum		Marie Ohlsén		2000		001012-001012		särskild utredning		boplats		true				kvarts (avslag, avfall, bipolär kärna)		Med anledning av planerna att exploatera två områden kring Tallkullen utfördes en arkeologisk utredning.

Inför utredningen besiktigades området och flera platser var ur topografisk synpunkt lämpliga som boplatslägen. Vid utredningen öppnades 23 schakt. De var upp till 55 m långa, 1,0 m breda och upp till 0,30 m djupa. På höjdryggarna påträffades inga dolda lagskyddade lämningar i schakten eller vid besiktningen. Terrängen var dock bitvis kraftigt beväxt med buskar och träd vilket försvårade fältarbetet.
På ett öppet område (platå) med svag sydsluttning påträffades flera lämningar av boplatskaraktär. Kulturlager med en tjocklek upp till 0,10 m fanns i flera av schakten. De var främst lokaliserade till den västra delen av platån och innehöll enstaka kolbitar och sot. Flera stolphål varav ett stenskott påträffades i områdets centrala och västra del. En större härd (2,40x1,40 m) påträffades i platåns södra del. Härden innehöll mycket skärvsten, sot och kol. Fynd av avfall, avslag och en bipolärkärna av kvarts påträffades på platåns västra kant, strax nedanför en bergrygg.
De sammantagna fynden och lämningarna tyder på mänskliga aktiviteter i området, dels under stenålder och under en senare period, eventuellt järnålder. Kolprov togs i flera anläggningar men har ännu inte analyserats.

		5149		Tungelunda		220-8072-92		6705/92		UV Linköping		Lena Lindgren-Hertz, Rikard Hedvall		1992		921006-921006		särskild utredning				true						Med anledning av plansilobyggnad utfördes en utredning i form av schaktgrävning.
Inget av arkeologiskt eller historisk värde påträffades.

		5150		Lundby		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		941020-941031		arkeologisk förundersökning		grav, grav- och boplatsområde		true		äldre järnålder		Keramik, bränd lera, bryne		Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes en förundersökning.
Väderstad 101:1 utgörs av en fyrsidig stensättning. I anslutning till denna påträffades vid utredningsgrävningen boplatslämningar och eventuellt stensättningar. Dessa erhöll samma RAÄ-nummer Väderstad 101:2.
Vid förundersökningen påträffades ytterligare boplatslämningar inom ett begränsat område, i form av härdar och troligen stolphål. I en anläggning påträffades förhistorisk keramik i ytan. Intill boplatslämningarna påträffades bränd lera spritt över ett område.
En av de stensättningsliknande anläggningarna undersöktes och visade sig vara ett äldre odlingsröse. I ytan av en annan stensättningsliknande anläggning påträffades dock ett bryne som indikerar att det möjligen kan röra sig om en grav.
Boplatslämningarnas karaktär samt keramiken tyder på att lämningarna är från äldre järnålder.

		5151		Lundby		220-8857-94		421-4471-1994		UV Linköping		Maria Peterson, Bengt Elfstrand		1994		941024-941104		arkeologisk förundersökning		grav, fossil åker		true						Med anledning av E4:ans planerade breddning utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid denna lokal registrerades 1992, vid en arkeologisk utredning i form av en specialinventering, en rund stensättning vars fornlämningsstatus bedömdes som osäker. Då iakttogs också enstaka röjningsrösen. Vid en utredningsgrävning 1994 drogs ett långt schakt genom området varvid tre odlingsterrasser framträdde. Detta schakt öppnades åter vid förundersökningen och profilen dokumenterades noga. Ett flertal kolprover insamlades, men resultaten från 14C-analyser av dessa föreligger ännu ej. I anslutning till åkermarken och inom vägområdet iakttogs vid utredningsgrävningen också en kvadratisk stensättning. Förundersökningen gav vid handen att den troligen ingår i en gravgrupp om minst fyra gravar.

		5152		Lundby, Ryd		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		941101-941111		arkeologisk förundersökning		grav		true		äldre järnålder		bränt ben, keramik,  korsformig fibula		Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes en förundersökning.
Väderstad 50:1-4 är en gravgrupp som utgörs av en treudd, en kvadratisk och två runda stensättningar, belägen i hagmark. Då breddningen av E4:an här endast är ett par meter berörs endast yttersta delen av en av treuddens armar. En tillfartsväg är dock planerad att anläggas parallellt med breddningen, eller om möjligt norr om de registrerade gravarna så att dessa bevaras. Väster om gravgruppen finns ett uppskjutande bergsparti som också ingick i förundersökningsområdet då eventuellt förstörda gravar kunde finnas här.
Vid förundersökningen påträffades i hagmarken en mittblocksgrav med kraftig, omgärdande stenpackning, ett par härdar samt stensättningsliknande stenpackningar. Inga fynd påträffades dock.
På bergspartiet väster därom påträffades tre mindre stensättningar samt ytterligare en brandgrav med obetydlig överbyggnad. Den sistnämnda undersöktes varvid brända ben, keramik samt delar av en korsformig fibula med hästhuvud påträffades.
Fornlämningen sträcker sig därmed från hagmarken till bergspartiet och omfattar betydligt fler gravar än de som påträffats vid förundersökningen. Den korsformiga fibulan daterar graven till folkvandringstid medan gravformerna i hagmarken snarare tillhör förromersk-romersk järnålder.

		5153		Lundby		220-8857-94		421-4395-1994		UV Linköping		Peter Zetterlund, Annika Helander		1994		941114-941125		arkeologisk förundersökning		grav		true		äldre järnålder				Med anledning av planerad breddning av väg E4 utfördes en förundersökning.
Väderstad 233:1-2 utgörs av två fyrsidiga stensättningar belägna i skogsmark strax sydöst om ett uppskjutande bergsparti. Den planerade vägbreddningens gräns är ca 1 m från en av stensättningarna.
Vid tillfallet undersöktes huruvida ytterligare gravar fanns i området invid berget och i den närmaste omgivningen. På bergets nordsida påträffades en rund stensättning intill befintligt viltstängsel, och torde utgöra en av flera liknande anläggningar. Dessa tillhör sannolikt inte Väderstad 233:1-2 utan Väderstad 50:1-4 som är belägen på andra sidan av väg E4. Vägen har anlagts genom gravarna och lämnat några gravar på södra sidan. Stensättningarna härrör troligen från äldre järnålder.
Invid Väderstad 233:1-2 påträffades dock inga fornlämningar.

		5154		Lundby		220-13494-95		421-2347-1996		UV Linköping		Maria Peterson		1996		960422-960926		särskild undersökning		grav, fossil åker, boplats		true		senmesolitikum, tidigneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder, senmedeltid, nyare tid		bränt djurben, flinta		Med anledning av E4:ans planerade breddning utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid förundersökningen 1994 karterades här ett system av fossila, terrängföljande åkerterrasser samt tre stensättningar. Slutundersökningarna visade på röjningsbränning huvudsakligen under 1500-talet i denna del av det fossila odlingssystemet. En mindre del av systemet har återupptagits för odling även senare. Även i den västra delen av undersökningsområdet påträffades fossil åkermark. Här har även funnits en fas av röjningsbränning i tidig medeltid.
I undersökningsområdets östra del påträffades en stensättning, ca 15 m i diameter, med mittblock och kantkedja. Fyllningen utgjordes av ca 0,4 m stora stenar. Det enda fynd som påträffades i anläggningen (dock ej centralt) var ett bränt djurben. Inget kol påträffades. Fornlämningstypen brukar vanligen dateras till slutet av bronsålder.
I undersökningsområdets västra del påträffades två mindre, vällagda, stensättningar som ej varit synliga före avbaning. Stensättningarna var 5 respektive 6,7 m i diameter och hade vällagda kantkedjor. Den ena hade mittstenpackning av en typ som är vanlig i östgötskt gravmaterial. Den andra överlagrade en förromersk härd. Några ben som skulle kunna knytas till begravning påträffades inte i någon av dessa gravar. Stensättningarna dateras till förromersk - romerk järnålder. I ett stråk i anslutning till stensättningarna påträffades åtta härdar, vilka dateras till yngsta bronsålder och förromersk järnålder. Stensättningarna utgör del av en gravgrupp bestående av ytterligare två kvadratiska stensättningar, belägna omedelbart söder om vägområdets begränsning.
I undersökningsområdets östra del påträffades även diffusa spår av senmesolitisk/tidigneolitisk aktivitet i form av enstaka härdar och flintavslag.

		5155		Östad		220-1338-96		421-2639-1996		UV Linköping		Karin Lindeblad		1996		960426-960426		särskild utredning				true						Med anledning av gångtunnel under väg utfördes en utredning.

I närheten av det aktuella området finns en rad registrerade fornlämningar, de allra flesta skålgropslokaler. Vid utredningen grävdes fem stycken schakt med maskin. I dessa fanns inget av arkeologiskt intresse.

		5156		Bosgård		220-1059-95		421-4543-1996		UV Linköping		Pia Nilsson		1996		960709-960719		särskild utredning		stensträngssystem, grav		true		järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av bergtäkt och tillfartsväg utfördes en utredning.
Ett ca 170x390 m stort område, beläget 1,5 km SSV om Väderstad och bestående främst av berg i dagen omgivet av skogsmark berördes. Området gränsar i N till ett stort, sammanhängande stensträngssystem, dock utan att direkt beröra detta. Inga fornlämningar kunde iakttagas inom området. Den tänkta tillfartsvägen löper genom ett mycket fornlämningstätt område och går intill ett flertal stensättningar och korsar ett par stensträngar.

		5157		Vallsberg		220-2814-96		421-4585-1996		UV Linköping		Mats Larsson		1996		960918-960923		särskild utredning		fossil åker		true		odaterat				Med anledning av ny trafikplats utfördes en arkeologisk utredning i form av provschakt.

Utredningsområdet utgjordes av blandad löv- och barrskog. Jordmånen var kraftigt stenblandad morän. På äldre kartmaterial utgörs området av bete. Odlingsrösen finns i området. Dessa har bedömts att vara av relativt sent datum.
I de schakt som drogs i vägområdet påträffades totalt fem odlingsrösen. Dessa var flacka och kraftigt övertorvade. Inget syntes före avtorvningen. Dateringen av rösena är ännu osäker. Inga andra spår efter boplatser eller gravar påträffades i området.

		5158		Vallsberg		220-2938-97		421-2244-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970409-970409		särskild utredning		grav, skålgropar, boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av detaljplan utfördes en utredning i form av provschaktning med maskin.
Trakten har varit bebodd alltsedan äldre stenålder och det aktuella området ligger i en mycket fornlämningsrik bygd. Platsen ligger i fullåkersbygd vid gränszonen till ett mer uppbrutet landskap. Fornlämningsmiljön utgörs av gravar, stensträngar och skålgropslokaler. Exploateringsområdet är beläget i åkermark kring ett högre impediment, Tältberget, på vilket Väderstad 6:1-3 ligger.
Utredningen konstaterade att det förekommer dolda fornlämningar åtminstone på tre platser i området. Provschakten uppvisade sparsamma men dock tydliga fornlämningsrester dels i åkermarken direkt väster om Väderstad 6:1-3 (område A, eventuella kokgropar), dels nordväst om Tältbergets nordspets (område B, större skärvstenssamlingar) och slutligen i den flacka åkermarken nordöst om impedimentet (område C, överplöjda stensättningar). Anläggningarna skall förmodligen kopplas till ett gravfält som tycks ha funnits på platsen. Sammantaget uppvisar området en ganska komplex fornlämningsbild, trots att lämningarna är relativt glesa och sönderplöjda.
Genom studie av historiska kartöverlägg kan man se att det aktuella området tidigare även innehöll ett stort antal mindre impediment belägna i åkermarken nordost om Tältberget. De kan misstänkas vara markeringar för då (år 1767) synliga gravar.

		5159		Vallsberg		220-4590-97		421-2791-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970512-970514		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält		true		äldre järnålder		bränt ben, keramik, hartstätning		Med anledning av bebyggelse utfördes en förundersökning.

Förundersökningens syfte var att klargöra omfattningen och utbredningen av det nyupptäckta gravfält som påträffades vid en arkeologisk utredning på platsen. Bygden som är belägen i gränszonen mellan fullåkerslandskapet och ett mer uppbrutet landskap i söder är ett mycket fornlämningsrikt område. Fornlämningsmiljön utgörs främst av gravar, stensträngar och skålgrops lokaler.
Förundersökningen visade att platsen innehåller resterna av ett gravfält från äldre järnålder. I åkermarken väster om Tältberget fanns ett område med åtminstone fem välbevarade stensättningar och två skärvstensfyllda gropar. Detta område bör slutundersökas före en eventuell exploatering. I området nordöst om berget hittades nio mycket skadade gravgömmor samt två sotfläckar under ploglagret. Dessa anläggningar dokumenterades och borttogs vid undersökningen varför området kan lämnas utan vidare åtgärder. Gravarna kan beskrivas som fem brandgropar, två bengropar och två urnebrandgropar. I tre anläggningar påträffades keramik och två innehöll hartstätning till svepaskar, varav den ena var nedlagd som benbehållare. Anläggningarna kan preliminärt dateras till förromersk och romersk järnålder.

		5160		Ryd		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Peter Zetterlund		1997		970630-970801		särskild undersökning		boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder		keramik, bränd lera		Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.

Den planerade vägsträckningen utgjordes i huvudsak av åkermark. Vid undersökningen banades ett 2200 m2 stort område av i åkermarken varvid det påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av stolphål, härdar och gropar. Ett mindre område på 250 m2 banades av i exploateringsområdets västra del där åkermark övergick till skogsmark. Där påträffades endast ett par mindre härdar. Fyndmaterialet från undersökningen bestod i huvudsak av keramik och bränd lera.
Undersökningsdelen utgjorde endast en mindre del av ett större förhistoriskt boplatskomplex som med största sannolikhet har sitt centrum norr om vägområdet.

		5161		Rinna, Väderstad		220-6203-97		421-3834-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970630-970630		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, stensträng, boplats		true						Med anledning av ny optokabelsträcka utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Innan den arkeologiska förundersökningen kom till stånd hade tyvärr stora delar av ledningssträckningen redan schaktats. De grävda schakten var mellan 0,35 - 0,5 m breda och 0,8 m djupa. I de färdiggrävda schakten undersöktes profilväggarna och nya schakt grävdes skiktvis med maskin ned till orörd mark, alternativt till där fornlämningar påträffades.
Område A. Vid förundersökningen grävdes ett schakt i den nordligaste delen av Vallsbergs gamla bytomt. Här bedömdes det finnas möjligheter att finna rester av, och eventuellt datera, ett dike eller annan gränsmarkering i marken. I detta område skall den nya teleledningen löpa i befintligt schakt som dock kommer att grävas något djupare för den nya ledningen. Vid undersökningen hittades inget av arkeologiskt intresse.
Område B. Invid ån öster om torpet Fridhem strax söder om Vallsbergs gamla bytomt var schaktet för teleledningen i stort sett redan färdiggrävd vid undersökningstillfället. I det uppgrävda schaktet hittades rester av en boplats från äldre järnåldern. På ett tiotal platser i schaktprofilen fanns rester av genomgrävda anläggningar i form av mörkfärgningar och eventuella härdar med skärvsten. I söder begränsas boplatsen av en tidigare oregistrerad stensträng. I norr begränsas boplatsområdet av en stenpackning som var uppemot sex meter bred i schaktet. Denna anläggning var inte synlig ovan mark. Jorden i stenpackningen var mörk och delvis sotig vilket var en skarp kontrast till jorden utanför anläggningen som var mycket ljus. I anläggningen hittades ca 40 gram keramik (12 skärvor) som kan dateras till äldre järnålder, förmodligen till åren kring Kristi födelse. Det är uppenbart att stenpackningen är del av en större konstruktion men funktionen är dock oviss.
Område C. I partiet norr om torpet Sandliden planerades ledningstolpar att grävas ned i förlängningen av ett känd stensträngssystem. Det var troligt att delar av strängen gick att följa under vegetationsskiktet även på dessa platser. Vid undersökningen hittades dock inget av arkeologiskt intresse.

		5162		Vallsberg, Väderstad		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Alf Ericsson		1997		970701-971104		särskild undersökning		stensträngssystem, fossil åker, boplats		true		neolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder, medeltid, nyare tid		bränt ben, keramik, bränd  lera, slagg, slagen flinta, kvarts, slipsten, hästsko, gärdesgårdsstörar		Med anledning av ombyggnad av E4:an utfördes en särskild undersökning.

Undersökningsområdet ingick i ett odlingslandskap med olika komponenter såsom stensträngar, röjningsrösen, stensättningar, skålgropsförekomster och hålvägar. Topografin dominerades av flack moränmark med inslag av smärre höjder och sankmarker. Enligt det historiska kartmaterialet har området varit hagmark till Vallsbergs by fram till mitten av 1800-talet då viss nyodling förekom. Före undersökningstillfället bestod vegetationen huvudsakligen av planterad barrskog och hagmarksreminiscenser. Åtminstone fyra kronologiska skikt har påvisats i odlingslandskapet med början under yngsta bronsålder-förromersk järnålder. Dessutom fanns lämningar från yngre stenålder i form av enstaka gropar, slagen flinta och kvarts samt keramik, men det är oklart om åkerbruk bedrevs i området under denna tid. Från den äldsta odlingsfasen undersöktes två runda stensättningar som sannolikt var uppförda av röjningssten från en intilliggande odlingsyta samt ett röjstenslager som påträffades under en stensträng. De tre stensträngar som vid undersökningen kunde visas vara utfallna stenmurar har daterats till nästföljande fas: romersk järnålder-folkvandringstid. Två avsnitt av stensträngar har rekonstruerats på plats. I båda fallen kunde enkelradiga murar med basstenar av vanligtvis kantställda block uppföras till en höjd av 0,8 respektive 0,9 m. Medan två av stenmurarna har begränsat små, särhägnade åker- och ängsgärden har den tredje stenmuren fungerat som hägnad mellan området med de små gärdena och ett betesområde. En av de rekonstruerade murarna har återuppförts på hembygdsgården i Väderstad där också de båda skålgropsblocken placerats. Över hela undersökningsområdet förekom spridda härdar och andra lämningar av boplatskaraktär. Möjligen är en boplats belägen strax norr om undersökningsområdet. Att så är fallet indikeras av den koncentration med boplatslämningar samt fynd av keramik och brända ben som påträffades på en moränhöjd i områdets norra del. Boplatsen är i så fall snarare från järnålderns äldre än från dess yngre del, då lämningar från yngre järnålder i övrigt saknas inom området. Däremot förekom talrika lämningar av utmarksodlingar från medeltid i form av röjningsrösen och mer oformliga områden med röjningssten. Röjningssten hade också påförts två av stensträngarna på ett sådant sätt att muren måste ha fallit före det att röjningsstenen kom på plats. Det mesta tyder på att stensträngarna och röjningsrösena huvudsakligen representerar strukturer från skilda tider. En stensträng var dock medeltida men den har aldrig varit en stående mur. I stället har den sannolikt fungerat som någon typ av begränsning inom åkermarken. Den yngsta fasen representerades av den åker som togs upp vid mitten av 1800-talet och som brukades fram till 1946 då den sista skörden bärgades.

		5163		Vallsberg, Ekhaga		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1997		970801-971107		särskild undersökning		skålgropar, röjningsröseområde		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, medeltid, nyare tid		keramik, bränt ben, bränd lera, kvartsavslag, malstensunderliggare, malstenslöpare, fingerborg av brons.		Med anledning av motorväg utfördes en undersökning.
En ca 13000 m2 stor yta har uppmätts. Av denna yta har ca 2/3 torvats och avbanats i olika omgångar. Undersökningsytan låg på en flack moränhöjd med berg i dagen och delvis lätt svallade jordar i ytskiktet. Hela området har varit uppodlat vid olika tillfallen och ett större block med två skålgropar förekommer på toppen nära krönet av en flack förhöjning. Undersökningsområdet har ett tunt ärjat brunjordsskikt med röjda ytor som kantas av 36 synliga röjningsrösen. Bland dessa går det att urskilja tre typer, varav en typ har kupig yta med flera lager sten i olika storlekar utan inbördes ordning men som i sin helhet har runda eller rundat fyrsidiga former. Den andra typen består av ganska plana flacka rösen i ett eller två skikt med rundade former. Den tredje rösetypen har kastats upp i en oregelbunden hög i anslutning till ett block eller bergsklack. På ett ställe avgränsas två odlingsytor av en stenrad. Åtminstone två kronologiska skikt kan konstateras. Det äldsta infaller under sen bronsålder-äldre romersk järnålder och indikeras av skålgropsblocket, lösfynd spridda i små grupper över ett begränsat område och en malstensunderliggare, samt sju härdar, spridda över nästan hela undersökningsytan, och tre mörkfärgningar och gropar. En röjd yta verkar förhistorisk liksom några av röjningsrösena. Den andra kronologiska fasen som kan skönjas är från 12-1300 talet (enligt 14C från förundersökningen) och utgörs av röjningsrösena som delvis ligger på rad runt mera stenröjda ytor. Den äldre odlingsfasen s omfattning är svårtolkad pga den medeltida odlingens ingrepp. Den äldre odlingen ligger strax utanför den centrala stensträngsbygden och den medeltida har sporadiskt förekommit 1,2 km söder om Vallsbergs by i dess skogsområde. Prover har tagits för olika analyser. Fornlämningsområdet ligger kvar norr och söder om den undersökta marken.

		5164		Storlyckan		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Mats Larsson		1997		970804-971107		särskild undersökning		boplats		true		mesolitikum		flinta, kvarts, bränt djurben		Med anledning av planerad ombyggnad av E4:an utfördes en arkeologisk undersökning.

Höjden över havet uppgår till mellan 133 och 135 m och marktypen är stenig, grusig morän. Den arkeologiska undersökningen koncentrerades till två delområden (A-B). Delområde A utgjordes av en markerad terrass strax under HK. Området anslöt i norr och nordöst till ett större kärrområde. Det aktuella området hade på grund av tät granskog inte varit föremål för någon förundersökning utan framträdde som ett tydligt boplatsläge först efter det att skogen avverkats. Detta försvårade naturligtvis undersökningen.
I samband med avbaning av matjordslagret påträffades enstaka flintor och kvartsavslag vilket klart indikerade att en mesolitisk boplats fanns i området. Sammanlagt undersöktes 70 kvm av boplatsen i rutor. Detta utgör den större delen av boplatsens ursprungliga yta eftersom det i provgropar och efter avbaning varken påträffades fynd eller anläggningar utanför den centrala ytan. Centralt på boplatsen påträffades en rundad hyddkonstruktion bestående av en oval samling större stenar som sannolikt ingått i väggkonstruktionen samt tre kraftiga stolphål som var centralt placerade i hyddan. Hyddans diameter uppgår till ca 12 kvm. Två större härdgropar påträffades varav den ena låg strax utanför hyddan. På boplatsen påträffades ett betydande fyndmaterial där flintan dominerar med 165 st. Bland flintan finns en betydande mängd både hela och fragmentariska mikrospån. Antalet kvartsbitar uppgår till 138 st varav en betydande del utgörs av splitter. Intressant är att bipolär teknik helt dominerar. Detta kommer till uttryck både i kärnornas och avslagens fördelning. Förutom stenmaterial påträffades även en del brända ben varav ett fåtal bestämts som varande vildsvin. Genom två 14 C dateringar kan boplatsen placeras i intervallet 7000-6600 BC vilket också stöd av det arkeologiska materialet.

		5165		Vallsberg		220-6884-97		421-4223-1997		UV Linköping		Ulf Stålbom		1997		970806-970806		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält, boplats		true				keramik		Med anledning av elkabel utfördes en arkeologisk förundersökning.
Syftet med förundersökningen var att utröna huruvida dolda gravar kom att beröras av kabelschaktet. Den aktuella undersökningen ligger i en mycket fornlämningsrik trakt i gränszonen mellan ett fullåkerslandskap och ett mer uppbrutet landskap i söder. Fornlämningsmiljön i området utgörs av gravar, stensträngar och skålgropslokaler. Därutöver tillkommer ett stort antal dolda fornlämningar av vilka det idag bara finns rester kvar under nuvarande åkermarken.
Den aktuella undersökningen löper genom en hage. Kabelschaktet grävdes längs Tältberget som är ett större impediment som reser sig ca 5 m ovan det flacka odlingslandskapet. Vid förundersökningen grävdes ett ca 180 m långt och knappt en halv meter brett schakt öster om Tältberget. I schaktet direkt nedanför berget påträffades rester av en härd (AI). I härden och i leran kring anläggningen iakttogs mycket små bitar av förhistorisk keramik, vilket indikerar att anläggningen är förhistorisk. Härdens placering, öster om berget, är densamma som de tre härdbottnar som hittades vid den tidigare undersökningen.

		5166		Vallsberg, Nyhem		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Mats Larsson		1997		970901-971001		särskild undersökning		boplats		true		senneolitikum, medeltid, nyare tid		keramik, kvarts		Med anledning av ny dragning av E4:an utfördes en särskild undersökning.
Senneolitisk hyddlämning påträffades med keramik och enstaka kvartsbitar.
Tre faser med röjningsrösen:
1. Tidigmedeltida 1000-1100
2. Högmedeltida 1300-1400
3. Senmedeltid-senare 1500-1700

		5167		Väderstad		220-12516-97		421-800-1998		UV Linköping		Alf Ericsson		1998		980330-980731		särskild undersökning		stensträngssystem, grav, fossil åker, torp, boplats		true		yngre bronsålder, äldre järnålder, medeltid, nyare tid		bränt ben, keramik, bränd lera, glaspärla, ornerat bronsfragment		Med anledning av ombyggnad av E4:an utfördes en undersökning.

Undersökningsområdena ingick i ett kronologiskt flerskiktat odlingslandskap med olika komponenter såsom åkerytor, stensträngar, röjningsrösen, skålgropsförekomster, vattenhål och boplatslämningar. Eftersom undersökningen var fokuserad på den äldre järnålderns stensträngslandskap och dess upptakt under yngre bronsålder-förromersk järnålder dokumenterades lämningar från övriga perioder mer extensivt.
Delområde 4 hade en varierad topografi. I sydväst fanns en flack moränhöjd med berg i dagen och i nordost en sluttning ner mot en sankmark. Medan moränhöjden hade ett svallat ytskikt var sediment pålagrad moränen i stigande grad utför sluttningen. Enligt det äldre kartmaterialet har området tidigare varit hagmark, förutom den nordöstra delen av sluttningen som under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal brukades som åker av inbyggarna till torpet Bäckaskog (numera ruin). På höjdplatån detaljkarterades drygt 20 bassängformade åkerytor som var samlade i mindre grupper. Ytorna som vanligen hade en avlång form var ca 5-9 m breda och 10-28 m långa. Röjningsstenen låg samlad runt ytorna och bildade i flera fall en låg vall. Några av ytorna överlagrades av en stensträng, varför de kan antas vara från yngre bronsålder-förromersk järnålder. Den här typen av fossil åkermark var inte tidigare känd i Östergötland. På krönet undersöktes också tre kortare stensträngar som bildade två hägnade ytor intill berget. Ytorna har preliminärt tolkats som djurfållor. Från berget på krönet löpte en stensträng i nord-sydlig riktning som bildade gräns mellan en beteskorridor och ett delvis odlat område. Inom det senare området undersöktes bl a ett litet åkersystem bestående av tre parallella, bandformiga tegar som delvis begränsades av stensträngar men också av en vall, en terrasskant samt hak. Röjningsrösen fanns också, företrädesvis var de belägna i ytornas kanter. Vidare undersöktes den stensträng som bildade gräns mellan platån på krönet och sluttningen. Ett avsnitt av stenmuren rekonstruerades på plats och återuppfördes på hembygdsgården i Väderstad. I sluttningen, och då främst i den östra delen i anslutning till ett vattenhål, påträffades rikligt med härdar och andra lämningar av boplatskaraktär. Fynd gjordes bl a av keramik, brända ben och en blå glaspärla. Boplatsens centrum har antagligen varit belägen strax söder om det kulturlager som var synligt i schaktkanten. Utanför vägområdet detaljkarterades två områden med fossil åkermark, varav åtminstone ett sannolikt är samtida med stensträngarna. Av allt att döma finns det i anslutning till delområde 4 rester av en komplett gårdsstruktur där elementen, förutom gårdstunet, utgörs av ett vattenhål, områden med samlade åkertegar, hägnad slåttermark, fållor i betesmarken, fägatsförbindelse med utmarken samt ett gravfält.
Topografin i delområde 6 utgjordes av avsatser och sluttningar i moränmark, ställvis med berg i dagen. Området utgjordes till största delen av ett mindre gärde som begränsades av stensträngar, förutom utmed en sträcka i väster där den var bortröjd i samband med senare tiders odlingsverksamhet. Gärdet som var ca 0,9 ha stort har rymt både åker- och slåttermark. Åkrarna har varit belägna på torr och höglänt mark, medan slåttermarken återfanns i fuktiga och låglänta partier. Två av åkerytorna begränsades delvis av terrasskanter. I anslutning till odlingsytorna förekom också enstaka röjningsrösen. Några av röjningsrösena i områdets västra del var delvis byggda av stenar från en bortröjd stensträng. Det finns således en odlingsfas som är yngre än stensträngarna. Åkerytorna sträckte sig delvis utanför stensträngarna, de förra överlagrades m a o av de senare. Det finns således även en odlmgsfas i området som föregår stensträngarna och gärdesläggningen. Centralt i gärdet undersöktes ett grävt vattenhål med omgivande jordvall. Söder om vattenhålet i undersökningsområdets sydligaste del påträffades boplatsrester i form av stolphål, härdar och kulturlager. I kulturlagret gjordes fynd av keramik, varav flera skärvor var perforerade. På en höjd väster om gärdet undersöktes också en grupp med härdar. Lämningarna har sannolikt ingått i en gård från äldre järnålder, vars centrala del är belägen söder om undersökningsområdet.

		5168		Bäckaskog		220-12516-97		421-800-1998		UV Linköping		Mats Larsson, Fredrik Molin		1998		980414-980731		särskild undersökning		boplats		true		neolitikum, äldre järnålder				Med anledning ombyggnad av E4:an utfördes en särskild undersökning.
Undersökningsområdet omfattade en ca 3000 m2 stor yta beläget på en sandig sluttning som i väster anslöt till ett kärrområde och i öster till en markant förhöjning med berg i dagen. Undersökningsområdet var på så sätt naturligt topografiskt avgränsat i två riktningar. Undersökningsområdet avbanades med hjälp av grävmaskin. Finrensning för hand vidtog samt inmätning medels digital geodimeter (totalstation). Samtliga anläggningar undersöktes och dokumenterades.
I samband med undersökningen påträffades en boplatslokal från stenålder vars kronologiska tyngdpunkt ligger i tidigneolitikum. Spridda dateringar (14C) indikerar dock en kontinuitet under hela neolitikum. Inom området fanns även smärre nedslag från äldre järnålder.
Ett begränsat antal anläggningar påträffades och undersöktes, såsom k-lager, gropar, härdar och stolphål. Två tydliga mindre huskonstruktioner kunde dokumenteras. I anslutning till dessa fanns urskiljbara aktivitetsområden. Husen låg i anslutning till en smärre terrasskant varvid rester av troliga utkastlager påträffades nerom denna, emot kanten av våtmarksområdet. Fyndmaterialet var mycket sparsamt, lokalen får nästintill klassas som fyndtom. Boplatsen uppvisar en tydligt uppdelad inre struktur husen och aktivitetsytorna emellan.

		5169		Abbetorp		220-12516-97		421-800-1998		UV Linköping		Mats Larsson, Fredrik Molin		1998		980525-980908		särskild undersökning		boplats, stensträng, röjningsrösen, grav?, järnframställning		true		neolitikum, yngre bronsålder, järnålder, odaterat		slagg, keramik		Med anledning av ny motorvägssträcka utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsresultat:
Område 12, Rinna 299:1, del av stenåldersboplats, ej begränsad fortsätter åt S och V. Vid undersökningen dokumenterades ett tvåskeppigt hus daterat till senneolitikum (SN). Huset syntes i form av gropar och stolphål. Vid huset låg lagerrester med spridda dateringar, från bl a tidigneolitikum (TN). Ett fåtal fynd tillvaratogs. I västra och i östra delen av undersökningsområdet dokumenterades enstaka anläggningar från företrädesvis yngre bronsålder (YBÅ). Keramik tillvaratogs.
Område 13, Väderstad 107:1, 231:1-3, Rinna 227:1. Spår av odling i form av röjningsrösen (tidigare registrerade som gravar) samt stensträngar. Ett fåtal förhistoriska anläggningar undersöktes. Därav platsen för en ässja. Ca 10 kg slagg tillvaratogs, datering okänd.

		5170		Vallsberg		220-4942-97		421-3277-1997		UV Linköping		Alf Ericsson		1998		980504-980602		särskild undersökning		boplats		true		mesolitikum, romersk järnålder, folkvandringstid		bränd lera, bränt ben, knacksten/löpare, slagen kvarts		Med anledning av ombyggnad av E4:an utfördes en undersökning.

Boplatsen var belägen i södra utkanten av det ca 580 hektar stora stensträngssystemet söder om Väderstads samhälle. Boplatsen som inte var registrerad tidigare, upptäcktes i anslutning till en nybyggd arbetsväg, där boplatsrester hade blottlagts i en urschaktning. Topografin utgjordes av en långsmal moränförhöjning (väst-öst), delvis omgiven av lägre liggande, sänka partier. Under 1600- och 1700-talet var området beläget på utmarken till Vallsbergs by men from mitten av 1800-talet har det varit uppodlat i varierande omfattning. Före undersökningstillfället var dock området beväxt med planterad ungskog av tall. På krönet av höjdsträckningen påträffades i den svagt svallade moränmarken resterna av en gård från romersk järnålder-folkvandringstid. Lämningarna bestod dels av ett mindre långhus, ca 11x6 m stort, dels ett kulturlager med stolphål och härdar. Eftersom området delvis redan var bortschaktat och endast undersöktes partiellt gick det ej att identifiera någon gårdsstruktur. Gårdslämningen var belägen drygt 100 m öster om en tidigare undersökt stensträng (Väderstad 277:1) som sannolikt begränsat ett mindre gärde med åker- och slåttermark. Norr om krönet, i en svag sluttning med svallsand påträffades rikligt med mörkfärgningar, stolphål och härdar samt enstaka fynd av slagen kvarts. Dessa lämningar var till stor del från äldre stenålder.

		5171		Väderstad		220-5558-99		422-2712-1999		UV Linköping		Göran Gruber		1998		980818-980818		arkeologisk förundersökning		stensträngssystem		true		äldre järnålder				Med anledning av upprustning av enskilda vägar utfördes en förundersökning.

Arbetet utfördes i form av provschaktning med maskin. Undersökningen berörde en del av ett stensträngssystem, som delvis raserats av en äldre väg. Anläggningen dokumenterades på vedertaget sätt. I övrigt påträffades inga andra fornlämningar i området. Området kan lämnas utan ytterligare undersökningar.

		5172		Alvastra kloster		behövdes ej		2161/90?		UV Linköping		Bengt Elfstrand		1993		930616-930617		arkeologisk förundersökning		kloster		true		medeltid		obränt ben, tegel, bruk		Med anledning av restaureringsarbete av infirmatoriet i Alvastra kloster utfördes en antikvarisk kontroll.
Riksantikvarieämbetets fortlöpande restaureringsarbeten medförde att det sk infirmatoriet (sjukstugan) blivit aktuellt för ny fogning. De sydöstra och nordöstra ytterväggarna av byggnaden doldes av ca 1,30 m höga slänter av dumpmassor som togs bort ner till kulturlagernivån. Murarna är frilagda och där kulturlagret började täckte ytskiktet en del fogar, som måste åtgärdas, varför obrända ben som låg intill muren också togs bort där det var nödvändigt, dock i ett mycket tunt skikt där det var nödvändigt. På nordöstra sidan täcktes kulturlagret av en uppfartsramp som byggts för en nu borttagen 1800-tals ladugård. I ytan på kulturlagret låg två huggna kalkstenar som ingått i ett fönster. Ett provstick gjordes i kulturlagret utmed sydöstra gavelväggen och här fanns ett kalkstensgolv i botten. Det kunde också konstateras att infirmatoriet fått en tillbyggnad under högmedeltid på den sydöstra sidan där det fanns murrester som fortsatte i husets förlängning. Omedelbart intill murarna låg bruk och tegelflis efter rasmassor. Anläggningen härstammar från medeltid.

		5173		Alvastra kloster				2161/90		UV Linköping		Rikard Hedvall		1994		940224-940309		arkeologisk förundersökning		kloster		true		medeltid				Med anledning av att tre klosterdammarn skulle rensas utfördes en antikvarisk kontroll.
De förmodade ursprungliga begränsningarna bibehölls liksom dammbottnarnas djup. Vid mitten av 1600-t upprättade Mattias Palbitzki ett säteri i Alvastra. I samband med detta grävdes dammarna om på samma plats. Dammarna rensades även under 1940-t under överinseende av Otto Frödin.

		5174		Alvastra kloster				423-2313-1995		UV Linköping		Karin Lindeblad		1995		950522-950522		särskild undersökning		kloster		true		senmedeltid		keramik (CII:2), människoben		Med anledning av att Riksantikvarieämbetetf skulle sätta upp en informationsmodell vid kapitelsalen i Alvastra kloster utfördes en undersökning.
Vid undersökningen handgrävdes två rutor, drygt 1 m2 stora. I rutan intill kapitelsalen var massorna omgrävda vid Otto Frödins tidigare undersökningar. Murlivet dokumenterades i plan och profil. I den andra rutan fanns omgrävda människoben och tre skallar riktade mot öster. Bland de omgrävda benen fanns en skärva stengods, CII:2. Skelettdelarna tolkades därför som lämningar från en senmedeltida begravningsplats.

		5175		Västra Tollstad		220-6649-95		421-4788-1995		UV Linköping		Karina Nohrstedt		1995		951005-951005		särskild utredning				true						Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en utredning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat.

		5176		Broby		220-12355-96		421-173-1997		UV Linköping		Mats Larsson		1997		970221-970221		arkeologisk förundersökning		boplats, fynplats		true						Med anledning av kabelarbete utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Huvuddelen av kabeln skulle nedläggas i vägbank, utan någon kontroll, men två anslutningar till St och L Broby var planerade. Vid St Broby grävdes ett 0,3 m brett schakt i sydväst/nordöst mellan vägen och anslutningspunkten. Inget av arkeologiskt intresse påträffades. Marken var sandig/grusig och extremt stenig. Vid L Broby drogs ett liknande schakt och även här med negativt resultat; inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5177		Alvastra		220-3981-97		421-3643-1997		UV Linköping		Annika Helander		1997		970627-970627		särskild utredning				true						Med anledning av ersättning av befintlig luftledning med jordkabel utfördes en utredning.

Kabeln planeras att grävas ned utmed en ca 350 m lång sträcka invid befintliga grus- och asfaltvägar. Platsen är belägen i en synnerligen intressant bygd vad gäller förhistoriska och historiska lämningar. Kabelarbetet planeras att utföras mellan Alvastra pålbyggnad och det kända gravfältet "Smörkullen". Avståndet mellan de två kända fornlämningarna är endast ca 300 m. Pålbyggnaden, som är belägen sydöst om den aktuella platsen, är delundersökt i flera omgångar under 1900-talet. Byggnaden var anlagd på en avsats i nordvästsluttning av mossmark och är vida känd på grund av sin mycket ovanliga konstruktions- och funktionstyp. Gravfältet som benämns Smörkullen, beläget nordväst om platsen, anses vara utgrävt och borttaget. Enligt en sammanställning skall här ha undersökts en rest sten, 198 skelettgravar och 102 brandgravar. Moränhöjden är nedschaktad p g a grustäkt och över området går Riksväg 50. Numera finns inga synliga spår av gravar.
Utredningen omfattade de partier av sträckningen som berörde orörd mark. Utmed de asfalterade vägarna planeras kabeln att läggas i de befintliga slänterna varför dessa ej ingick i utredningsområdet. Vid utredningen grävdes 6 schakt i åker- och hagmark och den sammanlagda längden var 136 m. Matjorden utgjordes av mörk, torvblandad mylla, mellan 0,40-0,75 m djup, och underlaget utgjordes av sand eller morän. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		5178		Hästholmen		220-2969-99		169/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990527-990527		särskild utredning		boplats		true		odaterat				Med anledning av upprättandet av detaljplan utfördes en arkeologisk utredning.

Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra huruvida fast fornlämning var belägen inom området för detaljplanearbetet. Området som skulle exploateras utgjordes av åker och var beläget omedelbart norr om nuvarande villabebyggelse i norra Hästholmen. Marken sluttade flackt mot väster. Undantaget var dock två impediment i form av åkerholmar i områdets västra del.
Vid undersökningen togs 21 schakt upp. Schaktens längd varierade mellan 5 och 10 m och dess bredd var ca 1,3 m. Schakten grävdes till steril nivå vilket låg ca 0,3-0,4 m under ploglagret. Steril mark utgjordes av fin silt med enstaka leriga partier. Steril mark kring impedimenten i väster bestod av sand och grus.
I fyra av schakten påträffades anläggningar. Dessa låg samlade på en svag västsluttning. Här följer en kort beskrivning:
AI Härd, ca 1,4x1,2 m. Kraftigt sotig med mkt skärvig sten. Stora, ca 0,4 m skörbrända stenar. Brända ben. S15.
AII Mörkfärgning med sot, kol och brända ben ca 0,8x0,6. I schaktet kom även bränd lera. S16.
AIII Härd ca 0,85x0,75 m. Kraftigt sotig med rikligt med skörbränd sten. S17.
AIV Härd ca 2,0x0,8 m. Kraftigt sotig med rikligt med skörbränd och skärvig sten. Härden togs endast fram till hälften varför den sannolikt är ca 2,0x2,0 m. S18.
Samtliga av anläggningarna var mycket tydliga. Härdarnas storlek och karaktär talar för att de är medvetet anlagda för längre tids utnyttjande. Detta ger vid handen att de sannolikt är härdar i anslutning till en boplats. Den flacka västsluttningen utgör ett mycket bra boplatsläge med de ovan nämnda impedimenten som skyddar mot vinden från väster. Anläggningarna undersöktes inte noggrannare utan schakten lades igen i väntan på eventuella vidare arkeologiska åtgärder. Östergötlands länsmuseum anser att en arkeologisk förundersökning bör genomförs innan detaljplanearbetet fortskrider. Syfte med den arkeologiska förundersökningen skulle vara att begränsa fornlämningens utsträckning och att ligga till grund för eventuella vidare arkeologiska åtgärder samt kostnader för dylika.

		5179		Hästholmen		220-9078-99		418/99		Östergötlands länsmuseum		Clas Ternström		1999		990927-990928		arkeologisk förundersökning		boplats		true				bränt ben, bränd lera		Med anledning av upprättandet av detaljplan utfördes en arkeologisk förundersökning.
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att klargöra utbredning, karaktär och datering av den vid utredningen påträffade fornlämningen. Området som skulle exploateras utgjordes av åker och var beläget omedelbart norr om nuvarande villabebyggelse i norra Hästholmen. Marken sluttade flackt mot väster. Undantaget var dock två impediment i form av åkerholmar i områdets västra del.
Vid undersökningen togs 8 schakt upp. Schaktens längd varierade mellan ca 25 och ca 80 m och dess bredd var ca 1,6 m. Schakten grävdes till steril nivå vilket låg ca 0,3-0,4 m under ploglagret. Steril mark utgjordes av fin silt med leriga partier.
I 6 av de 8 schakten påträffades anläggningar, totalt 19 st. Anläggningarna bestod av mörkfärgningar med sot och kol, stolphål, en skärvstenskoncentration, en ränna. Fynd utgjordes av bränt ben och bränd lera. Anläggningarna var lokaliserade till de centrala och nordöstra delarna av exploateringsytan, något som med komplettering av de vid utredningen påträffade anläggningarna blir ännu tydligare.
Östergötlands länsmuseum anser att en särskild arkeologisk undersökning bör genomföras inom på bifogad karta markerat område innan detaljplanearbetet fortskrider.

		5180		Stora Lund		220-12340-99		553/99		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000125-000126		särskild utredning		hög, fyndplats		true		bronsålder, järnålder		malstenslöpare		Med anledning av golfbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1.

Området utgörs delvis av ett numera nedlagt skjutfält samt betes- och åkerytor. Sammanlagt uppgick utredningsområdet till 800 000 m2. Vid utredningen specialinventerades det aktuella området och resultatet blev att en oregistrerad hög samt tre malstenslöpare påträffades. Högen påträffades söder om den fd militärförläggningen och de tre malstenlöparna påträffades i två olika åkerytor. Malstenslöparna representerar tillsammans med fynd av skärvsten i åkerytorna flera olika boplatsområden i den norra delen av utredningsområdet och i åkenytan intill den nyupptäckta höge. I betesmarken påträffades flera platåer som är lämpliga boplatslägen.
Östergötlands länsmuseum anser att en utredning, etapp 2, är nödvändig inom utredningsområdet. Beslut i frågan fattas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

		5181		Stora Lund		220-2096-00		112/00		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		2000		000509-000515		särskild utredning		boplats		true		odaterat		bränd lera		Med anledning av planerad golfbana utfördes en arkeologisk utredning, etapp 2.

Området utgörs delvis av ett numera nedlagt skjutfält samt betes- och åkerytor. Sammanlagt uppgick utredningsområdet till 800 000 m2. Vid utredningen drogs 66 sökschakt med längder som varierande mellan 4-85 m och med en bredd av ca 1,6m. Sökschakten förlades på de områden som vid etapp 1, specialinventerats fram som lämpliga boplatslägen blå genom fynd av tre malstenslöpare som påträffats i olika åkerytor. Ett annat intressant område låg intill den oregistrerade skärvstenshögen söder om den fd militärförläggningen. I betesmarken fanns flera platåer som var lämpliga boplatslägen.
Utredningen inriktades främst på boplatsläget i den norra delen av exploateringsområdet. Här påträffades 26 anläggningar av boplatskaraktär i form av stolphål, härdar, mörkfärgningar och en brunn. Anläggningarna låg ganska väl samlade inom en ca 5000m2 stor yta i det aktuella områdets nordöstra hörn. Här får ingen exploatering ske utan tillstånd från Länsstyrelsen. Boplatsområdet kommer att markeras efter skörden, hösten 2000.
Det andra området låg intill den oregistrerade skärvstenshögen och vid sökschaktningen påträffades 17 anläggningar i form av härdar, stolphål och mörkfärgningar i området runt högen. En av anläggningarna var utmärkande och utgjordes av en härdanläggning med en storlek av 2x1,3m. Den bestod av en tät packning av skörbrända stenar. I fyllningen fanns rikligt med sot och kol. Här får ingen exploatering ske utan tillstånd från Länsstyrelsen. Även detta boplatsområde kommer att markeras under hösten.
På de andra områdena som var lämpliga boplatslägen påträffades inga dolda fornlämningar. Dessa områden är därmed klara för exploatering.

		5182		Fjälla		220-3294-95		407/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950630-950630		arkeologisk förundersökning		grav?		true						Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.

Fornlämningen kom ej att beröras av kabeldragningen och inga ytterligare fornlämningar påträffades.

		5183		Lökebo		220-7795-95		511/95		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1995		950713-950714		särskild utredning		fossil åker		true		nyare tid				Med anledning av planering av bergtäktsverksamhet utfördes en arkeologisk utredning och specialinventering av området.
I områdets sydvästra del finns torpet Kalmar. Torpet med ekonomibyggnad är utmärkt på den ekonomiska kartan. I dess närhet påträffades ett flertal odlingsrösen samt delar av en stengärdsgård. I handlingar arkiverade vid Lantmäteriet i Linköping framkommer (akt 2 och 14) att odling har skett vid de aktuella områdena samt att ägorna har varit inhägnade. Det daterade kartmaterial är från 1706 (akt 14). Enligt exploatören kommer inte torpet och dess närmaste omgivningar att beröras av täktverksamheten.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		5184		Älgbosätter		220-503-96		130/96		Östergötlands länsmuseum		Olle Hörfors		1996		960429-960429		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av uppsättandet av viltstängsel utfördes en antikvarisk kontroll.
Stängslet kom att tangera och delvis hamna inne i den aktuella stensättningen, som ligger i direkt anslutning till den befintliga vägen. Länsstyrelsen ålade vägverket att avlägsna den del av stängslet som inkräktade på gravområdet. Arbetet utfördes under antikvarisk kontroll. Därvid upprättades en ritning över stängselstolparnas placering intill graven.
Graven har i samband med tidigare vägbyggen delvis undersökts och restaurerats av Anders Lindahl (Rapport ÖLM 1961). Lindahl kunde fynddatera anläggningen till bronsålder. I ovanstående antikvariska kontroll gjordes även en besiktning för nedgrävning av befintlig luftkabel på södra sidan av fornlämningen (Lst Dnr 220-1577/96, ÖLM dnr 128/96, konto nr 6129). Den stakade sträckan kommer att löpa i kanten mellan impedimentmark och betesmark och kommer inte att beröra fornlämningen.

		5185		Lillgården, Skattegården		220-10534-90		2317/91		UV Mitt		Bengt Elfstrand, Annika Helander		1991		910426-910429		särskild utredning		boplats		true		järnålder		keramik		Med anledning av optokabel utfördes en arkeologisk utredning.
På en äldre lantmäteriakt finns en kulle utritad på en sandig höjd vid Nedre Mellangärdens nuvarande tomt strax norr om kabelsträckningen, detta kunde vara en nu borttagen hög. Området kunde innehålla oskadade gravar. Höjden och sandmarken är också utmärkt för en ev boplats.
I schaktet kom ett svartaktigt skärvstensbemängt 0,20 m tj kulturlager under åkerns plogsula på två ställen och i botten på lagret två härdar.
I kulturlagret påträffades krukskärvor av järnålderskaraktär. På höjden ligger förmodligen en kraftigt skadad järnåldersboplats. Optokabeln anvisades förbi de fasta anläggningarna.

		5186		Marås, Västerlösa		220-12192-95		716/95		Östergötlands länsmuseum		Viktoria Björkhager		1996		960422-960426		arkeologisk förundersökning		grav?, boplats?		true				Obränt djurben, järnföremål		Med anledning av planerad förbifart i Västerlösa utfördes en arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning.

Totalt grävdes 100 schakt över en sträcka på 1,6 km. Schaktens längd var 5-10 m förutom ett långschakt på ca 95 m. På fastigheten Västerlösa 15:1, ca 35 m från östra fastighetsgränsen, påträffades en stenpackning, ca 30 cm under markytan. Stenpackningen var spetsoval till formen med tätare packning i väster och glesare i öster. Den västra delen med tät packning var ca 6 m lång och 0,9-1,2 m bred bestående av 0,10-0,25 m stora stenar i en troligtvis tvåskiktad packning. Den östra delen bestod av större stenar i en glesare förlängning av den täta packningen med en stenstorlek av 0,2-0,5 m. Packningen var orienterad i nordvästlig/sydöstlig riktning. Direkt ovanpå eller intill packningen påträffades flera obrända djurben och djurtänder. Till fynden hör även två föremål av järn som även de hittades ovanpå packningen.
Ungefär 30 meter väster om stenpackningen påträffades två intill varandra liggande mörkfärgningar med svagt soligt innehåll samt enstaka kolbitar. Mörkfärgningarna var något diffusa och svåra att urskilja.
Vid utredningen framrensades större delar av stenpackningen och fynden tillvaratogs, men för att få en uppfattning om fornlämningens totala omfattning och datering krävs en förundersökning av platsen.

		5187		Väg 1025		220-6227-96		716/96		Östergötlands länsmuseum		Marie Skoglund		1996		961028-961101		särskild undersökning		fossil åker?		true				obränt ben		Med anledning av byggnation av väg utfördes en arkeologisk undersökning.

En arkeologisk utredning utfördes inför planerna på vägbyggnationen och vid denna påträffades en stenpackning, 0,90 m bred och 9 m lång. Vid undersökningen visade det sig att stenpackningen hade upp till tre skikt av stenar och att den hade ett djup på 0,20-0,30 m. Profilen visade att stenarna var lagda i en skålformad fåra och inne bland stenarna återfanns en mängd obrända ben. Anläggningen tolkas som ett stenfyllt täckdike med oviss ålder.

		5188		Linkelösa		220-12342-99		555/99		Östergötlands länsmuseum		Markus Lindberg		1999		991202-991202		arkeologisk förundersökning		härd		true						Med anledning av byggnation av enbostadshus utfördes en arkeologisk förundersökning.
Fem sökschakt drogs på tomten. I områdets östra del påträffades en härd, sannolikt från järnåldern. I de andra schakten påträffades röjsten i matjorden i form av spridda oregelbundna samlingar av moränsten, ofta i anslutning till jordfasta block. Dessa saknade spår av mänsklig påverkan i fyllningen.

		5189		Ryckelösa		muntligt		1006/92		UV Mitt		Mats Larsson		1991		911216-911216		arkeologisk förundersökning		skärvstenshög?		true						Med anledning av planerad vägbyggnation utfördes en förundersökning.

Den nya vägsträckningen skall ersätta två plankorsningar. Detta med anledning av införandet av snabbtåg på sträckan Stockholm-Malmö. Vägsträckningen följer delvis en befintlig väg men en ny sträckning av vägen vid Linghemsbäcken är aktuell. Inom, och i anslutning till, det aktuella vägområdet finns ett antal registrerade fornlämningar. Direkt berört av vägsträckningen är skärvstenshögar.
Inom det av vägen berörda området drogs sammanlagt sju schakt. Dessa utlades på tvären över vägområdet för att på så sätt erhålla en bild av ett större område. Påträffades fornlämningar inom den tänkta vägsträckningen skulle det finnas en möjlighet att planera för en alternativ sträckning. Undersökningsområdet karakteriseras av en höjdrygg som starkt sluttar i norr och nordöst mot en bäckravin. Jordartsmässigt utgörs området av lera med inslag av morängrus.
I inget av schakten påträffades något av arkeologiskt intresse.

		5190		Vimarka		220-5454-96		363/96		Östergötlands länsmuseum		Mattias Schönbäck		1996		960709-960709		arkeologisk förundersökning		grav		true						Med anledning av husbyggnation utförde en arkeologisk kontroll.
Arbetet utfördes genom att med maskin lyfta bort påförd vägbeläggning och undersöka underliggande mark. Kontrollen visade att inga ytterligare fornlämningar förekom. Inte heller hade fornlämningen tagit skada av vägbygget.

		5191		E22, Vintervadsplan, Linköpingsgatan		431-9342-03		260/03		Östergötlands länsmuseum		Ann-Charlott Feldt		2003				arkeologisk förundersökning		stadslager		true						Med anledning av schaktning för el utfördes en antikvarisk kontroll.
Arbetsplanerna justerades så att schaktningarna inte berörde fast fornlämning. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid arbetets genomförande.

		5192		Sörby		220-13987-91		7836/91		UV Linköping		Annika Helander, Peter Zetterlund		1991		911202-911206		särskild undersökning		stensträng, härd		true		äldre järnålder				Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.
Stensträngen gick i nord-syd som gräns mellan moränmarken västerut och de utvallade jordarna österut. Strängen fortsätter på båda sidorna om den nya vägen.
Både under och på båda sidor om strängen kom fyra härdar. De som låg på östra sidan kan vara åkerhärdar till de utvallade jordarna som odlats under äldre järnålder. Stensträngen varierade i bredd mellan fyra och en meter.
Härdarna är C14-daterade mellan förromersk järnålder och folkvandringstid.

		5193		Ringeby, Loddby, Jursla		220-8230-90		5292/90		UV Linköping		Ulf Stålbom, Anders Kaliff		1991		910125-910128		särskild utredning		grav, gravfält		true		medeltid, nyare tid, odaterat		bränd lera		Med anledning av vägbygge utfördes en specialinventering och kartstudier.
Vid besiktningen bedömdes fyra områden vara av intresse för fortsatt utredning. Dessa benämns som område 15-18.
Omr 15. Möjligt boplatsläge på platå i sydsluttning, som berörs av den planerade trafikplats Ringeby.
Omr 16. En lokalväg är planerad intill fornlämningar. Gravar kan finnas i området.
Omr 17. Möjligt boplatsläge, bränd lera påträffad, som berörs av den planerade sträckningen av väg 51.
Omr 18. Stenbemängt stråk i åkermark som utgör rester av en äldre vägsträckning, vilken är markerad på en lantmäterikarta från 1697. Berörs av avfart från E4:an. Datering: Medeltid-nyare tid.



		AISnr		FMIS ID		RAÄnr		Län		Landskap		Kommun		Socken		URL

		1513		10046500060001		Mjölby 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500060001

		1513		10046500060002		Mjölby 6:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500060002

		1513		10046500060003		Mjölby 6:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500060003

		1513		10046500070001		Mjölby 7:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500070001

		1513		10046500070002		Mjölby 7:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500070002

		1513		10046500080001		Mjölby 8:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500080001

		1513		10046500080002		Mjölby 8:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500080002

		1513		10046500080003		Mjölby 8:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500080003

		1513		10046500980001		Mjölby 98:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500980001

		1513		10046500990001		Mjölby 99:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500990001

		1513		10046501000001		Mjölby 100:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046501000001

		1514		10046502600001		Mjölby 260:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502600001

		1515						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1516		10046500430001		Mjölby 43:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430001

		1516		10046500430002		Mjölby 43:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430002

		1516		10046500430003		Mjölby 43:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430003

		1517		10046700260002		Motala 26:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046700260002

		1518		10307401170001		Sankt Johannes 117:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401170001

		1518		10307401330002		Sankt Johannes 133:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401330002

		1518		10307401330003		Sankt Johannes 133:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401330003

		1518		10307401330001		Sankt Johannes 133:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401330001

		1519		10050101400001		Styrstad 140:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101400001

		1519		10050100660001		Styrstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100660001

		1519		10050100650001		Styrstad 65:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100650001

		1519		10050101410001		Styrstad 141:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101410001

		1519		10050100670001		Styrstad 67:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100670001

		1519		10050100640001		Styrstad 64:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100640001

		1519		10050100630001		Styrstad 63:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100630001

		1520		10050100460001		Styrstad 46:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100460001

		1521		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		1522						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		1523		10307401350001		Sankt Johannes 135:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401350001

		1524		10046800080001		Normlösa 8:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046800080001

		1524		10046800080002		Normlösa 8:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046800080002

		1524		10046800490001		Normlösa 49:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046800490001

		1525		10047200080001		Nässja 8:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200080001

		1525		10047200210001		Nässja 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200210001

		1526		10307401480001		Sankt Johannes 148:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401480001

		1526		10307401440001		Sankt Johannes 144:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401440001

		1526		10307401460001		Sankt Johannes 146:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401460001

		1526		10307401470001		Sankt Johannes 147:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401470001

		1526		10307401450001		Sankt Johannes 145:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401450001

		1526		10307401210005		Sankt Johannes 121:5		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210005

		1526		10307401210002		Sankt Johannes 121:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210002

		1526		10307401210001		Sankt Johannes 121:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210001

		1526		10307401210003		Sankt Johannes 121:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210003

		1526		10307401210004		Sankt Johannes 121:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210004

		1527						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		1528		10045601280001		Kärna 128:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601280001

		1528		10045601270001		Kärna 127:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601270001

		1528		10045601260001		Kärna 126:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601260001

		1529		10307400300001		Sankt Johannes 30:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400300001

		1530		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		1531		10307401210002		Sankt Johannes 121:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210002

		1532		10307400690001		Sankt Johannes 69:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400690001

		1533		10303102070001		Östra Eneby 207:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102070001

		1533		10303101000001		Östra Eneby 100:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101000001

		1534		10307400050001		Sankt Johannes 5:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400050001

		1535		10307400360001		Sankt Johannes 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400360001

		1536		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		1537						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Borg		

		1538		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		1539						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1540						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1541		10048102790001		Rystad 279:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102790001

		1541		10048102790002		Rystad 279:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102790002

		1542		10047500070001		Rappestad 7:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500070001

		1543		10048102800001		Rystad 280:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102800001

		1544		10048200650001		Rök 65:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200650001

		1544		10048200640001		Rök 64:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200640001

		1545		10048201390001		Rök 139:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201390001

		1546		10046101840001		Linköping 184:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101840001

		1546		10046103320001		Linköping 332:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103320001

		1547						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1548						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		1549		10048102960001		Rystad 296:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102960001

		1550						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1551						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1552						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1553						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		

		1554						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		1555		10048000080001		Rogslösa 8:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000080001

		1555		10048000600001		Rogslösa 60:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000600001

		1555		10048000120001		Rogslösa 12:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000120001

		1556		10047800020001		Rinna 2:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047800020001

		1556		10047800040001		Rinna 4:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047800040001

		1557						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1558						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1559		10047900530001		Risinge 53:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900530001

		1560		10046103360001		Linköping 336:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103360001

		1561		10048000330001		Rogslösa 33:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000330001

		1561		10054800110001		Örberga 11:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800110001

		1562						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		1563						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		1564						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1565						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		1566		10048100210001		Rystad 21:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100210001

		1566		10048100270001		Rystad 27:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100270001

		1566		10048100270002		Rystad 27:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100270002

		1566		10048102860001		Rystad 286:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102860001

		1567		10048100320001		Rystad 32:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100320001

		1567		10048100320002		Rystad 32:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100320002

		1567		10048100320004		Rystad 32:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100320004

		1567		10048100330001		Rystad 33:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100330001

		1567		10048100330002		Rystad 33:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100330002

		1567		10048100330003		Rystad 33:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100330003

		1567		10048100300001		Rystad 30:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100300001

		1567		10048100750001		Rystad 75:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100750001

		1567		10048100970001		Rystad 97:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100970001

		1567		10048100970002		Rystad 97:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100970002

		1567		10048100930003		Rystad 93:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100930003

		1568		10048102820001		Rystad 282:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102820001

		1569		10049602470001		Slaka 247:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602470001

		1570		10048201400001		Rök 140:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201400001

		1571		10047500040001		Rappestad 4:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500040001

		1571		10047500050001		Rappestad 5:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500050001

		1572						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1573		10048100480001		Rystad 48:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100480001

		1574						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1575						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		

		1576		10049602220001		Slaka 222:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602220001

		1576		10052300070001		Vikingstad 7:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052300070001

		1576		10052302310001		Vikingstad 231:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302310001

		1576		10048800140003		Sjögestad 14:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800140003

		1576		10048800760001		Sjögestad 76:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800760001

		1576		10048800770001		Sjögestad 77:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800770001

		1576		10052200570001		Viby 57:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200570001

		1576		10052200560001		Viby 56:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200560001

		1577		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1578		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1579		10050100450001		Styrstad 45:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100450001

		1580		10049800140001		Stora Åby 14:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800140001

		1580		10049800660001		Stora Åby 66:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800660001

		1581		10048800770001		Sjögestad 77:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800770001

		1582		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1583						Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		

		1584		10046100860001		Linköping 86:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100860001

		1584		10046102300001		Linköping 230:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102300001

		1584		10046103580001		Linköping 358:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103580001

		1584		10046103580002		Linköping 358:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103580002

		1584		10046103620001		Linköping 362:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103620001

		1584		10046103590001		Linköping 359:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103590001

		1584		10046103600001		Linköping 360:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103600001

		1584		10046103600002		Linköping 360:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103600002

		1584		10046103640001		Linköping 364:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103640001

		1584		10046103660001		Linköping 366:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103660001

		1584		10046103660002		Linköping 366:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103660002

		1584		10046103570001		Linköping 357:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103570001

		1584		10046103610001		Linköping 361:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103610001

		1584		10046102880001		Linköping 288:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102880001

		1584		10046103940001		Linköping 394:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103940001

		1584		10046103650001		Linköping 365:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103650001

		1584		10046103650002		Linköping 365:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103650002

		1584		10049600770001		Slaka 77:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600770001

		1584		10049600780001		Slaka 78:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600780001

		1584		10049600790001		Slaka 79:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600790001

		1584		10049600790002		Slaka 79:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600790002

		1584		10049600890001		Slaka 89:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600890001

		1584		10049600890002		Slaka 89:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600890002

		1584		10049600900001		Slaka 90:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600900001

		1584		10049600910001		Slaka 91:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600910001

		1584		10049600910002		Slaka 91:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600910002

		1584		10049600920001		Slaka 92:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600920001

		1584		10049600920002		Slaka 92:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600920002

		1584		10049600930001		Slaka 93:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600930001

		1584		10049600940001		Slaka 94:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600940001

		1584		10049600940002		Slaka 94:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600940002

		1584		10049600940003		Slaka 94:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600940003

		1584		10049600950001		Slaka 95:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600950001

		1584		10049600960001		Slaka 96:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600960001

		1584		10049600960002		Slaka 96:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600960002

		1584		10049600980001		Slaka 98:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600980001

		1584		10049600990001		Slaka 99:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600990001

		1584		10049601420001		Slaka 142:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601420001

		1584		10049601430001		Slaka 143:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601430001

		1584		10049601440001		Slaka 144:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601440001

		1584		10049601450001		Slaka 145:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601450001

		1584		10049601460001		Slaka 146:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601460001

		1584		10049601480001		Slaka 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601480001

		1584		10049601670001		Slaka 167:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601670001

		1584		10049601670002		Slaka 167:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601670002

		1584		10049601680001		Slaka 168:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601680001

		1584		10049601680002		Slaka 168:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601680002

		1584		10049601690001		Slaka 169:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601690001

		1584		10049602070001		Slaka 207:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602070001

		1584		10049602080001		Slaka 208:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602080001

		1584		10049602630001		Slaka 263:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602630001

		1584		10049602630002		Slaka 263:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602630002

		1584		10049602630003		Slaka 263:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602630003

		1584		10049602640001		Slaka 264:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602640001

		1584		10049602650001		Slaka 265:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602650001

		1584		10049602270001		Slaka 227:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602270001

		1584		10049602270002		Slaka 227:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602270002

		1584		10049602280001		Slaka 228:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602280001

		1584		10049602310001		Slaka 231:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602310001

		1584		10049602330001		Slaka 233:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602330001

		1584		10049602300001		Slaka 230:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602300001

		1584		10049602340001		Slaka 234:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602340001

		1584		10049602390001		Slaka 239:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602390001

		1584		10049602430001		Slaka 243:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602430001

		1584		10049602370001		Slaka 237:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602370001

		1584		10049602410001		Slaka 241:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602410001

		1584		10049602420001		Slaka 242:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602420001

		1584		10049602380001		Slaka 238:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602380001

		1584		10049602400001		Slaka 240:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602400001

		1584		10049602350001		Slaka 235:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602350001

		1584		10049602350002		Slaka 235:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602350002

		1584		10046103490001		Linköping 349:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103490001

		1584		10049602290001		Slaka 229:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602290001

		1584		10049602320001		Slaka 232:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602320001

		1584		10049602360001		Slaka 236:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602360001

		1585		10049602240001		Slaka 224:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602240001

		1586		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1587		10049900250001		Strå 25:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900250001

		1588		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1589		10048700050001		Simonstorp 5:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Simonstorp		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048700050001

		1590						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1591		10042401860001		Grebo 186:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042401860001

		1591						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1591						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		1591						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		1591						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		1591						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		

		1591						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		1592		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1593		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1594		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1595		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1596		10049602240001		Slaka 224:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602240001

		1597		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1598		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1599		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1600		10050500010001		Sya 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500010001

		1601		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1602		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1603		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1603		10039800230001		Allhelgona 23:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039800230001

		1603		10039800230002		Allhelgona 23:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039800230002

		1604		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1605		10045800260001		Landeryd 26:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800260001

		1606		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1607						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1608		10049402200001		Skärkind 220:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402200001

		1609						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1610		10049602260001		Slaka 226:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602260001

		1611		10049500330001		Skönberga 33:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049500330001

		1611		10049500330002		Skönberga 33:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049500330002

		1611		10049500920001		Skönberga 92:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049500920001

		1612						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		1613		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1614		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1615		10049602460001		Slaka 246:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602460001

		1616		10049602260001		Slaka 226:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602260001

		1617		10049300340001		Skänninge 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300340001

		1617		10049300290001		Skänninge 29:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300290001

		1617		10049300330001		Skänninge 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300330001

		1617		10049300350001		Skänninge 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300350001

		1617		10049300320001		Skänninge 32:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300320001

		1617		10049300310001		Skänninge 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300310001

		1617		10049300280001		Skänninge 28:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300280001

		1618		10050100190001		Styrstad 19:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100190001

		1619		10049300290001		Skänninge 29:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300290001

		1619		10049300280001		Skänninge 28:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300280001

		1621		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1622		10049403390001		Skärkind 339:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403390001

		1620						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1620						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1623		10050100440006		Styrstad 44:6		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100440006

		1624		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1625		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1626		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1627		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1628		10049300330001		Skänninge 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300330001

		1628		10049300350001		Skänninge 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300350001

		1628		10049300340001		Skänninge 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300340001

		1628		10049300310001		Skänninge 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300310001

		1628		10049300320001		Skänninge 32:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300320001

		1629						Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		

		1630		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1631		10307400130001		Sankt Johannes 13:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400130001

		1631		10307400260001		Sankt Johannes 26:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400260001

		1632						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Svanshals		

		1633						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1633						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Svanshals		

		1633						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1633						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		1634						Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		

		1636		10049300330001		Skänninge 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300330001

		1636		10049300340001		Skänninge 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300340001

		1636		10049300310001		Skänninge 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300310001

		1637						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1638		10049300310001		Skänninge 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300310001

		1638		10049300340001		Skänninge 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300340001

		1638		10049300320001		Skänninge 32:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300320001

		1638		10049300330001		Skänninge 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300330001

		1638		10049300350001		Skänninge 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300350001

		1639		10307500160001		Sankt Per 16:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Sankt Per		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500160001

		1639		10307500170001		Sankt Per 17:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Sankt Per		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500170001

		1769		10047900570001		Risinge 57:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900570001

		1769		10047903090001		Risinge 309:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903090001

		1769		10047903120001		Risinge 312:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903120001

		1769		10047902110001		Risinge 211:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902110001

		1769		10047900590001		Risinge 59:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900590001

		1769		10047903060001		Risinge 306:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903060001

		1769		10047903130001		Risinge 313:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903130001

		1769		10047903080001		Risinge 308:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903080001

		1769		10047903070001		Risinge 307:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903070001

		1769		10047903100001		Risinge 310:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903100001

		1769		10047903110001		Risinge 311:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903110001

		1769		10303101790001		Östra Eneby 179:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101790001

		1769		10303101800001		Östra Eneby 180:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101800001

		1769		10303101830001		Östra Eneby 183:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101830001

		1769		10303101820001		Östra Eneby 182:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101820001

		1769		10303101810001		Östra Eneby 181:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101810001

		1769		10303101810002		Östra Eneby 181:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101810002

		1769		10303101840001		Östra Eneby 184:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101840001

		1769		10303101980001		Östra Eneby 198:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101980001

		1769		10303101850001		Östra Eneby 185:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101850001

		1769		10303101860002		Östra Eneby 186:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101860002

		1769		10303101860001		Östra Eneby 186:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101860001

		1769		10303101860003		Östra Eneby 186:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101860003

		1769		10303101990001		Östra Eneby 199:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101990001

		1769		10303101870001		Östra Eneby 187:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101870001

		1769		10303101870002		Östra Eneby 187:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101870002

		1769		10303101870003		Östra Eneby 187:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101870003

		1769		10303101960001		Östra Eneby 196:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101960001

		1769		10303101970001		Östra Eneby 197:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101970001

		1769		10303101970002		Östra Eneby 197:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101970002

		1769		10303101890001		Östra Eneby 189:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101890001

		1769		10303101950001		Östra Eneby 195:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101950001

		1769		10303101880001		Östra Eneby 188:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101880001

		1769		10045401370001		Kvillinge 137:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401370001

		1769		10303102000001		Östra Eneby 200:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102000001

		1769		10303102010001		Östra Eneby 201:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102010001

		1769		10303101900001		Östra Eneby 190:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101900001

		1769		10303101910001		Östra Eneby 191:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101910001

		1769		10303101910002		Östra Eneby 191:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101910002

		1769		10303101770001		Östra Eneby 177:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101770001

		1769		10303101920001		Östra Eneby 192:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101920001

		1769		10303101920002		Östra Eneby 192:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101920002

		1769		10303101930001		Östra Eneby 193:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101930001

		1769		10303101940001		Östra Eneby 194:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101940001

		1770						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kättilstad		

		1770						Östergötland		Östergötland		Kinda		Hägerstad		

		1771		10042401120001		Grebo 112:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042401120001

		1771		10042401770001		Grebo 177:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042401770001

		1771		10042400010001		Grebo 1:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042400010001

		1771		10042400020001		Grebo 2:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042400020001

		1771		10042401620001		Grebo 162:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042401620001

		1771		10054400430001		Åtvid 43:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054400430001

		1772						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		

		1772						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1772						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Orlunda		

		1773		10042301900001		Godegård 190:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301900001

		1773		10042301960001		Godegård 196:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301960001

		1773		10042301950001		Godegård 195:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301950001

		1773		10042301940001		Godegård 194:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301940001

		1773		10042301930001		Godegård 193:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301930001

		1773		10042301920001		Godegård 192:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301920001

		1773		10042301910001		Godegård 191:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301910001

		1639		10307500180001		Sankt Per 18:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Sankt Per		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500180001

		1640		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1641		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1642						Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		

		1642						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		1643		10307500090001		Sankt Per 9:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500090001

		1644		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1645		10050101330001		Styrstad 133:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101330001

		1646						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1647		10049300330001		Skänninge 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300330001

		1647		10049300350001		Skänninge 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300350001

		1647		10049300340001		Skänninge 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300340001

		1647		10049300310001		Skänninge 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300310001

		1648						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		

		1649		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1650		10049000520001		Skedevi 52:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049000520001

		1651		10050500790001		Sya 79:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500790001

		1651		10050500220001		Sya 22:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500220001

		1651		10050500680001		Sya 68:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500680001

		1651		10050500220002		Sya 22:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500220002

		1651		10050500040001		Sya 4:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500040001

		1651		10050500670001		Sya 67:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500670001

		1651		10050500570001		Sya 57:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500570001

		1651		10050500230001		Sya 23:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500230001

		1651		10050500580001		Sya 58:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500580001

		1651		10050500050001		Sya 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500050001

		1651		10050500070001		Sya 7:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500070001

		1651		10050500080002		Sya 8:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500080002

		1651		10050500060002		Sya 6:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500060002

		1651		10050500060001		Sya 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500060001

		1651		10050500090001		Sya 9:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500090001

		1651		10050500090002		Sya 9:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500090002

		1651		10050500090003		Sya 9:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500090003

		1651		10050500090004		Sya 9:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500090004

		1651		10050500810001		Sya 81:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500810001

		1651		10050500540001		Sya 54:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500540001

		1651		10050500560001		Sya 56:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500560001

		1651		10050500560002		Sya 56:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500560002

		1651		10050500170001		Sya 17:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500170001

		1651		10050500350001		Sya 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500350001

		1651		10050500340001		Sya 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500340001

		1651		10050500110001		Sya 11:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500110001

		1651		10050500330001		Sya 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500330001

		1651		10050500120001		Sya 12:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500120001

		1651		10050500320001		Sya 32:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500320001

		1651		10050500290001		Sya 29:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500290001

		1651		10050500300001		Sya 30:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500300001

		1651		10050500310001		Sya 31:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500310001

		1651		10050500260001		Sya 26:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500260001

		1651		10050500260002		Sya 26:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500260002

		1651		10050500150002		Sya 15:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500150002

		1651		10050500150001		Sya 15:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500150001

		1651		10050500250001		Sya 25:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500250001

		1651		10050500240001		Sya 24:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500240001

		1651		10050500660001		Sya 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500660001

		1651		10050500660003		Sya 66:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500660003

		1651		10050500660002		Sya 66:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500660002

		1651		10050500160001		Sya 16:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500160001

		1651		10050500160002		Sya 16:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500160002

		1652		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1653		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		1654						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1655		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		1656						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		1657						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		1658						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		1659		10040302070004		Bankekind 207:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040302070004

		1659		10040302070005		Bankekind 207:5		Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040302070005

		1660		10040400260001		Bjälbo 26:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400260001

		1661		10040400340001		Bjälbo 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400340001

		1662		10040400350001		Bjälbo 35:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400350001

		1663		10040400340001		Bjälbo 34:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400340001

		1664		10040400260001		Bjälbo 26:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400260001

		1665		10040400260001		Bjälbo 26:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040400260001

		1666		10307302460001		Borg 246:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302460001

		1666		10307300910001		Borg 91:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300910001

		1667						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Bjälbo		

		1668		10307302760002		Borg 276:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760002

		1669		10307301790001		Borg 179:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301790001

		1669		10307301790002		Borg 179:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301790002

		1669		10307301790003		Borg 179:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301790003

		1669		10307300010001		Borg 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300010001

		1670		10307301380001		Borg 138:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301380001

		1671		10041000420001		Brunneby 42:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420001

		1671		10041000420002		Brunneby 42:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420002

		1671		10041000420003		Brunneby 42:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420003

		1671		10041000430001		Brunneby 43:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000430001

		1671		10041001080001		Brunneby 108:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041001080001

		1672		10041000420001		Brunneby 42:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420001

		1672		10041000420002		Brunneby 42:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420002

		1672		10041000420003		Brunneby 42:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000420003

		1672		10041001280001		Brunneby 128:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041001280001

		1673		10307302060001		Borg 206:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302060001

		1674		10307302060001		Borg 206:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302060001

		1675		10307300670001		Borg 67:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300670001

		1676		10307300270001		Borg 27:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300270001

		1677		10307302100004		Borg 210:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302100004

		1678		10307302750001		Borg 275:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302750001

		1679		10307302760001		Borg 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760001

		1680		10307302760001		Borg 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760001

		1681		10307301280001		Borg 128:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301280001

		1681		10307301810001		Borg 181:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301810001

		1682		10307302210001		Borg 221:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302210001

		1683		10307302210001		Borg 221:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302210001

		1684		10307300390001		Borg 39:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300390001

		1684		10307300380001		Borg 38:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300380001

		1684		10307300380002		Borg 38:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300380002

		1684		10307301130001		Borg 113:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301130001

		1684		10307301130002		Borg 113:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301130002

		1685		10307302760001		Borg 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760001

		1685		10307300190001		Borg 19:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300190001

		1685		10307300190002		Borg 19:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300190002

		1685		10307300330001		Borg 33:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300330001

		1685		10307300330002		Borg 33:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300330002

		1685		10307300340001		Borg 34:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300340001

		1685		10307301760001		Borg 176:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301760001

		1686		10307302760001		Borg 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760001

		1687		10307302700001		Borg 270:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302700001

		1688		12000000021620		Norrköping 2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000021620

		1689		10307302820001		Borg 282:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302820001

		1689		10307302820002		Borg 282:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302820002

		1690						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Börrum		

		1691						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Borg		

		1692						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		1693						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		1694		10041201230001		Dagsberg 123:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201230001

		1694		10041201230002		Dagsberg 123:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201230002

		1695		10041300970001		Drothem 97:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041300970001

		1696		10041200650001		Dagsberg 65:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200650001

		1696		10041201340001		Dagsberg 134:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201340001

		1696		10041201350001		Dagsberg 135:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201350001

		1696		10041201370001		Dagsberg 137:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201370001

		1696		10041201380001		Dagsberg 138:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201380001

		1696		10041201410001		Dagsberg 141:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201410001

		1696		10041201440001		Dagsberg 144:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201440001

		1696		10041201450001		Dagsberg 145:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201450001

		1697		10041200650001		Dagsberg 65:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200650001

		1698		10049501920001		Skönberga 192:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049501920001

		1699		10041200350001		Dagsberg 35:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200350001

		1700						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		

		1701		10041300010001		Drothem 1:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041300010001

		1701		10041300020001		Drothem 2:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041300020001

		1701		10041302160001		Drothem 216:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302160001

		1701		10041302650001		Drothem 265:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302650001

		1701		10041302760002		Drothem 276:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302760002

		1701		10041302760001		Drothem 276:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302760001

		1702						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		1703		10041200320002		Dagsberg 32:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200320002

		1703		10041200320001		Dagsberg 32:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200320001

		1704		10041402210001		Ekeby 221:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210001

		1704		10041402210002		Ekeby 221:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210002

		1704		10041402210003		Ekeby 221:3		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210003

		1705		10041401340001		Ekeby 134:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401340001

		1706		10041402170001		Ekeby 217:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402170001

		1706		10041402620001		Ekeby 262:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402620001

		1706		10041401990001		Ekeby 199:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401990001

		1706		10041402210001		Ekeby 221:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210001

		1707		10042000250001		Furingstad 25:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042000250001

		1708		10051501370001		Törnevalla 137:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501370001

		1708		10051501370002		Törnevalla 137:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501370002

		1708		10051503310001		Törnevalla 331:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051503310001

		1708		10051503320001		Törnevalla 332:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051503320001

		1709						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		

		1710						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		

		1711						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Gårdeby		

		1712		10042102030001		Gammalkil 203:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042102030001

		1713		10042200050001		Gistad 5:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200050001

		1713		10042200050002		Gistad 5:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200050002

		1713		10042200050003		Gistad 5:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200050003

		1714						Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		

		1715		10042401870001		Grebo 187:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042401870001

		1716						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Gryt		

		1717						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Gryt		

		1718		10042200270001		Gistad 27:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200270001

		1718		10042200820001		Gistad 82:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200820001

		1718		10042201740001		Gistad 174:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042201740001

		1718		10042200270002		Gistad 27:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200270002

		1719		10042301930001		Godegård 193:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301930001

		1719		10042301960001		Godegård 196:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301960001

		1719		10042301890001		Godegård 189:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301890001

		1719		10042301830001		Godegård 183:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301830001

		1719		10042301870001		Godegård 187:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301870001

		1719		10042301850001		Godegård 185:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301850001

		1719		10042301880001		Godegård 188:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301880001

		1720		10042300190001		Godegård 19:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042300190001

		1720		10042300220001		Godegård 22:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042300220001

		1721		10042200770001		Gistad 77:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042200770001

		1722						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		

		1723						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		

		1724		10042101070001		Gammalkil 107:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042101070001

		1725						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		

		1725						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		

		1726		10039800500001		Allhelgona 50:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039800500001

		1726						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		

		1726						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		

		1726						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		

		1849		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1850		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1851						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		

		1852		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1853						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Hagebyhöga		

		1853		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1854		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1855		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1856		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1857		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1858		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1859		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1860		10051700200001		Vadstena 20:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700200001

		1860		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1861		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1862		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1863		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1864		10051700140001		Vadstena 14:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700140001

		1865		10052302280001		Vikingstad 228:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302280001

		1865		10047500690001		Rappestad 69:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500690001

		1865		10047500680001		Rappestad 68:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500680001

		1865		10047500680002		Rappestad 68:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500680002

		1866		10051900650001		Vallerstad 65:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900650001

		1867		10051900300001		Vallerstad 30:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900300001

		1868		10052000180001		Varv 18:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Varv		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052000180001

		1868		10052000180002		Varv 18:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Varv		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052000180002

		1868		10052000180003		Varv 18:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Varv		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052000180003

		1869		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1870		10051900660001		Vallerstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900660001

		1871		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1872						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		1873						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		1874		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1875		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1576						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1576						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1576						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		1576						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		1576						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		

		1576						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1639						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Sankt Per		

		1639						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		

		1639						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Orlunda		

		1876		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1877		10052200430001		Viby 43:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200430001

		1877		10052200330002		Viby 33:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200330002

		1877		10052200330001		Viby 33:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200330001

		1878		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1878		10307500090001		Sankt Per 9:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500090001

		1879		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1880		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1881		10052100170002		Veta 17:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052100170002

		1881		10052100170001		Veta 17:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052100170001

		1882		10051900660001		Vallerstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900660001

		1883		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1884		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1885		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1886						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		1887		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1887		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1888		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1726						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		1726						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		1726						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		

		1726						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		

		1726						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1727						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		1727						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1728		10049800990001		Stora Åby 99:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800990001

		1728		10048200150001		Rök 15:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200150001

		1728		10048200570001		Rök 57:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200570001

		1728		10048200570002		Rök 57:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200570002

		1728		10050300880001		Svanshals 88:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Svanshals		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050300880001

		1728		10050300880002		Svanshals 88:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Svanshals		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050300880002

		1728		10053001610001		Väderstad 161:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001610001

		1728		10053001610002		Väderstad 99:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000990002

		1728		10039900040001		Appuna 4:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Appuna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039900040001

		1728		10039900040002		Appuna 4:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Appuna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039900040002

		1729		10307302760001		Borg 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302760001

		1729		10045401270001		Kvillinge 127:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401270001

		1729		10045400060001		Kvillinge 6:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060001

		1729		10045400060002		Kvillinge 6:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060002

		1729		10045400060003		Kvillinge 6:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060003

		1729		10045400060004		Kvillinge 6:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060004

		1729		10045400060005		Kvillinge 6:5		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060005

		1729		10045400060006		Kvillinge 6:6		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400060006

		1730		10044000880001		Högby 88:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000880001

		1731						Östergötland
Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		1731						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Heda		

		1731						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1732		10044000860001		Högby 86:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000860001

		1732		10044000880001		Högby 88:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000880001

		1732		10046502430001		Mjölby 243:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502430001

		1733		10044000860001		Högby 86:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000860001

		1733		10046502430001		Mjölby 243:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502430001

		1733		10044000880001		Högby 88:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000880001

		1734		10048100370001		Rystad 37:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100370001

		1734		10046101330001		Linköping 133:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101330001

		1734		10046101320001		Linköping 132:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101320001

		1734		10046101310001		Linköping 131:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101310001

		1735		10049801530001		Stora Åby 153:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801530001

		1735		10049801530002		Stora Åby 153:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801530002

		1735		10049801540001		Stora Åby 154:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801540001

		1735		10049801550001		Stora Åby 155:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801550001

		1735		10049801560001		Stora Åby 156:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801560001

		1735		10049801570001		Stora Åby 157:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801570001

		1735		10048200950001		Rök 95:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200950001

		1735		10048200960001		Rök 96:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200960001

		1735		10048200970001		Rök 97:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200970001

		1735		10048200990001		Rök 99:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200990001

		1735		10053002040001		Väderstad 204:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002040001

		1735		10053002050001		Väderstad 205:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002050001

		1735		10053002060001		Väderstad 206:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002060001

		1735		10053002070001		Väderstad 207:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002070001

		1735		10053002080001		Väderstad 208:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002080001

		1735		10053002090001		Väderstad 209:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002090001

		1735		10053002050002		Väderstad 205:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002050002

		1735		10053002100001		Väderstad 210:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002100001

		1735		10053002110001		Väderstad 211:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002110001

		1735		10053002120001		Väderstad 212:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002120001

		1735		10053002130001		Väderstad 213:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002130001

		1735		10053002140001		Väderstad 214:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002140001

		1735		10053002120002		Väderstad 212:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002120002

		1735		10053000600001		Väderstad 60:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000600001

		1735		10053001280001		Väderstad 128:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001280001

		1735		10053001390001		Väderstad 139:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001390001

		1735		10053001440001		Väderstad 144:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001440001

		1735		10053001550001		Väderstad 155:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001550001

		1768						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1768						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		1769		10047901820002		Risinge 182:2		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047901820002

		1769		10047901820001		Risinge 182:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047901820001

		1773		10046502590001		Mjölby 259:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502590001

		1773		10046502530001		Mjölby 253:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502530001

		1773		10046502520001		Mjölby 252:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502520001

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Styra		

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Allhelgona		

		1773						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1773						Östergötland		Östergötland		Motala		Högby		

		1773						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1774		10046701690001		Motala 169:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701690001

		1774		10046701730001		Motala 173:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701730001

		1774		10046701050001		Motala 105:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701050001

		1774		10053801080001		Västra Stenby 108:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801080001

		1774		10046701700001		Motala 170:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701700001

		1774		10046701710001		Motala 171:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701710001

		1774		10046701720001		Motala 172:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701720001

		1774		10046701170001		Motala 117:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701170001

		1774		10053801090001		Västra Stenby 109:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801090001

		1774		10053801090002		Västra Stenby 109:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801090002

		1774		10053801100001		Västra Stenby 110:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801100001

		1774		10053801100002		Västra Stenby 110:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801100002

		1774		10046701750001		Motala 175:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701750001

		1774		10046701740001		Motala 174:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701740001

		1774		10053801140001		Västra Stenby 114:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801140001

		1774		10053801130001		Västra Stenby 113:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801130001

		1774		10053801130002		Västra Stenby 113:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801130002

		1774		10053801130003		Västra Stenby 113:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801130003

		1774		10053801130004		Västra Stenby 113:4		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801130004

		1774		10053801130005		Västra Stenby 113:5		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801130005

		1774		10053801010001		Västra Stenby 101:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801010001

		1774		10053801110001		Västra Stenby 111:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801110001

		1774		10053801120001		Västra Stenby 112:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801120001

		1774		10053801120002		Västra Stenby 112:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801120002

		1774		10053801190001		Västra Stenby 119:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801190001

		1774		10053801260001		Västra Stenby 126:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801260001

		1774		10053801200001		Västra Stenby 120:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801200001

		1774		10053801180001		Västra Stenby 118:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801180001

		1774		10053801170001		Västra Stenby 117:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801170001

		1774		10053801030001		Västra Stenby 103:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801030001

		1774		10053801160001		Västra Stenby 116:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801160001

		1774		10053801040001		Västra Stenby 104:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801040001

		1774		10053801150001		Västra Stenby 115:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801150001

		1774		10053801050001		Västra Stenby 105:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801050001

		1774		10053800880001		Västra Stenby 88:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800880001

		1774		10053800390002		Västra Stenby 39:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800390002

		1774		10053800920001		Västra Stenby 92:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800920001

		1774		10053800870002		Västra Stenby 87:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800870002

		1774		10053800870001		Västra Stenby 87:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800870001

		1774		10053800890001		Västra Stenby 89:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800890001

		1774		10053800900001		Västra Stenby 90:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800900001

		1774		10053800900002		Västra Stenby 90:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800900002

		1774		10053800900003		Västra Stenby 90:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800900003

		1774		10053800910001		Västra Stenby 91:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800910001

		1774		10053800400003		Västra Stenby 40:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400003

		1774		10053800400002		Västra Stenby 40:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400002

		1889		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1890		10308100280001		Valdemarsvik 28:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Valdemarsvik		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10308100280001

		1891		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1892		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1893		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1894		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1895		10052200460001		Viby 46:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200460001

		1895		10052200460002		Viby 46:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200460002

		1896		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1897		10051900660001		Vallerstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900660001

		1898		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1899		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1900		10051700330001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700330001

		1900		10051700310001		Vadstena 31:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700310001

		1900		10051700310002		Vadstena 31:2		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700310002

		1900		10051700320001		Vadstena 32:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700320001

		1815		10049300170001		Skänninge 17:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300170001

		1901		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1902						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		1903		10051700150001		Vadstena 15:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700150001

		1904						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1905		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1906						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		1907		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1908		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1909		10052301760001		Vikingstad 176:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301760001

		1909						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1910		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		1920						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		

		1921		10051501210002		Törnevalla 121:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501210002

		1921		10051501210001		Törnevalla 121:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501210001

		1922		10051502930001		Törnevalla 293:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502930001

		1923						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		1924		10051400590001		Tåby 59:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		1925						Östergötland		Östergötland		Motala		Tjällmo		

		1926		10050800380001		Tingstad 38:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800380001

		1926		10050800380002		Tingstad 38:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800380002

		1926		10050800380003		Tingstad 38:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800380003

		1926		10050800390001		Tingstad 39:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800390001

		1926		10050801070001		Tingstad 107:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801070001

		1926		10050801270001		Tingstad 127:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801270001

		1926		10050801270002		Tingstad 127:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801270002

		1926		10050801010001		Tingstad 101:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801010001

		1926		10050800950001		Tingstad 95:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800950001

		1926		10050800360001		Tingstad 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800360001

		1926		10050801140001		Tingstad 114:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801140001

		1926		10050800320001		Tingstad 32:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800320001

		1926		10050801370001		Tingstad 137:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801370001

		1926		10050801680001		Tingstad 168:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801680001

		1926		10050800790001		Tingstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800790001

		1927		10051400730001		Tåby 73:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051400730001

		3928						Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		

		1754						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogsta		

		1754		10043300650001		Hogstad 65:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043300650001

		1755		10050500220002		Sya 22:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500220002

		1755		10050500790001		Sya 79:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500790001

		1755		10050500780001		Sya 78:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500780001

		1756		10046502280002		Mjölby 228:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280002

		1756		10046502460001		Mjölby 246:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502460001

		1756		10046502350002		Mjölby 235:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502350002

		1756		10044000890001		Högby 89:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000890001

		1756		10046502510001		Mjölby 251:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502510001

		1757		10049403860001		Skärkind 386:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403860001

		1757		10049403020001		Skärkind 302:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403020001

		1757		10049403170001		Skärkind 317:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403170001

		1757		10049403870001		Skärkind 387:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403870001

		1757		10049403170002		Skärkind 317:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403170002

		1757		10049403880001		Skärkind 388:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403880001

		1757		10049403900001		Skärkind 390:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403900001

		1757		10049403900002		Skärkind 390:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403900002

		1757		10049402770001		Skärkind 277:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402770001

		1757		10049404260001		Skärkind 426:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404260001

		1757		10049403910001		Skärkind 391:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403910001

		1757		10049403530001		Skärkind 353:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403530001

		1757		10049403530002		Skärkind 353:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403530002

		1757		10049403510002		Skärkind 351:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403510002

		1757		10049402560001		Skärkind 256:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402560001

		1757		10049402560002		Skärkind 256:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402560002

		1757		10049402560003		Skärkind 256:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402560003

		1757		10049402560004		Skärkind 256:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402560004

		1757		10049403930001		Skärkind 256:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403930001

		1757		10049403940001		Skärkind 394:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403940001

		1757		10049403950001		Skärkind 395:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403950001

		1757		10049403960001		Skärkind 396:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403960001

		1757		10049403510001		Skärkind 351:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403510001

		1757		10049403990001		Skärkind 399:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403990001

		1757		10049404000001		Skärkind 400:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404000001

		1757		10049404030001		Skärkind 403:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404030001

		1757		10049404290001		Skärkind 429:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404290001

		1757		10049403470001		Skärkind 347:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403470001

		1757		10049403980002		Skärkind 398:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403980002

		1757		10049403980001		Skärkind 398:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403980001

		1757		10049404010001		Skärkind 401:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404010001

		1757		10049404060002		Skärkind 406:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404060002

		1757		10049404060001		Skärkind 406:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404060001

		1757		10049404050001		Skärkind 405:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404050001

		1757		10049404070001		Skärkind 407:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404070001

		1757		10049404040001		Skärkind 404:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404040001

		1757		10049402710001		Skärkind 271:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402710001

		1757		10049402710002		Skärkind 271:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402710002

		1757		10049402710003		Skärkind 271:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402710003

		1757		10049402710004		Skärkind 271:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402710004

		1757		10049402710005		Skärkind 271:5		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402710005

		1757		10049404020001		Skärkind 402:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404020001

		1757		10049404110001		Skärkind 411:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404110001

		1757		10049404130001		Skärkind 413:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404130001

		1757		10049404310001		Skärkind 431:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404310001

		1757		10049404100001		Skärkind 410:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404100001

		1757		10049404120001		Skärkind 412:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404120001

		1757		10049404140001		Skärkind 414:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404140001

		1757		10049404140002		Skärkind 414:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404140002

		1757		10049404170001		Skärkind 417:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404170001

		1757		10049404180001		Skärkind 418:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404180001

		1757		10049404270001		Skärkind 427:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404270001

		1757		10049404300001		Skärkind 430:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404300001

		1757		10049402720001		Skärkind 272:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402720001

		1757		10049404220001		Skärkind 422:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404220001

		1735		10053001930001		Väderstad 193:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001930001

		1735		10053001970001		Väderstad 197:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001970001

		1735		10053002150001		Väderstad 215:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002150001

		1735		10053002290001		Väderstad 229:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002290001

		1735		10053002360001		Väderstad 236:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002360001

		1735		10053002370001		Väderstad 237:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002370001

		1735		10053002380001		Väderstad 238:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002380001

		1735		10053002390001		Väderstad 239:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002390001

		1735		10053002400001		Väderstad 240:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002400001

		1735		10053002410001		Väderstad 241:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002410001

		1735		10053002420001		Väderstad 242:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002420001

		1735		10053001080001		Väderstad 108:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001080001

		1735		10053002300001		Väderstad 230:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002300001

		1735		10053002310001		Väderstad 231:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310001

		1735		10053002310002		Väderstad 231:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310002

		1735		10053002310003		Väderstad 231:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310003

		1735		10053002330001		Väderstad 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002330001

		1735		10053002330002		Väderstad 233:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002330002

		1735		10053002340001		Väderstad 234:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002340001

		1735		10053002350001		Väderstad 235:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002350001

		1735		10053001010001		Väderstad 101:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001010001

		1735		10053001010002		Väderstad 101:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001010002

		1735		10053002450001		Väderstad 245:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450001

		1735		10053002450002		Väderstad 245:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450002

		1735		10053002460001		Väderstad 246:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002460001

		1735		10053002000001		Väderstad 200:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000001

		1735		10053002000002		Väderstad 200:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000002

		1735		10053002000003		Väderstad 200:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000003

		1735		10053002000004		Väderstad 200:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000004

		1735		10053002490001		Väderstad 249:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002490001

		1735		10053002510001		Väderstad 251:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002510001

		1735		10053002500001		Väderstad 250:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002500001

		1735		10053002170001		Väderstad 217:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002170001

		1735		10053002470001		Väderstad 247:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002470001

		1735		10053000830001		Väderstad 83:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830001

		1735		10053000830002		Väderstad 83:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830002

		1735		10053000830003		Väderstad 83:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830003

		1735		10053000830004		Väderstad 83:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830004

		1735		10053000830005		Väderstad 83:5		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830005

		1735		10053000830006		Väderstad 83:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830006

		1735		10053000830007		Väderstad 83:7		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830007

		1735		10053000830008		Väderstad 83:8		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830008

		1735		10053000830009		Väderstad 83:9		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830009

		1735		10053000830010		Väderstad 83:10		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830010

		1735		10053000830011		Väderstad 83:11		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830011

		1735		10053000830012		Väderstad 83:12		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830012

		1735		10053000830013		Väderstad 83:13		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830013

		1735		10053002480001		Väderstad 248:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002480001

		1735		10053002520001		Väderstad 252:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002520001

		1735		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		1735		10053002440001		Väderstad 244:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002440001

		1735		10053002530001		Väderstad 253:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530001

		1735		10053002530002		Väderstad 253:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530002

		1735		10053002530003		Väderstad 253:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530003

		1735		10053002530004		Väderstad 253:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530004

		1735		10053002530005		Väderstad 253:5		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530005

		1735		10053002530006		Väderstad 253:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530006

		1735		10053002540001		Väderstad 253:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002540001

		1735		10053001750001		Väderstad 175:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001750001

		1735		10053002630001		Väderstad 263:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002630001

		1735		10053001750002		Väderstad 175:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001750002

		1735		10053002550001		Väderstad 255:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550001

		1735		10053002550002		Väderstad 255:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550002

		1735		10053002550003		Väderstad 255:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550003

		1735		10053002550004		Väderstad 255:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550004

		1735		10053002550005		Väderstad 255:5		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550005

		1735		10053002550006		Väderstad 255:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550006

		1735		10053002550007		Väderstad 255:7		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002550007

		1735		10053002620001		Väderstad 262:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002620001

		1735		10053002410001		Väderstad 241:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002410001

		1735		10053002560001		Väderstad 256:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002560001

		1735		10053002560002		Väderstad 256:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002560002

		1735		10053002610001		Väderstad 261:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002610001

		1735		10053002570001		Väderstad 257:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570001

		1735		10053002570002		Väderstad 257:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570002

		1735		10053002570003		Väderstad 257:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570003

		1735		10053002570004		Väderstad 257:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570004

		1735		10053002570005		Väderstad 257:5		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570005

		1735		10053002570006		Väderstad 257:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002570006

		1735		10053001730001		Väderstad 173:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1735		10053002580001		Väderstad 258:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002580001

		1735		10053002580002		Väderstad 258:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002580002

		1735		10053002590001		Väderstad 259:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002590001

		1735		10053002600001		Väderstad 260:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1735		10053001800001		Väderstad 180:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001800001

		1735		10053001800002		Väderstad 180:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001800002

		1735		10047802880001		Rinna 288:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880001

		1735		10047802880002		Rinna 288:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880002

		1735		10047802880003		Rinna 288:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880003

		1735		10047802270001		Rinna 227:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802270001

		1735		10047802250001		Rinna 225:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250001

		1735		10047802250002		Rinna 225:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250002

		1735		10047802250003		Rinna 225:3		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250003

		1735		10047802250004		Rinna 225:4		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250004

		1735		10047802250005		Rinna 225:5		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250005

		1735		10047802250006		Rinna 225:6		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802250006

		1735		10047802340001		Rinna 234:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802340001

		1735		10043301660001		Hogstad 166:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301660001

		1735		10043301660002		Hogstad 166:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301660002

		1735		10043301680001		Hogstad 168:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301680001

		1735		10043301620001		Hogstad 162:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301620001

		1735		10043301590001		Hogstad 159:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301590001

		1735		10043301590002		Hogstad 159:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301590002

		1735		10043301670001		Hogstad 167:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301670001

		1735		10043301630001		Hogstad 163:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301630001

		1735		10043301710001		Hogstad 171:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301710001

		1735		10043301610001		Hogstad 161:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301610001

		1735		10043301610002		Hogstad 161:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301610002

		1735		10043301030001		Hogstad 103:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301030001

		1735		10043301640001		Hogstad 164:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301640001

		1735		10043301650001		Hogstad 165:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301650001

		1735		10043301690001		Hogstad 169:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301690001

		1735		10043301700001		Hogstad 170:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301700001

		1735		10043301600001		Hogstad 160:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301600001

		1735		10043301580001		Hogstad 158:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301580001

		1735		10043301570001		Hogstad 157:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301570001

		1735		10043301560001		Hogstad 156:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301560001

		1735		10043301550001		Hogstad 155:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550001

		1735		10043301550002		Hogstad 155:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550002

		1735		10046502450001		Mjölby 245:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502450001

		1735		10046502390001		Mjölby 239:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502390001

		1736		10048100370001		Rystad 37:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100370001

		1737						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		

		1737						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		1738		10051303760001		Tryserum 376:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Tryserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051303760001

		1738		10051302300001		Tryserum 230:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Tryserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051302300001

		1738		10051303750001		Tryserum 375:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Tryserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051303750001

		1739		10046500770001		Mjölby 77:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500770001

		1739		10046500770002		Mjölby 77:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500770002

		1739		10046500780001		Mjölby 78:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500780001

		1740		10046502420001		Mjölby 242:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502420001

		1740		10046502430001		Mjölby 243:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502430001

		1740		10046502330001		Mjölby 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502330001

		1741		10046502330001		Mjölby 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502330001

		1741		10046502420001		Mjölby 242:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502420001

		1741		10046502430001		Mjölby 243:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502430001

		1741		10044000880001		Högby 88:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000880001

		1741		10044000860001		Högby 86:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000860001

		1741		10044000140001		Högby 14:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000140001

		1741		10044000870001		Högby 87:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000870001

		1741		10044000900001		Högby 90:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000900001

		1741		10046500420001		Mjölby 42:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500420001

		1741		10046500420002		Mjölby 42:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500420002

		1741		10046502280001		Mjölby 228:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280001

		1742		10046500600001		Mjölby 60:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500600001

		1743		10046502330001		Mjölby 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502330001

		1744		10046502420001		Mjölby 242:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502420001

		1745		10046502280001		Mjölby 228:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280001

		1746		10046502280001		Mjölby 228:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280001

		1746		10046502280003		Mjölby 228:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280003

		1747		10046500420002		Mjölby 42:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500420002

		1748		10046500420002		Mjölby 42:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500420002

		1749						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1750						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1751		10046502430001		Mjölby 243:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502430001

		1752		10046601730001		Mogata 173:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046601730001

		1752		10046601090001		Mogata 109:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046601090001

		1753		10046502390001		Mjölby 239:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502390001

		1738						Östergötland		Småland		Valdermarsvik		Östra Ed		

		1754						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		1757		10049402650001		Skärkind 265:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402650001

		1757		10049404200001		Skärkind 420:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404200001

		1757		10049404210001		Skärkind 421:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404210001

		1757		10049404330001		Skärkind 433:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404330001

		1757		10049404070001		Skärkind 407:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404070001

		1757		10049404080001		Skärkind 408:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404080001

		1757		10049404090001		Skärkind 409:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404090001

		1757		10049404280001		Skärkind 428:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404280001

		1757		10049402630002		Skärkind 263:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402630002

		1757		10042202040001		Gistad 204:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042202040001

		1757		10049404240001		Skärkind 424:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404240001

		1757		10049404250001		Skärkind 425:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404250001

		1757		10049404320001		Skärkind 432:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049404320001

		1758		10054401040001		Åtvid 104:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401040001

		1758		10054401230001		Åtvid 123:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401230001

		1758		10054401220001		Åtvid 122:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401220001

		1759		10047500700001		Rappestad		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500700001

		1759		10047500670001		Rappestad 67:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500670001

		1760						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Rönö		

		1760						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Sankt Anna		

		1761		10047400120001		Orlunda 12:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Orlunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047400120001

		1761		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1762		10044402270001		Kimstad 227:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402270001

		1762		10044402280001		Kimstad 228:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402280001

		1762		10044402290001		Kimstad 229:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402290001

		1762		10044402300001		Kimstad 230:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402300001

		1762		10044402310001		Kimstad 231:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402310001

		1762		10044401820001		Kimstad 182:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401820001

		1762		10044401870001		Kimstad 187:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401870001

		1762		10044401870002		Kimstad 187:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401870002

		1762		10044402200001		Kimstad 220:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402200001

		1762		10044402200002		Kimstad 220:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402200002

		1762		10044402370001		Kimstad 237:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402370001

		1762		10044402360001		Kimstad 236:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402360001

		1928		10050800240001		Tingstad 24:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050800240001

		1928		10050801250002		Tingstad 125:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801250002

		1929		10051000990001		Tjärstad 99:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051000990001

		1929		10051002850001		Tjärstad 285:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002850001

		1929		10053301270001		Västra Eneby 127:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053301270001

		1929		10053301270002		Västra Eneby 127:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053301270002

		1929		10053300680001		Västra Eneby 68:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680001

		1929		10053300680002		Västra Eneby 68:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680002

		1929		10053300680003		Västra Eneby 68:3		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680003

		1929		10053300680004		Västra Eneby 68:4		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680004

		1929		10053300680005		Västra Eneby 68:5		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680005

		1929		10053300680006		Västra Eneby 68:6		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300680006

		1929		10053301660001		Västra Eneby 166:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053301660001

		1929		10053301670001		Västra Eneby 167:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053301670001

		1929						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		

		1929						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kättilstad		

		1929						Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		

		1929						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		

		1931						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		1932		10051002860001		Tjärstad 286:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002860001

		1933		10051002870001		Tjärstad 287:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002870001

		1933		10051002880001		Tjärstad 288:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002880001

		1934		10053900790001		Västra Tollstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900790001

		1935		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1936		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1937		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1938		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1939		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1940		10051900660001		Vallerstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900660001

		1941		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1942		10053502590001		Västra Husby 259:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502590001

		1942		10053502510001		Västra Husby 251:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502510001

		1942		10053502030001		Västra Husby 203:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502030001

		1942		10053502610001		Västra Husby 261:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502610001

		1942		10053502600001		Västra Husby 260:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502600001

		1942		10053502530001		Västra Husby 253:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502530001

		1942						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		

		1943						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1945						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		1946		10053002840001		Väderstad 284:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002840001

		1946		10053002850001		Väderstad 285:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002850001

		1946		10053001190002		Väderstad 119:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001190002

		1946		10053000650004		Väderstad 65:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000650004

		1946		10053002830001		Väderstad 283:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002830001

		1947		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1948		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1949		10053001190004		Väderstad 119:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001190004

		1949		10053001190003		Väderstad 119:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001190003

		1950		10046101250001		Linköping 125:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101250001

		1950		10046101250002		Linköping 125:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101250002

		1950		10046101250003		Linköping 125:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101250003

		1950		10046101230001		Linköping 123:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101230001

		1950		10046101230002		Linköping 123:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101230002

		1950		10046101220001		Linköping 122:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101220001

		1950		10052900170001		Vårdsberg 17:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052900170001

		1950		10052900180001		Vårdsberg 18:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052900180001

		1950		10052900190001		Vårdsberg 19:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052900190001

		1951		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1952		10051900660001		Vallerstad 66:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Vallerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900660001

		1953		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1954						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		1762		10044402150001		Kimstad 215:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402150001

		1762		10044402160001		Kimstad 216:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402160001

		1762		10044402160002		Kimstad 216:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402160002

		1762		10044402180001		Kimstad 218:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402180001

		1762		10044400870001		Kimstad 87:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400870001

		1762		10044401500001		Kimstad 150:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401500001

		1762		10044402460001		Kimstad 246:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402460001

		1762		10044401510001		Kimstad 151:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401510001

		1762		10044402350001		Kimstad 235:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402350001

		1762		10044400880001		Kimstad 88:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400880001

		1762		10044400880002		Kimstad 88:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400880002

		1762		10044402050001		Kimstad 205:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402050001

		1762		10044401900001		Kimstad 190:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401900001

		1762		10044402170001		Kimstad 217:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402170001

		1762		10044401490001		Kimstad 149:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401490001

		1762		10044401490002		Kimstad 149:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401490002

		1762		10044401490003		Kimstad 149:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401490003

		1762		10044401490004		Kimstad 149:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401490004

		1762		10044402190001		Kimstad 219:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402190001

		1762		10044400890001		Kimstad 89:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400890001

		1762		10044401480001		Kimstad 148:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401480001

		1762		10044402380001		Kimstad 238:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402380001

		1762		10044400650001		Kimstad 65:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400650001

		1762		10044401450001		Kimstad 145:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401450001

		1762		10044401450002		Kimstad 145:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		

		1762		10044402210002		Kimstad 221:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402210002

		1762		10044402210001		Kimstad 221:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402210001

		1762		10044401460002		Kimstad 146:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401460002

		1762		10044401460001		Kimstad 146:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401460001

		1762		10044400390001		Kimstad 39:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400390001

		1762		10044400400001		Kimstad 40:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400400001

		1762		10044400370001		Kimstad 37:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400370001

		1762		10044400370002		Kimstad 37:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400370002

		1762		10044400140001		Kimstad 14:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400140001

		1762		10044402230002		Kimstad 223:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402230002

		1762		10044402230001		Kimstad 223:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402230001

		1762		10044402220001		Kimstad 222:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402220001

		1762		10044400120001		Kimstad 12:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400120001

		1762		10044402240001		Kimstad 224:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402240001

		1762		10044400090001		Kimstad 9:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400090001

		1762		10044400090002		Kimstad 9:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400090002

		1762		10044402250001		Kimstad 225:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402250001

		1762		10044400130001		Kimstad 13:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400130001

		1762		10044400440001		Kimstad 44:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400440001

		1762		10044400440002		Kimstad 44:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400440002

		1762		10044400440003		Kimstad 44:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400440003

		1762		10044402420001		Kimstad 242:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402420001

		1762		10044402430001		Kimstad 243:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402430001

		1762		10044400100001		Kimstad 10:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400100001

		1762		10044402090001		Kimstad 209:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402090001

		1762		10044402260001		Kimstad 226:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402260001

		1762		10044400540001		Kimstad 54:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400540001

		1762		10044402410001		Kimstad 241:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402410001

		1762		10044401060001		Kimstad 106:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401060001

		1762		10044400110001		Kimstad 11:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400110001

		1762		10044400110002		Kimstad 11:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400110002

		1762		10044402320001		Kimstad 232:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402320001

		1762		10044402400001		Kimstad 240:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402400001

		1762		10044402390001		Kimstad 239:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402390001

		1762		10044402440001		Kimstad 244:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402440001

		1762		10044401220001		Kimstad 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401220001

		1762		10044401180001		Kimstad 118:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401180001

		1762		10045100470001		Kullerstad 47:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100470001

		1762		10045100470002		Kullerstad 47:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100470002

		1762		10045100460001		Kullerstad 46:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100460001

		1762		10045100460002		Kullerstad 46:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100460002

		1762		10045100460003		Kullerstad 46:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100460003

		1762		10045100460004		Kullerstad 46:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100460004

		1762		10045100920001		Kullerstad 92:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100920001

		1762		10044400620002		Kimstad 62:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400620002

		1762		10044400620001		Kimstad 62:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400620001

		1762		10044402450001		Kimstad 245:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402450001

		1763		10043301680001		Hogstad 168:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301680001

		1763		10053001010002		Väderstad 101:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001010002

		1764		10053002340001		Väderstad 234:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002340001

		1764		10053002350001		Väderstad 235:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002350001

		1764		10043301670001		Hogstad 167:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301670001

		1764		10043301710001		Hogstad 171:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301710001

		1764		10043301700001		Hogstad 170:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301700001

		1764		10043301690001		Hogstad 169:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301690001

		1764		10043301570001		Hogstad 157:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301570001

		1764		10043301580001		Hogstad 158:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301580001

		1764		10046502390001		Mjölby 239:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502390001

		1764		10046502470001		Mjölby 247:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502470001

		1765						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		

		1765						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		1765						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		1765						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1766		10045802910001		Landeryd 291:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802910001

		1766		10045802910002		Landeryd 291:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802910002

		1766		10045802920001		Landeryd 292:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802920001

		1766		10045802930001		Landeryd 293:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802930001

		1766		10045802940001		Landeryd 294:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802940001

		1766		10045802950001		Landeryd 295:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802950001

		1766		10045802960001		Landeryd 296:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802960001

		1766		10045802970001		Landeryd 297:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802970001

		1766		10045802980001		Landeryd 298:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802980001

		1766		10045802990001		Landeryd 299:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802990001

		1766		10045803000001		Landeryd 300:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803000001

		1766		10045803010001		Landeryd 301:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803010001

		1766		10045803020001		Landeryd 302:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803020001

		1766		10045803030001		Landeryd 303:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803030001

		1766		10045803040001		Landeryd 304:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803040001

		1766		10045803040002		Landeryd 304:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803040002

		1766		10045803040003		Landeryd 304:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803040003

		1766		10045803040004		Landeryd 304:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803040004

		1766		10045803050001		Landeryd 305:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803050001

		1766		10045803060001		Landeryd 306:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803060001

		1766		10045803070001		Landeryd 307:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803070001

		1766		10045803080001		Landeryd 308:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803080001

		1766		10045803090001		Landeryd 309:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803090001

		1766		10045803100001		Landeryd 310:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803100001

		1766		10045803110001		Landeryd 311:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803110001

		1766		10045803120001		Landeryd 312:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803120001

		1766		10045803130001		Landeryd 313:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803130001

		1766		10045803140001		Landeryd 314:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803140001

		1766		10045803150001		Landeryd 315:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803150001

		1766		10045803160001		Landeryd 315:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803160001

		1766		10045803170001		Landeryd 317:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803170001

		1766		10045803180001		Landeryd 318:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803180001

		1766		10045803190001		Landeryd 319:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803190001

		1766		10052502300001		Vist 230:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052502300001

		1766		10052502310001		Vist 231:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052502310001

		1766		10052502320001		Vist 232:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052502320001

		1767		10046502580001		Mjölby 258:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502580001

		1767		10046502570001		Mjölby 257:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502570001

		1767		10046502560001		Mjölby 256:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502560001

		1767		10046502560002		Mjölby 256:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502560002

		1767		10046502560003		Mjölby 256:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502560003

		1767		10046502560004		Mjölby 256:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502560004

		1767		10046502540001		Mjölby 254:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502540001

		1767		10041403280001		Ekeby 328:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403280001

		1767		10041403270001		Ekeby 327:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403270001

		1767		10041403250001		Ekeby 325:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403250001

		1767		10041402090001		Ekeby 209:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402090001

		1767		10041402470001		Ekeby 247:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402470001

		1767		10041403220002		Ekeby 322:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403220002

		1767		10041403220001		Ekeby 322:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403220001

		1767		10041403230001		Ekeby 323:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403230001

		1767		10041403210001		Ekeby 321:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403210001

		1767		10041403150001		Ekeby 321:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403150001

		1767		10041403170001		Ekeby 317:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403170001

		1767		10041403140001		Ekeby 314:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403140001

		1767		10041403160001		Ekeby 316:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403160001

		1767		10041402420001		Ekeby 242:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402420001

		1767		10041403110001		Ekeby 311:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403110001

		1767		10041403100001		Ekeby 310:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403100001

		1767		10041403090001		Ekeby 309:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403090001

		1767		10054302040001		Åsbo 204:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054302040001

		1767		10041403070001		Ekeby 307:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403070001

		1767		10041403080001		Ekeby 308:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403080001

		1767		10041403060001		Ekeby 306:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403060001

		1767		10041403050001		Ekeby 305:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403050001

		1767		10054302030001		Åsbo 203:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054302030001

		1767		10041403040001		Ekeby 304:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403040001

		1774		10053800400001		Västra Stenby 40:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400001

		1774		10053800930001		Västra Stenby 93:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930001

		1774		10053800940003		Västra Stenby 94:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940003

		1774		10053800940002		Västra Stenby 94:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940002

		1774		10053800940001		Västra Stenby 94:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940001

		1774		10053800950001		Västra Stenby 95:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800950001

		1774		10053800960001		Västra Stenby 96:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800960001

		1774		10053800960002		Västra Stenby 96:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800960002

		1774		10053800970001		Västra Stenby 97:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800970001

		1774		10053801060001		Västra Stenby 106:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801060001

		1774		10053801060002		Västra Stenby 106:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801060002

		1774		10053801220001		Västra Stenby 122:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801220001

		1774		10053801230001		Västra Stenby 123:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801230001

		1774		10053800990001		Västra Stenby 99:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800990001

		1774		10053800990001		Västra Stenby 124:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800990001

		1774		10053801000001		Västra Stenby 100:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801000001

		1774		10053801070001		Västra Stenby 107:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801070001

		1774		10053801250001		Västra Stenby 125:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801250001

		1775		10043301570001		Hogstad 157:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301570001

		1776		10046701580001		Motala 158:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701580001

		1776		10046701570001		Motala 157:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701570001

		1776		10046701590001		Motala 159:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701590001

		1776		10046701540001		Motala 154:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701540001

		1776		10046701550001		Motala 155:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701550001

		1776		10046701550002		Motala 155:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701550002

		1776		10046701600001		Motala 160:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701600001

		1776		10046701610001		Motala 161:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701610001

		1776		10046701560001		Motala 156:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701560001

		1776		10046701620001		Motala 162:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701620001

		1776		10046701630001		Motala 163:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701630001

		1776		10046701630002		Motala 163:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701630002

		1776		10046701520001		Motala 152:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701520001

		1776		10046701510001		Motala 151:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701510001

		1776		10046701500001		Motala 150:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701500001

		1776		10046701470001		Motala 147:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701470001

		1776		10046701490001		Motala 149:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701490001

		1776		10046701490002		Motala 149:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701490002

		1776		10046701490003		Motala 149:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701490003

		1776		10046701490004		Motala 149:4		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701490004

		1776		10046701460001		Motala 146:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701460001

		1776		10046701460002		Motala 146:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701460002

		1776		10046701530001		Motala 153:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701530001

		1776		10053800880001		Västra Stenby 88:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800880001

		1774		10053800980001		Västra Stenby 98:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800980001

		1776		10053800870002		Västra Stenby 87:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800870002

		1776		10053800870001		Västra Stenby 87:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800870001

		1776		10053800390001		Västra Stenby 39:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800390001

		1776		10053800390002		Västra Stenby 39:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800390002

		1776		10053800920001		Västra Stenby 92:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800920001

		1776		10053800890001		Västra Stenby 89:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800890001

		1776		10053800890001		Västra Stenby 90:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800890001

		1776		10053800890002		Västra Stenby 90:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800900002

		1776		10053800890003		Västra Stenby 90:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800900003

		1776		10053800910001		Västra Stenby 91:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800910001

		1776		10053800400003		Västra Stenby 40:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400003

		1776		10053800400002		Västra Stenby 40:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400002

		1776		10053800930001		Västra Stenby 93:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930001

		1776		10053800940001		Västra Stenby 94:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940001

		1776		10053800940002		Västra Stenby 94:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940002

		1776		10053800940003		Västra Stenby 94:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800940003

		1776		10053800950001		Västra Stenby 95:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800950001

		1776		10053800960001		Västra Stenby 96:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800960001

		1776		10053800960002		Västra Stenby 96:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800960002

		1776		10053800970001		Västra Stenby 97:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800970001

		1776		10053800980001		Västra Stenby 98:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800980001

		1776		10053800990001		Västra Stenby 99:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800990001

		1777		10048200970001		Rök 97:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200970001

		1777		10049801620001		Stora Åby 162:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801620001

		1777		10053002740001		Väderstad 274:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002740001

		1778		10223300850002		Hardemo 85:2		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223300850002

		1778		10223300840002		Hardemo 84:2		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223300840002

		1778		10223301280001		Hardemo 128:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301280001

		1778		10223301290001		Hardemo 129:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301290001

		1778		10223102010001		Hallsberg 201:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102010001

		1778		10223102010002		Hallsberg 201:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102010002

		1778		10223102010003		Hallsberg 201:3		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102010003

		1778		10223102010004		Hallsberg 201:4		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102010004

		1778		10223102020001		Hallsberg 202:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102020001

		1778		10223102020002		Hallsberg 202:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102020002

		1778		10223102030002		Hallsberg 203:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102030002

		1778		10223102030001		Hallsberg 203:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102030001

		1778		10223102040001		Hallsberg 204:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102040001

		1778		10223102130003		Hallsberg 213:3		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130003

		1778		10223102130002		Hallsberg 213:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130002

		1778		10223102130001		Hallsberg 213:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130001

		1778		10223102120001		Hallsberg 212:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102120001

		1778		10223102110001		Hallsberg 211:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102110001

		1778		10223102100001		Hallsberg 210:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102100001

		1778		10223102050001		Hallsberg 205:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102050001

		1778		10223102060001		Hallsberg 206:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102060001

		1778		10223102070001		Hallsberg 207:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102070001

		1778		10223102080001		Hallsberg 208:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102080001

		1778		10224704420001		Lerbäck 442:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704420001

		1778		10224701260001		Lerbäck 126:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224701260001

		1778		10224701250001		Lerbäck 125:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224701250001

		1778		10224704460001		Lerbäck 446:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704460001

		1778		10224704470001		Lerbäck 447:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704470001

		1778		10224704480001		Lerbäck 448:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704480001

		1778		10224704490001		Lerbäck 449:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704490001

		1778		10224704500001		Lerbäck 450:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704500001

		1778		10224704510001		Lerbäck 451:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704510001

		1778		10224704520001		Lerbäck 452:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704520001

		1778		10224704530001		Lerbäck 453:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704530001

		1778		10224704290001		Lerbäck 429:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704290001

		1778		10224704030001		Lerbäck 403:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704030001

		1778		10224704300001		Lerbäck 430:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704300001

		1778		10224704310001		Lerbäck 431:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704310001

		1778		10224704540001		Lerbäck 454:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704540001

		1778		10224701580001		Lerbäck 158:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224701580001

		1778		10224704320001		Lerbäck 432:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704320001

		1778		10224704320002		Lerbäck 432:2		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704320002

		1778		10224704330001		Lerbäck 433:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704330001

		1778		10224704350001		Lerbäck 435:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704350001

		1778		10224704340001		Lerbäck 434:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704340001

		1778		10224704360001		Lerbäck 436:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704360001

		1778		10224704370001		Lerbäck 437:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704370001

		1778		10224704400001		Lerbäck 440:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704400001

		1778		10224700860002		Lerbäck 86:2		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224700860002

		1778		10224704380001		Lerbäck 438:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704380001

		1778		10224704390001		Lerbäck 439:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704390001

		1778		10224700610001		Lerbäck 61:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224700610001

		1778		10042301710001		Godegård 171:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301710001

		1778		10224704410001		Lerbäck 441:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704410001

		1778		10042301870001		Godegård 187:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301870001

		1778		10042301830001		Godegård 183:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301830001

		1778		10042301860001		Godegård 186:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301860001

		1778		10042301850001		Godegård 185:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301850001

		1778		10042301880001		Godegård 188:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301880001

		1778		10042301840001		Godegård 184:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301840001

		1778		10042301820001		Godegård 182:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301820001

		1778		10042301890001		Godegård 189:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301890001

		1778		10042301180001		Godegård 118:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042301180001

		1779						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Sankt Anna		

		1779						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Börrum		

		1780						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Sankt Johannes		

		1781		10046103300001		Linköping 330:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103300001

		1781						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		1782		10050301320001		Svanshals 132:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Svanshals		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050301320001

		1783		10049300020001		Skänninge 2:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300020001

		1783		10049300020002		Skänninge 2:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300020002

		1783		10049300020003		Skänninge 2:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300020003

		1783		10049300020004		Skänninge 2:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300020004

		1783						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1783						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		

		1784						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		

		1784						Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		

		1784						Östergötland		Östergötland		Motala		Styra		

		1784						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		1785						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		

		1785						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		1785						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvarsebo		

		1786		10048101760001		Rystad 176:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048101760001

		1786		10055100720002		Östra Harg 72:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Harg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055100720002

		1787						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		1787		10049602250001		Slaka 225:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602250001

		1787						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		1787						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1788						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1789						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1789						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		1790		10043300640001		Hogstad 64:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043300640001

		1790		10043300640002		Hogstad 64:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043300640002

		1790		10043300630001		Hogstad 63:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043300630001

		1790						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		

		1790		12000000007601		Väderstad 376		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000007601

		1790						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1791						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		1791						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		

		1792						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		

		1792						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		1793		10041403320001		Ekeby 332:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403320001

		1793		10041401110002		Ekeby 111:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401110002

		1793						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		1793						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		1794						Östergötland		Östergötland		Kinda		Horn		

		1794						Östergötland		Östergötland		Kinda		Hycklinge		

		1795						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		

		1796		10041303010001		Drothem 301:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041303010001

		1796		10041303020001		Drothem 302:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041303020001

		1796						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		

		1797		10041700350001		Fivelstad 35:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041700350001

		1797		10041700300001		Fivelstad 30:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041700300001

		1798		10049801630001		Stora Åby 163:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801630001

		1798		10049803160001		Stora Åby 316:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049803160001

		1798		10049801640001		Stora Åby 164:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801640001

		1798		10049801730001		Stora Åby 173:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801730001

		1798		10049801730002		Stora Åby 173:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801730002

		1798		10049801740001		Stora Åby 174:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801740001

		1798		10049801780001		Stora Åby 178:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801780001

		1798		10049801780002		Stora Åby 178:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801780002

		1798		10049801650001		Stora Åby 165:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801650001

		1798		10049801700001		Stora Åby 170:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801700001

		1798		10049801770001		Stora Åby 177:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801770001

		1798		10049801750001		Stora Åby 177:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801750001

		1798		10049801760001		Stora Åby 176:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801760001

		1798		10049801710001		Stora Åby 171:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801710001

		1798		10049801720001		Stora Åby 172:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801720001

		1798		10049801690001		Stora Åby 169:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801690001

		1798		10049801670001		Stora Åby 167:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801670001

		1798		10049801680001		Stora Åby 168:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801680001

		1798		10049801660001		Stora Åby 166:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801660001

		1798		10054701380001		Ödeshög 138:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701380001

		1798		10054701370001		Ödeshög 137:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701370001

		1798		10054701410001		Ödeshög 141:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701410001

		1798		10054701400001		Ödeshög 140:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701400001

		1798		10054701390001		Ödeshög 139:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701390001

		1798		10049801890001		Stora Åby 189:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801890001

		1798		10049801880001		Stora Åby 188:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801880001

		1798		10049801860001		Stora Åby 188:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801860001

		1798		10049801860001		Stora Åby 186:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801860001

		1798		10049801860002		Stora Åby 186:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801860002

		1798		10049801870001		Stora Åby 187:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801870001

		1798		10049801840001		Stora Åby 184:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801840001

		1798		10049801800001		Stora Åby 180:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801800001

		1798		10049801830001		Stora Åby 183:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801830001

		1798		10049801790001		Stora Åby 179:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801790001

		1798		10049801820001		Stora Åby 182:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801820001

		1798		10049801810001		Stora Åby 181:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801810001

		1799		10045101020001		Kullerstad 102:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045101020001

		1799		10045101030001		Kullerstad 103:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045101030001

		1799		10052702080001		Vånga 208:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052702080001

		1800		10054701430001		Ödeshög 143:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701430001

		1800		10054701440001		Ödeshög 144:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701440001

		1800		10054701460001		Ödeshög 146:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701460001

		1800		10054701480001		Ödeshög 148:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701480001

		1800		10054701880001		Ödeshög 188:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701880001

		1800		10054701420001		Ödeshög 142:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701420001

		1800		10054701470001		Ödeshög 147:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701470001

		1800		10054701490001		Ödeshög 149:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701490001

		1800		10054701500001		Ödeshög 150:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701500001

		1800		10054701870001		Ödeshög 187:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701870001

		1800		10054702010001		Ödeshög 201:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054702010001

		1800		10054700460001		Ödeshög 46:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700460001

		1800		10054700460002		Ödeshög 46:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700460002

		1800		10054701930001		Ödeshög 193:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701930001

		1800		10054701900001		Ödeshög 190:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701900001

		1800		10054701910001		Ödeshög 191:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701910001

		1800		10054701950001		Ödeshög 195:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701950001

		1800		10054701960001		Ödeshög 196:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701960001

		1800		10054701990001		Ödeshög 199:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701990001

		1800		10054701970001		Ödeshög 197:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701970001

		1800		10054701980001		Ödeshög 198:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701980001

		1800		10054701920001		Ödeshög 192:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701920001

		1800		10054701940001		Ödeshög 194:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701940001

		1800		10054701890001		Ödeshög 189:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701890001

		1800		10054700470001		Ödeshög 47:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700470001

		1800		10054702000001		Ödeshög 200:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054702000001

		1532						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Sankt Johannes		

		1800		10049801960001		Stora Åby 196:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801960001

		1800		10049801960002		Stora Åby 196:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801960002

		1800		10049801980001		Stora Åby 198:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801980001

		1800		10049801990001		Stora Åby 199:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801990001

		1800		10049801900001		Stora Åby 190:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801900001

		1800		10049801910001		Stora Åby 191:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801910001

		1800		10049801920001		Stora Åby 192:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801920001

		1800		10049801950001		Stora Åby 195:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801950001

		1800		10049801940001		Stora Åby 194:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801940001

		1800		10049802180001		Stora Åby 218:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049802180001

		1800		10049802190001		Stora Åby 219:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049802190001

		1800		10049802170001		Stora Åby 217:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049802170001

		1800		10049802160001		Stora Åby 216:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049802160001

		1800		10049803180001		Stora Åby 318:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049803180001

		1800		10049801930001		Stora Åby 193:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801930001

		1801		10042101090001		Gammalkil 109:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042101090001

		1801		10048800820001		Sjögestad 82:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800820001

		1802						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		1803						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		

		1803						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		

		1804		10045601240001		Kärna 124:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601240001

		1804		10045601250001		Kärna 125:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601250001

		1805						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Jonsberg		

		1805						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Häradshammar		

		1806						Östergötland		Östergötland		Ydre		Asby		

		1800		10049801970001		Stora Åby 197:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801970001

		1807						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Appuna		

		1808						Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		

		1809		10039800500001		Allhelgona 50:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039800500001

		1810						Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		

		1811		10040202350001		Askeby 235:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040202350001

		1812		10039800510001		Allhelgona 51:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Allhelgona		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039800510001

		1813		10040201810001		Askeby 181:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040201810001

		1813		10040200910001		Askeby 91:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040200910001

		1814		10039900040002		Appuna 4:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Appuna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10039900040002

		1815		10049300090002		Skänninge 9:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300090002

		1815		10049300370001		Skänninge 37:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300370001

		1815		10049300400001		Skänninge 40:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300400001

		1815		10049300410001		Skänninge 41:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300410001

		1815		10049300390001		Skänninge 39:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300390001

		1815		10041700260001		Fivelstad 26:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041700260001

		1816						Östergötland		Östergötland		Ydre		Asby		

		1817		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1818		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1819		10052200260001		Viby 26:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052200260001

		1820		10051700280001		Vadstena 28:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700280001

		1821		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1822		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1823		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1824		10053200230001		Västerlösa 23:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053200230001

		1824						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		1824		10048800070001		Sjögestad 7:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800070001

		1824		10048800060002		Sjögestad 6:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800060002

		1824						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		1824						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1825		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1826						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		1827		10051700160001		Vadstena 16:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700160001

		1828		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1829		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1830		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1831		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1832		10047500150001		Rappestad 15:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500150001

		1832		10052300670001		Vikingstad 67:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1833		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1834		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1835		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1836		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1837		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1838		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1839		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1840		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1841		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1842		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1843		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1844		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1845		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1846		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1609						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		1847		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1848		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1929		10053300540001		Västra Eneby 54:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Västra Eneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053300540001

		1955						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		1956		10052602180001		Vreta kloster 218:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602180001

		1956		12000000006234		Vreta kloster 221		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006234

		1956		10052602160001		Vreta kloster 216:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602160001

		1956		10052602170001		Vreta kloster 217:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602170001

		1956		10052602190001		Vreta kloster 219:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602190001

		1956		10052602200001		Vreta kloster 220:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602200001

		1956		12000000006245		Vreta kloster 222		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006245

		1957						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1958		10052901190002		Vårdsberg 119:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901190002

		1959		10052602020001		Vreta kloster 202:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602020001

		1959		10052602030001		Vreta kloster 203:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602030001

		1959		12000000022822		Vreta kloster 203:1(3)		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000022822

		1959		12000000029631		Vreta kloster 225		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000029631

		1960		10052602040001		Vreta kloster 204:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ljung		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602040001

		1960		10052602040002		Vreta kloster 204:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ljung		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602040002

		1961		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1962		10053601190001		Västra Ny 119:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601190001

		1962		10053601160001		Västra Ny 116:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601160001

		1962		10053601170001		Västra Ny 117:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601170001

		1962		10053600780001		Västra Ny 78:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053600780001

		1962		10053601180001		Västra Ny 118:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601180001

		1963						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Roglösa		

		1964						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1965		10052902130001		Vårdsberg 213:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052902130001

		1966		10052300090001		Vikingstad 9:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052300090001

		1966		10052300200001		Vikingstad 20:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052300200001

		1966		10052302110001		Vikingstad 211:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302110001

		1967		10052600850001		Vreta kloster 85:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600850001

		1967		10052602140001		Vreta kloster 214:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602140001

		1967		10052601920001		Vreta kloster 192:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601920001

		1968		10053001000001		Väderstad 100:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001000001

		1969		10053002860001		Väderstad 286:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002860001

		1970		10052801080001		Vårdnäs 108:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052801080001

		1970						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		

		1971		10052800500001		Vårdnäs 50:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052800500001

		1972						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		1973		12000000023597		Vadstena 37		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000023597

		1974		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1975						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		1976		10053600070001		Västra Ny 7:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053600070001

		1976		10053600790001		Västra Ny 79:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053600790001

		1977						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		1978		10052600310001		Vreta kloster 31:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600310001

		1979		10051700140001		Vadstena 14:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700140001

		1979		10051700160001		Vadstena 16:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700160001

		1980		10053900010001		Västra Tollstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900010001

		1981		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1982		10053000900001		Väderstad 90:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000900001

		1982						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1983		10052500100001		Vist 10:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052500100001

		1984						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1985		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1986		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1987						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		1987						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		1987		10052902330001		Vårdsberg 233:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052902330001

		1988		10054800720001		Örberga 72:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800720001

		1988						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		

		1988						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		1988		10048000780001		Rogslösa 78:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000780001

		1988						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Källstad		

		1988						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Herrestad		

		1988						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadsten		

		1989		10053001680001		Väderstad 168:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001680001

		1989		10053001680002		Väderstad 168:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001680002

		1990						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		1991		10052301170002		Vikingstad 117:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301170002

		1991		10052301170001		Vikingstad 117:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301170001

		1992		10052302180001		Vikingstad 218:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302180001

		1992		10052302150001		Vikingstad 215:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302150001

		1992		10052302150002		Vikingstad 215:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302150002

		1992		10052302150003		Vikingstad 215:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302150003

		1992		10052301960002		Vikingstad 196:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301960002

		1992		10052301960001		Vikingstad 196:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301960001

		1993		10052601220001		Vreta kloster 122:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601220001

		1993		10052600460001		Vreta kloster 46:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600460001

		1993						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1994		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1995						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		1996		10052000240001		Varv 24:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Varv		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052000240001

		1996		10051900620001		Vallerstad 62:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Styra		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051900620001

		1996		10052000570001		Varv 57:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Varv		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052000570001

		1997						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		1998		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		1999		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		5001						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		5002						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5003						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta Kloster		

		5004		10053800960001		Västra Stenby 96:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800960001

		5005						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5006						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		5007						Östergötland		Östergötland		Ydre		Västra Ryd		

		5008						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		

		5009		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		5010		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		5011						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		5011						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		5011						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		5011		10044000890001		Högby 89:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000890001

		5012		10052902790001		Vårdsberg 279:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052902790001

		5012						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		5012						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		5013		10053600990001		Västra Ny 99:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053600990001

		5013						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		

		5013						Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		

		5014						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		5015						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		5016						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5017						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5018		10307500090001		Sankt Per 9:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500090001

		5019						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		5020						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		5021						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		5022		12000000025070		Vadstena 39		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000025070

		5023		12000000005757		Veta 45		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000005757

		5024		10052600500003		Vreta kloster 50:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500003

		5025		10052601970001		Vreta kloster 197:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601970001

		5026						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		

		5027		10053800930001		Västra Stenby 93:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930001

		5027		10053800930002		Västra Stenby 93:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930002

		5027		10053800930003		Västra Stenby 93:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930003

		5027		10053800930004		Västra Stenby 93:4		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930004

		5028		10053900120003		Västra Tollstad 12:3		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900120003

		5028		10053900010001		Västra Tollstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900010001

		5028		10053900860001		Västra Tollstad 86:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900860001

		5028		10053900770001		Västra Tollstad 77:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900770001

		5028						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5029		10053900790001		Västra Tollstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900790001

		5030						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5031						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		

		5031						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		5031		10054300100001		Åsbo 10:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300100001

		5031		10054300100002		Åsbo 10:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300100002

		5031		10054300500001		Åsbo 50:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300500001

		5031		10054300500002		Åsbo 50:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300500002

		5032		10055202030001		Östra Husby 203:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202030001

		5032		10055203980001		Östra Husby 398:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055203980001

		5032						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		5032						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5033						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5033						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		5034		10045400920001		Kvillinge 92:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400920001

		5035		10054200350001		Å 35:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200350001

		5035		10054200470001		Å 47:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200470001

		5035		10054200360001		Å 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200360001

		5035		10054200360002		Å 36:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200360002

		5035		10054200480001		Å 48:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200480001

		5035		10055301110001		Östra Ny 111:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055301110001

		5035		10055301110002		Östra Ny 111:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055301110002

		5035		10054200410001		Å 41:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200410001

		5035		10055300460001		Östra Ny 46:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055300460001

		5035		10055300480001		Östra Ny 48:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055300480001

		5035		10055300480002		Östra Ny 48:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055300480002

		5035		10055300860001		Östra Ny 86:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055300860001

		5035		10055301100001		Östra Ny 110:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055301100001

		5036						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		5036						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5037						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		5037						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		

		5037		10048000470001		Rogslösa 47:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000470001

		5037		10048000010001		Rogslösa 1:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000010001

		5037		10048000340001		Rogslösa 34:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000340001

		5037		10048000670001		Rogslösa 67:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000670001

		5037		10048000050001		Rogslösa 5:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000050001

		5037		10048000860001		Rogslösa 86:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000860001

		5037		10048000700001		Rogslösa 70:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000700001

		5037		10048000690001		Rogslösa 69:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000690001

		5037		10048000740001		Rogslösa 74:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000740001

		5037		10048000850001		Rogslösa 85:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000850001

		5037		10054800230001		Örberga 23:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800230001

		5037		10054800240001		Örberga 24:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800240001

		5037		10054800710001		Örberga 71:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800710001

		5038						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		

		5039		10054401250001		Åtvid 125:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401250001

		5040						Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		

		5041						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5042						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5043						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5044						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5045						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5046						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		5047						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		5048						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		5049		10054700120001		Ödeshög 12:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700120001

		5050						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		5051		10055101020002		Östra Harg 102:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Harg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055101020002

		5052		10055100190001		Östra Harg 19:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Harg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055100190001

		5053		10055100580001		Östra Harg 58:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Harg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055100580001

		5054						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		5055		10303101000001		Östra Eneby 100:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101000001

		5055		10303102070001		Östra Eneby 207:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102070001

		5056						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		5057		10303102070001		Östra Eneby 207:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102070001

		5057		10303101000001		Östra Eneby 100:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101000001

		5058						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		5059						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		5060						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		5061						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		5062		10303100410001		Östra Eneby 41:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100410001

		5063		10303100010002		Östra Eneby 1:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010002

		5063		10303100010001		Östra Eneby 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010001

		5063		10303101600001		Östra Eneby 160:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101600001

		5064		10055701470001		Östra Tollstad 147:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055701470001

		5064		10055701480001		Östra Tollstad 148:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055701480001

		5065						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		

		5066		10055601770001		Östra Stenby 177:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601770001

		5067		10055601280001		Östra Stenby 128:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601280001

		5067						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		5068		10055601280001		Östra Stenby 128:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601280001

		5069		10045401360001		Kvillinge 136:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401360001

		5070		10045401280001		Kvillinge 128:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401280001

		5071		10045400360001		Kvillinge 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400360001

		5072		10045400150002		Kvillinge 15:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400150002

		5073		10045400150001		Kvillinge 15:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400150001

		5074		10045401090001		Kvillinge 109:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401090001

		5075		10045400360001		Kvillinge 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400360001

		5076		10045401270002		Kvillinge 127:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401270002

		5076		10045401270001		Kvillinge 127:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401270001

		5077		10045400360001		Kvillinge 36:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400360001

		5078						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		

		5079		10045401210001		Kvillinge 121:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401210001

		5080		10045400710001		Kvillinge 71:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400710001

		5081						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		5082		10045001990001		Kuddby 199:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001990001

		5082		10045001980001		Kuddby 198:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001980001

		5083						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		5084		10045001990001		Kuddby 199:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001990001

		5085		10045003410001		Kuddby 341:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045003410001

		5086						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		5087		10045001890001		Kuddby 189:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001890001

		5087						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		

		5088						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		

		5089						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		

		5090		10045600910001		Kärna 91:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045600910001

		5091		10045600390001		Kärna 39:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045600390001

		5092						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		

		5093		10045100930001		Kullerstad 93:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100930001

		5093		10045100940001		Kullerstad 94:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100940001

		5093		10045100950001		Kullerstad 95:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100950001

		5093		10045100960001		Kullerstad 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100960001

		5093		10045100970001		Kullerstad 97:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100970001

		5094		10045101000001		Kullerstad 100:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045101000001

		5094		10045101010001		Kullerstad 101:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045101010001

		5094						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		

		5095						Östergötland		Södermanland		Norrköping		Kvarsebo		

		5096		10045700100001		Kättilstad 10:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kättilstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045700100001

		5097						Kalmar		Småland		Västervik		Loftahammar		

		5097						Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		

		5098						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		

		5099		10046000430001		Lillkyrka 43:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Lillkyrka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046000430001

		5100		10046201330001		Ljung 133:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ljung		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046201330001

		5101		10046300110002		Lönsås 11:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Lönsås		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046300110002

		5102		10045900080001		Ledberg 8:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045900080001

		5102		10045900080002		Ledberg 8:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045900080002

		5102		10045900080003		Ledberg 8:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045900080003

		5102		10045900080004		Ledberg 8:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045900080004

		5103		10045803230001		Landeryd 323:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803230001

		5103		10045803250001		Landeryd 325:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803250001

		5104		10045803260001		Landeryd 326:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803260001

		5104		10045802040001		Landeryd 204:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802040001

		5105						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		5106						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		5107		10045800130003		Landeryd 13:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800130003

		5107		10045800130004		Landeryd 13:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800130004

		5107		10045803100001		Landeryd 310:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803100001

		5107		10045803070001		Landeryd 307:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803070001

		5107		10045803280001		Landeryd 328:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803280001

		5108		10045802010001		Landeryd 201:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802010001

		5109		10045803270001		Landeryd 327:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803270001

		5110						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		5111		10045800370002		Landeryd 37:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800370002

		5112		10053000150001		Väderstad 15:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000150001

		5112		10053000540001		Väderstad 54:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000540001

		5112		10053000550001		Väderstad 55:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000550001

		5112		10053000690001		Väderstad 69:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000690001

		5112		10053000840001		Väderstad 84:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000840001

		5112		10053000890002		Väderstad 89:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000890002

		5112		10053000890001		Väderstad 89:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000890001

		5112		10053001100001		Väderstad 110:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001100001

		5112		10047802260001		Rinna 226:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802260001

		5112		10047802270001		Rinna 227:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802270001

		5112		10053000830013		Väderstad 83:13		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830013

		5112		10053000830012		Väderstad 83:12		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830012

		5112		10053000830011		Väderstad 83:11		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830011

		5112		10053000830010		Väderstad 83:10		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830010

		5112		10053000830009		Väderstad 83:9		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830009

		5112		10053000830008		Väderstad 83:8		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830008

		5112		10053000830007		Väderstad 83:7		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000830007

		5112		10053001070001		Väderstad 107:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001070001

		5112		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		5112		10053001750002		Väderstad 175:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001750002

		5112		10053002000003		Väderstad 200:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000003

		5112		10053002000004		Väderstad 200:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002000004

		5112		10053002170001		Väderstad 217:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002170001

		5112		10053002270002		Väderstad 227:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002270002

		5112		10053002410001		Väderstad 241:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002410001

		5112		10047802340001		Rinna 234:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802340001

		5113		10053502330001		Västra Husby 233:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502330001

		5113		10053502340001		Västra Husby 234:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502340001

		5113		10053500210003		Västra Husby 21:3		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500210003

		5113		10053502380001		Västra Husby 238:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502380001

		5113		10053502370001		Västra Husby 237:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502370001

		5113		10053502360001		Västra Husby 236:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502360001

		5113		10053502040001		Västra Husby 204:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502040001

		5113		10053502040002		Västra Husby 204:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502040002

		5113		10053502350001		Västra Husby 235:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502350001

		5113		10041302910001		Drothem 291:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302910001

		5113		10053502200002		Västra Husby 220:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502200002

		5113		10053502390001		Västra Husby 239:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502390001

		5113		10041302900001		Drothem 290:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302900001

		5113		10041302900002		Drothem 290:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302900002

		5113		10041302920001		Drothem 292:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302920001

		5113		10041302940001		Drothem 294:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302940001

		5113		10041302930001		Drothem 293:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302930001

		5113		10041302930002		Drothem 293:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302930002

		5113		10041302930003		Drothem 293:3		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302930003

		5113		10041302950002		Drothem 295:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302950002

		5113		10041302950001		Drothem 295:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302950001

		5113		10041302960001		Drothem 296:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041302960001

		5113		10041301000002		Drothem 100:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041301000002

		5114		10053502340002		Västra Husby 234:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502340002

		5114		10053502450001		Västra Husby 245:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502450001

		5114						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		

		5114						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		

		5115						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5115						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		

		5116						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		5116						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		5117						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		5117						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Källstad		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Herrestad		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Sankt Per		

		5117						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Hagebyhöga		

		5117						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		

		5117						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		5118		10053002890001		Väderstad 289:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002890001

		5118		10053001440001		Väderstad 144:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001440001

		5118		10053002500001		Väderstad 250:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002500001

		5118		10053002450001		Väderstad 245:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450001

		5118		10053002450002		Väderstad 245:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450002

		5118		10053002750001		Väderstad 275:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002750001

		5118		10053000270001		Väderstad 27:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000270001

		5118		10049801530001		Stora Åby 153:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801530001

		5118		10049801530002		Stora Åby 153:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801530002

		5118		10049801540001		Stora Åby 154:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801540001

		5118		10048201270001		Rök 127:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201270001

		5118		10048200970001		Rök 97:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200970001

		5118		10053000690001		Väderstad 69:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000690001

		5119		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		5119		10053002810001		Väderstad 281:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002810001

		5119		10053001070001		Väderstad 107:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001070001

		5119		10053002310002		Väderstad 231:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310002

		5119		10053002310003		Väderstad 231:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310003

		5119		10047802990001		Rinna 299:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802990001

		5119		10047802330001		Rinna 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802330001

		5119		10047802880001		Rinna 288:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880001

		5119		10047802880002		Rinna 288:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880002

		5119		10047802880003		Rinna 288:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802880003

		5119		10053002270002		Väderstad 227:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002270002

		5119		10053002270001		Väderstad 227:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002270001

		5119		10053002610001		Väderstad 261:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002610001

		5119		10053002410001		Väderstad 241:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002410001

		5119		10053002630002		Väderstad 263:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002630002

		5119		10053002630001		Väderstad 263:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002630001

		5119		10053002790001		Väderstad 279:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002790001

		5119		10053001750001		Väderstad 175:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001750001

		5119		10053002540001		Väderstad 254:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002540001

		5119		10053002700003		Väderstad 270:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002700003

		5119		10053002700002		Väderstad 270:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002700002

		5119		10053002700001		Väderstad 270:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002700001

		5119		10053002480001		Väderstad 248:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002480001

		5120						Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Harg		

		5120						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		5120						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		5120						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		5121		10052601940001		Vreta kloster 194:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601940001

		5122						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5123						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5121		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5124		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5125						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5126						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5127		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5127		10052601950001		Vreta kloster 195:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601950001

		5128		10052601950001		Vreta kloster 195:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601950001

		5128		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5129		10052600500003		Vreta kloster 50:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500003

		5130		10052600770004		Vreta kloster 77:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600770004

		5130		10052600770003		Vreta kloster 77:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600770003

		5130		10052600770002		Vreta kloster 77:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600770002

		5131						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5132		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5132		10052601950001		Vreta kloster 195:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601950001

		5132		10052601940001		Vreta kloster 194:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601940001

		5133		10052600450001		Vreta kloster 45:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600450001

		5134		10052601940001		Vreta kloster 194:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601940001

		5135		10052601940001		Vreta kloster 194:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601940001

		5135		10052601950001		Vreta kloster 195:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601950001

		5135		10052601600001		Vreta kloster 160:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601600001

		5136		10052601970001		Vreta kloster 197:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601970001

		5137						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5138		10052601990001		Vreta kloster 199:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601990001

		5138		10052602000001		Vreta kloster 200:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602000001

		5139						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5140		10052601970001		Vreta kloster 197:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601970001

		5141						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5142						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5143		10052600460001		Vreta kloster 46:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600460001

		5144		10052601990001		Vreta kloster 199:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601990001

		5145		10052601990001		Vreta kloster 199:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601990001

		5145		10052600460001		Vreta kloster 46:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600460001

		5146		10052601400001		Vreta kloster 140:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601400001

		5147						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		5148		10052602010001		Vreta kloster 201:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052602010001

		5149						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5150		10053001010001		Väderstad 101:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001010001

		5150		10053001010002		Väderstad 101:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001010002

		5151		10053002340001		Väderstad 234:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002340001

		5152		10053000500004		Väderstad 50:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000500004

		5152		10053000500002		Väderstad 50:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000500002

		5152		10053000500003		Väderstad 50:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000500003

		5152		10053000500001		Väderstad 50:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000500001

		5153		10053002330001		Väderstad 233:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002330001

		5153		10053002330002		Väderstad 233:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002330002

		5154		10053002340001		Väderstad 234:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002340001

		5155						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5156		10053001440001		Väderstad 144:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001440001

		5156		10053001360001		Väderstad 136:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001360001

		5156		10053001360002		Väderstad 136:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001360002

		5156		10053001420001		Väderstad 142:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001420001

		5156						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		5157		10053002890001		Väderstad 289:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002890001

		5158		10053000060001		Väderstad 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000060001

		5158		10053000060002		Väderstad 6:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000060002

		5158		10053000060003		Väderstad 6:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000060003

		5159		10053000060001		Väderstad 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000060001

		5160		10053002810001		Väderstad 281:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002810001

		5161		12000000007600		Väderstad 375		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000007600

		5161		10053001440001		Väderstad 144:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001440001

		5162		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		5162		10053002480001		Väderstad 248:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002480001

		5163		10053002450001		Väderstad 245:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450001

		5163		10053002450002		Väderstad 245:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002450002

		5164		10053002750001		Väderstad 275:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002750001

		5165		10053000060001		Väderstad 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000060001

		5166		10053002740001		Väderstad 274:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002740001

		5166		10053002740002		Väderstad 274:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002740002

		5167		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		5167		10053002530006		Väderstad 253:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002530006

		5167		10053002630001		Väderstad 253:6		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002630001

		5168		10053002790001		Väderstad 279:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002790001

		5169		10047802990001		Rinna 299:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802990001

		5169		10053001070001		Väderstad 107:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001070001

		5169		10053002310003		Väderstad 231:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310003

		5169		10053002310002		Väderstad 231:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310002

		5169		10053002310001		Väderstad 231:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002310001

		5169		10047802270001		Rinna 227:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802270001

		5170		10053002800001		Väderstad 280:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053002800001

		5171		10053001720001		Väderstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053001720001

		5172		10053900010001		Västra Tollstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900010001

		5173		10053900010001		Västra Tollstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900010001

		5174		10053900010001		Västra Tollstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900010001

		5175						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5176		10053900670001		Västra Tollstad 67:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900670001

		5176		10053900310001		Västra Tollstad 31:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900310001

		5177						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5178		10053900790001		Västra Tollstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900790001

		5179		10053900790001		Västra Tollstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900790001

		5180						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		5181		10053900820001		Västra Tollstad 82:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900820001

		5181		10053900810001		Västra Tollstad 81:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900810001

		5182		10052801330001		Vårdnäs 133:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052801330001

		5182		10052801330002		Vårdnäs 133:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052801330002

		5183						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		

		5184		10052800500001		Vårdnäs 50:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdnäs		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052800500001

		5185						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		5186						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		5187						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		5188						Östergötland		Östergötland		Linköping		Västerlösa		

		5190		10052901240001		Vårdsberg 124:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901240001

		5189		10048100110001		Rystad 11:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100110001

		5189						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3054		10046502340002		Mjölby 234:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502340002

		3054		10046502340001		Mjölby 234:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502340001

		3054		10046502350002		Mjölby 235:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502350002

		3054		10046502350001		Mjölby 235:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502350001

		3054		10046502360001		Mjölby 236:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502360001

		3054		10046502360002		Mjölby 236:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502360002

		3055		10046502460001		Mjölby 246:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502460001

		3056		10046502390001		Mjölby 239:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502390001

		3057		10046502470001		Mjölby 247:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502470001

		3058		10046502470001		Mjölby 247:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502470001

		3059		10046502520001		Mjölby 252:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502520001

		3059		10046502530001		Mjölby 253:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502530001

		3060						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		3061						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		

		3062						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		

		3063		10046502610001		Mjölby 261:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502610001

		3064						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		3065						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		

		3066		10046600930001		Mogata 93:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Mogata		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046600930001

		3067		10046500590001		Mjölby 59:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500590001

		3067		10046501380001		Mjölby 138:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046501380001

		3067		10046502250001		Mjölby 225:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502250001

		3067		10046500600001		Mjölby 60:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500600001

		3067		10046501110001		Mjölby 111:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046501110001

		3068		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3069						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		3070						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		3071		10046800220001		Normlösa 22:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046800220001

		3072		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3073		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3074						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		3075		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3076		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3077		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3078		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3079		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3080		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3081		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3082		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3083		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3084		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3085		10051401220001		Tåby 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220001

		3086		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3087						Östergötland		Östergötland		Linköping		Nykil		

		3088						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		3089		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3090		10303102040001		Östra Eneby 204:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102040001

		3090		10303102030001		Östra Eneby 203:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102030001

		3091						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Eneby		

		3091						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Sankt Johannes		

		3092		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3093						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Sankt Johannes		

		3094		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3095		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3096		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3097		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3098		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3099						Östergötland		Östergötland		Linköping		Nykil		

		3100		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3101		10307401200001		Sankt Johannes 120:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401200001

		3101		10307400910001		Sankt Johannes 91:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400910001

		3102		10307400940001		Sankt Johannes 94:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400940001

		3103		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3104		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3105		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3106		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3107		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3108		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3109		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3110		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3111		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3112		10303100900001		Östra Eneby 90:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100900001

		3113		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3114		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3115		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3116		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3117		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3118		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3119		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3120		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3121		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3122		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3123		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3124		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3125		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3126		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3127		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3128						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Sankt Johannes		

		3129		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3130		10046900310001		Norra Vi 31:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900310001

		3130		10046901880001		Norra Vi 188:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901880001

		3130		10046900030001		Norra Vi 3:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900030001

		3130		10046900020001		Norra Vi 2:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900020001

		3130		10046901890001		Norra Vi 189:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901890001

		3130		10046900010001		Norra Vi 1:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900010001

		3130		10046900190001		Norra Vi 19:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900190001

		3130		10046900190002		Norra Vi 19:2		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900190002

		3130		10046900190003		Norra Vi 19:3		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046900190003

		3130		10046901900002		Norra Vi 190:2		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901900002

		3130		10046901910001		Norra Vi 191:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901910001

		3130		10046901900001		Norra Vi 190:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901900001

		3130		10046901870001		Norra Vi 187:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901870001

		3131						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		

		3132		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3133		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3134		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3135		10307401200001		Sankt Johannes 120:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401200001

		3136		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3137		10047200060001		Nässja 6:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200060001

		3137		10047200180001		Nässja 18:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200180001

		3137		10047200080001		Nässja 8:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200080001

		3137		10047200210001		Nässja 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200210001

		3137		10047200130001		Nässja 13:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200130001

		3137		10047200140001		Nässja 14:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200140001

		3137		10047200260001		Nässja 26:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200260001

		3138		10047200020001		Nässja 2:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Nässja		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047200020001

		3139						Östergötland		Östergötland						

		3140		10046901580001		Norra Vi 158:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Norra Vi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046901580001

		3141		10041403320001		Ekeby 332:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403320001

		3141						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		3141						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		

		3142						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Borg		

		3143		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3144		10041100680001		Börrum 68:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Börrum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041100680001

		3144		10041100680002		Börrum 68:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Börrum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041100680002

		3144						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		

		3145		10048200010001		Rök 1:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200010001

		3145		10048201370002		Rök 137:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201370002

		3145		10048201370001		Rök 137:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201370001

		3146		10047704500001		Ringarum 450:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047704500001

		3147		10048201370001		Rök 137:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201370001

		3148		10048102060002		Rystad 206:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102060002

		3149		10046103190002		Linköping 319:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103190002

		3150		10047500130002		Rappestad 13:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500130002

		3150		10047500130001		Rappestad 13:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500130001

		3151						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3152						Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		

		3153		10048102880001		Rystad 288:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102880001

		3154						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3155						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3156		10048102870001		Rystad 287:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102870001

		3156		10048100540001		Rystad 54:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100540001

		3156		10048100530001		Rystad 53:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100530001

		3156		10048100530002		Rystad 53:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100530002

		3156		10048100530003		Rystad 53:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100530003

		3157		10047500670001		Rappestad 67:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500670001

		3158		10048201360001		Rök 136:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048201360001

		3159		10048100640001		Rystad 64:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100640001

		3160		10047900550001		Risinge 55:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900550001

		3161		10048101370001		Rystad 137:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048101370001

		3162		10048000010001		Rogslösa 1:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000010001

		3163		10047802610005		Rinna 261:5		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802610005

		3163		10047802610004		Rinna 261:4		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802610004

		3163		10047802610003		Rinna 261:3		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802610003

		3163		10047802610002		Rinna 261:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802610002

		3163		10047802610001		Rinna 261:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802610001

		3163		10047802620001		Rinna 262:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047802620001

		3164		10047500040001		Rappestad 4:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500040001

		3165						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		3166						Östergötland		Östergötland		Finspång		Regna		

		3167		10048100360001		Rystad 36:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100360001

		3168		10047902840001		Risinge 284:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902840001

		3168		10047902880001		Risinge 288:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902880001

		3168		10047902890001		Risinge 289:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902890001

		3168		10047902900001		Risinge 290:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902900001

		3168		10047902910001		Risinge 291:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902910001

		3168		10047902920001		Risinge 292:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902920001

		3168		10047902930001		Risinge 293:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902930001

		3168		10047902940001		Risinge 294:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902940001

		3168		10047902950001		Risinge 295:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902950001

		3168		10047902960001		Risinge 296:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902960001

		3168		10047902970001		Risinge 297:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902970001

		3168		10047902970002		Risinge 297:2		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902970002

		3168		10047902980001		Risinge 298:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902980001

		3168		10047902990001		Risinge 299:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902990001

		3168		10047902990002		Risinge 299:2		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902990002

		3168		10047902990003		Risinge 299:3		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902990003

		3168		10047902990004		Risinge 299:4		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902990004

		3168		10047903000001		Risinge 300:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903000001

		3168		10047903010001		Risinge 301:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903010001

		3168		10047903020001		Risinge 302:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903020001

		3168		10047903030001		Risinge 303:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903030001

		3169		10047902840001		Risinge 284:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902840001

		3169		10047903040001		Risinge 304:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047903040001

		3169		10047902970001		Risinge 297:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047902970001

		3170		10047900490001		Risinge 49:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900490001

		3170		10047901240001		Risinge 124:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047901240001

		3171		10047702100001		Ringarum 210:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047702100001

		3171		10047704420001		Ringarum 442:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047704420001

		3172		10048102900001		Rystad 290:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102900001

		3172		10048102900002		Rystad 290:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102900002

		3172		10048102900003		Rystad 290:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102900003

		3173		10047900300001		Risinge 30:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047900300001

		3174						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3175		10048300330001		Rönö 33:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Rönö		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048300330001

		3175		10048300340001		Rönö 34:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Rönö		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048300340001

		3175		10048300340002		Rönö 34:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Rönö		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048300340002

		3175		10048300350001		Rönö 35:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Rönö		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048300350001

		3176		10048100250001		Rystad 25:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100250001

		3177		10047701830001		Ringarum 183:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047701830001

		3177		10047701940001		Ringarum 194:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047701940001

		3177		10047701950001		Ringarum 195:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047701950001

		3178						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		3179						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		

		3180		10048200950001		Rök 95:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Rök		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048200950001

		3181		10047800420001		Rinna 42:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047800420001

		3181		10047800360001		Rinna 36:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047800360001

		3182		10047702120001		Ringarum 212:1		Östergötland		Östergötland		Valdemarsvik		Ringarum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047702120001

		3183		10048102910001		Rystad 291:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102910001

		3183		10048102720001		Rystad 272:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102720001

		3184						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		

		3185		10307400410001		Sankt Johannes 41:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400410001

		3186		10048100780002		Rystad 78:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100780002

		3186						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		3187		10048100390001		Rystad 39:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100390001

		3187		10048102520001		Rystad 252:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048102520001

		3187		10046103320001		Linköping 332:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103320001

		3188						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		3189						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		3190						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		3191		10044000100001		Högby 10:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000100001

		3192						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		3193		10043400900001		Horn 90:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Horn		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043400900001

		3194		10044000900001		Högby 90:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000900001

		3195		10044000870001		Högby 87:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000870001

		3196		10044000860001		Högby 86:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000860001

		3196		10044000880001		Högby 88:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000880001

		3197		10044000640002		Högby 64:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000640002

		3197		10044000640001		Högby 64:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000640001

		3198		10046502280001		Mjölby 228:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502280001

		3199		10044000140001		Högby 14:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000140001

		3200		10044000140001		Högby 14:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000140001

		3201		10044000870001		Högby 87:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000870001

		3202		10044000870001		Högby 87:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000870001

		3203		10044000140001		Högby 14:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000140001

		3204		10043600930001		Hycklinge 93:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Hycklinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043600930001

		3204		10043600930002		Hycklinge 93:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Hycklinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043600930002

		3205		10044000870001		Högby 87:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000870001

		3206		10044000640001		Högby 64:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000640001

		3207		10043001140001		Heda 114:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Heda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043001140001

		3208		10044000890001		Högby 89:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000890001

		3209		10043301570001		Hogstad 157:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301570001

		3210		10043301680001		Hogstad 168:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301680001

		3211		10043301710001		Hogstad 171:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301710001

		3212		10043301690001		Hogstad 169:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301690001

		3213		10043300290001		Hogstad 29:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043300290001

		3214		10043301700001		Hogstad 170:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301700001

		3215		10043301660002		Hogstad 166:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301660002

		3215		10043301660001		Hogstad 166:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301660001

		3216		10043301720001		Hogstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301720001

		3217		10043301550001		Hogstad 155:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550001

		3217		10043301550002		Hogstad 155:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550002

		3218		10043700170001		Hägerstad 17:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Hägerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043700170001

		3218						Östergötland		Östergötland		Kinda		Hägerstad		

		3218						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kättilstad		

		3219		10044000110004		Högby 11:4		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000110004

		3220						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Hov		

		3221		10043301660001		Hogstad 166:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301660001

		3222		10043301550001		Hogstad 155:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550001

		3222		10043301550002		Hogstad 155:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301550002

		3223		10043301700001		Hogstad 170:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301700001

		3223		10043301710001		Hogstad 171:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301710001

		3224						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		3225		10043803110001		Hällestad 311:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Hällestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043803110001

		3226		10043301720001		Hogstad 172:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301720001

		3227		10044000320001		Högby 32:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000320001

		3227		10044000320002		Högby 32:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044000320002

		3228		10043902050002		Häradshammar 205:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Häradshammar		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043902050002

		3228		10043902030001		Häradshammar 203:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Häradshammar		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043902030001

		3228		10043902040001		Häradshammar 204:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Häradshammar		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043902040001

		3229						Östergötland		Östergötland		Kinda		Hägerstad		

		3230						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Högby		

		3231						Östergötland		Östergötland		Finspång		Hällestad		

		3232		10043001150001		Heda 115:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Heda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043001150001

		3233						Östergötland		Östergötland		Finspång		Hällestad		

		3234						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Heda		

		3235		10043000120001		Heda 12:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Heda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043000120001

		3236		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3237		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3053		10046502470001		Mjölby 247:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502470001

		3238		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3239		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3240		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3241		10044200010001		Järstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Järstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044200010001

		3242						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Jonsberg		

		3243		10044500020001		Kisa 2:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500020001

		3244		10044700350001		Konungsund 35:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700350001

		3245		10044401070001		Kimstad 107:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044401070001

		3246						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		

		3247		10044500940002		Kisa 94:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500940002

		3247		10044500940001		Kisa 94:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500940001

		3247		10044500930001		Kisa 93:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500930001

		3247		10044500920001		Kisa 92:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500920001

		3247		10044500910002		Kisa 91:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500910002

		3247		10044500910001		Kisa 91:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500910001

		3247		10044500950001		Kisa 95:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500950001

		3248		10044400200001		Kimstad 20:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400200001

		3248		10044400250001		Kimstad 25:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044400250001

		3249		10044900870001		Krokek 87:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900870001

		3250		10044900850001		Krokek 85:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900850001

		3251		10044500820001		Kisa 82:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500820001

		3252		10044900230001		Krokek 23:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900230001

		3252		10044900740001		Krokek 74:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900740001

		3253		10044800010001		Kristberg 1:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044800010001

		3254						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		3255		10044900870001		Krokek 87:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900870001

		3256		10044402340001		Kimstad 234:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402340001

		3256		10044402330001		Kimstad 233:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402330001

		3257		10044900230001		Krokek 23:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900230001

		3258		10044900230001		Krokek 23:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900230001

		3259		10044500110001		Kisa 11:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500110001

		3260		10044900950001		Krokek 95:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900950001

		3260		10044900940001		Krokek 94:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900940001

		3260		10044900900001		Krokek 90:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900900001

		3260		10044900910001		Krokek 91:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900910001

		3260		10044900920001		Krokek 92:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900920001

		3260		10044900930001		Krokek 93:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044900930001

		3261						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		

		3262		10044500930001		Kisa 93:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500930001

		3262		10044500930002		Kisa 93:2		Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044500930002

		3263						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		3264						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		3265						Östergötland		Östergötland		Kinda		Hycklinge		

		3266						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		

		3267		10044801220001		Kristberg 122:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044801220001

		3267		10044801220002		Kristberg 122:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044801220002

		3267		10044801220003		Kristberg 122:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044801220003

		3267		10044801220004		Kristberg 122:4		Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044801220004

		3268						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		

		3269		10044700070001		Konungsund 7:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700070001

		3269		10044700040001		Konungsund 4:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700040001

		3269		10044700720001		Konungsund 72:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700720001

		3269		10044700580001		Konungsund 58:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700580001

		3269		10044700030001		Konungsund 3:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Konungsund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044700030001

		3270		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3271		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3272		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3273		10046101170001		Linköping 117:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101170001

		3274		10046101620001		Linköping 162:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101620001

		3275		10046103260001		Linköping 326:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103260001

		3275		10046103260002		Linköping 326:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103260002

		3276		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3276		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3277		10046101430002		Linköping 143:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101430002

		3277		10046101430001		Linköping 143:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101430001

		3278		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3279		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3280						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3281		10046103230001		Linköping 323:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103230001

		3281		10046103230002		Linköping 323:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103230002

		3281		10046103420002		Linköping 342:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103420002

		3281		10046103420001		Linköping 342:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103420001

		3281		10046103430001		Linköping 343:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103430001

		3281		10046103430002		Linköping 343:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103430002

		3281		10046103440001		Linköping 344:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103440001

		3281		10046103440002		Linköping 344:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103440002

		3282		10046103260001		Linköping 326:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103260001

		3283		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3284		10046103230001		Linköping 323:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103230001

		3285						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3286		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3287		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3288		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3289		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3290		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3291		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3292		10046101170001		Linköping 117:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101170001

		3292		10046101130001		Linköping 113:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101130001

		3292		10046101130002		Linköping 113:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101130002

		3292		10046102010001		Linköping 201:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102010001

		3293		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3294		10046103280001		Linköping 328:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103280001

		3295		10046100850001		Linköping 85:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100850001

		3295		10046100840003		Linköping 84:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100840003

		3296		10046103280001		Linköping 328:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103280001

		3297		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3298		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3299		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3300		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3301		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3302		10046103290001		Linköping 329:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103290001

		3303		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3304						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3304						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3305		10046103360001		Linköping 336:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103360001

		3306		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3307		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3308		10046100840003		Linköping 84:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100840003

		3309		10046100840003		Linköping 84:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100840003

		3310		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3311		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3312		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3313						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3314		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3315		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3316		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3317		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3318		10046100840003		Linköping 84:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100840003

		3320		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3321		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3322		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3319		10046102330001		Linköping 233:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102330001

		3319		10046103010001		Linköping 301:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103010001

		3319		10046102370001		Linköping 237:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102370001

		3319		10046102360001		Linköping 236:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102360001

		3319		10046102340001		Linköping 234:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102340001

		3323		10046100220001		Linköping 22:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100220001

		3324						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3325						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3326		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3327		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3328						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3329						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3330		10046103450001		Linköping 345:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103450001

		3331		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3332		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3333		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3334		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3335		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3336		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3337						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3338						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3339		10046102340001		Linköping 234:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102340001

		3340		10046102190004		Linköping 219:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102190004

		3340		10046102190003		Linköping 219:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102190003

		3340		10046102190002		Linköping 219:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102190002

		3340		10046102190001		Linköping 219:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102190001

		3340		10046103500001		Linköping 350:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103500001

		3340		10046103510001		Linköping 351:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103510001

		3340		10046102200001		Linköping 220:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046102200001

		3341		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3342		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3343		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3344		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3345		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3346						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3347						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3347						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3348						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3349						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3350		10046103350001		Linköping 335:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103350001

		3351		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3352		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3353		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3354						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3355		10046103300001		Linköping 330:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103300001

		3356		10046104070001		Linköping 407:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046104070001

		3356						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3356						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3356		10049602700001		Slaka 270:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602700001

		3356		10045803320001		Landeryd 332:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803320001

		3357						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		3357						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gammalkil		

		3357						Östergötland		Östergötland		Linköping		Nykil		

		3357						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ulrika		

		3358		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3359		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3360		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3361		10045802570002		Landeryd 257:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802570002

		3361		10045802570001		Landeryd 257:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802570001

		3362		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3363		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3364		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3365		10046103450001		Linköping 345:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103450001

		3366		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3367						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3368		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3369		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3370		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3371		10046103350001		Linköping 335:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103350001

		3372		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3373		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3374		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3375						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3376		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3377						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3378						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3379						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3380		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3381		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3382		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3383		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3384		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3385						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3386		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3387		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3388		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3389		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3390		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3391		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3392		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3393		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3394		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3395		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3396		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3397		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3398						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3399		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3400		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3401		10046101480001		Linköping 148:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101480001

		3402		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3403						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3404						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		3404						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3404		10049602480001		Slaka 248:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602480001

		3404						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		

		3404						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3404		10045601290001		Kärna 129:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601290001

		3405		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3406		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3407		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3408		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3409		10046103550001		Linköping 355:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103550001

		3410						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3411		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3412		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3413		10048100460001		Rystad 46:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048100460001

		3414						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3415		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3416		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3417		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3418		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3419		10045800930001		Landeryd 93:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800930001

		3419						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3420		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3421		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3422		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3423						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3424						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3425		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3426						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3427						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3428		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3429						Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		

		3430						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3431		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3432		10046103240001		Linköping 324:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103240001

		3432		10046100990001		Linköping 99:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100990001

		3432		10046101590001		Linköping 159:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101590001

		3432		10046100980001		Linköping 98:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100980001

		3432		10046100980002		Linköping 98:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100980002

		3432		10046100980003		Linköping 98:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046100980003

		3432						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3433		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3433		10046101490001		Linköping 149:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101490001

		3434		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3435		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3436		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3437		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3438						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3439						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3440		10046101880001		Linköping 188:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101880001

		3440		10046101880002		Linköping 188:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101880002

		3441						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3442		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3443						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3444		10046103560001		Linköping 356:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103560001

		3444		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3445		10046103420001		Linköping 342:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103420001

		3445		10046103420002		Linköping 342:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103420002

		3446		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3447						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3448						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3449						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3449		10045802020001		Landeryd 202:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802020001

		3449		10045801280001		Landeryd 128:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045801280001

		3450						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3451		10045802870001		Landeryd 287:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802870001

		3451		10045800120001		Landeryd 12:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045800120001

		3451		10045803180001		Landeryd 318:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803180001

		3451		10045803190001		Landeryd 319:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803190001

		3452						Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		

		3452		10045802210001		Landeryd 221:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802210001

		3452		10045802630001		Landeryd 263:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045802630001

		3452		10045803140001		Landeryd 314:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Landeryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045803140001

		3453						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		

		3454		10041200310001		Dagsberg 31:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200310001

		3454		10041201390001		Dagsberg 139:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201390001

		3454		10041201390002		Dagsberg 139:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201390002

		3454		10041201390003		Dagsberg 139:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201390003

		3454		10041201390004		Dagsberg 139:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201390004

		3454		10041201400001		Dagsberg 140:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201400001

		3454		10041200650001		Dagsberg 65:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200650001

		3454		10041201360001		Dagsberg 136:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201360001

		3454		10041201350001		Dagsberg 135:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201350001

		3454		10041200350001		Dagsberg 35:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200350001

		3455		10055500410001		Östra Skrukeby 41:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500410001

		3455		10055500410002		Östra Skrukeby 41:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500410002

		3455		10055501090001		Östra Skrukeby 109:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055501090001

		3455		10055500830001		Östra Skrukeby 83:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500830001

		3455		10055500830002		Östra Skrukeby 83:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500830002

		3455		10055500890001		Östra Skrukeby 89:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500890001

		3455		10055500670001		Östra Skrukeby 67:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500670001

		3455		10055500840001		Östra Skrukeby 84:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055500840001

		3455		10046000190001		Lillkyrka 19:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Lillkyrka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046000190001

		3455		10046000190002		Lillkyrka 19:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Lillkyrka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046000190002

		3455						Östergötland		Östergötland		Linköping		Östra Skrukeby		

		3455						Östergötland		Östergötland		Linköping		Lillkyrka		

		3455						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3455		10051502270001		Törnevalla 227:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502270001

		3455		10051502270002		Törnevalla 227:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502270002

		3455		10051502270003		Törnevalla 227:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502270003

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		3456		10050801190001		Tingstad 119:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801190001

		3456		10042000010001		Furingstad 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042000010001

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		3456		10051400300001		Tåby 30:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051400300001

		3456		10051400300002		Tåby 30:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051400300002

		3456		10045000520001		Kuddby 52:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045000520001

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		3456		10055204110001		Östra Husby 411:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055204110001

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		3456						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		3457						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3457						Östergötland		Östergötland		Finspång		Regna		

		3458		10041201440001		Dagsberg 144:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041201440001

		3458						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3458						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		3459						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3459						Östergötland		Östergötland		Linköping		Gistad		

		3459						Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		

		3460		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3461		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3462		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3463		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3464		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3465		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3466		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3467		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3468						Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		

		3469		10040201810001		Askeby 181:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040201810001

		3470						Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		

		3471						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3472						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3473						Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		

		3474		10307300780001		Borg 78:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300780001

		3474		10307300780002		Borg 78:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300780002

		3475		10307300780001		Borg 78:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300780001

		3475		10307300780002		Borg 78:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300780002

		3476						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		

		3477						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		3478		10041800110001		Flistad 11:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Flistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041800110001

		3478		10041800120001		Flistad 12:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Flistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041800120001

		3478		10041800490001		Flistad 49:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Flistad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041800490001

		3479		10042000830001		Furingstad 83:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042000830001

		3480						Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		

		3481						Östergötland		Östergötland		Motala		Klockrike		

		3481						Östergötland		Östergötland		Linköping		Flistad		

		3482						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		

		3483		10041700070001		Fivelstad 7:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Fivelstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041700070001

		3484						Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		

		3485						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Grebo		

		3486						Östergötland		Östergötland		Motala		Godegård		

		3487		10043301080001		Hogstad 108:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Hogstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043301080001

		3488		10042800200001		Hagebyhöga 20:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Hagebyhöga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042800200001

		3489		10044100430001		Jonsberg 43:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Jonsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044100430001

		3489						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Jonsberg		

		3489		10043902650001		Häradshammar 265:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Häradshammar		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10043902650001

		3490						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Jonsberg		

		3491						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		3491		10052600110001		Vreta kloster 11:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600110001

		3491						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kaga		

		3492						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		3493		12000000023095		Kimstad 258		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000023095

		3494		10045003200001		Kuddby 320:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045003200001

		3495		10045000710001		Kuddby 71:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045000710001

		3495		10045000910001		Kuddby 91:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045000910001

		3495						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		

		3496						Östergötland		Östergötland		Linköping		Ledberg		

		3496						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kaga		

		3497						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		

		3498						Östergötland		Östergötland		Kinda		Kisa		

		3499		12000000016304		Krokek 108		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000016304

		3499		12000000016305		Krokek 109		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000016305

		3500						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Krokek		

		3501		10045601260001		Kärna 126:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601260001

		3501		10045601270001		Kärna 127:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601270001

		3501		10045601280001		Kärna 128:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601280001

		3502		10045601260001		Kärna 126:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601260001

		3502		10045601270001		Kärna 127:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601270001

		3502		10045601280001		Kärna 128:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Kärna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601280001

		3503		10045601260001		Kärna 126:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045601260001

		3504		10045100370001		Kullerstad 37:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045100370001

		3504						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		

		3505						Östergötland		Östergötland		Motala		Kristberg		

		3506		10045400150002		Kvillinge 15:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400150002

		3507		10044402550001		Kimstad 255:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10044402550001

		3508		12000000023095		Kimstad 258		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kimstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000023095

		3509		10045001700001		Kuddby 170:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001700001

		3510						Östergötland		Östergötland		Linköping		Kaga		

		3511						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		

		3511						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		

		3511		10046500430001		Mjölby 43:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430001

		3511		10046500430002		Mjölby 43:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430002

		3511		10046500430003		Mjölby 43:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500430003

		3511		10046500440001		Mjölby 44:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500440001

		3511		10046500580001		Mjölby 58:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500580001

		3511		10046500920001		Mjölby 92:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500920001

		3511		10046500570001		Mjölby 57:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500570001

		3511						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		3512						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		3513		10046501730001		Mjölby 173:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046501730001

		3514		10046701760001		Motala 176:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046701760001

		3514						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		3515		10046500600001		Mjölby 60:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500600001

		3516						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		

		3517		10046500600001		Mjölby 60:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500600001

		3518		10046502140001		Mjölby 214:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046502140001

		3519						Östergötland		Östergötland		Motala		Motala		

		3520		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3521		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3522						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		

		3523		10307401380001		Sankt Johannes 138:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401380001

		3523		10307400840001		Sankt Johannes 84:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400840001

		3524		10046800010001		Normlösa 1:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Normlösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046800010001

		3525		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3526		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3527		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3528		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3529						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3530						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		3531		10307400960001		Sankt Johannes 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400960001

		3532						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Rinna		

		3533		12000000028075		Rystad 302		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000028075

		3533		10048101950001		Rystad 195:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048101950001

		3534						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3535						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		

		3536						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		

		3536						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		

		3536						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Källstad		

		3537		10047901340001		Risinge 134:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047901340001

		3537						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3538		10047500170001		Rappestad 17:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500170001

		3538						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		

		3539						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		

		3540						Östergötland		Östergötland		Finspång		Risinge		

		3541		10047500220001		Rappestad 22:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500220001

		3541		10047500210001		Rappestad 21:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10047500210001

		3542						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3543						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3544		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3545						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		3546		12000000028077		Skeda 169		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000028077

		3547		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3548		10049300420001		Skänninge 42:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300420001

		3549		10049900380001		Strå 38:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900380001

		3549						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		

		3549						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Herrestad		

		3549						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Källstad		

		3549		10048000450001		Rogslösa 45:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Rogslösa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048000450001

		3549						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Bårstad		

		3550		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3551		10050100200001		Styrstad 20:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100200001

		3552		10049601970002		Slaka 197:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601970002

		3552		10049602190001		Slaka 219:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602190001

		3552		10049602200003		Slaka 220:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200003

		3552		10049602200002		Slaka 220:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200002

		3552		10049602200001		Slaka 220:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200001

		3552		10048900640001		Skeda 64:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048900640001

		3552		10048900010001		Skeda 1:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048900010001

		3552		10048901430001		Skeda 143:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048901430001

		3552		10048900350001		Skeda 35:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048900350001

		3552		10048900660001		Skeda 66:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048900660001

		3552		10048901300001		Skeda 130:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048901300001

		3552		10048901030001		Skeda 103:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048901030001

		3552		10048901630001		Skeda 163:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048901630001

		3553		10050101130002		Styrstad 113:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101130002

		3553		10050101130001		Styrstad 113:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101130001

		3554		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3555		10049900380001		Strå 38:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900380001

		3556		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3557						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3558		10049300100001		Skänninge 10:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300100001

		3558		10049300060001		Skänninge 6:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300060001

		3559		10049600580001		Slaka 58:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600580001

		3559						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3560		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3561		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3562		10049300360001		Skänninge 36:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300360001

		3563						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		3564		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3565		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3566						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		

		3567		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3568		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3569		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3570		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3571		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3572		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3573						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		

		3574						Östergötland		Östergötland		Kimda		Tjärstad		

		3575		10051102060001		Torpa 206:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Torpa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051102060001

		3576						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tidersrum		

		3577						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3578						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		3579						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tidersrum		

		3580						Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Tryserum		

		3581		10052300860001		Vikingstad 86:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052300860001

		3582		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3583						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Västra Harg		

		3584						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		

		3585		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3586		10052300980001		Vikingstad 98:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052300980001

		3587		12000000024567		Västra Husby 264		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000024567

		3588		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3589						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3590		10053900270001		Västra Tollstad 27:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053900270001

		3590						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		

		3591		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3592						Östergötland
Län: Östergötland		Östergötland
Län: Östergötland		Linköping		Vårdsnäs		

		3593						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		

		3594		10052600710001		Vreta kloster 71:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600710001

		3595		12000000005757		Veta 45		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Veta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000005757

		3596						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		3597						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		3598		10052301960001		Vikingstad 196:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301960001

		3598		10052301960002		Vikingstad 196:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052301960002

		3598		10052302150003		Vikingstad 215:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052302150003

		3599		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3600						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		3601						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vist		

		3602						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		

		3603		10052901190002		Vårdsberg 119:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901190002

		3603		10052901190003		Vårdsberg 119:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901190003

		3603		10052901190004		Vårdsberg 119:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901190004

		3603						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3604		10053500150001		Västra Husby 15:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500150001

		3605		10052600500001		Vreta kloster 50:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500001

		3605		10052600500003		Vreta kloster 50:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500003

		3606		10053000780001		Väderstad 78:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Väderstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053000780001

		3607						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		3608		10051700210001		Vadstena 21:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051700210001

		3609						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta Kloster		

		3610		12000000024566		Västra Husby 263		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000024566

		3610		10053501950001		Västra Husby 195:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053501950001

		3610		12000000024565		Västra Husby 262		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000024565

		3610		10053500880001		Västra Husby 88:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500880001

		3611		10052601940001		Vreta kloster 194:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052601940001

		3612		10052700750001		Vånga 75:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052700750001

		3612						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		

		3613		12000000025070		Vadstena 39		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000025070

		3614						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		3615		10052600500003		Vreta kloster 50:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500003

		3616						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		3617						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		

		3618		10052600500003		Vreta kloster 50:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vreta kloster		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052600500003

		3619		12000000025079		Ödeshög 216		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Västra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000025079

		3619						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3620						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		3621		10048101770001		Rystad 177:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048101770001

		3621		10048101780001		Rystad 178:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Rystad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048101780001

		3622						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3623		10303100010002		Östra Eneby 1:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010002

		3623		10303100010001		Östra Eneby 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010001

		3624		10303102050001		Östra Eneby 205:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102050001

		3624		10303102060001		Östra Eneby 206:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102060001

		3625						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3626		10303100010001		Östra Eneby 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010001

		3626		10303100010002		Östra Eneby 1:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010002

		3627		10055601490001		Östra Stenby 149:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601490001

		3628						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		

		3629		10054700230001		Ödeshög 23:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700230001

		3629		10054700900001		Ödeshög 90:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700900001

		3629						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3630		10055204330002		Östra Husby 433:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055204330002

		3630		10055201940001		Östra Husby 194:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055201940001

		3630		10055202930001		Östra Husby 293:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202930001

		3630		10055202680001		Östra Husby 268:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202680001

		3630		10055202000001		Östra Husby 200:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202000001

		3630						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		3631		10303101660001		Östra Eneby 166:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101660001

		3632						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3633		10045401360001		Kvillinge 136:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401360001

		3633						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		

		3634		10045002760001		Kuddby 276:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045002760001

		3634		10045001590001		Kuddby 159:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045001590001

		3634		10045002770001		Kuddby 277:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kuddby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045002770001

		3635		10054701300001		Ödeshög 130:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701300001

		3635		10054700790001		Ödeshög 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700790001

		3635		10054701320001		Ödeshög 132:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701320001

		3635		10054700250001		Ödeshög 25:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700250001

		3635		10054701330001		Ödeshög 133:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701330001

		3635		10049801580001		Stora Åby 158:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801580001

		3635		10049801600001		Stora Åby 160:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801600001

		3635						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		3635		10049800730003		Stora Åby 73:3		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800730003

		3635		10049800730002		Stora Åby 73:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800730002

		3635		10049800730001		Stora Åby 73:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800730001

		3635		10049801590001		Stora Åby 159:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801590001

		3636		10054400380001		Åtvid 38:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054400380001

		3636		10054401180001		Åtvid 118:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401180001

		3636		10054400370002		Åtvid 37:2		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054400370002

		3636		10054400370001		Åtvid 37:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054400370001

		3636		10054401260001		Åtvid 126:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401260001

		3636		10042701240001		Gärdserum 124:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701240001

		3636		10042701250001		Gärdserum 125:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701250001

		3636		10042701260001		Gärdserum 126:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701260001

		3636		10042701270001		Gärdserum 127:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701270001

		3636		10042701280001		Gärdserum 128:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701280001

		3636		10042700090001		Gärdserum 9:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042700090001

		3636		10042701290001		Gärdserum 129:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701290001

		3636		10042701300001		Gärdserum 130:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701300001

		3636		10042701310001		Gärdserum 131:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701310001

		3636		10042700080001		Gärdserum 8:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042700080001

		3636		10042700080002		Gärdserum 8:2		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042700080002

		3636		10042701330001		Gärdserum 133:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701330001

		3636		10042701320001		Gärdserum 132:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701320001

		3636		10042701340001		Gärdserum 134:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701340001

		3636		10042701350003		Gärdserum 135:3		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701350003

		3636		10042701350002		Gärdserum 135:2		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701350002

		3636		10042701350001		Gärdserum 135:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701350001

		3636		10042701360001		Gärdserum 136:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701360001

		3636		10042701360002		Gärdserum 136:2		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701360002

		3636		10042701370001		Gärdserum 137:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701370001

		3636		10042700070001		Gärdserum 7:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042700070001

		3636		10042700420001		Gärdserum 42:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042700420001

		3636		10042701380001		Gärdserum 138:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701380001

		3636		10042701390001		Gärdserum 139:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701390001

		3636		10042701400001		Gärdserum 140:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701400001

		3636		10042701400002		Gärdserum 140:2		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701400002

		3636		10042701410001		Gärdserum 141:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701410001

		3636		10042701420001		Gärdserum 142:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701420001

		3636		10042701430001		Gärdserum 143:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701430001

		3636		10042701440001		Gärdserum 144:1		Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10042701440001

		3636						Östergötland		Småland		Åtvidaberg		Gärdserum		

		3636						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3637		10303100010001		Östra Eneby 1:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100010001

		3638		10303100970001		Östra Eneby 97:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100970001

		3638		10303100970002		Östra Eneby 97:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100970002

		3639		10303100960001		Östra Eneby 96:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100960001

		3639		10303100960002		Östra Eneby 96:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100960002

		3639		10303100960003		Östra Eneby 96:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100960003

		3639		10303100960004		Östra Eneby 96:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100960004

		3640		10303101770001		Östra Eneby 177:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101770001

		3640						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3641		10303101710001		Östra Eneby 171:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101710001

		3642		10055400310001		Östra Ryd 31:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400310001

		3642		10055400300001		Östra Ryd 30:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400300001

		3642		10055400110001		Östra Ryd 11:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400110001

		3642						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		

		3643		10055400110001		Östra Ryd 11:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400110001

		3643		10055400300001		Östra Ryd 30:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400300001

		3643		10055400310001		Östra Ryd 31:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400310001

		3643		10055400320001		Östra Ryd 32:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Östra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055400320001

		3644		10054702150001		Ödeshög 215:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054702150001

		3645						Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		

		3646						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3647		10055700230002		Östra Tollstad 23:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055700230002

		3648		10055202500001		Östra Husby 250:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202500001

		3649		10054701330001		Ödeshög 133:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701330001

		3650						Östergötland		Östergötland		Motala		Älvestad		

		3651						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		

		3652		10055601420009		Östra Stenby 142:9		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601420009

		3653						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		

		3654		10303100940001		Östra Eneby 94:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100940001

		3655		10303101730001		Östra Eneby 173:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101730001

		3655		10303101740001		Östra Eneby 174:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101740001

		3656		10303101710001		Östra Eneby 171:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101710001

		3657		10303101660001		Östra Eneby 166:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101660001

		3657		10303101670001		Östra Eneby 167:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3658		10054401620001		Åtvid 162:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401620001

		3658		10054401610001		Åtvid 161:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401610001

		3658		10054401610002		Åtvid 161:2		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401610002

		3659		10054401620001		Åtvid 162:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401620001

		3659		10054401610001		Åtvid 161:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401610001

		3659		10054401610002		Åtvid 161:2		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401610002

		3660		10054401510001		Åtvid 151:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401510001

		3660						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3661		10054401610002		Åtvid 161:2		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401610002

		3662		10303101740001		Östra Eneby 174:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101740001

		3663		10303101780001		Östra Eneby 178:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101780001

		3664		10303101660001		Östra Eneby 166:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101660001

		3664						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3665		10054200850001		Å 85:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200850001

		3665		10054200850002		Å 85:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Å		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200850002

		3666		10303101210001		Östra Eneby 121:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101210001

		3666		10303101240001		Östra Eneby 124:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101240001

		3667		10303100750001		Östra Eneby 75:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100750001

		3668		10303100160001		Östra Eneby 16:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100160001

		3669						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3670		10303100750001		Östra Eneby 75:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100750001

		3671		10055000890001		Östra Ed 89:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000890001

		3671		10055000870001		Östra Ed 87:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000870001

		3671		10055000870002		Östra Ed 87:2		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000870002

		3671		10055000870003		Östra Ed 87:3		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000870003

		3671		10055000880001		Östra Ed 88:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000880001

		3672		10054902190001		Örtomta 219:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054902190001

		3672		10054902190002		Örtomta 219:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054902190002

		3672		10054902190003		Örtomta 219:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054902190003

		3672		10054902190004		Örtomta 219:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054902190004

		3672		10054901400001		Örtomta 140:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054901400001

		3672		10054901000001		Örtomta 100:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Örtomta		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054901000001

		3673		10054700250001		Ödeshög 25:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700250001

		3673		10054700790001		Ödeshög 79:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054700790001

		3674		10054401210001		Åtvid 121:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054401210001

		3674						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3675		10055700020001		Östra Tollstad 2:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055700020001

		3675		10055700020002		Östra Tollstad 2:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055700020002

		3675		10055700730001		Östra Tollstad 73:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055700730001

		3675						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		

		3676		10055600130001		Östra Stenby 13:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600130001

		3676		10055600100001		Östra Stenby 10:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600100001

		3676		10055600100002		Östra Stenby 10:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600100002

		3676		10055600100003		Östra Stenby 10:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600100003

		3676		10055600100004		Östra Stenby 10:4		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600100004

		3676		10055600100005		Östra Stenby 10:5		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055600100005

		3676						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		3677						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3678						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3679		10303102020001		Östra Eneby 202:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102020001

		3679						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3680		10303101010001		Östra Eneby 101:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101010001

		3680		10045401210001		Kvillinge 121:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401210001

		3680		10045401230001		Kvillinge 123:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045401230001

		3680		10045400200001		Kvillinge 20:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400200001

		3680		10045400240001		Kvillinge 24:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400240001

		3681		10303100090001		Östra Eneby 9:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100090001

		3682		10303101660001		Östra Eneby 166:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303101660001

		3683						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		

		3684		10055602920001		Östra Stenby 292:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055602920001

		3685		10055601490001		Östra Stenby 149:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055601490001

		3685						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Stenby		

		3686		10055202500001		Östra Husby 250:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055202500001

		3687						Östergötland		Småland		Valdermarsvik		Östra Ed		

		3687		10055000900001		Östra Ed 90:1		Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Östra Ed		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055000900001

		3688		10054301320002		Åsbo 132:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054301320002

		3688		10054301320001		Åsbo 132:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054301320001

		3688						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		

		3688		10054300510001		Åsbo 51:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300510001

		3688		10054300510002		Åsbo 51:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Åsbo		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054300510002

		3689						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3690						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Björsäter		

		3690						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Värna		

		3690						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3691						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3692		10303102080001		Östra Eneby 208:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303102080001

		3693		10303100930001		Östra Eneby 93:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10303100930001

		3694						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Åtvid		

		3695		10055204150001		Östra Husby 415:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055204150001

		3696						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3697		10054701340002		Ödeshög 134:2		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701340002

		3697		10054701340001		Ödeshög 134:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701340001

		3697		10054701350001		Ödeshög 135:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701350001

		3697		10054701360001		Ödeshög 136:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054701360001

		3698		10054200860001		Å 86:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054200860001

		3698		10055301460001		Östra Ny 146:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055301460001

		3698		10055301480001		Östra Ny 148:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055301480001

		3699		10055203180001		Östra Husby 318:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Östra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10055203180001

		3700						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Ödeshög		

		3701						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		

		3702						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		3702						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Östra Tollstad		

		3703		10050500280001		Sya 28:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500280001

		3704						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		

		3705						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		

		3706		10050500030001		Sya 3:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500030001

		3707		10050500790001		Sya 79:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500790001

		3707		10050500780001		Sya 78:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500780001

		3707		10050500800001		Sya 80:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500800001

		3707		10050500040001		Sya 4:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500040001

		3707		10050500680001		Sya 68:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500680001

		3707		10050500670001		Sya 67:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500670001

		3707		10050500170001		Sya 17:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500170001

		3707		10050500660003		Sya 66:3		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500660003

		3707		10050500160001		Sya 16:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500160001

		3707		10050500160002		Sya 16:2		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500160002

		3707		10050500640001		Sya 64:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500640001

		3708		10050500280001		Sya 28:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050500280001

		3709		10050401420002		Svinhult 142:2		Östergötland		Östergötland		Ydre		Svinhult		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050401420002

		3709		10050401420001		Svinhult 142:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Svinhult		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050401420001

		3709		10050400560001		Svinhult 56:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Svinhult		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050400560001

		3709		10050400570001		Svinhult 57:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Svinhult		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050400570001

		3710		10050200300001		Sund 30:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Sund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050200300001

		3711		10050200380001		Sund 38:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Sund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050200380001

		3711		10050200380002		Sund 38:2		Östergötland		Östergötland		Ydre		Sund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050200380002

		3711		10050200380003		Sund 38:3		Östergötland		Östergötland		Ydre		Sund		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050200380003

		3711						Östergötland		Östergötland		Ydre		Sund		

		3712		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3713		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3714		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3715		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3716		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3717		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3718		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3719		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3720		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3721		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3722		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3723		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3724		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3725		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3726		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3727		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3728		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3729		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3730		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3731		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3732		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3733		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3734		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3735		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3736		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3737		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3738		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3739		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3740		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3741		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3742		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3743		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3744		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3745		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3746		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3747		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3748		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3749		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3750		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3751		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3752		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3753		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3754		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3755		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3756		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3757		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3758		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3759		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		3760		10051401120001		Tåby 112:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401120001

		3761		10051401240001		Tåby 124:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401240001

		3761		10051401240002		Tåby 124:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401240002

		3762		10051501440003		Törnevalla 144:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440003

		3762		10051501440002		Törnevalla 144:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440002

		3762		10051501440001		Törnevalla 144:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440001

		3763		10051501440004		Törnevalla 144:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440004

		3763		10051501440003		Törnevalla 144:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440003

		3763		10051501440002		Törnevalla 144:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440002

		3763		10051501440001		Törnevalla 144:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051501440001

		3764		10051502260001		Törnevalla 226:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502260001

		3765		10051502070002		Törnevalla 207:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502070002

		3766		10051002850001		Tjärstad 285:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002850001

		3767		10051002850001		Tjärstad 285:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002850001

		3768						Östergötland		Östergötland		Motala		Tjällmo		

		3769		10051102590002		Torpa 259:2		Östergötland		Östergötland		Ydre		Torpa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051102590002

		3769		10051102590001		Torpa 259:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Torpa		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051102590001

		3770		10051500270002		Törnevalla 27:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051500270002

		3770		10051500270001		Törnevalla 27:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051500270001

		3770		10051500290001		Törnevalla 29:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051500290001

		3770						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3771						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		

		3772		10051401220001		Tåby 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220001

		3773		10051401220001		Tåby 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220001

		3774						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		3775		10051401220002		Tåby 122:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220002

		3776		10051401010001		Tåby 101:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401010001

		3777		10051401220001		Tåby 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220001

		3777		10051401220002		Tåby 122:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220002

		3778		10051002860001		Tjärstad 286:1		Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051002860001

		3779						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		3780						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3781						Östergötland		Småland		Valdemarsvik		Tryserum		

		3782		10051401220001		Tåby 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051401220001

		3782						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tåby		

		3783						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		

		3784						Östergötland		Östergötland		Kinda		Tjärstad		

		3785						Östergötland		Östergötland		Motala		Tjällmo		

		3786		10051200260001		Trehörna 26:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051200260001

		3786		10051200270001		Trehörna 27:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051200270001

		3786						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		

		3787		10051200250003		Trehörna 25:3		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051200250003

		3787						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		

		3788		10051200250003		Trehörna 25:3		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Trehörna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051200250003

		3789		10051502390001		Törnevalla 239:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502390001

		3790						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3791						Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		

		3792		10051502150002		Törnevalla 215:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051502150002

		3792		10051503340001		Törnevalla 334:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051503340001

		3792		10051503340002		Törnevalla 334:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051503340002

		3792		10051503340003		Törnevalla 334:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Törnevalla		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10051503340003

		3793						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vikingstad		

		3793						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		3793						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Viby		

		3793						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Sya		

		3794						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		

		3794		10054800670001		Örberga 67:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800670001

		3794		10054800680001		Örberga 68:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800680001

		3794		10054800720001		Örberga 72:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800720001

		3794		10054800690001		Örberga 69:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800690001

		3794		10054800700001		Örberga 70:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Örberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054800700001

		3794		10049900390001		Strå 39:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900390001

		3794		10307500090001		Sankt Per 9:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Vadstena		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307500090001

		3794		10049900010001		Strå 1:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900010001

		3794		10049900230001		Strå 23:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900230001

		3795		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3796		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3797		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3798		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3799		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3800		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3801		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3802		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3803		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3804		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3805		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3806		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3807		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3808		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3809		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3810		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3811		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3812		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3813		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3814		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3815		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3816		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3817		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3818		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3819		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3820		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3821		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3822		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3823		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3824		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3825		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3826		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3827		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3828		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3829		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3830		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3831		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3832		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3833		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3834		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3835		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3836		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3837		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3838		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3839		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3840		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3841		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3842		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3843		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3844		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3845		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3846		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3847		10049300050001		Skänninge 5:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049300050001

		3848						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3849		10049602580001		Slaka 258:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602580001

		3850		10049602170001		Slaka 217:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602170001

		3850		10049601340001		Slaka 134:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601340001

		3851		10049602170001		Slaka 217:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602170001

		3852		10049600130001		Slaka 13:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600130001

		3852		10049601840001		Slaka 184:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601840001

		3852		10049601860001		Slaka 186:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601860001

		3853						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3854						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3855						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3856		10049601670001		Slaka 167:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049601670001

		3857						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3858		10049602200003		Slaka 220:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200003

		3858		10049602200002		Slaka 220:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200002

		3858		10049602200001		Slaka 220:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200001

		3858		10049602190001		Slaka 219:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602190001

		3858						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3859						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3860						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3861		10049602200003		Slaka 220:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200003

		3861						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3862		10049602200003		Slaka 220:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602200003

		3863						Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		

		3864		10049602210001		Slaka 221:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049602210001

		3864		10049600620001		Slaka 62:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600620001

		3864		10049600620002		Slaka 62:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600620002

		3864		10049600620003		Slaka 62:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600620003

		3864		10049600620004		Slaka 62:4		Östergötland		Östergötland		Linköping		Slaka		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049600620004

		3865		10050100790001		Styrstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100790001

		3866		10050101090001		Styrstad 109:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101090001

		3866						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3865						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3866						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Furingstad		

		3867		10050100790001		Styrstad 79:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050100790001

		3868		10050101380001		Styrstad 138:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101380001

		3869						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3870		10307401240001		Sankt Johannes 124:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401240001

		3870		10307400300001		Sankt Johannes 30:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400300001

		3871		10307400890001		Sankt Johannes 89:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400890001

		3872		10307401210001		Sankt Johannes 121:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401210001

		3873		10307401220001		Sankt Johannes 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401220001

		3873						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		

		3874		10307400140001		Sankt Johannes 14:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400140001

		3875		10050801450001		Tingstad 145:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050801450001

		3876						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3877		10307401220001		Sankt Johannes 122:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401220001

		3878		10307401200001		Sankt Johannes 120:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Tingstad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307401200001

		3879		10307400690001		Sankt Johannes 69:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307400690001

		3880						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		3881		10049801580001		Stora Åby 158:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801580001

		3882		10049800050001		Stora Åby 5:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800050001

		3882		10049801100001		Stora Åby 110:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801100001

		3883		10049801550001		Stora Åby 155:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801550001

		3883		10049801590001		Stora Åby 159:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049801590001

		3884		12000000035190		Stora Åby 416		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000035190

		3884		12000000035191		Stora Åby 417		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000035191

		3885						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		3886						Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		

		3887		10049800730001		Stora Åby 73:1		Östergötland		Östergötland		Ödeshög		Stora Åby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049800730001

		3888						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		

		3888		10049401730001		Skärkind 173:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049401730001

		3889						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		

		3890		10049402510001		Skärkind 251:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402510001

		3891		10049402420001		Skärkind 242:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049402420001

		3892						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		

		3893		10049403530001		Skärkind 353:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049403530001

		3893						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Skärkind		

		3894		10046103350001		Linköping 335:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046103350001

		3895		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3896		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3897						Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		

		3898		10048800750001		Sjögestad 75:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800750001

		3898		10048800140003		Sjögestad 14:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800140003

		3898						Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		

		3899		10048800750001		Sjögestad 75:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800750001

		3899		10048800750002		Sjögestad 75:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800750002

		3900		10048800260001		Sjögestad 26:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Sjögestad		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048800260001

		3901		10049001550001		Skedevi 155:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049001550001

		3902		10049001550001		Skedevi 155:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049001550001

		3903		10049001550001		Skedevi 155:1		Östergötland		Östergötland		Finspång		Skedevi		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049001550001

		3904						Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		

		3905		12000000034621		Skeda 170		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000034621

		3906		10048900350001		Skeda 35:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Skeda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10048900350001

		3907						Östergötland		Östergötland		Linköping		Stjärnorp		

		3908		10049501910001		Skönberga 191:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049501910001

		3908		10049501910002		Skönberga 191:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Skönberga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049501910002

		3909						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Sankt Anna		

		3910		10049900040002		Strå 4:2		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Strå		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10049900040002

		3911		10046101530001		Linköping 153:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Linköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046101530001

		3912		10307302000001		Borg 200:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302000001

		3912		10307302190001		Borg 219:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302190001

		3913						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Blåvik		

		3913						Östergötland		Östergötland		Ydre		Torpa		

		3913						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Malexander		

		3914						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kullerstad		

		3914						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3915						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3916		12000000027339		Askeby 268		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000027339

		3917		10040201810001		Askeby 181:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Askeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040201810001

		3918						Östergötland		Östergötland		Mjölby		Skänninge		

		3919		10040500510001		Björkeberg 51:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Björkeberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040500510001

		3920						Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Björsäter		

		3921		10040600590001		Björsäter 59:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Björsäter		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040600590001

		3922						Östergötland		Östergötland		Linköping		Björkeberg		

		3923		10040302150003		Bankekind 215:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040302150003

		3923		10040302150002		Bankekind 215:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040302150002

		3923		10040302150001		Bankekind 215:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10040302150001

		3924						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		3925						Östergötland		Östergötland		Linköping		Bankekind		

		3926						Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		

		3927						Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		

		3928		10041001250001		Brunneby 125:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041001250001

		3928		10041000110001		Brunneby 11:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Brunneby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041000110001

		3929						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3930						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3931		10307300930001		Borg 93:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307300930001

		3931		10307302920001		Borg 292:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302920001

		3931		10307302440001		Borg 244:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302440001

		3931		10307302340001		Borg 234:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302340001

		3931		10307302460001		Borg 246:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302460001

		3931		10307302450001		Borg 245:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302450001

		3931		10307301610003		Borg 161:3		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301610003

		3931		10307301610002		Borg 161:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301610002

		3931		10307301610001		Borg 161:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307301610001

		3931		10307302470001		Borg 247:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302470001

		3931		10307302470002		Borg 247:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302470002

		3931		10307302480001		Borg 248:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302480001

		3931						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3932						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		

		3933		10307302060001		Borg 206:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307302060001

		3934		10050101390001		Styrstad 139:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Norrköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050101390001

		3934						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Styrstad		

		3934						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		3935						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		

		3936		10041200030001		Dagsberg 3:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041200030001

		3937		12000000032671		Dagsberg 149		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Dagsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000032671

		3938		12000000005722		Drothem 305		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000005722

		3938						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		

		3939		10041300030001		Drothem 3:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Drothem		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041300030001

		3940		10041500890001		Ekebyborna 89:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Ekebyborna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041500890001

		3940						Östergötland		Östergötland		Motala		Ekebyborna		

		3941		10041400100001		Ekeby 10:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041400100001

		3941		10041403320001		Ekeby 332:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403320001

		3941		10041403340001		Ekeby 334:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403340001

		3941						Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		

		3941		10041402460001		Ekeby 246:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402460001

		3941		10041401110002		Ekeby 111:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401110002

		3941		10041403350001		Ekeby 335:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403350001

		3941		10041402480001		Ekeby 248:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402480001

		3942		10041402210001		Ekeby 221:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210001

		3942		10041402210002		Ekeby 221:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210002

		3942		10041402210003		Ekeby 221:3		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210003

		3942		10041402220001		Ekeby 222:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402220001

		3942		12000000016413		Ekeby 338		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000016413

		3943		10041403360001		Ekeby 336:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403360001

		3943		10041401090001		Ekeby 109:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401090001

		3943		10041401110002		Ekeby 111:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041401110002

		3943		10041403320001		Ekeby 332:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403320001

		3944		10041402220001		Ekeby 222:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402220001

		3944		10041402210001		Ekeby 221:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210001

		3944		10041402210002		Ekeby 221:2		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210002

		3944		10041402210003		Ekeby 221:3		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041402210003

		3945		10041403320001		Ekeby 332:1		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10041403320001

		3946		12000000033705		Ekeby 340		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000033705

		3946		12000000033704		Ekeby 339		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000033704

		3946		12000000033706		Ekeby 341		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000033706

		3947		12000000033705		Ekeby 340		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000033705

		3947		12000000033704		Ekeby 339		Östergötland		Östergötland		Boxholm		Ekeby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000033704

		3948		10052901750001		Vårdsberg 175:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901750001

		3948		10052901760001		Vårdsberg 176:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901760001

		3949						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3950						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3951						Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		

		3952		10052901090001		Vårdsberg 109:1		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901090001

		3952		10052901090002		Vårdsberg 109:2		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901090002

		3952		10052901090003		Vårdsberg 109:3		Östergötland		Östergötland		Linköping		Vårdsberg		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052901090003

		3953		10053502320001		Västra Husby 232:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502320001

		3954		10053502440001		Västra Husby 244:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502440001

		3954		10053500060001		Västra Husby 6:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500060001

		3954		10053501000001		Västra Husby 100:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053501000001

		3954		10053502430001		Västra Husby 243:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502430001

		3954		10053502420001		Västra Husby 242:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502420001

		3954		10053500150001		Västra Husby 15:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500150001

		3954		10053502410001		Västra Husby 241:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502410001

		3954		10053500160001		Västra Husby 16:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500160001

		3954		10053502400001		Västra Husby 240:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502400001

		3955		10053502400001		Västra Husby 240:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502400001

		3955		10053502410001		Västra Husby 241:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502410001

		3955		10053502420001		Västra Husby 242:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502420001

		3955		10053502430001		Västra Husby 243:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502430001

		3955		10053502440001		Västra Husby 244:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502440001

		3956		10053502340002		Västra Husby 234:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502340002

		3956		10053502450001		Västra Husby 245:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502450001

		3957		10053502460001		Västra Husby 246:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502460001

		3957		10053502470001		Västra Husby 247:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502470001

		3957		10053502470002		Västra Husby 247:2		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502470002

		3957		10053502470003		Västra Husby 247:3		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502470003

		3957		10053501400001		Västra Husby 140:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053501400001

		3957		10053502480001		Västra Husby 248:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502480001

		3957		10053502490001		Västra Husby 249:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502490001

		3957		10053501270001		Västra Husby 127:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053501270001

		3957		10053502500001		Västra Husby 250:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502500001

		3958		10053500510001		Västra Husby 51:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053500510001

		3959		10053502040001		Västra Husby 204:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502040001

		3960		10053502510001		Västra Husby 251:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053502510001

		3960						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		

		3961						Östergötland		Östergötland		Söderköping		Västra Husby		

		3962		10054000180002		Väversunda 18:2		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000180002

		3963						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		

		3964						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		

		3965		10054000420001		Väversunda 42:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000420001

		3966		10054000100001		Väversunda 10:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000100001

		3966		10054000110001		Väversunda 11:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000110001

		3966		10054000110002		Väversunda 11:2		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000110002

		3966		10054000070001		Väversunda 7:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000070001

		3966		10054000440004		Väversunda 44:4		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000440004

		3966		10054000440003		Väversunda 44:3		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000440003

		3966		10054000440002		Väversunda 44:2		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000440002

		3966		10054000440001		Väversunda 44:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000440001

		3966		10054000260001		Väversunda 26:1		Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10054000260001

		3966						Östergötland		Östergötland		Vadstena		Väversunda		

		3967		10053801070001		Västra Stenby 107:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053801070001

		3967		12000000026254		Västra Stenby 227		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000026254

		3967		12000000026241		Västra Stenby 225		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000026241

		3968		10053800400002		Västra Stenby 40:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400002

		3968		10053800400003		Västra Stenby 40:3		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800400003

		3968		10053800930002		Västra Stenby 93:2		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Stenby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053800930002

		3969		10052700980001		Vånga 98:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052700980001

		3970		10052701660001		Vånga 166:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052701660001

		3970		10052701690001		Vånga 169:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052701690001

		3971		10052702180001		Vånga 218:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052702180001

		3971						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		

		3972		10052700810001		Vånga 81:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Vånga		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10052700810001

		3973		10053601130001		Västra Ny 113:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601130001

		3973						Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		

		3974		10053601200001		Västra Ny 120:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601200001

		3975		10053101560001		Värna 156:1		Östergötland		Östergötland		Åtvidaberg		Värna		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053101560001

		3976						Östergötland		Östergötland		Linköping		Rappestad		

		3977		10053700570001		Västra Ryd 57:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Västra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053700570001

		3977		10053700330001		Västra Ryd 33:1		Östergötland		Östergötland		Ydre		Västra Ryd		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053700330001

		3977						Östergötland		Östergötland		Ydre		Västra Ryd		

		5191		10050600140001		Söderköping 14:1		Östergötland		Östergötland		Söderköping		Söderköping		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10050600140001

		5192		10046500420001		Mjölby 42:1		Östergötland		Östergötland		Mjölby		Mjölby		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10046500420001

		5193		10045400140001		Kvillinge 14:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400140001

		5193		10045400140002		Kvillinge 14:2		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400140002

		5193		10045400130001		Kvillinge 13:1		Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10045400130001

		5193						Östergötland		Östergötland		Norrköping		Kvillinge		



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)="Motala"))
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)="Grebo"));

