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ШСЕ 

Рге-Іехі ехегсі$е$ 

Техі А 

1. Реасі апсі Іеагп 
асіуепіигоих, асі] 

саІГ, п 

СОІІІ8ІОП, п 

СОП5ІСІЄГ, V 

сіоиЬІе, асі] 

епс!еа\'оиг, п 

епігергепеиг, п 

ехегі, V 

іппоуаііоп, п 

Іапех апсі а11еу$ 

Іи§е, п 

огідіпаїе, V 

ресіезігіап, п 

ргесізеїу, асіу 

ргеввиге, п 

геасЬ, V 

гесгеаііоп, п 

гесепі, асі] 

геїаііуеіу, асіу 

5Іп§1е, асі] 

їЬоиІсіег, п 

йкеїеіоп, п 

5ІЄСІ ($ІЄСІ£Є), п 

5ІЄСІ, V 

5ІІСІЄ, V 

5Іеегіп§, п 

зиріпе 

Іітег, п 

\\'ЄІ§Ь, V 

шісіезргеасі, асі] 

іЬе асііуе УосаЬиІагу. 
- сміливий, заповзятий 

- анат. литка 

- сутичка, суперечність 

- вважати, розглядати 

- подвійний 

- намагання, зусилля 

- підприємець, власник 

- докладати зусиль, здійснювати, робити 

- нововведення, новаторство 

- закутки 

- санний спорт 

- брати початок, походити, виникати 

- пішохід 

- точно, саме так 

- тиск, натиск, вплив 

- досягати, діставатися 

- відновлення сил, розвага, відпочинок 

- нещодавній, останній 

- відносно, порівняно 

- одиночний, призначений для одного 

- плече 

- скелетон 

- сани, санки 

- кататися на санах 

- ковзати, ковзатися по льоду 

- рульове керування 

- що лежить горілиць, лежачи 

- хронометрист, регулятор витримки часу 

- важити, зважувати 

- поширений, масовий 
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2. Тгапзіаіе адіїЬоиІ изіпд а сіісііопагу. 
ВоЬз1еі§Ь, іпіегпаїіопаї, ґесіегаїюп, ехігете зрогі, гесогсі, Ьоіеі, сііаіесі, 
зкеїеіоп, гесгеаііоп, сЬатріопзЬір, аіЬІеІе, Ігаск, асііуііу, ісіеа, Іегт, зесопсі, 
іпсогрогаїіоп, тееІіп§. 

3. КеасІ апсі Ігапзіаіе іЬе Іехі. 

Ьиде 
А Ьи§е І5 а зтаїї опе- ог Іню-регзоп зіесі оп \уЬісЬ опе зіесіз зиріпе ({асе ир) апсі 

іееі-йгзі Зіеегіпд із <1опе Ьу Яехіп§ ІІіе кієсі'к гиппегз \\'ііЬ іЬс саІГоґ еасЬ 1е§ ог ехегііп§ 
оррозіїе зЬоиИег рге$$иге Іо іЬе зеаі. Яасіпу хіссі.ч \уеі§Ь 21-25 кііодгатз (46-55ІЬз.) 
ґог зіп§1ез апсі 25-30 кііо^гатз (55-66 1Ь§.) Ьг сіоиЬІез. Ілі§е із аізо іЬе пате оГ ап 
Оіутріс зрогі. ОГ іЬе іЬгее Оіутріс з1ісііп§ зрогіз, \\'ЬісЬ іпсіисіе ЬоЬзІеі§Ь апсі 
зкеїеіоп, Іиуе із іЬе ґазіезі апсі тоз і сіап^егоиз. Ьиуегз сап геасЬ 8реесІ8 оґ 140 к т рег 
Ьоиг (87 трЬ). ТЬе Сиіппе88 ШогИ Кесогсі І8 ЬеИ Ьу Топу ВепзЬооГ о? іЬе Шііесі 
$1а1ез \уЬо асЬіеуесІ а зреесі оГ 139.9 к т рег Ьоиг (86.93 трЬ). Опе аіЬІеІе, Мапиеі 
Рйзіег оґ Ашігіа, геасЬесі а Іор зреесі о£ 154 к т рег Ьоиг (95.69 трЬ ) оп іЬе Ігаск іп 
\\ТіІ5І1ег, Сапасіа ргіог Іо іЬе 2010 Уапсоиуег \УіпІег Оіутрісз. 

Ьи§егз сотреіе а^аіпзі а Іітег апсі аге Іітесі Іо а іЬоизапсіїЬ оґа зесопсі, такіпу 
1и§е опе оГ іЬе тоз і ргесівеїу Іітесі зрогіз іп іЬе угогИ. ТЬе Йгзі гесогсіесі изе оі іЬе 
Іегт "1и§е" із 1905, &от іЬе Зауоу/З^зз сііаіесі оГ РгепсЬ "1и§е" теапіпу "зтаїї 
соазІіп§ зіесі", апсі із роззіЬІу Ггот а СаиіізЬ \\'огсі шііЬ іЬе зате гооі аз Еп§1ізЬ зіесі. 

ТЬои§Ь іЬе зрогі оґ 1и§е із геїаііуеіу печу, зіесі гасіпу із опе оґ іЬе оісіезі луіпієг 
зроіїз. ТЬе ргасіісаі изе оґ зіесіз із апсіепі апсі шсіезргеасі. ТЬе Йгзі гесогсіесі зіесі гасез 
Іоок ріасе іп Иопуау сіигіп§ іЬе 15іЬ сепіигу. ТЬе зрогі оНи§е, Ііке іЬе зкеїеіоп апсі 
іЬе ЬоЬзІеіуЬ, огі§іпаІесі іп іЬе ЬеаКЬ-зра іолуп оГ 51 Могіїг, 8\уіІ2ег1апсі, іп іЬе тісі-
Іо-Іаіе 19іЬ сепіигу, іЬгои§Ь іЬе епсіеауоигз о£ Ьоіеі епігергепеиг Сазраг Васігий. 
Васігий зиссеззйіііу зоИ іЬе ісіеа оГ \уіпієг гезогііпу, аз \уе11 аз гоотз луііЬ іоосі, сігіпк, 
апсі асііуіііез. Ніз тоге асіуепіигоиз Еп§1ізЬ уиезіз Ье§ап асіарііпц сіеііуегу Ьоуз' зіесіз 
Сог гесгеаііоп, \уЬісЬ Іесі Іо соїіізіопз \\'ііЬ ресіезігіапз аз іЬеу зресі склуп іЬе Іапез апсі 
аііеуз о( іЬе уіііауе. 

ТЬе йгзі ог^апіхесі тееііпу оґ іЬе зрогі Іоок ріасе іп 1883 іп Зтоії/егіапсі. Іп 1913, 
іЬе Іпіетаїіопаї 51есі 8рогІз Ресіегаїіоп \уаз Іоипсіесі Іп ІЗгезсіеп, Сегтапу. ТЬіз Ьосіу 
уоуегпесі іЬе зрогі ипііі 1935, \\гЬеп іі \уаз іпсогрогаїесі іп іЬе Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаїе 
сіє ВоЬз1еі§Ь еі сіє ТоЬо§§апіп§ (РІВТ, Іпіегпаїіопаї ВоЬз1еі§Ь апсі ТоЬо§§апіп§ 
Ресіегаїіоп). АЙег іі Ьасі Ьееп сіесісіесі іЬаІ 1и§е таліїсі геріасе іЬе зрогі оґ зкеїеіоп аі 
іЬе Оіутріс Сатез, іЬе Йгзі \\'ог1сі СЬатріопзЬірз іп іЬе зрогі \\'еге ЬеИ іп 1955 іп 
Озіо ( Ш т а у ) . Іп 1957, іЬе Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаїе сіє Ьи§е сіє Соигзе (РІЬ, 
Іпіегпаїіопаї Ьи§е Ресіегаїіоп) \уаз Гоипсіесі. Ьи§е єуєпіз \уєгє Йгзі іпсіисіесі іп 
іЬе Оіутріс УЛпІег Сатез іп 1964. (Огіціпаїесі/гот Ьи^е - МікіреЛа. Іке/гее епсусІораеЛіа) • 
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Р05І-ІЄХІ ЄХЄГСІ$Є$ 

1 . С І У Є ІІкгаіпіап ециіуаіепіз іо 1 

1) а 1\уо-регзоп кіссі 

2) а Ьоіеі епігергепеиг 

3) а гесепі іппоуаііоп 

4) ап асіуепіигоиз Еп§1ізЬ §иеяП 

5) Іо геасЬ зреесі 

ТоІІошіпд рЬга5Є5, 

6) а соїіізіоп \уііЬ ресіезігіап 

7) іЬе іакіеяі апсі тоз і сіап§егоиз 

8) Іапез апсі аііеуз оГ іНе уіПа§е 

9) а 1и§е єуєпі 

10) Іо зіесі зиріпе 

2. МаїсЬ (Не сіейпіііопз 

1) апсіепі 

2) іпсогрогаїе 

3) 1и§е 

4) ЬоЬз1еі§Ь 

5) са1£ 

6) гесгеаііоп 

7) ргеззиге 

8) сЬатріопзЬір 

9) ресіезігіап 

10) зкеїеіоп 

Іо іНе ГоІІожіпд поііопз. 
a) а зтаїї опе- ог 1\уо-регзоп зіесі оп ууЬісЬ опе зіесіз 
зиріпе (Гасе ир) апсі Гееі-Йгзі; 
b) асііуііу сіопе Гог еп)оутепІ \уЬеп опе із поі 
луогкіп§; 
c) Іо іпсіисіе зіЬ зо іЬаІ іі Гогтз а рагі оГ зт іЬ; 
сі) сопііпиоиз рЬузісаІ Гогсе ехегіесі оп ог а§аіпзІ ап 
оЬ)есІ Ьу зотеіЬіп§ іп сопіасі шііЬ іі; 
е) Ье1оп§іп§ Іо а регіосі оГЬізІогу іЬаІ із іЬоизапсіз оГ 
уеагз іп іНе разі; 
Г) а сотреііііоп Іо Гіпсі іНе Ьезі ріауег ог Іеат іп а 
рагіісиїаг зрогі; 
§) а Газі шпіег з1іс!іп§ зрогі іп \\гЬісЬ ап іпсііуісіиаі 
регзоп гісіез а зтаїї зіесі сіо^п а ігогеп Ігаск \уЬі1е 
1уіп§ Гасе сктп, сіигіпц \уЬісЬ аііііеіез ехрегіепсе 
Гогсез ир Іо 5§; 
Ь) а регзоп \уЬо із \уа1кіп§, езресіаііу іп а іо\уп ог 
сіїу, гаїЬег іЬап 1гауе11іп§ іп а уєЬісіє; 
і) іЬе Ьаск рагі оГ іНе 1е§ Ье1\уееп іЬе апкіе апсі іЬе 
кпее; 
І) а \уіпієг зрогі іп \уЬісЬ Іеатз оГ і\уо ог Гоиг таке 
Іітесі гипз скмп пагго\у, і\уізііп§, Ьапкесі, ісесі Ігаскз 
іп а £гауіІу-ро\уеге<і зіесі. 

3. СотЬіпе іНе ІоІІои/іпд жогсіз апсі Ігапзіаіе іЬет . 
1) зігееі а) изе 
2) ЬеаІіЬ-зра Ь) зрогі 
3) зіесі с) зіесі 
4) Іо геасЬ сі) Кесогсі 
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5) Оіушріс 
6 ) 1\УО-рЄГЗОП 

7) \Уог1сі 
8) Іпіегпаїіопаї 
9) ргасіісаі 
10) ехігете 

е) зрогі 
0 Ьи§е Ресіегаїіоп 
д) Іо\уп 
Ь) гасіп§ 
і) а Іор зреесі 
І) 1и§е 

4. Іп5еП ІНе ргерозіїіопз жЬеге песе$5агу. 
ир, іп (8), оп, Ьу, тік, о/ (6), /ог(3). 

1. ілдде \¥а« огідіпаїесі... іЬе ЬеаІіЬ-зра іоздп оГ 51 Могіїх, 5\уіІгег1апс1, ... іЬе 
тісі-іо-іаіе 19іЬ сепіигу. 
2. ТЬе аіЬІеІез гісіе... ап аегсхіупатіс апсі Паї розійоп ... іЬе зіесі, кеер іЬеіг Ьеаск клу 
апсі 5Іеег... бЬіАіп§ іЬеіг Ьосіу здеі^Ьі аз \ує11 аз ргеззіп§ ... оп іЬе гиппеге ... іЬеіг Гееі. 
3. ТЬе Йгзі ог^апіхесі тееііпд ... (Не зрогі Юок ріасе ... 1883 іп 5\уіІгег1апсі. 
4. Касіп§ зіесіз \уеі§Ь 21-25 кііодгатз ... зіп§1ез апсі 25-30 кі1о§гатз ... сіоиЬІез. 
5. Зігееі 1и§е із а гесепі іппоуаііоп ... іЬе зрогі. 
6. ТЬе Йгзі Оіутріс Ьи§е сотреііііоп Іоок ріасе ... 1964 ... ІппзЬгиск, Аизігіа. 
7. ТЬе зіесіз ... іЬе Оіутрісз аге еііЬег гпасіе ... теїаі, \тоосі, ог ЬоіЬ. 
8. Ьи§е гасез аге тасіе ЬоіЬ зіп§1е апсі сіоиЬІез сотреііііопз. 
9. Ьи§е із опе ... іЬе тоз і <іап§егоиз зрогіз ... іЬе Оіутріс §атез. 
10. ТЬеге аге асіиаііу і\уо Іурез ... 1и§е: паїигаї Ігаск апсі агіійсіаі Ігаск. 

5. МаїсН ІИО рагїз о і ІНе $еп*епсе5. 
1. 5іеегіп§ із сіопе Ьу ... 

2. Васігиіі зиссеззіиііу зоїсі ... 

3. ТЬе Йгзі гесогсіесі зіесі гасез ... 

4. Оіутріс 1и£е із Іітесі... 

5. Ьидегз сап геасЬ зреесі... 

6. А Іурісаі 1и§е соигзе ... 

7. ТЬе Сиіппезз Шогісі Кесогсі... 

8. ТЬе Оіутріс 1и§е сотре-ііііоп 
Ьаз іЬгее сііуізіопз: ... 

9. Ьи^егз сотреіе ... 

10. Іп 1913, іЬе Іпіегпаїіопаї 51есі 
Зрогіз Ресіегаїіоп ... 

a)... адаіпзі а Іітег. 

b) ... теп'з зіп§1ез, т і т е п ' з зіп^іез апсі 
депсіег-пеиігаї сіоиЬІез. 

c) ... Йехіп§ іЬе зіесі'з гиппегз \\'ііЬ іЬе саІГ 
оГ еасЬ 1е§. 

сі)... Іоок ріасе іп№гугаусіигіп§іЬе 15іЬсепІшу. 

е). . . \уаз Гоипсіесі іп Огезсіеп, Сегтапу. 

Г) ... Іо іЬе іЬоизапсіїЬ оґа зесопсі. 

§) ... о П 40 к т рег Ьоиг (87 трЬ) . 

Ь) ... із ЬеИ Ьу Топу ВепзЬооГ оґ іЬе 
Шііесі Зіаіез. 

і) ... іЬе ісіеа оГлуіпієг гезогІіп$>. 

р ... із Іезз іЬап 1 т і їе (1.6 к т ) 1оп§. 
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6. Ап$шег іЬе їоііои/іпд ^ие$^іоп$. 
1. Нош (іо гасегз зіеег а Іи^е? 
2. \УЬо \уоп іЬе Йгзі Оіушріс §оИ тесіаі іп 1и§е? 
3. \¥Ьо із іЬе сиггепі \уог1сі гесогсі Ьоісіег іп іЬе 1и§е? 
4. Нош їаві сіоез 1и§е §о? 
5. XV Ьу із 1и§е а сіап§егоиз зрогі? 
6. \УЬеп сіісі іЬе зрогі 1и§е Йгзі Ье§іп? 
7. \Л/Ьеп сіісі іЬе 1и§е соте Іо іЬе Оіутрісз? 
8. \¥ЬаІ уеаг сіісі 1и§е зіагі? 
9. \УЬаІ соипігу сіісі 1и§е Ье§іп іп? 
10. ШЬо іпуепіесі іЬе зрогі 1и§е? 

7. Ріпі&Ь іЬе ґоііошіпд зепіепсез. 
1. ТЬе йгзі огдапігесі тее1іп§ оґ іЬе зрогі Іоок ріасе ... 
2. Ілі§е єуєпіз луеге йгзі іпсіисіесі іп ... 
3. Мапиеі Рйзіег оґ Аизігіа, геасЬес! а Іор зреесі оґ... 
4. ТЬе ргасіісаі изе оґ зіесіз із ... 
5. ТЬе зрогі оґ 1и§е із §оуєгпєс1 Ьу ... 
6. Ьи§е із аізо іЬе пате оґ ап ... 
7. А 1и§е із а зтаїї опе- ог Ішо-регзоп зіесі оп \уЬісЬ . . . 
8. 51ес1 гасіп§ із опе оґіЬе оИезІ. . . 
9. Касіп§ зіесіз \уєі§Ь 21-25 кііоугатз ґог ... 
10. ТЬе Йгзі гесогсіесі изе оґіЬе І е гт "1и§е" із ... 

ТехіВ 
1. КеасІ іЬе іехї Іо Апсі іНе іпґогтаїіоп аЬоиі: 
1) їмо Іурсз о/Іи%е; 

2) Іке Сиіппе$$ Іи%е гесогсі; 

3) агіфсіаі Ігаск 1и%е; 

4) 2002 Оіутріс Іи%е Ігаск; 

5) Іке Іще соигзе/ог 2006 Тогіпо Сатез. 

Іп Оіутріс 1и§е, іЬе зіісіег (изиаііу поі саііесі а "Іи%ег") Ііез с1о\уп оп а йЬег§1азз зіесі, 
ууіЙі по Ьгакіп§ зузіет, апсі Ьеасіз ґееі-йгзі сіо\\'п ап ісу Ігаск. ТЬеге аге асіиаііу і\уо 
Іурез оґ1и§е: паїигаї Ігаск апсі агіійсіаі Ігаск. Іп паїигаї-ігаск 1и§е, іЬе Ігаск із тасіе 
оґраскесі зпо\у апсі ісе. ТЬе зіоре оп а паїигаї 1и§е Ігаск із по угеаіег іЬап 1.5 регсепі 
(аЬоиІ 1 сіе^гее), теапіп§ іЬаІ ґог еуегу 100 ґееі оґ Ігаск, іЬе т а х і т и т еіеуаііоп 
сЬап§е із 1.5 ґееі. Бреесіз сап геасЬ ир Іо 50 трЬ (80 крЬ). Апуопе сап таке а 
паїигаї 1и§е Ігаск іґЬе Ьаз епои§Ь зпо\у Іо \Уогк \уііЬ. Іп агіійсіаіігаск 1и§е іЬе Ігаск 
із зіеерег апсі Ьаз Ьі§Ь-Ьапкесі Іигпз, \уііЬ ап ауега§е зіоре оґ8 Іо 11 регсепі (аЬоиІ 
5 Іо 6 сіе^геез). Зреесіз оп ап агіійсіаі Ігаск сап геасЬ 90 трЬ (140 крЬ) - - Атегісап 
зіісіег Топу ВепзЬооґ Ьоісіз іЬе Сиіппезз гесогсі ґог ґазіезі Іиуе зреесі аі 86.6 трЬ. 
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Т\\'о \уеекз ЬеГоге іЬе зіагі оГ іЬе 1964 ІппзЬгиск Сатез, а зіісіег (гот іЬе ВгіїізЬ 
Іиде Іеат сіієсі оп іЬе їй це Ігаск сіигіпд а ргасіісе гип. СгаяЬіпд аі 90 трЬ оп ап ісу 
Ігаск сап Ье уегу и§1у, ап<11и§е аіЬІеІез оЙеп Гасе зегіоиз іп]игіе5 іГіЬеу соте оГГ іЬе 
з1е<± ТЬе (урея оґ агіійсіаі Іиде Ігаскз изесі іп іЬе Оіутрісз аге Ігетепсіоиз зігисїигез 
іЬаІ етЬосіу а Іоі оГ ІесЬпоІоду. ТЬеге аге Ге\уег іЬап (л\'о сіо/еп агіійсіаі І йде Ігаскз 
іп іЬе \уогкі. Ап ОІутріс Ігаск із агїійсіаііу геГгідегаІесі. ТЬе ЬоЬяІесІ/Іиде соигзе 
изесі іп (Ье 2002 8а1( Ьаке Сіїу Сатез І8 а геіпГогсес! сопсгеїе Ігаск \уііЬ еуарогаїогз 
Ьигіесі іп іЬе сопсгеїе. ТЬе еуарогаїогв сооі іЬе Ігаск Іо 12 сіедгеез Р (-11 С). ТЬе 
Ігаск Ї8 іЬеп зргауесі \уііЬ \уаІег Іо сгеаіе іЬе арргохітаїе 2-іпсЬ зигГасе оГ ісе. А 
Іурісаі 1и§е соигзе із Іезз іЬап 1 ті їе (1.6 к т ) Іопд апсі сігорз аЬоиІ 300 Іо 400 Гееі 
(90-120 т ) іп іЬе соигзе оГ а опе-тіпиіе гип. ТЬе сопйдигаїіоп іпсіисіез 
зІгаі§Ьіа\уауз, ІеЙ апсі гі§Ьі Іигпз, сіо\\пЬі1І5 (апсі зотеї ітез а зЬогі ирЬШ) апсі аі 
Іеазі опе 5-їуре сигуе сотЬіпаїіоп ііке іЬе "ІаЬугіпіЬ" \уЬісЬ сопзізіз оГ (Ьгее ог 
Гоиг сопзесиїіуе Іигпз \уііЬ по 8Ігаі§Ьіа\уауз Ьєі\уєєп іЬет. ТЬе 2002 ОІутріс 1и§е 
Ігаск іп ІЛаЬ із 4,318 ґееі (1,316 теїегз) 1оп§ апсі Ьаз 15 сигуез. ТЬе уегіісаі сігор із 
арргохітаїеіу 400 Гееі (120 т ) . ТЬе 1и§е соигзе Гог іЬе 2006 Тогіпо Сатез із 4,708 
Гееі (1,435 т ) Іопд \уііЬ 19 сигуез апсі а 375-ГооІ (114-т) уегіісаі сігор. КеасЬіп§ 
зреесіз ир (о 90 трЬ (140 крЬ) оп іЬе Ігаск, ]ияІ зіауіпд оп іЬе зіесі \уои1<і Ье а Геаі 
ґог а Ьі§Ь1у ігаіпесі аіЬІеІе. Виї зіісіегз сіогії ^изі Ьауе Іо зіау оп іЬе зіесі - іЬеу аізо 
пеесі Іо таіпіаіп а зігісіїу аегосіупатіс Гогт, \уаІсЬ у/Ьеге іЬеу'ге §оіп§ апсі Ігу Іо 
кеер {Ье зіесі іп (Ье "з\уєєі зрої" іЬаІ т і ї саггу іЬет зтооїЬІу Ье1\уееп іигпз, аіі 
\уЬі1е Гасіпд ир Іо 5 §'з оп рагіісиїагіу зігепиоиз соигзез. АссопЗіпд; Іо Сапасііап 
зіісіег ІеГГ СЬгізІіе іп а СВС іпієгуіє\у, іЬе сопзециепсез оГ §іуіп§ іп Іо іЬе д-Гогсез 
сап Ье ргейу раіпйіі. Рог іЬе ієуєі оГ сіапдег зіісіегз Гасе оп еасЬ гип, іЬе атоипі оГ 
ргоіесііуе §еаг іЬеу \уеаг із яЬосктдІу зрагзе. 

(Огі£іпа1сіІ/гот Ьи$е - ШкіреШа, іНе /гее епсусІораеМа) 

2. Аге іЬе зепіепсез ігие ог Таїзе? Соггесі апу Їаї їе зепіепсез. 
1. ТЬеге аге іЬгее Іурез оГ 1и§е Ігаскз. 
2. 5рее<і оп ап агіійсіаі Ігаск сап геасЬ 140 крЬ. 
3. Апуопе сап таке а паїигаї 1и§е Ігаск. 
4. Ап ОІутріс Ігаск із паїигаїїу геГгі§егаІесі. 
5. ТЬе Іурез оГ агіійсіаі 1и§е Ігаскз изесі іп іЬе ОІутрісз аге Ігетепсіоиз 
зігисіигез іЬаІ етЬосіу а Іоі оГ ІесЬпо1о§у. 

3. Р ІУІСІЄ іЬе Іехі іпіо рагадгарЬз. С І У Є Неасііпдз іо і Ь е т . 

4. №огк іп раігз. Азк апсі апзшег уоиг ошп циезііопз оп іНе іехі. 

5. Тіііе іНе іехі апсі шгііе ап аЬзігасі ої іі. 
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ТехіС 
1. Реас) іНе Іехі. Тгапзіаіе її іп а шгіКеп Іогт . 

ТНе Расе 
ТЬе Оіушріс 1и§е сошреііііоп Ьаз іЬгее сііуізіопз: Меп'з зіп^іез, \уотепз 

зіп§1ез апсі §еп(іег-пеи1га1 сІоиЬІез. 5іпсе а Ьі^Ьег \\геі§Ьі із асіуапіа^еоиз іп 
1и§е, сІоиЬІез Іеатз аге Іурісаііу аіі таїе. Мозі іпіегпаїіопаї гасез Ьезісіез іЬе 
Оіутрісз Ьауе зіпріє зіісіегз с1оіп§ ілуо гипз еасЬ. ВоіЬ і і тез аге аскіесі, апсі 
іЬе шіппег Ьаз іЬе Іошезі сотЬіпесі І іте . Іп іЬе Оіушрісз, зіп§1ез 1и§е 
сотреіі і іоп сопзізіз оґ ґоиг гипз іпзіеасі оґ Ішо (сіоиЬІез зШІ регґогт опіу Ішо 
гипз), аіі оґ \уЬісЬ соипі Іошагсі іЬе Йпаї і і те . Іп іЬіз луау, іЬе Оіушрісз ігіез 
Іо шеідЬі сопзізіепсу аз а т а р г ґасіог іп а \уіп. 

5іпсе еуегу 1и§е Ігаск із сіійегепі ґгот еуегу оіЬег 1и§е Ігаск, іЬеге аге по 
Ьіапкеї Могісі ог Оіушріс гесогсіз іп 1и§е. ТЬеге аге опіу ігаск гесогсіз. Иаііап 
зіісіег Аггпіп 2о§§е1ег ЬоИз іЬе \Уог1сі Ігаск гесогсі ґог іЬе 2006 Тогіпо Сатез 
соигзе: 1:44.586 ґог Ішо гипз, ог ап ауега§е І і т е оґ 52.293 зесопсіз рег гип. 

Аі іЬе зіагі оґ іЬе 1и§е соигзе, іЬеге аге і\уо Ьапсіїез, опе оп еасЬ зісіе оґ іЬе 
Ігаск. ТЬе зіісіег £гаЬз іЬезе Ьапсіїез апсі госкз Ьаск апсі ґогіЬ Іо ЬиіИ 
т о т е п і и т ґог іЬе зіагі. То Ьедіп ґЬе гасе, іЬе зіісіег ргореіз Ьітзеїґ опіо іЬе 
соигзе апсі іттесііаіеіу изез Ьіз Ьапсіз (іп іЬе зрікесі §1оуєз) Іо расісіїе іЬгои§Ь 
іЬе Йгзі 10 ґееі ог зо оґ Л е ґгаск. ТЬіз Ьеірз Ь і т §аіп з о т е зреесі Ьеґоге 1уіп§ 
с1о\уп оп ґЬе зіесі. 

АрргоасЬіп§ іЬе зіагі оґ іЬе с1о\упЬі11, (Ье зіісіег Ііез с1о\уп оп іЬе зіесі іп а 
ргопе розіііоп. ТЬіз із Ьіз Ьосіу розіґіоп ґог іЬе гетаіпсіег оґ іЬе гип. Ргот 
іЬіз ргопе розіїіоп, шііЬ Ьіз Ьеасі ІіЙесі опіу епои§Ь Іо Ьауе зоте ісіеа \уЬеге 
Ье'з §оіп§, іЬе зіісіег пауі§а!ез іЬе Ішізіз, Іигпз апсі зІгаі§Ьіашауз \уііЬ Ьіз Ьосіу 
зітиііапеоизіу Іі§Ьі апсі геїахеі ТЬіз із поі ап еазу зіаіе Іо асЬіеуе - - іЬе Ьосіу 
тиз і Ье зіій епоидЬ Іо т ах і т і г е ассеїегаїіоп (апу шоЬЬ1іп§ ог Іоозепезз 
шоиИ іпсгеазе ґгісііоп Ьеїлуееп {Ье зіесі апсі іЬе Ігаск) апсі уеі геїахесі епои§Ь 
Іо аЬзогЬ іЬе іпіепзе ґогсез асііпд оп іЬе зіісіег іЬгои§ЬоиІ іЬе гип. Зіпсе 
зІеегіп§ іпсгеазез ґгісґіоп, іЬе зіісіег зґеегз аз ІіШе аз роззіЬІе, опіу ргеззіп§ оп 
іЬе Ьошз шЬеп песеззагу. Мозі оґ ґЬе І іте , сопігої із а таї їег оґ Ьеіп§ опе 
шііЬ іЬе зіесі апсі ІеМіпд §гауііу (іо ііз ґЬіп§. 

Іґа зіісіег сгоззез іЬе йпізЬ Ііпе \уііЬоиІ Ьіз зіесі, іЬе гип із іЬгошп оиі, шЬісЬ 
теапз аиіотаїіс сіі5^иа1ійса^іоп зіпсе аіі оґ іЬе гип І ітез соипі Іо\уагсі іЬе 
Йпаї зсоге. Ношєуєг, іЬе зіісіег сап сгозз іЬе ЙпізЬ Ііпе саггуіп§ Ьіз зіесі, апсі 
іЬе гип соипіз. 

Т і т і п £ 
Оіутріс 1и§е із Іітесі Іо іЬе іЬоизапсіїЬ оґ а зесопсі - ґог сотрагізоп, іЬе 

Ьііпк оґ ап еуе Іакез 12 іЬоизапсІїЬз оґ а зесопсі. 
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Ьи§е із Іітесі изіп§ рЬоІоеІесІгіс зепзогз аі іЬе зіагі апсі йпізЬ. ТЬе зеїир 
Ьаз а 1і§Ьі Ігапзтіїїег/гесеіуег раіг аі еасЬ епсі оґ іЬе гип. ТЬе Ігапзтіїїег із оп 
опе зісіе оґ іЬе Ігаск, апсі іЬе гесеіуег із оп іЬе оіЬег. Аі іЬе зіагі, (Ье зіісіег 
Ігі§§егз іЬе Іітег шЬеп Ье сгоззез іЬе Ііпе Ьесаизе Ье Ьіоскз іЬе 1і§Ьі Ьеат. Аі 
іЬе ЙпізЬ Ііпе, Ье зіорз іЬе І ітег іЬе зате \уау. 

Аі іЬе 1998 Иа§апо Сатез, іЬе І і те сііЯегепсе Ьеішееп іЬе шотегіз §оИ 
апсі іЬе шотеп'з зііуєг шаз Ішо-іЬоизапсіїЬз оґ а зесопсі, іЬе зтаїїезі таг§іп 
іп 1и§е Ьізіогу. ТЬіз тіпізсиіе сііЯегепсе Ьеішееп Йгзі апсі зесопсі ріасе сігеш а 
§геаІ сіеаі оґ сопігоуегзу, апсі епдіпеегз шеге саііесі іп Іо саісиїаіе іЬе зузіет'з 
таг^іп оґ еггог. ТЬеу ґоипсі іі іо Ье арргохітаїеіу Ішо-іЬоизапсіїЬз оґ а зесопсі. 
ТЬіз 1гі§§егес1 а Ьі§Ь-ІесЬ асісііііоп Іо (Ье І іт іп§ зеїир. 5іпсе іЬе 1998 Сатез, 
1и§е 1ітіп§ зузіетз Ьауе Ьееп саІіЬгаІесі Ьеґоге еасЬ гасе изіп§ а СР5 заіеііііе 
шііЬ ап аіотіс сіоск іЬаі'з ассигаїе Іо іЬе 10-10 зесопсіз (еуегу СР8 заіеііііе 
Ьаз ап аіотіс сіоск Ьиііі іп -- зее Нош СР5 Кесеіуегз Шогк). ТЬе саІіЬгаїіоп 
ргосезз із Ьазісаііу аЬоиІ зупсЬгопі2Іп§ іЬе Іітегз оп іЬе 1и§е соигзе шііЬ іЬе 
аіотіс сіоск оп іЬе заіеііііе. ШііЬ а тосіійесі СР5 гесеіуег Ьиііі іпіо іЬе І іт іп§ 
зузіет, іЬе заіеііііе сап 1гі§§ег іЬе зіагі І ітег апсі іЬеп 1гі§§ег іЬе зіор І ітег 
аЙег а сегіаіп іпіегуаі. Іґ іЬе І і те поіесі Ьу іЬе заіеііііе апсі іЬе І і т е поіесі Ьу 
іЬе §гоипсі зузіет таїсЬез Іо аі Іеазі іЬе зесопсі іЬоизапсіїЬ оґ а зесопсі, іЬе 
І іт іп§ зузіет із геасіу ґог а гасе. 

Сотріеііпд а 1и§е гип із ап ехЬі1агаІіп§ апсі рЬузісаІІу сіетапсііпд іазк. 
Ьеі'з Іаке а Іоок аі іЬе рЬузісз іпуоіуєсі іп такіпд іі ґгот іЬе зіагі іо іЬе ЙпізЬ. 

(ОгідіпаїесІ (гот іидє - Шікіресііа, (Ье (гее епсусіораейіа) 

2. Сотріїе а УосаЬиІагу оґ Іиде Іегтз. 

3. Маке ир ргезепіаііоп оґ Іиде, 
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Кеадег 

Шіпіег Оіутрісз 2010: Іиде сошреШог 
№к1аг КитагіїазЬуіІі кіііей іп Ігаіпіпд ассісіепі 

ТЬе Уапсоиуег \УіпІег Оіутрісз у/е ге ріипдесі іпіо сіагкпезз Іазі підЬі Гоїіотпд 
іЬе сіеаіЬ оґ а Сеогдіап Іиде сотреіііог опіу Ьоигз ЬеГоге іЬе орепіпд сегетопу. 

ЮС ргезісіепі Іасциея Ко§§е, \уеагіп§ а Ьіаск Ііе, шіресі а\\гау Іеагз \уЬеп Ье 
Ьаіііпдіу аппоипсесі іЬе сІеаіЬ оГ 21-уеаг-оИ КІосіаг КитагіїазЬуіІі, у/Ьо сгазЬесі аі 
зреесіз оГтоге іЬап 90шрЬ оп опе оГ (Ье тоз і сіапдегоиз зесііопз оГіЬе Іиде гип іЬаІ 
Ьаз ргеуіоизіу Ьееп сгіїісіяесі Гог ііз ехігете сіезідп. 

Ьаіе оп Ргісіау підЬі іЬе Сеогдіа Іеат \уаз сопзісіегіпд \\гЬеіЬег Іо \уііЬс1галу Ггот 
іЬе \УіпІег Оіутрісз аз а тагк оГ гезресі Гог іЬеіг соїіеадие. 

"І а т зоггу, іі із сШсиІІ Іо гетаіп сотрозесі, іі із а уегу засі сіау, іЬе Оіутрісз із іп тоитіпд 
Гог а уоип§ аіЬІеІе \\ію Ьаз іозі Ьіз ІіГе ригзиіпд Ьіз раззіоп, І Ьауе по \уокі5 Іо зау \уЬаІ лує 
Гееі," Кодде заісі "Оиг Йгзі іЬоидЬй аге \уііЬ іЬе Гатіїу, йіепсіз апсі соїіеадиез оГ іЬе аЛІеІе." 

ТЬе Шогісі Іліде Ресіегаїіоп \уаз сопсіисііпд ап іттесііаіе іпуезіідаїіоп сепіегіпд 
оп іЬе заГеїу оГ іЬе соигзе, Ьиі іЬе доуегптепі аиіЬогіїіез \уеге аізо ехресіесі Іо зіер 
іп ууііЬ іЬеіг о\уп іпциігу. 

Соипігіез Ьауе ргеуіоизіу сотріаіпесі аЬоиІ іЬе Іаск оГ Ігаіпіпд оп іЬе соигзе аз 
Сапасіа Іітіїесі ассезз Іо іі зо іЬаІ іЬеіг сотреіііогз угоикі Ьауе а Ьоте Іо\уп асіуапіаде. 

Уапсоиуег огдапізіпд сотті ї їее сЬіеГ ехесиїіуе |оЬп Ригіопд \уаз аізо етоііопаї 
аз Ье ехріаіпесі Ьо\у Ье луаз ЬеагіЬгокеп: "Иосіаг КитагіІазЬуШ сате Іо Сапасіа \уііЬ 
іЬе Ьорез апсі сігеатз іЬаІ іЬіз \тои1с1 Ье а тадпійсепі оссазіоп іп Ьіз ІіГе. І Ьауе Ьееп 
ІоИ Ье \уаз ап іпсгесііЬІу зрігіїесі уоипд регзоп апсі Ье сате Ьеге Іо Гееі у/ЬаІ іі здаз 
Ііке Іо саіі ЬітзеІГ ап Оіутріап." 

ТЬе сгазЬ Ьаррепесі оп сигуе 16, кпот і аз ТЬипсіегЬігсІ, мгЬеге зіісіегз ехрегіепсе 
а С-Гогсе оГ5Уг — тоге іЬап а Рогтиіа Опе сігіуєг. КитагіїазЬуіІі сате ир Іоо ЬідЬ, 
Ьапдесі сіоу/п іпіо іЬе іпзісіе «аіі апсі у/аз іЬеп Йіскесі іпіо а теїаі Ьеат ЬоИіпд ир 
іЬе гооГ. Не Ьасі аізо сгазЬесі іп а зітіїаг зрої сіигіпд іЬе Йгзі Ігаіпіпд гип оп ТЬигзсіау, 
аіопд \уііЬ а ЬапсІГиІ оГоіЬег аіЬІеІез. 

ІозерЬ Репсії, іЬе ргезісіепі оГ іЬе У/огИ Ьиде Ресіегаїіоп, заісі: "ТЬе Ігаск із Іоо 
Газі. У/е Ьасі ріаппесі іі Іо Ье а т а х і т и т оГ 137 ктЬ (85трЬ) Ьиі іі із аЬоиІ 20ктЬ 
Газіег. \Уе іЬіпк іЬіз із а ріаппіпд тізіаке." 

Тгаіпіпд удаз іттесііаіеіу сапоеііесі апсі іЬе орепіпд Іиде єуєпі Гог Іаіег оп Заіигсіау із іп сіоиЬі. 
КитагіІазЬуіІі'з сіеаіЬ сате зЬогІІу аЙег 1\\го-1іте ОІутріс доИ тесіаіізі Агт іп 

2оед11ег, оГИаІу, сгазЬесі ЬідЬег ир оп іЬе соигзе. Не зіісі Гог 200 теїгез Ьиі \уаз ипЬигІ. 
Аизігаїіап шотепз Іиде сотреіііог НаппаЬ СатрЬеІІ-Редд заісі Ішо сіауз адо іЬаІ 

іЬе Іидегз угеге Ьеіпд Ігеаіесі аз сгазЬ Іезі сїиттіез сіоу/п а сіапдегоиз соигзе. 
Атегісап зіісіег Топу ВепзЬооГ заісі іЬе рЬузісз оГ іЬе сигуез теапі іЬеге \уаз 

уігіиаііу по тагдіп Гог еггог. 
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Ілі§е Ресіегаїіоп 5ауз Оіушріс Тгаск N01 Іо Віате ґог І)еаіЬ 

Тлуо топіЬз айег а Сеогдіап 1и§е аіЬІеІе сііесі іп а сгазЬ оп іЬе Оіутріс Ігаск 
Ьеґоге іЬе Уапсоиуег Сатез, іЬе зрогі'з іпіегпаїіопаї £ОУегпіп§ Ьосіу Ьаз ирЬеИ ііз 
аззегііоп іЬаІ Ігаск сіезідп \уаз поі аі ґаиіі іп іЬе гасег'з сІеаіЬ. 

Іп ііз апаїузіз оґ іЬе сгазЬ, геїеазесі Мопсіау, іі аИгіЬиІес! іЬе ассісіепі Іо §гауіІаІіопа1 
ґогсез іЬаІ оуегсате іЬе аіЬІеІе, №>сІаг КитагіїазЬуіІі, апсі заісі іЬе сіеаіЬ \уаз саизесі 
Ьу "а сотріех зегіез оґ іпіеггеїаіесі єуєпіз." 

КитагіїазЬуіІі, ґгот іЬе КериЬІіс оґ Сеог§іа, шаз кіііесі РеЬ. 12 шЬіІе Ігуіпд Іо 
тапеиуег іЬгои§Ь іЬе Йпаї сигуе оґ іЬе сопігоуегзіаі ЛЛАЬікіїег 51Иіп§ Сепіге Ігаск 
сіигіпу а Ігаіпіпц гип. Не шаз ргореііесі ґгот іЬе соигзе \уЬі1е Ігауеііпд аі ап езіітаїесі 
90 тіїез рег Ьоиг. 5реес1з аі іЬе Ігаск, сіезі̂ песі Ьу Ш о Сиг§е1 оґ Сегтапу, шеге 
зиррозесі Іо реак аі аЬоиІ 85 т.р.Ь. 

Іп іЬе герогі геїеазесі Мопсіау, іЬе 1и§е ґесіегаїіоп, ог Р.І.Ь., заісі іі шоиИ поі запсііоп 
іЬе з1ісііп§ ігаск ґог іЬе 2014 Оіутрісз іп ЗосЬі, Киззіа, іґ зреесіз ехсеесіесі 84 т.р.Ь. 

ТЬе \\Тііз11ег 81Иіп§ Сепіге Ігаск гєсєіуєсі тисЬ аііепііоп §оіп§ іпіо іЬе Сатез 
Ьесаизе оґ ііз Ьі§Ь зреесіз, ґгециепсу оґ сгазЬез апсі шогсіз оґ саиііоп ґгот уеіегап 
ЬоЬзІесі, зкеїеіоп апсі 1и§е аіЬІеІез. 

ТЬе ґесіегаїіоп геїеазесі ііз Йгзі герогі, шЬісЬ \уаз Ьеауііу сгіїісігесі, опіу 10 Ьоигз аґіег 
КитагіІазЬуіІі'з сіеаіЬ. Іп іЬаІ аззеззтепі, іі аІІгіЬиІесі іЬе сгазЬ Іо сігіуєг еггог апсі \\гоІе 
іЬаІ "іЬеге \уаз по іпсіісаііоп іЬаІ іЬе ассісіепі \уаз саизесі Ьу сіейсіепсіез іп іЬе Ігаск." 

Мопсіау'з апаїузіз, ап ехрапзіоп оґ іЬе огі§іпа1 герогі, \уаз гес]иез(а! Ьу іЬе Іпіегпаїіопаї 
Оіутріс Соттії їее апсі отіНеп Ьу іЬе ґесіегайопз зесгеїагу §епега1, 5уєіп Котзіасі, апсі ііз 
уісе ргезИепІ, Сіаіге Беї №§го. її зіаіесі іЬаІ КитагіїазЬуіІі Ьип§ оп Іо іЬе ехії оґ Сигуе 15 
ґог Іоо 1оп§, саизіп§ Ьіт Іо Ье Іаіе епІегіп§ іЬе пехі сигуе. Іпзіеасі оґаіклуіп^ іЬе зіесі Іо §о 
Ьі§Ь іпіо іЬе сигуе, КитагіїазЬуіІі ЬеИ іЬе зіесі скгті, іЬеу \угоІе. Аі іЬаІ роіпі, іЬе герогі 
заісі, Ьіз Ьеасі апсі Ьосіу §ауе іпіо іЬе С-ґогсе ргеззигез Ье іпсиггесі Не Іозі сопіші оґіЬе зіесі 
аз іі зЬої ижагсі іЬе гооґ оґ іЬе сигуе апсі, іпзіеасі оґЬіИіп§ іЬе гооґ, Ьіз гі§Ьі Ьапсі сате 
опіо іЬе ісе. ТЬе ргеззиге саизесі Ьіз гі§Ьі зЬоиІсіег іо зіеег (Ье зіесі ипсопІгоІІаЬІу. 

"ВоіЬ асііопз Іііегаїїу зєгуєсі Іо ріуоі іі іп а зітіїаг \уау а зЬагр Іигп із тасіе шЬеп 
а ЬапсіЬгаке із аррііесі Іо а саг аі а Ьі§Ь гаїе оґ зреесі," іЬе герогі зіаіесі. 

КитагіїазЬуіІі Ьіі іЬе Ігаск'з \уа11 аі ап осИ ап§1е, саизіп§ іЬе зіесі Іо сотргезз 
іпзіеасі оґЬгеакіп§. ТЬе зіесі зєгуєсі аз а саіариіі, іЬе герогі заісі, е)ес1іп§ КитагіїазЬуіІі 
ґгот іЬе Ігаск апсі іпіо а теїаі розі. 

"ТЬаІ шаз 8отеіЬіп§ ше Ьауе поі зееп Ьеґоге," Котзіасі заісі іп а ІеІерЬопе 
іпіегуіеш Мопсіау. "її \уаз геаііу ап атаї^атаїіоп ейесі." 

ТЬе герогі зіаіесі іЬаІ оґйсіаіз пеесіесі Іо кеер (Ье \уа!1 Ьі§Ь епои^Ь іп ап аИетрІ Іо кеер 
аіЬІеІез іпзИе іЬе Ігаск, Ьиі Іош епои§Ь Іо аііош етегдепсу ассезз іп сазе оґ ап ассісіепі. 

"ШііЬ іЬе ипкпо\уп апсі ипргесіісІаЬІе сіупатісз оґ іЬіз сгазЬ, іЬе саісиїаііоп апсі 
сопзігисііоп оґ іЬе шаііз іп іЬаІ зесііоп оґ іЬе Ігаск сіісі поі зєгує Іо ргеуепі іЬаІ 
Іга§есіу ґгот Ьаррепіп§," іЬе герогі заісі. 
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Еуєпіз 

ТЬеге аге Гоиг 1и§е «ІІБСірІіпез: теп'8 зіп§1е8, тепз сіоиЬІез, \уотеп'з зіп§1е8, 
Іеат геїау (ОІутріс сіізсірііпе 8ІагІіп§ іп 2014) 

ТЬезе аге ГйгіЬег Ьгокеп іпіо зеуегаї а§е сіаззез \уЬісЬ іпсіисіе поуісє (адез 
7-10), уоиіЬ (а§ез 11-14), щпіог (а§ез 15-20), апсі цепегаї (ацез 21 апсі оИег). 
[11] ОИег сотреШогз тау еп^оу іЬе зрогі іп тазіегз (а§е 30-50), апсі зепіог 
тазіегз (а§е 51+) сіаззез. Іп а Іеат геїау сотреііііоп опе тап, опе \тотап апсі 
а сіоиЬІез раіг Гогт а Іеат. А ІоисЬрасІ аі іЬе Ьо і іот оГ іЬе гип із ІоисЬесі Ьу а 
сотреіііог зі§па1іп§ а І еатта їе аі іЬе Іор оґ іЬе гип Іо зіагі. 

Киїез апсі ргосесіигез Гог гасез аге уегу ргесізе. Ргіог Іо а гасе іЬе аіЬІеІе тизі 
Ье \уеі§Ье<± ТЬіз із Іо сіеіегтіпе іГ іЬе аіЬІеІе із епііііесі Іо саггу ехіга тлгеі̂ Ьі оп 
іЬеіг Ьосіу луЬііє з1ісііп§. Меп т а у изе асісііііопаї \уеі§Ьі атоипІіп§ Іо 75% оГ іЬе 
сііГГегепсе Ье1\уееп Ьосіу \уєі§Ьі апсі а Ьазе \уєі§Ьі оГ 90 к§. Шотеп тау изе 
асМіІіопаІ шеідЬі атоипІіп§ Іо 50% оГ іЬе сШГегепсе ЬеІ\уееп Ьосіу \уєі§Ьі апсі 
а Ьазе \уєі§Ьі оГ 70 к§. ВоиЬІез аіЬІеІез тау изе асісііііопаї \уеі§Ьі атоипііпд Іо 
50% оГ іЬе сііГГегепсе Ьеїлтееп Ьосіу \уєі§Ьі апсі а Ьазе \уєі§Ьі оГ90 к§. Асісііііопаї 
\уєі§Ьі із поі а11о\уесі іГ іЬе Ьосіу \уєі§Ьі оГ іЬе Ггопі регзоп апсі Ьаск регзоп 
ІоцеїЬег ехсеесіз 180 к§. ІГ опе оГ іЬе рагіпегз луєі§Ьз тоге іЬап 90 к§, іЬе \уеідЬі 
ехсеесііпц іЬе 90 к§ тагк із асісіесі Іо іЬе 1і§Ьіег рагіпег. ІГ іЬеге зЬоиІсі зіііі Ье а 
сііГГегепсе Ьеїлуееп іЬе рагіпег'з шеі^Ьі апсі іЬе 90 к§ тагк, іЬе сіійегепсе сап Ье 
сотрепзаіесі ассогсііпц Іо ап оґйсіаі \уєі§Ьі ІаЬІе. А сіга\\гіп§ із ЬеИ Іо сіеіегтіпе 
зіагі огсіег Гог іЬе гасе. АіЬІеІез аге аззідпесі а питЬег \уЬісЬ із сіізріауесі оп а 
ЬіЬ. Бигіп§ та]ОГ паїіопаї апсі іпіегпаїіопаї еуепіз, Меп'з зіп§1ез сопзізіз оГ 
Гоиг гипз. \¥отеп'з зіп§1ез апсі сіоиЬІез сотреііііопз сопзізі оГ Ішо гипз. ТЬе 
ситиіаііуе І і т е оГ аіі гипз із изесі Іо сіеіегтіпе ЙпізЬ огсіег. Іп аіі іЬгее єуєпіз, 
іЬе зіагі огсіег аГіег іЬе Йгзі гип із сіеіегтіпесі Ьу іЬе оиісоте оГ іЬе ргеуіоиз 
гип, упіЬ іЬе Іазі-ріасе зіісіег з1кііп£ Йгзі, іЬе пехі-іо-іазі ріасе зіісіег з1іс1іп§ 
зесопсі, апсі зо ГогіЬ, здіїЬ іЬе Іеасіег оГ іЬе ргеуіоиз гип з1ісііп§ Іазі. Веішееп 
гипз аіЬІеІез аге гапсіотіу зеїесіесі Гог асісііііопаї \\'еі§Ь( сЬескз. ВеГоге еасЬ гип 
іЬе аіЬІеІе апсі Ьіз ог Ьег зіесі аге \уеі§Ьес! аі (Ье зіагі гатр. ТЬе Іетрегаїиге оГ 
іЬе зіесі'з зіееі Ьіасіез із сЬескесі апсі тау поі Ье тоге іЬап 5°С аЬоуе іЬаІ оГ а 
ргеуіоизіу езІаЬІізЬесІ сопігої Іетрегаїиге. Опсе ап аіЬІеІе із оп іЬеіг зіесі іЬеу 
аге аисІіЬІу поіійесі іЬаІ іЬе Ігаск із сіеаг. Аі іЬіз роіпі а Іопе зоипсіз апсі іЬе 
аіЬІеІе Ьаз іЬігІу зесопсіз Іо Ьедіп іЬеіг гип. А гип Ьесотез оГйсіаІ \уЬеп ап 
аіЬІеІе апсі іЬеіг зіесі, іп сопіасі \уііЬ опе апоіЬег, сгоззез іЬе йпізЬ Ііпе. Іґап 
аіЬІеІе апсі зіесі аге поі \уііЬіп сопіасі оГ опе апоіЬег іЬе аіЬІеІе із сіі8^иа1ійесі 
Ггот ГигіЬег сотреііііоп. Візциаіійсаііопз тау аізо Іаке ріасе Гог апу уіоіаііоп 
оГ гиіез апсі гедиіаііопз. Сегіаіп с1і8^иа1ійса і̂оп8 тау Ье арреаіесі. 

(ОгІ£ІпаІе(1 {гот Мкіресііа, Іке {гсе епсусіоресііа) 
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І ,и§е §ОУЄГПІП8 Ьосіу 

ТЬе зрогі оГ 1и§е із §оуегпес1 Ьу іЬе РІЬ, Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаї сіє Ьи§е (іе 
Соигзе. ТЬе РІЬ із Іосаіесі іп ВегсЬіез§а<іеп, Сегтапу апсі іпсіисіез 53 шешЬег 
паїіопз. II із Ігасііііопаїїу сіотіпаїесі Ьу Сегтап гергезепіаііуез, Ьошєуєг. 

ТЬе ґоііошіпд регзопз Ьауе Ьееп ргезісіепі оґ іЬе РІЬ: 
1. Вегі ІзаІіІзсЬ (8ерІешЬег 14,1911 -РеЬгиагу8,1994)\уазап Аизігіап есіисаіог 

шЬо Іаіег Ьесате іЬе Йгзі ргезісіепі оґіЬе Іпіегпаїіопаї Ьиде Ресіегаїіоп (РІЬ), зегуіпд 
ґгот ііз 1957 езІаЬІізЬтепІ ипііі Ьіз 1994 сіеаіЬ. 

Есіисаііоп сагеег. Вогп іп РйгзІепґеИ, ІзаІіІзсЬ Ьесате а зресіаі есіисаііоп 
ІеасЬег іп КоИептапп. Не Іаіег Ьесате сЬаіг ґог аіі зресіаі есіисаііоп зсЬооїз іп Ьіз 
паїіуе Аизігіа. ІзаІіІзсЬ луоиИ изе Ьіз зкіїїз аз ап есіисаіог Іо Ьгіп§ ІеасІегзЬір іпіо 
іЬе дго\уіЬ оґіиде аз ап Іпіегпаїіопаї Оіутріс Сотт ійее (ІОС)-гесо§пі2есІ зрогі. 

1.и§е сагеег. А іоуєг оГ\уіпієг зрогіз, ІзаІіІзсЬ сіейпесі іЬе ргетізез оПиде \уЬеп іі 
шаз рагі оґ іЬе "Зесііоп сіє Іліде" \уііЬіп іЬе Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаіе сіє ВоЬз1еі§Ь еі 
сіє ТоЬо§§апіп§ (РІВТ - Іпіегпаїіопаї ВоЬзІеідЬ апсі ТоЬо§§апіп§ Ресіегаїіоп) айег 
\УогИ Шаг II. ІзІаІізсЬ \тоиИ зєгує аз зесііоп ргезісіепі іп іЬе РІВТ Ґгот 1948 Іо 1956. 
Ву 1952, Ье Ьесате сЬаіг оґіЬе Аизігіап Ьи§е Ресіегаїіоп, а розіїіоп Ье аізо ЬеИ ипііі 
Ьіз 1994 сІеаіЬ. ІзаІіІзсЬ'з ІеасІегзЬір луоиИ Іеасі Іо іЬе РІЬ (Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаїе 
сіє Ьи§е сіє Соигзе) Ьеіп§ сгеаіесі іп 1957 ґо11о\уіп§ ііз зрііі ґгот іЬе РІВТ іп 1957. 
Ілі§е геріасесі зкеїеіоп аз а Шіпіег Оіутріс сіізсірііпе іп 1954 (Зкеїеіоп \уоиИ геїигп 
ґог іЬе 2002 Шіпіег Оіутрісз іп 5а1і Ьаке Сіїу) апсі Ье арргоуесі Іог іпсіизіоп аі іЬе 
1964 \¥іп1ег Оіутрісз іп ІппзЬгиск. Ьи§е \уаз іпіііаііу арргоуесі Гог іпсіизіоп аі іЬе 
1960 Міпіег Оіутрісз іп Зяиаш Уаііеу, Ьиі шаз розіропесі ипііі 1964 Ьесаизе оґ іЬе 
Атегісап Ілі§е Ресіегаїіопз Іаск оґ Оіутріс ехрегіепсе аз шеіі аз іЬе 1960 Сатез 
ог^апіхегз' ип\УІІ1іп§пезз Іо сопзігисі а ЬоЬзІеідЬ Ігаск. Иаіигаї Ігаск Іиде \уогИ 
сЬатріопзЬірз шоиИ Ье асИесІ іп 1979. Не зєгуєсі ипііі Ьіз зисИеп сіеаіЬ оп РеЬгиагу 
8,1994. Изеґ Репсії оґ Сегтапу зиссеесіесі ІзІаІізсЬ аз ргезісіепі Іаіег іЬаІ уеаг. 

2. Іозеґ Репсії ( Ьот 6 ОсІоЬег 1947) із іЬе сиггепі ргезісіепі оґ іЬе Ресіегаїіоп 
Іпіегпаїіопаїе сіє Ідд§е (іе Соигзе (РІЬ). Не \уаз а Шезі Сегтап-Сегтап Іидег \уЬо 
сотреіесі ґгот іЬе т И 1960з Іо іЬе тісі 1970з. Сотреііпц іп Ішо ХУіпІег Оіутрісз, 
Ье \уоп іЬе зііуєг тесіаі іп іЬе тепз зіпдіез єуєпі аі ІппзЬгиск іп 1976. 

Репсії аізо \уоп ілуо §о1сі тесіаіз іп іЬе тепз зіпдіез єуєпі аі іЬе РІЬ \УогИ 1лі§е 
СЬатріопзЬірз, еатіп§ іЬет іп 1970 апсі 1974. АсИііїопаІІу, Ье \уоп а зііуєг тесіа] іп іЬе 
тепз зіп і̂ез єуєпі аі іЬе 1973 РІЬ Еигореап Еи§е СЬатріопзЬірз іп Копідззее, \Уез( 
Сегтапу. Аіїег Ьіз гейгетепі б о т сотреййуе 1и§е, Репсії §оІ асйуе іп іЬе Іпіегпайопаї 1 
Ресіегайоп (РІЬ), Ьеіп§ патесі Уісе-РгезИепІ Зрогі ґог Агййсіаі Тгаск іп 1985, а розіїіоп Ье 
зіауесі аі ипйі іЬе сІеаіЬ оґ РПі Йгзі ргезісіепі Вегі ІзайІзсЬ іп РеЬгиагу 1994. Репсії \уаз 
арроіпіесі асйп§ ргезісіепі оґіЬе РІЬ аз а гезиіі, (Ьеп еіесіесі М ргезісіепі іп |ипе оґіЬаІ уеаг. 

Репсії'з зізіег, Апсігеа, \\юп іЬе зііуєг тєсіаі іп іЬе \уотеп'з зіпдіез єуєпі аі іЬе 1978 
РІЬ МогИ Ьи§е СЬатріопзЬірз іп Ітзі, Аизігіа. 

Оп Репсіїз 61 зі ЬігіЬсІау іп МипісЬ, Ье гєсєіуєсі іЬе Випсіезуегсііепзікгеиг УегсііепзІкгеи7. 
ат Вапсіе (Сгозз оґ іЬе Огсієг оґ Мегії оґ іЬе Ресіегаї КериЬІіс оґ Сегтапу) ґог Ьіз * 
сопігіЬиІіопз Іошагсі зосіеіу, таіпіу іп Іиде. (ОгІ£ІпаІе(і/гот У/ікіресіїа, іке/гее епсусіоресііа) 
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іиде СІовзагу 
ВіЬ - ап агіісіе оґс1оіЬіп§ \уЬеге іЬе сотреіііог'з питЬег із ргіпіесі. 
Вооііе - іп Іліде іЬезе аге зЬоез іЬаІ аге \уогп Ьу іЬе сотреіііогз апсі іЬеу а 
зресійсаііу сіезі^песі Іо Ье аз аегосіупатіс аз роззіЬІе. 
ВгісІ£е - іЬезе аге зиррогі 1е§з оґ іЬе зіесі іЬаІ аІІасЬ іЬе зеаі Іо іЬе сийп. 
Вгій%е Во/1 - іЬезе аге іЬе Ьоііз іЬаІ §о (ЬгоицЬ іЬе Ьохез Іо ґазіеп іЬе сийп Іо 
іЬе Ьгісі§ез. 
Сіеаг - іЬаІ рагі оґ іЬе Ігаск \уЬеге іЬе сотреіііог Ьедіпз Ьіз ог Ьег гип. 
Сотреіііогв - сотреіііогз тизі Ье ашаїеигз апсі поі ргоґеззіопаї апсі Ье а 
т е т Ь е г оґ ап аззосіаііоп іЬаІ із аїйііаіесі Іо іЬе РІЬ (Ресіегаїіоп Іпіегпаїіопаїе 
сіє Ьи§е). 
Сопігої 8іееІ - Ьіз із а ріесе оґ зіееі іЬаІ із тоипіесі зоте\уЬеге оп іЬе Ігаск іЬаІ 
теазиге іЬе сопігої Іетрегаїиге оґ еасЬ зіесі. 
Сопігої Тетрегаіиге - а геґегепсе Іетрегаїиге іЬаІ із изесі аз а сотрагізоп 
адаіпзі іЬе Іетрегаїиге оґ еасЬ іпсііуісіиаі зіесі. 
Соигзе - соигзез аге тасіе ир оґІеЙ апсі гі§Ьі Ьапсі Іигпз аз \уе11 аз Ьаігріп апсі 5 
зесііопз. ТЬе теп'з зіп§1ез соигзе зЬоиІсі Ье Ье1\уееп 1093-1366 уагсіз (1000-
1250 теїегз) апсі 874-1148 уагсіз (800-1050 теїегз ґог \Уотеп'з зіпціез, теп'з 
сіоиЬІез апсі рпіогз. Соигзез аге тасіе оґсетепі апсі аге агіійсіаііу геґгі§егаІесі. 
Сгапк - Іо изе рагіісиїагіу Ьагсі ргеззиге Іо зіеег а зіесі. 
Сгавк - Іо Ьауе ап ассісіепі апсі поі Ье аЬІе Іо ЙпізЬ іЬе гасе. 
Е)гєвв - сотреіііогз \уеаг аегосіупатіс Ьосіу ог зреесі зиііз апсі Ьооїіез. Неїтеїз 
тиз і аізо Ье \уогп. 
БГІУЄ - Іо зіеег іЬе зіесі. 
Оіатопсі Равіе - іЬіз із а зресіаі Іуре оґ сгеат іЬаІ Ьаз тісгозсоріс рагіісіез оґ 
сііатопсіз апсі іі із изесі Іо роїізЬ іЬе гиппегз Іо Ьеір гесіисе іЬе ґгісііоп Ьєі\уєєп 
іЬе гиппегз апсі іЬе ісе. 

- зіапсіз ґог Оісі N01 РіпізЬ. ТЬіз изиаііу Ьаррепз Ьесаизе оґ а сгазЬ. 
/Ж5 - зіапсіз ґог Оісі N 0 1 Зіагі. ТЬе сотреіііог ґог зоте геазоп луііЬсІга^з ґгот 
іЬе гасе. 
ОХС? - зіапсіз ґог ^І5^иа1ійесі. Сотреіііогз сап Ье сіІ5^иа1ійесі ґог Ьауіп§ іЬеіг 
Ьосіу \уєі§Ьі Ьеіпц оуєг іЬеіг а11о\уаЬ1е \уєі§Ьі ог Ьесаизе іЬе гиппегз оп іЬеіг 
зіесі із аЬоуе іЬе а11о\уаЬ1е Іетрегаїиге. 
Бгаю - іЬе ргосезз изесі Іо зеїесі іЬе іпіііаі зіагііпц огсіег ґог а гасе. 
Е1Ьо\у Расів - іп Зкеїеіоп гісіегз тизі здеаг е1Ьо\\' расіз ґог ргоіесііоп. 
РІЬ - ґесіегаїіоп Іпіегпаїіопаїе сіє Ьи§е. ТЬіз із іЬе §оуєгпіп§ Ьосіу оґ Іді§е. 
Ситту - іЬіз із а гиЬЬег іпзегі іЬаІ із риі оп іЬе епсі оґ іЬе Ьгісі§е 1е§ мЬеге іЬаІ 
1е§ §оез іпіо іЬе Ьох. ТЬіз §іуєз іЬе зіесі ііз ЙехіЬіІіГу ґог з1еегіп§. 
Напсіїе - іЬезе аге теїаі §гірз, іпзісіе, оп еасЬ зісіе оґ іЬе зіесі ґог іЬе сотреіііогз 
Іо Ьоісі оп Іо. 
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Напсіїе 8іеег - а теїЬосІ оґ зіеегіпд іЬе зіесі Ьу еііЬег риіііпд ог ризЬіпд оп іЬе 
Ьапсіїез. 
Ноок 5іеег - а \уау оґ зіеегіпд \УІІЬ іЬе сотреіііог Ьоокіпд іЬеіг Іое ипсіег іЬе 
Ьогп оґіЬе сийп шЬісЬ ІіЙз іЬе ґгопі оґіЬе сийп апсі іЬе зіесі доез іп іЬе сіігесііоп 
оґ іЬе ІіЙесІ сийп. Ме геаііу Ііке іЬе \уог<і сийп. 
Нот - іЬіз із іЬе сигуесі рагі аі іЬе ґгопі оґіЬе сийп. 
Ппе - іЬе раїЬ а зіесі Іакез шЬеп доіпд сіо\уп іЬе Ігаск. 
Ьоо$е Опе'з Неасі - шЬеп а сотреіііог'з Ьеасі із зпарресі Ьаск Ьесаизе оґ ЬідЬ 
С-ґогсез іп а сигуе. 
МіпЛ Кип - а уізиаіігаїіоп ^есЬпі^ие а сотреіііог т і ї изе Іо ітадіпе аіі іЬаІ шііі 
Іаке ріасе сіигіпд іЬеіг гип сіошп іЬе Іиде соигзе. 
Моиік Сиагсі - тасіе оґ зоЙ гиЬЬег, іЬіз із шогп оуєг іЬе ІееіЬ Іо Ьеір гесіисе 
уіЬгаІіопз іп іЬе гпоиіЬ апсі )ау/ шЬіІе такіпд а гип. 
№ск Зігар - іЬіз із а зігар іЬаІ із \уогп Іо І іті ї іЬе Ьаскшагсі гпоііоп оґіЬе Ьеасі 
апсі Іо Ьеір іЬе сотреіііог ЬоМ ир Ьіз ог Ьег Ьеасі іп ЬідЬ С-ґогсе сигуез. ТЬе 
зігар аІІасЬез Іо іЬе Ьеїтеї апсі Іо іЬе Ьосіу ог Іедз. 
Офсіаіз - гасе оґйсіаіз іпсіисіе: зіагііпд апсі йпізЬіпд оґйсіаіз, а Іітекеерег, а 
соигзе зирегуізог, а гасе (іігесіог апсі а іЬгее-тетЬег )игу. 
Оте%а Сигуе - а зегіез оґіЬгее Іагде, соппесіесі сигуез іЬаІ аііегпаїе іп сіігесііоп, 
шііЬ іЬе тісісіїе сигуе Ьеіпд тисЬ Іопуег іЬап іЬе оиіег і\уо сигуез. Ргогп аЬоуе, 
іЬе сигуе гезетЬІез іЬе Сгеек Іеііег Отеда апсі Ьепсе ііз пате. 
Оиігип - аі іЬе епсі оґ іЬе Ігаск іЬеге із а зтаїї гізе ог Ьііі іЬаІ іЬе зіесіз сап до 
ир Іо Ьеір іЬет з1о\у сіошп апсі соте Іо а зіор. 
Росі - іЬіз із ап аегосіупатіс зЬеІІ іЬаІ із соппесіесі Іо іЬе Ьоі іот оґ іЬе зіесі. 
ІіоЧ - зіеегіпд іЬе зіесі Ьу арріуіпд зЬоиИег ргеззиге. Аіопд \УІІЬ іЬе зЬоиИег 
ргеззиге іЬеге із изиаііу а зІідЬі Іигпіпд оґіЬе Ьеасі іп іЬе сіігесііоп іЬе сотреіііог 
шапіз Іо Іигп. 
Киппег Сиагсі - іЬезе аге соуєгз іЬаІ до оуєг іЬе зіесіз гиппегз Іо ргоіесі іЬет 
ґгот Ьеіпд зсгаІсЬесІ апсі Ьеіпд сіатадесі. ТЬеу аге изиаііу тасіе оґ гиЬЬег ог 
йЬегдІазз. 
8-Сигуе - а зегіез оґ і\уо соппесіесі сигуез іЬаІ аге Ьаскесі іп іЬе оррозіїе 
сіігесііоп. 
Напсірарег - запсірарег із изесі Іо роїізЬ іЬе есіде оґ іЬе зіесі Ьіасіез ог гиппегз. 
Зеїііе - іЬаІ рагі оґ іЬе зіагі \уЬеп іЬе сотреіііог Ііез сіо\уп оп іЬе зіесі. 
ЗНасіе5 - іЬезе аге а кіпсі оґ соуєг іЬаІ сап Ье изесі Іо сіо а соиріе оґ сііґґегепі 
іЬіпдз; іЬеу сап зЬасІе іЬе Ігаск ґгот іЬе сіігесі гауз оґ іЬе зип апсі іЬеу сап аізо 
Ье изесі Іо кеер зпош оґґ іЬе Ігаск. 
8кое$ - іп Іліде іЬе сотреіііог'з зЬоез Ьауе зтооїЬ зоїез, іп зкеїеіоп іЬе зЬоез 
Ьауе 27 іпсЬ (7 т т ) сіеаіз Іо Ьеір (Ьет деі а доосі зіагі. 
Зіесі - а зіесі (сііґґегепі ґгот а зкеїеіоп) із \уЬаІ іЬе сотреіііогз гісіе оп апсі іЬе 
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5Іесі т а у поі \уеі§Ь тоге іЬаІ 50 ЬЬз (23 к§) Гог а зіесі (Ьаї Ьоісіз опе гісіег ог 59.4 
ЬЬз (27 к§) (ог а зіесі іЬаІ Ьокіз 2 гісіегз. Оп ауега§е а зіесі із 5 ґееі 7 іпсЬез (1.75) 
теїегз 1оп§. 
81Шег - а сотреіііог іп іЬе зрогі оґ Іице. 
8реей 8иіі - а зресіаііу тасіе, аегосіупатіс зкіп-Іі^Ьі зиіі, тасіе ґгот Іі§Ьі1у 
\уоуєп таїегіаі, \уЬісЬ із \уогп луЬііє з1ісііп§. 
8рШ Тіте - іЬе І і т е \уЬеп сіоскесі ог теазигесі ґгот іЬе зіагі оґ іЬе гасе Іо іЬе 
Ьаіґугау роіпі оп іЬе Ігаск. Іізесі аз а геґегепсе Іо теазиге Ьо\у а сотреіііог із 
с1оіп§ ацаіпзі іЬеіг сотреііііоп. 
8іагііщ Агеа - Ьесаизе оґ іЬе сііґґегепі 1еп§іЬз оґ іЬе гасе ґог сііґґегепі єуєпіз, 
іЬеге аге і\уо з1аг1іп§ агеаз зо іЬе сотреіііогз сап ЙпізЬ сгоззіп§ іЬе зате ЙпізЬ 
Ііпе. ТЬе з1аг1іп§ агеа із ап ісе соуєгєсі Паї агеа \\'Ьеге іЬе сотреіііогз сап зіі оп 
іЬеіг зіесі апсі зіагі іЬеіг гип. 
8іагІ Огсіег - іЬіз із іЬе огсіег ог 8е^иепсе іЬаІ іЬе сотреіііогз \уі11 Іаке \уЬеп 
такіп§ іЬеіг гип <іо\уп іЬе Ігаск. ТЬе гиіез оґ іЬе гасе \уі11 сіеіегтіпе Ьо\у іЬе 
зіагііпц огсіег \уі11 афизі ґгот опе Ьеаі Іо іЬе пехі. 
8ігар$ - зігарз аге изесі Іо ЬоИ а сотреіііог іп ріасе оп а сіоиЬІез зіесі. 
8иЬ$ІіІиііоп - іґ а Іеат т е т Ь е г із іпргесі сіигіпц ігаіпіпд, а гезегуе гісіег сап 
геріасе Ь і т ог Ьег. 5иЬзІіІиІіопз аге поі аііоугесі опсе а сотреііііоп Ьаз зіагіесі. 
Тітіщ - 1и§е гипз аге Іітесі \уііЬ еіесігопіс Іітіпц сієуісєз іЬаІ аге ассигаїе Іо 
1/1000іЬ оґ а зесопсі. ТЬеге із а 1і§Ьі Ьеат іЬаІ зЬіпез асгозз іЬе Ігаск апсі \уЬєп 
іі із іпіеггиріесі іЬаІ із \уЬеп іЬе сіоск із зіорресі апсі іЬе І і те із гесогсіесі. 
УІОШІОПІ - іЬеге аге сііЯегепІ уіоіаііопз оґ іЬе гиіез іЬаІ сотреіііогз сап Ье 
зі^Ьіесі ґог апсі сііґґегепі репаїїіез іЬаІ сап Ье ітрозесі оп іЬе сотреіііог ґог 
Ьгеакіп§ іЬе гиіез. Уіоіаііопз іпсіисіе: Шагтіп§ іЬе гиппегз Ьеґоге а гасе; асИіпц 
\уеі§Ьі Іо а зіесі Іо Іаке іЬе зіесі оуєг іЬе т а х і т и т \уеі§Ьі І іті ї ; поі меагіпц а 
Ьеїтеї; §е11іп§ о Я а зіесі уоіипіагіїу сіигіпд а гасе; ЬеЬауіп§ іп а гескіезз ог 
сіапцегоиз таппег сіигіпц ігаіпіп§ ог сіигіп§ а гасе. ТЬезе аге а ґе\у оґ іЬе 
уіоіаііопз апсі іЬе репаїїу ґог іЬезе уіоіаііопз сап гап§е ґгот Ьеіп§ сIІ5^иа1ійес1 
ґгот а рагіісиїаг гасе Іо Ьеіп§ с!ізс]иа1іГіес1 іоіаііу ґгот а рагіісиїаг сотреііііоп. 
ТЬіз із поі ап іпсіизіуе Іізі. 

Уііог - іЬіз із а ріесе оґ ріазііс іЬаІ із шогп оп іЬе ґгопі оґ іЬе Ьеїтеї Іо Ьеір 
ргоіесі іЬе аіЬІеІе'з еуез апсі ґасе ґгот \уіпсі апсі ісе. 
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