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Deel 1  Voorgeschiedenis: waar staan we?  

 

Deventer vernieuwt 
 

De gemeente Deventer gaat de komende jaren de kwaliteit en leefbaarheid in naoorlogse wijken 
aanpakken. Dit proces van wijkvernieuwing omvat onder meer de sloop en nieuwbouw van 
woningen, het verbeteren van bestaande woningen en de verkoop van huurwoningen. Ook de 
herinrichting van de woonomgeving maakt deel uit van het  programma. Doel van deze ´doorstart´ 
is verpaupering te voorkomen en de wijken aantrekkelijk te houden voor wonen, werken en 
recreatie. Eén van de wijken die wordt aangepakt, is wijk 4. Deze wijk is gelegen aan de noordkant 
van de stad en wordt in de door B&W vastgestelde ontwikkelingsvisie1 ‘De Kroon van Deventer’ 
genoemd. Het is een wijk met ruimtelijke kwaliteit, dichtbij de binnenstad, maar ook in de 
nabijheid van het buitengebied. Een wijk met een zeer gevarieerde en heldere stedenbouwkundige 
structuur en meerdere sociale en economische voorzieningen.  
 

 
 
De wijk kan worden onderverdeeld in negen buurten. Ten westen van de spoorlijn Deventer – 
Zwolle liggen de buurten Zandweerd – Noord, Schrijversbuurt en Platvoet, ten oosten ervan 
Borgele, Karel de Grotelaan, Tuindorp, Ziekenhuisbuurt, Oranjekwartier en Landsherenkwartier. De 
diversiteit is groot: er zijn volksbuurten (Tuindorp, Zandweerd – Noord), maar ook villawijkjes 
(Borgelerhof, Ziekenhuisbuurt). 
 
Het hart van wijk 4 wordt gevormd door Keizerslanden, dat de buurten Tuindorp, Oranjekwartier, 
Landsherenkwartier en Keizerslanden – Centrum (Karel de Grotelaan) omvat. Keizerslanden is één 
van de 56 door het ministerie van VROM aangewezen prioriteitswijken. Aangrenzend wordt de 
komende jaren de nieuwbouwwijk Steenbrugge (1200 woningen)  gerealiseerd. 
Met de wijkvernieuwing krijgt Keizerslanden weer de kwaliteit die bij deze tijd past. Het is de 
ambitie van de gemeente Deventer om te zorgen voor kwalitatief goede woningen in een 

                                                             
1 De Kroon van Deventer, Ontwikkelingsvisie voor wijk 4 (Deventer, 2004) 
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kwalitatief goede leefomgeving. Met veilige verkeersroutes, fietspaden en looproutes. Men wil een 
veilige en vertrouwde leefomgeving creëren met een hoog voorzieningenaanbod op het gebied van 
ontmoeting, ontspanning, educatie en zelfontplooiing. Met winkels, dienstverlening en bedrijvigheid 
op kleine schaal. Met logisch op elkaar afgestemde en gebruiksvriendelijke voorzieningen op het 
gebied van kinderopvang, onderwijs en gemaksdiensten. Dat kan alleen bereikt worden met een 
integrale aanpak. Om die reden hebben de gemeente Deventer en een groot aantal instellingen de 
handen ineen geslagen en werken zij samen aan ‘Keizerslanden vernieuwt!’. Binnen dit 
omvangrijke wijkvernieuwingsproject neemt de ontwikkeling van het wijkvoorzieningencentrum 
(WVC) een belangrijke plaats in. 
 
 
WVC Keizerslanden: de krachten gebundeld 

 
Met de ontwikkeling van WVC Keizerslanden staat de gemeente Deventer voor een enorme 
uitdaging. Het gaat immers niet alleen om de realisatie van een groot bouwproject, maar ook en 
vooral om het verwezenlijken van een centrum voor het kind (tot en met 12 jaar), een centrum dat 
optimale ontwikkelingskansen aan kinderen wil bieden2.  
 
Om Kindcentrum Keizerslanden mogelijk te maken, zijn de krachten van de volgende organisaties 
gebundeld: 

 Gemeente Deventer 
 Woonbedrijf ieder1 
 Stichting Quo Vadis (Interconfessionele Daltonbasisschool De Horizon) 
 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (Borgloschool) 
 Raster Groep (peuterspeelzalen, kinderopvang) 
 Carinova (consultatiebureau) 
 Leeuwenkuil (centrum voor de kunsten) 
 Gymnastiekvereniging SVOD 

 
 
 

Gemeente Deventer 
 

► toetst aan wetten, voorschriften en beleid 
► faciliteert en maakt mogelijk 

 
 

Woonbedrijf ieder1 

 
► voert regie over wijkvernieuwingsproject 

► algehele projectleiding 
 

   
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en Stichting Quo Vadis 

 
► voeren regie over ontwikkeling kindcentrum 

 
 

Borgloschool 

De Horizon 

Raster Welzijn 
Raster Kinderopvang B.V. 

Carinova 

Leeuwenkuil 
SVOD 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

► ontwikkelen in nauwe samenwerking inhoud en organisatie kindcentrum  
 

 

 

 

Figuur 1: schematisch overzicht van de betrokken organisaties en de gelaagdheid van het project 

                                                             
2 Daarom zullen we vanaf dit moment in plaats van ‘WVC’ zo veel mogelijk de term ‘kindcentrum’ hanteren 
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In grote lijnen komt het erop neer dat het woonbedrijf de regie voert over het 
wijkvernieuwingsproject en daarmee de ontwikkeling van het WVC, de gemeente faciliteert en 
toetst of de plannen volgens eerder vastgestelde uitgangspunten worden uitgevoerd en de overige 
partijen zullen als gebruikers samenwerken om het kindcentrum vorm te geven. Het gaat om een 
kindcentrum volgens Zweeds model met een breed aanbod op het gebied van onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg, culturele activiteiten en sport.  
Het bouwproces en de realisatie van het kindcentrum zijn parallel lopende projecten, waarbij de 
regie voor het ontwikkelen en bouwen bij het woonbedrijf berust en de ontwikkeling van het 
kindcentrum plaatsvindt onder regie van de bevoegde gezagsorganen van de scholen.  
 
 
Uitgangspunten en ambities 

 
De gemeente Deventer heeft een aantal randvoorwaarden aan het WVC gesteld: 

 Het WVC biedt onderdak aan minimaal vier verschillende functies, waarbij tenminste 
onderwijs, welzijn en zorg gewaarborgd zijn 

 Door ruimtelijke samenwerking ontstaat inhoudelijke samenwerking  voor de wijk 
 Partijen ontwikkelen samen een beheermodel 
 Partijen ontwikkelen gezamenlijk een dienstverleningsconcept 
 Efficiënt ruimtegebruik (minimaal 20% meervoudig ruimtegebruik) 
 Het gebouw is flexibel (functiewisselingen moeten mogelijk zijn) 

 
In het Wensbeeld Jongeren van de eerder genoemde ontwikkelingsvisie van de gemeente Deventer 
zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

 Jonge kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen. Op jonge leeftijd wordt ten slotte de 
basis gelegd voor verdere ontwikkeling 

 Er moeten uitdagingen zijn voor jongeren, zodat ze leren hun kansen te grijpen 
 Er is aandacht voor alle kinderen die buiten de boot dreigen te vallen, op school, in het 

gezin  
 
En met betrekking tot het onderwijs: 
 

 De scholen in wijk 4 moeten tot de beste in Deventer behoren 
 
 

Kernwaarden en profilering van het Kindcentrum 

 
Kernwaarden van het Kindcentrum Keizerslanden zijn: 

 Kind en gezin 
 Ontmoeting/sociale cohesie 
 Ruimtelijke samenwerking  
 Vernieuwing 

 

Figuur 2: bouwstenen van het dagarrangement volgens Zweeds model 

Kenmerkend voor Kindcentrum Keizerslanden is de vervlechtende samenwerking van activiteiten 
voor kinderen door de verschillende participanten. De doelgroep is de 0 – 12-jarigen. Een en ander 
haakt aan bij het Deventer dagarrangementenproject ‘Tijd voor kinderen’, waarvan de 
hoofddoelstelling is het realiseren van een optimaal netwerk in en rondom de school, waarbinnen 
ouders, leerkrachten en andere professionals samenwerken om kinderen op allerlei manieren meer 
kansen te geven. Uitgangspunt is de totale ontwikkeling van het kind: cognitief, maar ook sociaal-
emotioneel en fysiek. Door het aanbieden van dagarrangementen met een gevarieerde mix van 

 
Ontwikkeling van het kind (dagarrangement) 

 
Cognitief Sociaal-emotioneel Fysiek 

 
Cultuur 

 

 
Sport 

 
Opvang 

 
Educatie 

 
Zorg 
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activiteiten op het gebied van cultuur, sport, opvang, educatie en zorg wil het kindcentrum meer 
ontwikkelingskansen aan kinderen bieden. Op deze manier draagt het tegelijkertijd bij aan de 
sociale cohesie van de wijk.  
 
 
Brede School ‘Keizersbrug’ 
 

In het hart van het Kindcentrum Keizerslanden opereert de Brede School ‘Keizersbrug’. Het is een 
samenwerkingsverband van de openbare Borgloschool (Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Deventer), de Interconfessionele Daltonschool De Horizon (Stichting Quo Vadis) en de 
peuterspeelzalen (Stichting Raster) in de wijk Keizerslanden. De brede school is een wijkgericht 
ontwikkelingsconcept, waarbij deelnemende scholen en andere organisaties vanuit hun eigen 
deskundigheid en verantwoordelijkheden samenwerken. Elke participant levert een stukje eigen 
autonomie in ten behoeve van betere kansen voor kinderen en een efficiënter gebruik van 
materialen en ruimtes. 
 
Het concept sluit aan bij de missie die door de Stedelijke Stuurgroep als volgt is geformuleerd: 
 
Bijdragen aan een opvoedings-, woon- en leefklimaat waarin kinderen en jongeren zo optimaal 
mogelijk hun talenten en kwaliteiten kunnen ontwikkelen. 

 
Kernelementen zijn: het kind staat centraal. Daaromheen drie cirkels: het gezin, de school en de 
buurt. Voorzieningen en instellingen moeten deel uitmaken van één of meerdere ketens van hulp 
en zorg, die er gezamenlijk op zijn gericht jongeren toe te leiden naar een toereikende 
startkwalificatie. 
 

 
Figuur 3: de school als verbindende schakel tussen kind, gezin en buurt 

 
 
 
 
 
 

Buurt 

School 

Gezin 

Kind 
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Vergaande samenwerking basisscholen 

 

In het proces van brede schoolvorming hebben de beide basisscholen al een flink aantal stappen 
gezet. Op basis van de bestaande synergie hebben de besturen van de scholen recent besloten tot 
vergaande samenwerking binnen het kindcentrum. Daarbij wordt gedacht aan het oprichten van 
een aparte rechtspersoon die namens beide stichtingen als bevoegd gezag kan fungeren.  
Vanuit dit vertrekpunt wil men zowel op bestuurlijk als op instellingsniveau de overige 
participanten van het kindcentrum bij de samenwerking betrekken. Men opteert voor een 
rechtspersoon die de formeel – juridische zelfstandigheid van de instellingen niet aantast en die 
tegelijkertijd intensieve inhoudelijke, organisatorische en bedrijfsmatige samenwerking mogelijk 
maakt. Met dit besluit is de realisatie van het kindcentrum een stuk dichterbij gekomen.    
 
 
Samenwerking met de overige participanten 

 
Voor het welslagen van het kindcentrum naar Zweeds model hebben de basisscholen de hulp nodig 
van de overige instellingen. Hun dienstverlening is cruciaal in het bereiken van dagarrangementen 
met een gevarieerd aanbod en met ontwikkelingskansen voor kinderen.  
 
Allereerst gaat het dan om samenwerking met de Raster Groep.   
Raster Welzijn voert in Deventer een breed scala aan samenhangende welzijnsactiviteiten uit. In 
Keizerslanden zijn dat uiteenlopende activiteiten in opdracht van de gemeente op het gebied van 
jeugd- en welzijnswerk, opbouwwerk, kinderwerk, wijkaanpak, ouderen enzovoort. In de 
ontwikkeling van de Brede School ‘Keizersbrug’ werkt Raster Welzijn al samen met de scholen. Het 
is dan ook een logische en gewenste stap Raster bij de vergaande samenwerking tussen de scholen 
te betrekken. Helemaal omdat Raster Welzijn in Deventer het peuterspeelzaalwerk verzorgt. 
Kinderen tussen zevenentwintig maanden en vier jaar kunnen daar terecht om zich al spelend te 
ontwikkelen. In de VVE-peuterspeelzalen wordt bovendien een speciaal programma aangeboden in 
het kader van de voor- en vroegschoolse educatie. De peuterspeelzalen verzorgen daarnaast 
programma’s voor opvoedingsondersteuning. Met de toegenomen opvoedingsnood van ouders een 
belangrijke schakel in het kindcentrum. Scholen en peuterspeelzalen hebben elkaar niet alleen 
nodig, ze hebben elkaar ook een hoop te bieden. In het te ontwikkelen kindcentrum kunnen ze hun 
expertise bundelen. 
Raster Kinderopvang B.V. exploiteert negen kinderdagverblijven, waaronder één in Keizerslanden. 
Omdat dit dagverblijf wordt gesloopt, wil men graag in het kindcentrum een plek krijgen, waar 
behalve kinderopvang ook naschoolse en tussenschoolse opvang zal worden aangeboden. Treden 
de scholen nu nog vaak op als ‘makelaar’ voor de kinderopvang, binnen het kindcentrum kan de 
samenwerking zodanig worden vormgegeven dat men optimaal van elkaar kan profiteren. Door 
Raster Kinderopvang in de samenwerking te betrekken, komt de realisatie van een 
dagarrangement een flinke stap dichterbij. Bij vergaande samenwerking tussen de verschillende 
partners zullen ook combifuncties worden gecreëerd.  
 
Het gaat ook om samenwerking met Carinova. Carinova verzorgt een breed aanbod aan diensten 
op onder andere het gebied van thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en algemeen maatschappelijk 
werk en vormt daarmee een nuttige aanvulling op de samenwerking van de scholen, de 
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. In het Kindcentrum Keizerslanden wil Carinova graag 
participeren met het consultatiebureau, algemeen maatschappelijk werk, consultatie diëtetiek, een 
informatieloket, een cursusaanbod en een uitleenpunt voor hulpmiddelen. Carinova mag dan van 
ondergeschikt belang zijn in het realiseren van dagarrangementen, zij is onmisbaar in de 
samenwerking als het gaat om de gezondheid en het welzijn van kinderen en gezinnen. Ook hier 
geldt dat als de expertise van de Carinova-medewerkers kan worden gebundeld met die van de 
overige participanten, kinderen zullen profiteren in de vorm van ontwikkelingskansen. 
In twee wijken met brede scholen waar herstructurering plaatsvindt, wil de gemeente Centra voor 

Jeugd en Gezin (CJG) oprichten. Betrokken organisaties hierbij zijn onder andere: GGD, Carinova 
(CB en Algemeen Maatschappelijk werk), Rastergroep, Stichting brede school, MEE, Bureau 
Jeugdzorg, WSNS (zorgloket 0-12 jaar). De gemeente wil met deze Centra de functie van het 
stedelijk zorgloket, dat nu vooral bestemd is voor professionals, meer in de wijk realiseren als loket 
dat voor ouders te raadplegen is en breed is opgezet. Het streven is dit Centrum voor Jeugd en 
Gezin in het kindcentrum te huisvesten. 
 
In het kader van de dagarrangementen is ook Leeuwenkuil, centrum voor de kunsten van 
groot belang. Leeuwenkuil werkt in het kader van brede schoolontwikkeling al nauw samen met 
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scholen in Deventer. Zij stelt zich ten doel alle schoolkinderen te laten kennismaken met 
kunstvakken als theater, dans, muziek, literatuur, beeldende kunst, nieuwe media en cultureel 
erfgoed. Leeuwenkuil heeft zich voorgenomen het aanbod meer decentraal aan de man te brengen. 
Kindcentrum Keizerslanden biedt daartoe kansen. Men denkt aan een cursusaanbod op het gebied 
van muziek, dans en theater, maar ook aan activiteiten in het kader van dagarrangementen. Voor 
naschoolse opvang en onderwijs een prachtige aanvulling in het palet van activiteiten binnen de 
dagarrangementen en dus een onmisbare schakel. 
 
Tot slot is er de mogelijke samenwerking met gymnastiekvereniging SVOD. Deze vereniging 
biedt behalve turnen onder andere jazzdance, aerobic, ritmische gymnastiek en trampoline 
springen aan. SVOD wil voor haar verenigingsactiviteiten graag gebruik gaan maken van de 
sportzaal van Kindcentrum Keizerslanden. Voor scholen en naschoolse opvang ligt hier een 
buitenkansje om naast het culturele aanbod de dagarrangementen uit te breiden met een 
sportaanbod. In de strijd tegen overgewicht bij kinderen een zeer welkome partner in het 
kindcentrum.  
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Deel 2  Nieuwe geschiedenis: waar gaan we naartoe?  

 
Toekomstbeeld: een samenhangend en veelkleurig aanbod 

 
Wie in januari 2011 Kindcentrum Keizerslanden binnenwandelt, ontdekt dat er een wereld aan 
mogelijkheden opengaat.  Er mag dan één gevel zijn die je bij binnenkomst passeert, daarna 
ontvouwt zich een veelkleurig aanbod. Veelkleurig en samenhangend. Je merkt aan alles dat kind 
en gezin er centraal staan, maar niet langer hoef je als ouder de dienstverlening bij elkaar te 
sprokkelen. In Kindcentrum Keizerslanden is gedacht vanuit de klant. Of het nu gaat om het 
zoeken van een goede basisschool of om ondersteuning bij de opvoeding, het aanbod is direct 
voorhanden en gemakkelijk te vinden. Of het nu gaat om het vinden van een peuterspeelzaal of 
om het raadplegen van de jeugdverpleegkundige, alle dienstverlening is dichtbij beschikbaar. Maar 
er is meer: Kindcentrum Keizerslanden biedt behalve educatie en zorg een interessant aanbod aan 
culturele en sportactiviteiten. Daarmee biedt het optimale ontwikkelkansen voor kinderen en rust 
en overzicht voor ouders. Kinderen worden er opgevangen in interessante dagprogramma’s van 
kwalitatief goed onderwijs, pedagogisch verantwoorde opvang en uitdagende culturele en 
sportactiviteiten. Kinderen gaan er graag naartoe en ouders laten ze met een gerust hart achter. 
 
Er zit een handige organisatie achter. De centrale directeur van het centrum houdt zich bezig met 
organisatie, financiën, beheer en PR & communicatie, zodat de onderwijskundig directeur van de 
basisscholen zijn handen vrij heeft voor onderwijskundig leiderschap en aansturing. Daardoor is de 
kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd en kunnen onderwijsvernieuwingen in de scholen een 
plek krijgen. Hetzelfde geldt voor de overige participanten. Doordat zij zich geen zorgen hoeven te 
maken over de algemene en beheerstaken, kunnen ze hun aandacht richten op de inhoud van hun 
werk. In Kindcentrum Keizerslanden kan alle aandacht dus uitgaan naar het primaire proces. Dat 
komt ten goede aan de kinderen. 
 
In de samenwerking wordt bovendien gezocht naar afstemming. Allereerst qua programma en 
organisatie, maar ook voor wat betreft de doorgaande lijn. De afstemming van programma en 
organisatie levert voor kinderen een logisch en natuurlijk geheel op, voor de ouders gebruiksgemak 
en voor de medewerkers optimaal rendement van hun inspanningen en de creatieve spanning die 
nodig is om tot vernieuwing en verbetering te komen. Afstemming in de doorgaande lijn betekent 
één pedagogische aanpak, zodat kinderen niet telkens hoeven over te schakelen en ouders 
gemakkelijker met de opvoeding thuis kunnen afstemmen. Maar ook: medewerkers die ‘over hun 
eigen organisatie’ heen kijken, omdat het belang van het kind daarmee gediend is. Dat vraagt niet 
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alleen een speciale kijk op kinderen en op samenwerking en communicatie, maar ook de 
competenties om er op een professionele wijze mee om te gaan. 
 
In het hart van de samenwerking opereert de brede school. Daar vindt de regie over de 
dagarrangementen plaats. Die dagarrangementen zijn uiteraard gebaseerd op wat wettelijk vereist 
en mogelijk is, maar het is niet het programma dat centraal staat. De brede school plaatst kinderen 
centraal en bekijkt wat voor hun ontwikkeling dienstig is. Van daaruit worden op basis van de 
wensen van ouders en kinderen dagarrangementen samengesteld. De aanbieders van zorg en 
educatie staan klaar om de ouders bij hun keuzes te adviseren. Zo komt er een programma dat 
toegesneden is op elk individueel kind en dat daarmee optimale ontwikkelings- en 
ontplooiingskansen biedt. Tot nu toe opereerde de brede school onder de naam ‘Keizersbrug’, maar 
in de toekomst zal een nieuwe naam worden gekozen. Een nieuwe naam als uitdrukking van een 
nieuwe bladzijde in de geschiedenis van alle betrokkenen, maar ook om aan te geven dat het 
kindcentrum in ontwikkeling is en in ontwikkeling wil blijven. Kindcentrum Keizerslanden zal zich 
ontwikkelen op basis van een groeimodel. Centraal staan de ontwikkelkansen voor kinderen en op 
basis van de ervaringen van de betrokkenen kunnen er in de toekomst activiteiten aan het centrum 
worden toegevoegd.  
 
Binnen de brede school opereren vanuit verschillende denominaties twee basisscholen.  
Beide zijn het scholen die goed onderwijs geven en dat kunnen aantonen uit de resultaten die door 
de leerlingen zijn behaald. Het zijn bovendien scholen die ruimte bieden aan het zelfsturend leren 
van kinderen. Elk vanuit hun eigen onderwijskundig concept en elk met een eigen invulling. Geen 
concurrenten van elkaar, maar collega’s met een complementair aanbod. Een aanbod dat een rijke 
keus biedt aan de gebruikers van het kindcentrum. Ook de scholen zullen een nieuwe naam kiezen. 
Als uitdrukking van het feit dat ze nu onderdeel uitmaken van Kindcentrum Keizerslanden, maar 
ook omdat ze daarmee willen benadrukken dat ze nieuwe wegen zijn ingeslagen. Wegen waarbij ze 
nauw met elkaar en de andere partners zullen samenwerken ten behoeve van de kinderen. 
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Interconfessionele Daltonschool De Horizon 

 

 

Het is onze missie om de kinderen op onze school de optimale omgeving en begeleiding te bieden bij hun 
zoektocht/weg naar eigen ontwikkeling, zelfstandigheid en geluk. 
Herkenning en erkenning vormen de basis voor respect over en weer. Wij willen kinderen laten ervaren dat 
respect voor jezelf en voor anderen zorgt voor vriendschap en voor een sociale samenleving. Versterking van 
het zelfbewustzijn als voorwaarde voor sociaal gedrag. 

(Missie en visie)

 

 
Uitgangspunten van Daltononderwijs 

Daltononderwijs is gebaseerd op een drietal pedagogische uitgangspunten: 

 Vrijheid in gebondenheid 
 Zelfstandigheid 
 Samenwerking  

Vrijheid in gebondenheid 
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is 
noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent 
niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur die hij nodig 
heeft om vrijheid binnen grenzen te kunnen hanteren. 
Vrijheid betekent ook dat je kunt omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt hierbij is het 
vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over 
de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij nodig heeft om een taak te kunnen uitvoeren en in 
hoeveel tijd. Achteraf legt de leerling verantwoording af aan de leerkracht. 

Zelfstandigheid  
Daltononderwijs wil kinderen opvoeden tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en 
handelen. Daarvoor is nodig dat ze leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt 
schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en daar houdt een Daltonschool 
rekening mee. 
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Samenwerking  
Om als volwassene aan de samenleving te kunnen deelnemen, moet je leren samenwerken. Ook 
met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het 
spelen en werken in groepjes. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te 
hebben voor elkaar. 
 
Daltononderwijs wil optimale ontwikkelingskansen bieden voor ieder kind. Uitgangspunt is: wat 
heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken of sociaal vaardiger 
te worden? Vervolgens schept de leerkracht de voorwaarden, zodat iedere leerling zich kan 
ontplooien.  
 
 
Herkenbaarheid in de praktijk 
 

De Daltonpedagogiek is als volgt in de praktijk te herkennen: 
 

 Er zijn verschillende vormen van zelfstandig werken 
 De leerkracht gaat uit van het eigen vermogen tot leren van elke leerling, wat onder 

andere blijkt uit keuzevrijheid op een moment van de dag 
 De inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en samenwerken mogelijk 
 De leerlingen kijken de oefenstof zo veel mogelijk zelf na 
 Er wordt gewerkt met een takenbord/takenblad en met dagkleuren 

 
 
Rol van de leerkracht 
 

In de Daltonpedagogiek is de rol van de leerkracht meer coachend en begeleidend en minder 
gericht op pure kennisoverdracht. Dat komt doordat deze pedagogiek uitgaat van het gegeven dat 
ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.  
Stap voor stap leren kinderen verantwoordelijkheid te dragen. De leerkracht ondersteunt dit door 
veiligheid en structuur te bieden en tegelijkertijd uit te dagen tot leren.  
 
 
De Horizon als Daltonschool 

 
Een Daltonschool ben je niet zomaar, je groeit er langzaam naar toe. Essentieel is dat de 
Daltonprincipes vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking geïntegreerd zijn in een grondhouding 
van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. Vanuit deze grondhouding ontwikkelt een 
Daltonschool zich als een ‘lerende organisatie’, in een continu vernieuwingsproces. De Nederlandse 
Dalton Vereniging kan scholen die voldoende kwaliteit hebben certificeren. De Horizon is zo´n 
gecertificeerde Daltonschool. Na vijf jaar wordt een school gevisiteerd om te onderzoeken of de 
school nog steeds aan de eisen voldoet. Dat gebeurt aan de hand van een zelfevaluatie op basis 
van meetbare indicatoren, waarbij behalve leerkrachten en intern begeleiders, het 
managementteam, de ouders en het schoolbestuur betrokken zijn. De Horizon is in 2009 
gevisiteerd. De visitatiecommissie heeft op basis van haar bevindingen het algemeen bestuur van 
de Nederlandse Dalton Vereniging geadviseerd de licentie voor vijf jaar te verlengen. 
 
 
Schoolontwikkeling in de periode 2007 – 2011  

 

Voor de schoolplanperiode 2007 – 2011 heeft De Horizon drie speerpunten geformuleerd: 
 

1. Verder ontwikkelen van de onderwijsinhoud op de domeinen Daltononderwijs, 
taalonderwijs, leesonderwijs, rekenonderwijs, basisontwikkeling in de groepen 1 en 2, de 
leerlingenzorg, ICT en de ontwikkeling van portfolio´s 

2. Professionalisering van individuele medewerkers en van het team als geheel 
3. Bewuster en efficiënter werken aan relaties en de schoolnabije omgeving 

 
Jaarlijks worden deze speerpunten omgezet in uitwerkingen die feitelijke en gewenste situatie 
dichterbij elkaar beogen te brengen. De uitwerkingen omvatten doelen op leerkrachtniveau, 
geplande activiteiten, de wijze van monitoren en evalueren en wie eindverantwoordelijk is. 
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Kansen en bedreigingen 

 

Voor Interconfessionele Daltonschool De Horizon zijn de grootste bedreigingen op dit moment: 
 

 Discontinuïteit 
 Verlies van de Dalton-identiteit binnen de brede school 

 
Discontinuïteit 
De Horizon heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met gebeurtenissen die een zware wissel 
hebben getrokken op de continuïteit van de schoolontwikkeling: vertrek van de directeur, 
wisselingen in het team, terugloop in leerlingenaantal, opheffen van één van de beide locaties. 
Desondanks is het team volgens de visitatiecommissie in staat gebleken een aantal belangrijke 
stappen voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van de Dalton-identiteit. Voor De Horizon wordt 
het belangrijk in rustiger vaarwater te komen. Dat kan als er straks een onderwijskundig directeur 
wordt aangesteld, die in het kader van de Brede School ‘Keizersbrug’ zijn handen vrij heeft voor de 
aansturing van de onderwijskundige ontwikkelingen. Dat moet dan wel een onderwijskundig 
directeur zijn die mede vorm kan geven aan het Dalton-karakter van de school. 
 
Verlies van de Dalton-identiteit 
In het rapport van de visitatiecommissie wordt gewaarschuwd voor het eventueel ‘ondersneeuwen’ 
van de Dalton-identiteit binnen de Brede School ‘Keizersbrug’. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, 
zal de nieuw aan te stellen onderwijskundig directeur over voldoende visie en vaardigheden dienen 
te beschikken om de Dalton-identiteit van De Horizon te borgen en uit te bouwen. 
 
Kansen zijn in ieder geval: 
 

 Brede School Keizersbrug zorgt voor rust en stabiliteit 
 De Horizon en de Borgloschool hebben (bijna) dezelfde onderwijskundige speerpunten: 

verbetering van het taal-, lees- en rekenonderwijs 
 Kruisbestuiving  

 
Rust en stabliteit 
De ingebruikname van WVC Keizerslanden met daarin de Brede School ‘Keizersbrug’ zal bij een 
goede voorbereiding voor rust en stabiliteit zorgen. Een prachtig, nieuw gebouw met interessante 
partners om mee samen te werken, met een duidelijke organisatie en met een heldere aansturing. 
De opening van het centrum zal de afsluiting betekenen van een turbulente periode en de start van 
een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van de school. 
 
Onderwijskundige speerpunten 
Beide scholen hebben op onderwijskundig gebied speerpunten geformuleerd. Daar zitten grote 
overeenkomsten in. Zo willen beide scholen hun aandacht vooral richten op het verbeteren van de 
kernvakken taal, lezen en rekenen. Er schuilt meerwaarde in het feit dat men van elkaar kan leren 
en elkaar in de processen op sleeptouw kan nemen. Zo profiteren beide scholen van elkaars 
kundigheid en ervaring. Op dat moment wordt ook helder wat het voordeel is van het hebben van 
één onderwijskundig directeur. 
 
Kruisbestuiving 
Alhoewel beide scholen hun eigen onderwijskundig concept ontwikkelen, is het zeer goed mogelijk 
tot kruisbestuiving te komen. Staat in de Dalton-pedagogiek bijvoorbeeld zelfstandigheid centraal, 
ook de Borgloschool heeft het tot haar kernwaarde verheven. Dat betekent dat beide schoolteams 
elkaar kunnen helpen bij het zoeken naar wegen hun concepten uit te bouwen zonder de eigen 
identiteit te hoeven loslaten. De bedoeling is van elkaar te leren en het gaat er niet om dat er 
eenheidsworst ontstaat. Voor ouders en kinderen is het bovendien veel aantrekkelijker als de 
scholen niet precies hetzelfde zijn. Dat biedt meer keuzemogelijkheden. 
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OBS Borgloschool 

 

 

 
School moet een plek zijn waar kinderen niet alleen leerkrachten maar ook andere kinderen ontmoeten, met 
verschillende achtergronden en religies uit verschillende culturele omgevingen. Ze werken en spelen er met 

elkaar en ze ontwikkelen respect voor elkaar. En dat is belangrijk, want samen vormen zij de maatschappij 
van later. 

 
(Schoolplan 2007 – 2011) 
 
 

 
Onderwijsvisie  
 

OBS Borgloschool heeft zich niet verbonden aan één onderwijskundig concept. Het is een 
veelkleurige basisschool, die kinderen wil leren zelfstandig te functioneren in de maatschappij. 
Daarvoor is het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en zich belangrijke vaardigheden 
op het gebied van taal, lezen en rekenen eigen maken. Dat ‘eigen maken’ vindt plaats in een 
interactief proces tussen het kind en zijn omgeving. De school neemt hierin een centrale plaats in 
en binnen de school de leerkracht. De leerkracht bouwt een vertrouwensband met de leerlingen op 
en zorgt voor veiligheid en hoge verwachtingen. De leerkracht richt zich erop belemmeringen weg 
te nemen en leerlingen in staat te stellen zelfstandigheid te verwerven. Het is belangrijk dat 
kinderen weten wat ze kunnen en dat ze daar trots op zijn, dat ze weten wat je allemaal nog zou 
kunnen leren, de wegen en bronnen kennen en dat ze weten hoe en aan wie je hulp kunt vragen 
als je iets niet weet of begrijpt.  
 
OBS Borgloschool biedt een breed en gevarieerd onderwijsprogramma aan, naar inhoud en 
vormgeving, binnenschools en buitenschools. In dit programma ligt de nadruk op: 
 

 de beheersing van begrijpend lezen, rekenen en taal 
 een brede persoonlijke ontwikkeling: cognitief, creatief, sociaal en moreel 
 training van zelfstandig werken en samenwerken 

 
 
Tweetalig onderwijs 

 
In de komende jaren gaat de Borgloschool zich toeleggen op het geven van tweetalig onderwijs. 
Naast het Nederlands zal het Engels worden onderwezen. De Borgloschool komt daarmee tegemoet 
aan de wens van veel ouders hun kinderen voor te bereiden op de toenemende globalisering. Uit 
onderzoek blijkt dat tweetalig onderwijs een positieve invloed  heeft op de taalverwerving van de 
moedertaal. Het Engels helpt het Nederlands zogezegd.    
 
 
Pedagogische huisstijl  

 
In het onderwijskundig concept van de Borgloschool neemt het pedagogisch klimaat een 
belangrijke plaats in. De pedagogische huisstijl van de Borgloschool laat zich als volgt kenmerken: 
 

 De leerkracht benadert de leerlingen met hoge verwachtingen, voorkomt onzekerheid en 
bevordert zelfstandigheid 

 Voor het sociaal gedrag van de leerlingen zijn regels geformuleerd die binnen de school 
consequent worden gehanteerd 

 De leerlingen leren omgaan met eigen keuzes en verantwoordelijkheden 
  
 
 
Didactisch ontwerp 

 
OBS Borgloschool baseert zich qua didactiek op het model activerende directe instructie. Dit model 
dat is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve instructie, bestaat uit 
zeven fasen: 
 



16 

 

 Terugblik 
 Oriëntatie 
 Uitleg 
 Begeleide inoefening 
 Zelfstandige verwerking 
 Evaluatie 
 Terug- en vooruitblik 

 
Leerlingen krijgen klassikaal instructie, waarbij tijdens de verwerkingsfase kinderen die dat nodig 
hebben, extra hulp of uitleg krijgen. Als het nodig is, wordt er voor een leerling een individuele 
leerlijn ontworpen. 
 
 
Schoolontwikkeling in de periode 2007 – 2011 

 

Voor de schoolplanperiode 2007 – 2011 heeft OBS Borgloschool de volgende speerpunten 
geformuleerd: 
 

 Verhogen van de leeropbrengsten op het gebied van taal/lezen en rekenen 
 Vergroten van de ouderbetrokkenheid 
 Niveau van het taalonderwijs borgen en versterken 
 Werken aan de profilering van de school als kleurrijke brede school  

 
 
Kansen en bedreigingen 
 

Voor OBS Borgloschool zijn de grootste bedreigingen op dit moment: 
 

 Imago  
 Onderwijskundige profilering 

 
Imago 
De Borgloschool heeft relatief veel allochtone leerlingen. Dat kan haar een negatief imago 
bezorgen. Het gevaar is reëel dat de tweeverdienende ouders uit de toekomstige wijk Steenbrugge 
op basis van het imago voor een andere school gaan kiezen. Voor veel ouders betekent de 
aanwezigheid van allochtone kinderen namelijk dat hun kind op deze school slecht zal presteren. 
Het is belangrijk dat de Borgloschool haar imago onderzoekt en dat zij zich krachtig profileert. In 
dit verband moet worden opgemerkt dat de Borgloschool de juiste toon treft door van haar zwakte 
haar kracht te maken en zichzelf neerzet als ‘veelkleurige basisschool’.  
 
Onderwijskundige profilering 
Missie en visie van de Borgloschool verdienen het om beter en meer in samenhang te worden 
uitgewerkt. Het is belangrijk dat de Borgloschool zich krachtig profileert. Onderwijskundig gezien 
valt aan de school geen duidelijk label te hangen. In het schoolplan wordt gesproken over het 
belang van zelfstandigheid  en verantwoordelijkheid. Vervolgens wordt uitgelegd dat men werkt 
met ‘elementen uit adaptief, actief en coöperatief onderwijs’. Het ontbreekt aan een 
samenhangende onderwijskundige visie die nadere invulling kan geven aan het veelkleurige 
basisschool zijn. 
 
De kansen die voor De Horizon zijn genoemd gelden evenzeer voor de Borgloschool en dan 
hebben we het nog niet eens gehad over de extra mogelijkheden die ontstaan als ook de andere 
partners uit het WVC erbij betrokken worden.  
 
Als expliciete kans moet verder worden genoemd de invoering van tweetalig onderwijs.  
Nadat in de jaren negentig veel HAVO- en VWO-scholen zich aan deze ontwikkeling waagden, is nu 
het basisonderwijs aan de beurt. Inmiddels hebben enkele tientallen scholen de sprong gewaagd 
en de ervaringen zijn bemoedigend. Onderzoek onder ouders maakt duidelijk dat in de 
leeftijdsgroep 25- tot 49-jarigen een ruime meerderheid positief staat tegenover het jong leren van 
een tweede taal.    
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Samenwerking in het Kindcentrum Keizerslanden 

 

Stand van zaken 

 
In het verleden hebben de besturen van Stichting Quo Vadis en Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Deventer de intentie uitgesproken gezamenlijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te 
willen dragen voor het realiseren van een gebundelde onderwijsvoorziening in het 
wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden. Inmiddels is er een intentieverklaring opgesteld ter 
ondertekening. 

In de afgelopen jaren is er een intensief contact geweest tussen de directeuren van De Horizon en 
de Borgloschool. Daarin is onderzocht hoe een toekomstige samenwerking op operationeel niveau 
gestalte zou kunnen krijgen. Alhoewel er nog geen sprake was van een uitgekristalliseerde visie, 
werd synergie ervaren in een samenwerking tussen de scholen. Bovendien werd meerwaarde 
ervaren in samenwerking tussen de scholen en de overige participanten van het kindcentrum. Met 
betrekking tot de profilering van de onderwijspraktijk vonden de scholen elkaar op het gebied van 
het onderwijs anders organiseren. De Horizon als Daltonbasisschool en de Borgloschool als school 
voor adaptief onderwijs.  In de beleving van de directeuren zou Kindcentrum Keizerslanden de 
parel van Deventer moeten worden.   

Met het vertrek van de directeur van De Horizon in december 2008 kwam een abrupt einde aan 
een periode van visieontwikkeling en gezamenlijk toegroeien naar een toekomstige samenwerking. 
In maart 2009 bood Steven Diepeveen, directeur van de Borgloschool, aan beide besturen een 
notitie aan onder de titel ‘Samenwerking binnen het wijkvoorzieningencentrum Keizerslanden’. 
Daarin werden onderstaande vormen van samenwerking beschreven.  

 

Variant 1: autonome scholen in samenwerking met de overige participanten 

 
In deze variant wordt de synergie tussen De Horizon en de Borgloschool niet verder onderzocht. De 
scholen behouden binnen het kindcentrum hun eigen identiteit en autonomie. In de samenwerking 
met de overige participanten gaan ze elk hun eigen weg.  

Deze variant is aantrekkelijk op het moment dat men op bestuurlijk niveau tussen Quo Vadis en 
Openbaar Primair Onderwijs Deventer niet tot overeenstemming kan komen over de gezamenlijke 
visie en/of het te volgen proces van totstandkoming van het kindcentrum.  

Tegen deze variant pleit de uitgesproken gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid en de 
ervaren synergie tussen de scholen. Verder wordt onvoldoende rendement gehaald uit de 
meerwaarde van samenwerken in een wijkvoorzieningencentrum. 

Variant 2: functioneel samenwerkende scholen 

In deze variant zoeken beide scholen de inhoudelijke samenwerking, maar komt het niet tot een 
formeel samenvoegen. Er is dus geen sprake van fusie, eerder van samenwerking in een los 
federatief verband. De scholen behouden hun eigen autonomie, maar spannen zich op basis van 
een gezamenlijk gedragen visie in om beider onderwijspraktijken te integreren tot een wijkschool 
voor alle kinderen uit Keizerslanden. Leidend daarin kan zijn het uitgangspunt van onderwijs 
anders organiseren (waaronder het werken in units en het uitbouwen van de zelfstandigheid van 
kinderen). De samenwerking met de overige participanten kan eveneens plaatsvinden in eenzelfde 
verband. 

Voor deze variant pleit dat het inmiddels voltrokken proces op bestuurlijk en operationeel niveau in 
tact blijft. Er worden geen juridisch onomkeerbare stappen gezet, terwijl de synergie blijft bestaan. 
Het is een variant die bovendien goed hanteerbaar is als eerste fase in een groeimodel.  
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Tegen deze variant valt in te brengen dat de samenwerking nog onvoldoende wordt uitgebuit, 
omdat het slechts het inhoudelijke betreft. Zou de samenwerking worden geïntensiveerd, dan zou 
er ook bedrijfsmatig gezien voordeel behaald kunnen worden.  

Variant 3: samenwerken in coöperatief verband 

In deze variant gaan de scholen en de overige participanten samenwerken in de rechtspersoon van 
een coöperatie. Een coöperatie is een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke 
personen en/of rechtspersonen met een specifiek doel dat zij zonder samenwerking niet of moeilijk 
kunnen realiseren. Coöperaties zijn bekend uit de landbouwsector, maar een onderwijscoöperatie is 
eveneens goed mogelijk. In een coöperatie behouden de leden hun zelfstandigheid en eigenheid. 
Ze werken echter samen ter behartiging van bepaalde belangen. Op welke gebieden wordt 
samengewerkt is een kwestie van afspraak. Zo zou de exploitatie van het 
wijkvoorzieningencentrum aan de coöperatie kunnen worden overgedragen, terwijl de overige 
activiteiten erbuiten blijven.  

Voor deze variant pleit dat de ingeslagen weg van samenwerking optimaal wordt benut. Er wordt 
immers niet alleen voordeel behaald uit een intensieve inhoudelijke en organisatorische 
samenwerking tussen de verschillende participanten, maar er vindt maximalisering van het 
rendement plaats door deze te koppelen aan een gezamenlijke bedrijfsvoering. 

Deze variant heeft echter als nadeel dat het kindcentrum een ‘status aparte’ dient te krijgen met 
betrekking tot de uitvoering van het beleid van de beide stichtingen. Hier kunnen gemakkelijk 
aansturingsproblemen ontstaan. 

In de conclusies en aanbevelingen pleit Steven Diepeveen voor de derde variant (coöperatie), 
omdat deze het meest recht doet aan het ontwikkelproces tot dat moment.  
 
 
Bestuursbesluit  

 
Op basis van het document hebben de bestuurders van beide stichtingen een besluit genomen dat 
de ontwikkeling van het kindcentrum volledig de wind in de zeilen geeft. 

Hieronder volgt het integraal: 

De besturen van de Stichting Quo Vadis en de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 
 
overwegende dat: 
 

- in het kader van de herstructurering Keizerslanden de Borgloschool en de Horizonschool 
nieuwbouw zullen krijgen in een Wijkvoorzieningencentrum;  

- de bouw van dit Wijkvoorzieningen gestart zal worden in augustus/september 2009 met 
een geplande oplevering in januari 2011; 

- dit Wijkvoorzieningencentrum tevens de bewoners van de nieuw te bouwen wijk 
Steenbrugge (ca. 1200 woningen) zal moeten bedienen; 

- in dit Wijkvoorzieningencentrum ondermeer facilitering zal bieden aan kinderopvang/bso 
(middels de Stichting Raster), sportactiviteiten (middels SVOD) en culturele activiteiten 
(middels de Leeuwenkuil); 

- aldus alle ingrediënten aanwezig zijn om te komen tot een passend (onderwijs)aanbod van 
kindzorg in een Kindcentrum volgens Zweeds model 

- de samenwerking tussen Raster en de beide schoolbesturen zowel bestuurlijk als op 
schoolniveau veel voortgang te zien geeft; 

besluiten: 
 

- om op basis en met als uitgangspunt de zelfstandige brin-nummers van de Horizon en de 
Borgloschool te komen tot één verregaande samenwerking in de vorm van een 
Kindcentrum tussen tenminste de beide scholen en waar mogelijk met Stichting Raster; 
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- een zodanige juridische rechtspersoon op te richten die namens beide besturen (en 
eventueel uit te breiden met Stichting Raster) als bevoegd gezag van deze instelling kan 
fungeren; 

- voor een goede voorbereiding van het beoogde Kindcentrum en op het gereed komen van 
deze onderwijsvoorziening in het WVC tot directeur van dit Kindcentrum te benoemen per 
1-1-2010 dhr. S. Diepeveen. 

 
 
Stappenplan en begroting 
 

Samenwerking maximaal ? Samenwerking maximaal ?

O nt wikkelen Dalt on
pr of iel

Hor izon/ Bor glo willen
samen naar  WVC

Uit voeren PvA
samenwerking

O pst ellen PvA
samenwerking

G ezamenlijke
st uur gr oep inr icht en

O nt wikkelplan WVC
opst ellen

Uit voeren
migrat ieplan WVC

O pening WVC

Evaluat ie migrat ie

Communicat ieplan

Uit lijnen procesgang
WVC

Best uur sbesluit  over
pr ocesbegeleiding

O nderzoek vormen
van samenwer king

Taken en verant woordelijkheden werkgroepen duidelijk

Verhuizing gereed

I nt ent iever klar ing beschikbaar

Plan van aanpak af gest emd

Uit voeren
market ingplan

Werving en select ie
personeel

O nt wikkelen TTO
pr of iel

G ezamenlijke
pr of iler ing WVC

Verzelf st andiging
Borgloschool

Nieuwbouw WVC

 
 

   

In bovenstaand schema is een stappenplan uitgewerkt dat tegemoet komt aan uitvoering van 
zowel variant 2 als 3. Dit stappenplan is uitgewerkt met het programma PROTOS en kan eenvoudig 
bewerkt worden.  
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De rechthoeken geven activiteiten aan die op enig moment worden uitgevoerd. De blauwe bollen 
duiden op belangrijke “toestanden” die nodig zijn om het totale proces zorgvuldig op te bouwen. 

De driehoekige vormen omvatten subprocessen. In het programma PROTOS kunnen deze vormen 
worden aangeklikt waarna een nieuwe proces zichtbaar wordt. Aan iedere stap kunnen formulieren, 
specificaties en taakverantwoordelijken worden gekoppeld.   

Na fiattering van de besturen, zal de marsroute in overleg met alle betrokkenen, nader worden 
geconcretiseerd.  
 
 
Het geschetste proces (marsroute) omvat de volgende hoofdpunten:  

 Gezamenlijke communicatie 
 Monitoren nieuwbouw 
 Regelen samenwerking alle partners 
 Ontwikkelen schoolprofielen Kindcentrum  
 Verhuizing en marketing 

 

Externe begeleidingkosten, globaal: € 95.000,- (inclusief BTW, exclusief reiskosten, drukwerk) 

 

  

Marsroute gedetailleerd uitwerken in overleg met partners 4 

Inrichten projectteam, beschrijven (stuurgroep, actieteams) 8 

Opdrachtbeschrijving t.b.v. bestuur (transitie/inrichting Kindcentrum) 4 

Communicatieplan  4 

Gezamenlijke profilering Kindcentrum (website, folder, persberichten, etc.) 30 

Begeleiding bij profilering Dalton profiel 10 

Begeleiding bij profilering TTO profiel 25 

Samenwerking organiseren en vastleggen (intentieverklaring) 4 

Werving en selectieproces t.b.v. personeel 8 

Opstellen plan van aanpak + overleg (opgebouwd uit deel actieplannen) 20 

Begeleiding actieteams gedurende gehele proces (5 teams x 5 sessies) 25 

Vergaderingen stuurgroep, overleg besturen  10 

Inrichten ontwikkelingplan Kindcentrum voor de komende jaren 10 

 162 
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Bijlage 1 

Profiel centrale directeur Kindcentrum Keizerslanden 

Algemeen 

 
In het kader van de wijkvernieuwing Keizerslanden krijgt ook het voorzieningenniveau in de wijk 
een impuls. De Gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 hebben een plan ontwikkeld voor een 
modern wijkvoorzieningencentrum (WVC) voor Keizerslanden en de toekomstige wijk Steenbrugge.  
WVC Keizerslanden biedt ruimte aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een centrum 
voor de kunsten en de gymnastiekvereniging SVOD. Het WVC wordt gebouwd aan het Wezenland 
en zal naar verwachting in januari 2011 haar deuren openen voor haar gebruikers. 
 
 
Centrum voor het kind 
 

WVC Keizerslanden is bedoeld als centrum voor het kind (tot en met 12 jaar) en wordt dan ook in 
het vervolg met de term kindcentrum aangeduid. Met dit centrum beschikken de bewoners van 
Keizerslanden en Steenbrugge straks over één centrale voorziening voor onderwijs, kinderopvang, 
jeugdzorg, culturele activiteiten en sport. 
 
Kindcentrum Keizerslanden wordt gezamenlijk ontwikkeld door: 

 Gemeente Deventer 
 Woonbedrijf ieder1 
 Stichting Quo Vadis (Interconfessionele Daltonbasisschool De Horizon) 
 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (Borgloschool) 
 Raster Groep (peuterspeelzalen, kinderopvang) 
 Carinova (consultatiebureau) 
 Leeuwenkuil (centrum voor de kunsten) 
 Gymnastiekvereniging SVOD 

 
 
Eenheid in verscheidenheid 

 
Kindcentrum Keizerslanden herbergt vanuit de klant bekeken een grote verscheidenheid aan 
diensten. Gepositioneerd achter één gevel waaiert het centrum na binnenkomst uiteen in een bonte 
verscheidenheid aan activiteiten, met als gemeenschappelijk kenmerk: de ontwikkeling en 
begeleiding van jonge kinderen. Om dat optimaal te kunnen doen, hebben de verschillende 
participanten zich verenigd in een coöperatief verband. Zij kunnen daardoor een dienstverlening 
aanbieden die zonder deze samenwerking onmogelijk zou zijn. Tegelijkertijd behouden zij hun 
eigenheid en zelfstandigheid. Op deze manier wordt maximale synergie verkregen.  
 
 

Missie van Kindcentrum Keizerslanden 
 

Kindcentrum Keizerslanden biedt maximale ontplooiingskansen aan kinderen door een 
gecombineerd aanbod aan onderwijs, opvang, begeleiding, culturele en sportactiviteiten.  
 
 
Centraal management 
 

Eén van de voordelen van het samenwerking in een coöperatie is dat het management kan worden 
gecentraliseerd. De centraal directeur van Kindcentrum Keizerslanden houdt zich bezig met 
overkoepelende zaken op het gebied van financiën, organisatie, beheer, PR en communicatie. Dat 
biedt ruimte aan de participanten van het centrum om zich te focussen op hun kerntaken. Om die 
taken zo goed mogelijk te vervullen, zullen de verschillende instellingen hun eigen functionarissen 
aanstellen die belast zijn met leiding en aansturing. Voor beide basisscholen wordt gezocht naar 
één onderwijskundig directeur. Deze zal als meerschools onderwijskundig leider sturing geven aan 
de verschillende onderwijskundige processen van de twee basisscholen. 
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Het profiel van de centrale directeur Kindcentrum 

De centrale directeur van Kindcentrum Keizerslanden is een ervaren leidinggevende met bewezen 
kwaliteiten op het gebied van management en leidinggeven. De directeur heeft een hart voor 
kinderen en heeft affiniteit met opvang, educatie, cultuur, zorg en sport. Vanuit deze verbinding is 
hij in staat de juiste voorwaarden te scheppen voor een optimale samenwerking tussen de partners 
van het kindcentrum. 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Draagt binnen de kaders van wet- en regelgeving en rekening houdend met 
instellingenbeleid namens de samenwerkende partners zorg voor de financiële, 
organisatorische en beheersmatige randvoorwaarden van Kindcentrum Keizerslanden 

- Is eindverantwoordelijk voor de volgende beheersmatige en organisatorische portefeuilles 
van het kindcentrum: financiën, organisatie, beheer, public relations en communicatie  

- Overlegt met de onderwijskundig directeur en overige leidinggevenden van het 
kindcentrum over de randvoorwaarden voor uitdagende dagarrangementen 

- Overlegt met de partners binnen het kindcentrum over een optimale afstemming van de 
activiteiten 

- Legt verantwoording af aan de bestuurders van de participerende instellingen 
- Stelt managementrapportages op 
- Neemt deel aan het gebruikersoverleg van het kindcentrum 
- Onderhoudt contacten met de lokale overheid en andere externen 
- Treedt in voorkomende gevallen op als woordvoerder van het kindcentrum 
- Verzorgt contacten met de lokale media 
- Geeft leiding aan de onderwijskundig directeur van beide onderwijsorganisaties en de 

manager zorg van Raster 
- Is eindverantwoordelijk voor al het personeel voor zover in dienst van de stichting 

 
Algemeen  

- Staat pal voor de kwaliteit van de dienstverlening van het kindcentrum 
- Is klantvriendelijk en aanspreekbaar  
- Vindt verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen vanzelfsprekend 
- Is in staat knopen door te hakken 
- Toont eigenaarschap binnen de afgesproken beleidskaders van de onderwijsinstellingen en 

de coöperatie 
- Is ondernemend en is gericht op het benutten van kansen 
- Denkt ‘kindcentrumbreed’ en prikkelt de overige participanten hetzelfde te doen 
- Bevordert kruisbestuiving tussen de participanten van het kindcentrum 
- Toont zich een geloofwaardig ambassadeur van Kindcentrum Keizerslanden 
- Positioneert het kindcentrum in Deventer en omgeving en maakt de verwachtingen waar 
- Ontwikkelt en onderhoudt relevante netwerken 

 

 
Leidinggeven 

- Inspirerend manager en leidinggevende, cultuurdrager en voorbeeld voor anderen 
- Initiator van de innovatieve kracht van het kindcentrum 
- Beschikt over bindend vermogen 
- Is in staat en bereid om het leiderschap te delen 
- Geeft ruimte aan de professionals zonder sturing te verliezen en zonder in uitvoering te 

verzanden 
- Stuurt zowel op resultaat als op gedrag 
- Maakt mensen enthousiast en kiest helder positie 
- Is zichtbaar en benaderbaar  

 
 
Salaris 
Het bruto jaarsalaris is maximaal € (nader in te vullen) bij een volledige werkweek (schaal nader in 

te vullen, CAO PO 2009) 
 
N.B.: het betreft hier een functie die niet voorkomt in de lijst van normfuncties van FUWASYS PO. 
Het is daarom raadzaam de hoogte van het salaris te laten vaststellen op basis van een 
functiewaarderingstraject. 
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Bijlage 2 

Profiel onderwijskundig directeur Kindcentrum Keizerslanden 

 

Algemeen 
 

In het kader van de wijkvernieuwing Keizerslanden krijgt ook het voorzieningenniveau in de wijk 
een impuls. De Gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 hebben een plan ontwikkeld voor een 
modern wijkvoorzieningencentrum (WVC) voor Keizerslanden en de toekomstige wijk Steenbrugge.  
WVC Keizerslanden biedt ruimte aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, een consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin, een centrum 
voor de kunsten en de gymnastiekvereniging SVOD. Het WVC wordt gebouwd aan het Wezenland 
en zal naar verwachting in januari 2011 haar deuren openen voor haar gebruikers. 
 
 
Centrum voor het kind 

 

WVC Keizerslanden is bedoeld als centrum voor het kind (tot en met 12 jaar) en wordt dan ook in 
het vervolg met de term kindcentrum aangeduid. Met dit centrum beschikken de bewoners van 
Keizerslanden en Steenbrugge straks over één centrale voorziening voor onderwijs, kinderopvang, 
jeugdzorg, culturele activiteiten en sport. 
 
Kindcentrum Keizerslanden wordt gezamenlijk ontwikkeld door: 

 Gemeente Deventer 
 Woonbedrijf ieder1 
 Stichting Quo Vadis (Interconfessionele Daltonbasisschool De Horizon) 
 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (Borgloschool) 
 Raster Groep (peuterspeelzalen, kinderopvang) 
 Carinova (consultatiebureau) 
 Leeuwenkuil (centrum voor de kunsten) 
 Gymnastiekvereniging SVOD 

 
 
Eenheid in verscheidenheid 
 
Kindcentrum Keizerslanden herbergt vanuit de klant bekeken een grote verscheidenheid aan 
diensten. Gepositioneerd achter één gevel waaiert het centrum na binnenkomst uiteen in een bonte 
verscheidenheid aan activiteiten, met als gemeenschappelijk kenmerk: de ontwikkeling en 
begeleiding van jonge kinderen. Om dat optimaal te kunnen doen, hebben de verschillende 
participanten zich verenigd in een coöperatief verband. Zij kunnen daardoor een dienstverlening 
aanbieden die zonder deze samenwerking onmogelijk zou zijn. Tegelijkertijd behouden zij hun 
eigenheid en zelfstandigheid. Op deze manier wordt maximale synergie verkregen.  
 
 
Missie van Kindcentrum Keizerslanden 

 

Kindcentrum Keizerslanden biedt maximale ontplooiingskansen aan kinderen door een 
gecombineerd aanbod aan onderwijs, opvang, begeleiding, culturele en sportactiviteiten.  
 
 
Centraal management 

 

Eén van de voordelen van het samenwerking in een coöperatie is dat het management kan worden 
gecentraliseerd. De centrale directeur van Kindcentrum Keizerslanden houdt zich bezig met 
overkoepelende zaken op het gebied van financiën, organisatie, beheer, PR en communicatie. Dat 
biedt ruimte aan de participanten van het centrum om zich te focussen op hun kerntaken. Om die 
taken zo goed mogelijk te vervullen, zullen de verschillende instellingen hun eigen functionarissen 
aanstellen die belast zijn met leiding en aansturing. Voor beide basisscholen wordt gezocht naar 
één onderwijskundig directeur. Deze zal als meerschools onderwijskundig leider sturing geven aan 
de verschillende onderwijskundige processen van de twee basisscholen. 
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Het profiel van de onderwijskundig directeur  
 
De onderwijskundig directeur van Kindcentrum Keizerslanden is een ervaren leidinggevende met 
bewezen kwaliteiten op het gebied van onderwijskundig leiderschap. De onderwijskundig directeur 
heeft een hart voor kinderen en passie voor onderwijs.  
 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Draagt namens Stichting Quo Vadis en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer zorg 
voor de onderwijskundige aansturing van de twee basisscholen in Kindcentrum 
Keizerslanden 

- Is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs 
- Volgt systematisch de opbrengsten van de scholen en stuurt aan op continue verbetering 
- Overlegt met de centrale directeur van het kindcentrum over de randvoorwaarden voor 

goed onderwijs 
- Overlegt met de partners binnen het kindcentrum over een optimale afstemming van de 

activiteiten in voor- en vroegschoolse opvang indien onderwijs gerelateerd. 
- Ontwikkelt binnen de kaders van het strategisch beleid van de onderwijsinstellingen 

gedifferentieerd onderwijskundig beleid voor beide basisscholen en meer specifiek: beleid 
met betrekking tot Dalton- en tweetalig onderwijs   

- Legt verantwoording af aan de centrale directeur kindcentrum 
- Stelt managementrapportages op 
- Neemt deel aan het gebruikersoverleg van het kindcentrum 
- Neemt deel aan het directeurenoverleg van de onderwijsinstellingen 

  
 
Algemeen  

- Staat pal voor de kwaliteit van het onderwijs 
- Bewaakt de opbrengsten systematisch en stuurt op continue verbetering  
- Vindt verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen vanzelfsprekend 
- Toont eigenaarschap binnen de afgesproken beleidskaders van de onderwijsinstellingen en 

de coöperatie 
- Is ondernemend en is gericht op het benutten van kansen 
- Denkt ‘kindcentrumbreed’ zonder de eigen entiteit uit het oog te verliezen 
- Bevordert kruisbestuiving tussen de participanten van het kindcentrum 
- Toont zich een geloofwaardig ambassadeur van Kindcentrum Keizerslanden 
- Positioneert de scholen van het kindcentrum in Deventer en omgeving en maakt de 

verwachtingen waar 
- Ontwikkelt en onderhoudt relevante netwerken 

 

 

Leidinggeven 
- Inspirerend onderwijskundig leider, cultuurdrager en voorbeeld voor anderen 
- Initiator van de innovatieve kracht van (het onderwijs binnen) het kindcentrum 
- Integer coach van opbrengstverantwoordelijke teams en individuele medewerkers 
- Geeft situationeel leiding gericht op teamontwikkeling en verbetering van het primair 

proces 
- Is in staat en bereid om het leiderschap te delen 
- Is in staat tegelijkertijd meerdere onderwijskundige vernieuwingsprocessen te sturen 
- Geeft ruimte aan de onderwijsprofessionals zonder sturing te verliezen en zonder in 

uitvoering te verzanden 
- Heeft oog voor talent en stimuleert de inzet daarvan 
- Bevordert en faciliteert de professionele ontwikkeling van medewerkers 
- Stuurt zowel op resultaat als op gedrag 
- Maakt mensen enthousiast en kiest helder positie 
- Is zichtbaar en benaderbaar  

 
 
Salaris 

Het bruto jaarsalaris is maximaal € (nader in te vullen) bij een volledige werkweek (schaal nader in 

te vullen, CAO PO 2009) 
 



25 

 

 
N.B.: het betreft hier een functie die niet voorkomt in de lijst van normfuncties van FUWASYS PO. 
Het is daarom raadzaam de hoogte van het salaris te laten vaststellen op basis van een 
functiewaarderingstraject. 
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Bijlage 3 

 

Profiel leerkracht Kindcentrum Keizerslanden (Dalton onderwijs) 
 

De leerkracht aan het Kindcentrum Keizerslanden is een leerkracht met bewezen kwaliteiten op het 
gebied van pedagogiek, didactiek, samenwerking en communicatie. Hij/zij heeft een hart voor 
kinderen en passie voor onderwijs. Zij ziet verschillen tussen kinderen niet als belemmering, maar 
als ontwikkelkans.  
 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Kiest bewust voor Dalton onderwijs 
- Is bekend met de Dalton pedagogiek en didactiek 
- Zorgt voor een veilige leeromgeving  
- Bevordert de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de leerlingen 
- Helpt leerlingen een verantwoordelijk en zelfstandig persoon te worden 
- Zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in haar klas en lessen 
- Zorgt voor een krachtige leeromgeving 
- Helpt de leerlingen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft om 

als volwaardig lid van de samenleving te functioneren   
- Zorgt ervoor dat in haar klas en lessen een goede sfeer van omgaan met elkaar en 

samenwerken is 
- Zorgt ervoor dat haar werk en dat van haar collega’s goed op elkaar is afgestemd 
- Draagt actief bij aan een goede schoolorganisatie 
- Zorgt ervoor dat haar professionele handelen en dat van anderen buiten de school (ouders, 

instanties) goed op elkaar is afgestemd 
- Draagt actief bij aan de ontwikkeling van dagarrangementen voor kinderen 
- Denkt na over haar beroepsopvatting en bekwaamheid en is voortdurend bezig zich verder 

te professionaliseren 
 
 
Algemeen  

- Heeft hoge verwachtingen van kinderen 
- Staat pal voor de kwaliteit van het onderwijs 
- Bewaakt de opbrengsten systematisch en stuurt op continue verbetering 
- Vindt verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen vanzelfsprekend 
- Is ondernemend en gericht op kansen 
- Denkt ‘kindcentrumbreed’ zonder de eigen entiteit uit het oog te verliezen 
- Bevordert kruisbestuiving tussen de participanten van het kindcentrum 
- Toont zich een geloofwaardig ambassadeur van Kindcentrum Keizerslanden 
- Is flexibel en gericht op samenwerking 
- Communiceert open en met respect voor anderen 

 
 
Salaris  
Het bruto jaarsalaris is maximaal € (nader in te vullen) bij een volledige werkweek (schaal nader in 

te vullen, CAO PO 2009) 
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Bijlage 4 

 

Profiel leerkracht Kindcentrum Keizerslanden (Tweetalig onderwijs) 
 

De leerkracht aan het Kindcentrum Keizerslanden is een leerkracht met bewezen kwaliteiten op het 
gebied van pedagogiek, didactiek, samenwerking en communicatie. Hij/zij heeft een hart voor 
kinderen en passie voor onderwijs. Zij ziet verschillen tussen kinderen niet als belemmering, maar 
als ontwikkelkans. 
 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

- Heeft affiniteit met Tweetalig onderwijs 
- Zorgt voor een veilige leeromgeving  
- Bevordert de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de leerlingen 
- Helpt leerlingen een verantwoordelijk en zelfstandig persoon te worden 
- Zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in haar klas en lessen 
- Zorgt voor een krachtige leeromgeving 
- Helpt de leerlingen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen nodig heeft om 

als volwaardig lid van de samenleving te functioneren   
- Zorgt ervoor dat in haar klas en lessen een goede sfeer van omgaan met elkaar en 

samenwerken is 
- Zorgt ervoor dat haar werk en dat van haar collega’s goed op elkaar is afgestemd 
- Draagt actief bij aan een goede schoolorganisatie 
- Zorgt ervoor dat haar professionele handelen en dat van anderen buiten de school (ouders, 

instanties) goed op elkaar is afgestemd 
- Draagt actief bij aan de ontwikkeling van dagarrangementen voor kinderen 
- Denkt na over haar beroepsopvatting en bekwaamheid en is voortdurend bezig zich verder 

te professionaliseren 
 
 
Algemeen  

- Heeft hoge verwachtingen van kinderen 
- Staat pal voor de kwaliteit van het onderwijs 
- Bewaakt de opbrengsten systematisch en stuurt op continue verbetering 
- Vindt verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen vanzelfsprekend 
- Is ondernemend en gericht op kansen 
- Denkt ‘kindcentrumbreed’ zonder de eigen entiteit uit het oog te verliezen 
- Bevordert kruisbestuiving tussen de participanten van het kindcentrum 
- Toont zich een geloofwaardig ambassadeur van Kindcentrum Keizerslanden 
- Is flexibel en gericht op samenwerking 
- Communiceert open en met respect voor anderen 

 
 
Salaris  

Het bruto jaarsalaris is maximaal € (nader in te vullen) bij een volledige werkweek (schaal nader in 
te vullen, CAO PO 2009) 
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1  Inleiding 

1.1 Beschrijving project 
In de Zandweteringzone (strook tussen de naoorlogse wijk Keizerslanden en de 

nieuwe wijk Steenbrugge) wordt een wijkvoorzieningencentrum (WVC) 

gerealiseerd, waarin sociaal-maatschappelijke voorzieningen worden geclusterd. 

Woonbedrijf ieder1 heeft de ontwikkeling hiervan ter hand genomen in 

samenspraak met de gemeente Deventer. Gezamenlijk zorgen de beide 

initiatiefnemers daarmee voor een toekomstbestendig aanbod van sociaal-

maatschappelijke functies voor de inwoners van Keizerslanden en Steenbrugge. 

 

In 2006 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor dit WVC. Toen is door 

ICSadviseurs in de vorm van een startnotitie een globaal Programma van Eisen 

opgesteld. In april 2007 is dit Programma van Eisen verder gespecificeerd en 

uitgebreid aan de hand van gesprekken met de verschillende kernpartners. 

Uiteindelijk heeft dit Programma van Eisen geresulteerd in de definiëring van de 

kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten, op basis waarvan de architect, 

RAU uit Amsterdam, haar ontwerp heeft ontwikkeld. Op 16 oktober 2008 heeft 

RAU het VO+ opgeleverd.  

 

Het VO+ en de onderliggende stukken, zoals ruimtestaat, kostenraming en 

afwerkstaat, vormen het uitgangspunt voor deze notitie beheer & exploitatie. 

Het meest recente te bouwen volume komt uit op 8.995 m² bvo (bruto 

vloeroppervlak). 

 
1.2 Uitgangspunten bestuurlijk overleg  
Het project WVC Keizerslanden kent op dit moment de volgende uitgangspunten: 

 

• In het WVC krijgen zeven hoofdgebruikers of kernpartners huisvesting, te 

weten:  

J Interconfessionele Daltonschool De Horizon; 

J Openbare Borgloschool; 

J Raster (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse 

opvang); 

J Carinova (consultatiebureau); 

J Centrum voor Jeugd en Gezin; 

J SVOD (gymnastiekvereniging); 

J Fitness. 

• Iedere kernpartner heeft eigen ruimten. Daarnaast beschikt het WVC over 

semi-multifunctionele en multifunctionele ruimten, die door de 

kernpartners worden gedeeld, maar ook openstaan voor gebruik door 

andere organisaties en buurtbewoners. De sportzaal kan, naast de 

hoofdgebruikers SVOD en de scholen, ook door de sportverenigingen 

worden gehuurd. Tot slot is er een bar-/horeca-exploitatie (kantine). De 

exploitatie hiervan wordt door de eigenaar uitbesteed aan SVOD en/of de 

beheerorganisatie. 
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• De investeringskosten van het WVC zijn vooralsnog geraamd op  

€ 18.144.000,-. 

 

In het bestuurlijk overleg van 2 april 2008 tussen de gemeente Deventer en 

Woonbedrijf ieder1, heeft besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de 

financiële haalbaarheid en wijze van exploiteren van het WVC. In dit overleg zijn 

de volgende, voor deze notitie relevante, uitgangspunten vastgesteld: 

• De gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 worden gezamenlijk 

eigenaren van het WVC. 

• De gemeente Deventer is (risicodragend) verantwoordelijk voor de 

exploitatie van haar eigen deel (scholen, sportzaal en bijbehorende 

multifunctionele ruimten) en ieder1 voor de overige ruimten. Deze 

verantwoordelijkheid zal nog uitgewerkt moeten worden in een heldere 

omschrijving en nadere verdeling van de risico’s. 

• De gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 dragen beide zorg voor een 

deel van de financiering van het WVC. 

• Met de kernpartners worden huurintentieovereenkomsten afgesloten. 

• Het WVC wordt geëxploiteerd door een nog op te richten juridische 

entiteit. 

• Woonbedrijf ieder1 wordt, vanwege de fiscaal meest passende 

constructie, niet vanaf de stichting van het WVC eigenaar van de grond 

waarop het WVC geprojecteerd is. De gemeente Deventer en Woonbedrijf 

ieder1 kiezen voor een constructie waarbij de gemeente, na splitsing van 

de grond en het daarop geprojecteerde WVC in appartementsrechten, op 

een fiscaal gunstig moment het appartementsrecht voor de grond en de 

gemeentelijke opstallen aan Woonbedrijf ieder1 levert. 

• Woonbedrijf ieder1 is ontwikkelaar. 

 

De uitgangspunten zijn in september 2008 vastgelegd in een door beide partijen 

ondertekende intentieovereenkomst. De wijze van grondoverdracht is vastgelegd 

in een memo d.d. 17 januari 2009, ten behoeve van het Bestuurlijk Overleg 

Herstructurering. 

 

1.3 Theoretisch kader samenhang eigendom, exploitatie en beheer   
 

Dit is een verhaal over vier mensen, genaamd Allemaal, Iemand, Iedereen en 

Niemand. 

Er moest belangrijk werk verricht worden en Allemaal was er zeker van dat 
Iemand het zou doen. Iedereen had het kunnen doen, maar Niemand deed het! 
Daarover werd Iemand heel kwaad, want het was toch de taak van Allemaal. 
Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen, maar Niemand realiseerde zich 
dat Allemaal het niet zou doen. Het einde van het liedje was dat Iedereen 
Iemand de schuld gaf, omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen. 

Wanneer partijen onder één dak gaan samenwonen en samenwerken is het 

essentieel dat in een vroeg stadium over de wijze van samenwerking en het 

eigendom en beheer van het gebouw wordt nagedacht. De betrokken partijen 
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zullen gezamenlijk tot een samenwerkingsvorm moeten komen. Er is de 

afgelopen tijd uitgebreid aandacht besteed aan de samenwerking van de 

kernpartners van het WVC. Hiervoor is inhoudelijk en ruimtelijk vormgegeven aan 

het profiel “kind en gezin; dagarrangement 0-12 jaar” en het brede 

schoolconcept (zie het ruimtelijk functioneel Programma van Eisen d.d.  

17 januari 2008). Dit samenwerkingsconcept vormt het vertrekpunt voor de 

uitwerking van eigendom, beheer en exploitatie van WVC Keizerslanden.  

 

Eigendom, beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties als het 

WVC worden vaak in één adem genoemd, maar zijn in feite drie verschillende 

grootheden in het hebben en gebruiken van een brede school. Maar hoewel 

verschillend, zijn deze grootheden wel zeer nauw met elkaar verbonden. De 

keuze voor een bepaalde strategie ten aanzien van eigendom heeft bijvoorbeeld 

implicaties op de uitwerking van het verdelen van verantwoordelijkheden ten 

aanzien van het beheer in het WVC. In de onderstaande figuur is de relatie tussen 

 eigendom, beheer en exploitatie weergegeven.  

 

Aan eigendom van het WVC zijn rechten en plichten verbonden voor de 

gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1. Zo vertegenwoordigt het WVC een 

waarde die de beide eigenaren toekomt. Anderzijds kent het eigendom risico’s en 

(wettelijke) plichten. De gemeente en Woonbedrijf ieder1 zijn verplicht 

belastingen en heffingen te voldoen en zijn verantwoordelijk voor een aantal 

huisvestingsgerelateerde beheertaken. Deze zijn met name gericht op het 
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instandhouden van het gebouw en het beheersen van de (exploitatie)risico’s 

verbonden aan het bezit.  

 

Beheer omvat alles wat nodig is om het gebouw en de bijbehorende 

buitenruimten op korte en lange termijn in stand te houden en te kunnen 

gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd. Dit gaat vooral om 

gebruiksgerelateerde taken en verantwoordelijkheden. Het beheer van het WVC 

is het samenspel van huisvesting, diensten en middelen.  

• Taken op het vlak van huisvesting zijn primair de verantwoordelijkheid 

van de eigenaren.  

• Taken op het vlak van middelen liggen primair bij de gebruiker of een 

entiteit waarin de gebruikers zijn vertegenwoordigd.  

• Diensten zijn taken die tussen huisvesting- en gebruikersgerelateerde 

taken liggen en die door een nader te bepalen beheerder zijn uit te 

voeren.  

 

Beheer is een set van taken en verantwoordelijkheden waarover kernpartners 

(eigenaar, beheerder en gebruikers) afspraken maken, hetzij overeengekomen in 

een huurcontract of gebruikersovereenkomst, hetzij in een beheer- of 

exploitatieovereenkomst. Beheer is gericht op het mogelijk maken van effectief 

gebruik van het WVC en vormt een dynamisch proces. 

Samenvattend valt het beheer uiteen in drie onderdelen: 

1. Technisch beheer: gericht op groot en klein onderhoud van het gebouw en 

terrein. 

2. Facilitair beheer: gericht op aspecten als beveiliging, schoonmaak, catering, 

post, logistiek, afval en dagelijks ruimtebeheer/roostering van ruimtegebruik 

et cetera. 

3. Programma beheer: gericht op alle inhoudelijke/samenwerkingsactiviteiten 

binnen het WVC. 

 

Exploitatie van het WVC betreft het samenspel van eigendom en gebruik van het 

WVC. De exploitatie is in feite de financiële vertaling van de uitgangspunten die 

zijn gehanteerd voor het eigendom en de financiering daarvan en de afspraken 

die zijn gemaakt omtrent beheer. Het biedt inzicht in het maatschappelijk en 

financieel rendement van het WVC. 
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2 Eigendom 

2.1 Inleiding 
In het voorgaande traject hebben partijen in de regiegroep besloten, dat de 

gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 gezamenlijk eigenaar van het WVC 

worden.  

 

De uitgangspunten voor de eigendomssituatie zijn in een eerder stadium door 

ICSadviseurs en Deloitte Belastingadviseurs uitgewerkt in een eigendom- en 

beheerrapportage d.d. november 2008. 

 

Voor de volledigheid wordt hieronder de samenvatting van die notitie 

weergegeven. Bovendien wordt een uitwerking gegeven van de eigendom van de 

delen van WVC, die bestemd zijn voor onderwijsdoeleinden (de 

onderwijsruimten). 

 
2.2 Samenvatting eigendom 
In de kern zijn er op basis van de uitgangspunten en hetgeen is besproken in de 

werkgroep Beheer, Eigendom en Financiën twee eigendomsvarianten mogelijk om 

gezamenlijk de eigendom van het WVC vorm te geven. Dit is verder uitgewerkt in 

het juridische en fiscale eigendomsrapport d.d. november 2008 van ICSadviseurs 

en Deloitte Belastingadviseurs. Het gaat om:  

• onverdeelde eigendom en 

• eigendom via appartementsrechten. 

 

Het advies aan de werkgroep is om de eigendom de opstallen van het WVC te 

realiseren middels appartementsrecht eigendom, dit gelet op:  

• beperkte aansprakelijkheid: iedere partij wordt eigenaar van “zijn” deel 

en is als zodanig enkel aansprakelijk voor dat deel. Bovendien draagt 

iedere partij enkel ten aanzien van zijn eigen deel eigenaarslasten en de 

risico’s verbonden aan leegstand; 

• partijen zijn, met in achtneming van de kaders van het WVC, vrij om te 

beschikken over (het gebruik van) hun appartementsrecht; 

• overdraagbaarheid van eigen deel in toekomst is relatief eenvoudig 

mogelijk, mits bij splitsing juridisch juist vorm gegeven; 

• overzichtelijk wettelijk regime, met voorschriften en voorwaarden voor 

zover door partijen niet anders is overeengekomen. 

 

Appartementsrecht eigendom biedt de mogelijkheid om zakenrechtelijk een 

verdeling te maken waar het gaat om gebruik van het WVC. Ook de 

overdraagbaarheid is eenvoudig te realiseren. Het voorziet daarnaast in de 

mogelijkheid om op eigen naam contractering met de gebruikers te regelen. De 

appartementseigenaars zijn tegenover elkaar verplicht om de bouw en de 

inrichting van het WVC tot stand te brengen en in stand te houden. Hoe dat dient 

te gebeuren wordt ten overstaan van de notaris vastgelegd in bedoelde 

splitsingakte. De wet voorziet in een uitgebreide regeling hoe partijen tot elkaar 

in verhouding staan. Contractuele vastlegging van gebruiksafspraken tussen 
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partijen als (appartementsrecht)eigenaars en de gebruikers/gebruikers is daarbij 

noodzakelijk om passend gebruik en identiteit van het WVC als geheel te 

waarborgen. 

 

Het advies is door de werkgroep het Bestuurlijk Overleg Herstructurering 

overgenomen. Van die opzet wordt daarom in deze notitie uitgegaan.  

 

We onderscheiden twee appartementsrechten: 

• één appartementsrecht ten behoeve van de gemeente Deventer; 

• één appartementsrecht ten behoeve van Woonbedrijf ieder1. 

 

In bijlage 1 is in een schema en plattegrond aangegeven voor welke ruimte een 

bepaalde appartementsrechteigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft. Als 

gemeenschappelijke ruimten worden aangemerkt: daken, (buiten)omlopen en de 

technische ruimten. 

 

Voor het werkbaar maken van deze constructie is nadere juridische uitwerking 

vereist. Ook moeten er passende notariële akten worden opgesteld door een 

ervaren notaris met kennis van multifunctionele accommodaties zoals het WVC. 

 

2.3 Eigendom onderwijsruimten 
 

2.3.1 Algemeen 
De gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 zijn in beginsel de 

(appartementsrecht)eigenaars van het WVC. Ten aanzien van de wijze waarop de 

relatie tussen eigenaar en gebruikers/huurders wordt geregeld kan onderscheid 

worden gemaakt in de eigendom van de school en de eigendom van de overige 

delen van het WVC. 

 

In het WVC worden twee scholen gehuisvest. Op grond van de Wet Primair 

Onderwijs (WPO) is het de taak van een gemeente om zorg te dragen voor 

huisvesting van onderwijs binnen haar gemeente. 

 

Doorgaans wordt uitgegaan van de situatie dat de eigendom van de voorziening in 

de onderwijshuisvesting bij het bestuur van de school (het bevoegd gezag) ligt. 

Dit wordt de juridisch eigendom genoemd. Daar staat tegenover dat indien de 

voorziening niet meer voor onderwijsdoeleinden gebruikt wordt, de eigendom bij 

de gemeente (terug)komt. Dit laatste wordt het “economisch claimrecht van de 

gemeente” genoemd. Voor het WVC zou juridische eigendom betekenen de 

juridische eigendom van een appartementsrecht. In de VvE zouden dan naast de 

gemeente en Woonbedrijf ieder1 ook de twee scholen als (juridische) eigenaren 

een plek krijgen, met bijbehorende rechten. 

 

Op basis van de WPO zijn andere opties dan overdracht van eigendom mogelijk. 

Bijvoorbeeld eigendom bij een derde (en de gemeente onderwijsruimten van die 

derde huurt) of volledige eigendom bij de gemeente. In beide gevallen geeft de 

gemeente de voorziening in gebruik aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag 

verkrijgt aldus geen eigendom. 
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Als uitgangspunt hebben partijen aangedragen dat de gemeente Deventer en 

Woonbedrijf ieder1 appartementsrechteigenaars van het WVC worden, waarbij de 

gemeente het exclusieve gebruiksrecht krijgt op de onderwijsruimten van het 

WVC. Dit is één mogelijkheid. De gemeente kan dan op haar beurt de 

onderwijsruimten in gebruik geven aan de schoolbesturen. 

 

Het alternatief is, zoals als uitgangspunt in de WPO wordt genomen, dat de 

juridische (appartementsrecht)eigendom wordt overgedragen aan de 

schoolbesturen, met een economisch terugclaimrecht voor de gemeente 

Deventer. Dat strookt evenwel niet met de uitgangspunten van eigendom bij 

gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1. Er schuiven dan immers meer 

partijen aan de eigendomstafel aan. 

 

2.3.2 Advies eigendom onderwijsruimten 
Het advies is dat de gemeente Deventer de volledige (appartementsrecht)-

eigendom van de onderwijsruimten van het WVC behoudt. Hiervoor zijn een 

aantal redenen aan te dragen. 

 

1. De gemeente Deventer geeft de onderwijsruimten middels een 

ingebruikgevingsovereenkomst aan de schoolbesturen in gebruik en kan 

aan die ingebruikgeving voorwaarden verbinden. Op deze manier kunnen 

aan de schoolbestuurders dezelfde regels worden opgelegd als aan de 

overige kernpartners, die op basis van een huurovereenkomst het WVC 

betrekken. Er gelden dan consistente (gebruiks)regels voor alle 

kernpartners van het WVC. Dit zou anders zijn indien de schoolbesturen 

(appartementsrecht)eigenaar zouden zijn. In die situatie zouden zij in 

beginsel volledig vrij zijn om de onderwijsruimten te gebruiken op een 

wijze die hen goeddunkt. 

 

2. Indien de schoolbesturen geen appartementsrechteigenaar worden (en 

dus niet deelnemen aan de vereniging van eigenaars) dan scheelt hen dit 

alle - administratieve en financiële - verplichtingen van dien. Zo vergt 

een VvE opzet bijvoorbeeld precieze afspraken over geldstromen voor de 

materiële instandhouding. 

 

2.3.3 Aandachtspunten bij advies 
Voor het toepassen van deze opzet (volledige (appartementsrecht)eigendom van 

onderwijshuisvesting bij de gemeente) is wel vereist dat de schoolbesturen 

hiermee instemmen. Zij dienen de juridisch eigendom van de onderwijsruimten 

prijs te geven. Zij krijgen daarvoor ingebruikgeving terug. Het niet hebben van de 

juridische eigendom is voor het schoolbestuur niet per definitie nadelig. De 

gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de voorziening in de 

onderwijshuisvesting op grond van de WPO en gemeentelijke 

onderwijshuisvestingsverordening. Wel gaat het vaak om een gevoelskwestie. 

Feitelijk krijgen de schoolbesturen er hetzelfde voor terug: gebruik van een 

(nieuwe) onderwijsvoorziening. 
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Door concrete afspraken met de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst te 

maken, kan een vrijwel vergelijkbaar resultaat als bij juridisch eigendom worden 

bereikt. Bovendien zijn de schoolbesturen ook bij juridisch eigendom van 

onderwijshuisvesting niet volledig vrij om de eigendom te vervreemden. Zonder 

toestemming van de gemeente Deventer kan het schoolbestuur de eigendom 

bijvoorbeeld niet overdragen aan een derde. Bovendien geldt een plicht tot 

overdracht aan de gemeente na einde van het gebruik van de huisvesting voor 

onderwijs. Kortom, ook al zouden de schoolbesturen afzien van juridisch 

eigendom, dan kunnen hun rechten veelal worden geborgd in een overeenkomst 

met de gemeente. 

 

Kiezen partijen toch voor de situatie dat de juridisch eigendom van de 

onderwijsruimten van het WVC bij de schoolbesturen komt, dan dient bij de 

splitsing de onderwijsruimten van het WVC te worden betrokken, zodat aan elk 

van de scholen een appartementsrecht worden toegekend met een exclusief 

gebruiksrecht voor hun eigen ruimten. Bovendien geldt dan de aanvullende 

voorwaarde dat het gebouw fysiek geschikt is voor splitsing in deze extra 

afgescheiden ruimten. Hier dient de architect rekening mee te houden. 

 

De werkgroep beheer/exploitatie spreekt haar voorkeur uit voor het 

neerleggen van het volledige appartementsrechteigendom bij de gemeente 

Deventer. De schoolbesturen hebben hiermee in een overleg met de 

gemeente op 24 november 2008 ingestemd. 
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3 Beheer en gebruik  

3.1 Beheermodel 
Mate van samenwerking  

De kernpartners hebben inmiddels in gezamenlijkheid inhoud gegeven aan de 

samenwerkingsvorm, die is samen te vatten als “face-to-face”. Deze 

samenwerkingsvorm vormt het vertrekpunt voor de gezamenlijke invulling van 

beheer. Op basis hiervan is vervolgens het beheermodel met bijbehorende taken 

en verantwoordelijkheden geformuleerd om een concrete vertaling naar 

exploitatie mogelijk te maken. De gedetailleerde beheerafspraken zullen 

uiteindelijk in de vervolgfase tot stand dienen te komen en contractueel worden 

vastgelegd.  

 

Voor het WVC zijn vier basisvormen van samenwerking mogelijk, te weten: back 

to back, face to face, hand in hand en cheek to cheek.  

 

De kernpartners hebben gekozen voor de samenwerkingsvorm Face to Face, met 

de ambitie om door te groeien naar Hand in Hand. 

Face to face 

Deze samenwerkingsvorm wordt gekenmerkt door een open 

houding naar elkaar. Op vooral ruimtelijk niveau, maar ook 

op inhoudelijk niveau wordt gezocht naar samenhang en 

samenwerking tussen activiteiten die organisaties uitvoeren. 

De organisaties kunnen gebruikmaken van mogelijkheden en 

ruimten van elkaar. Met de gezichten is men naar elkaar toe 

gericht: face to face. Het resultaat is dat de organisaties 

gemakkelijker hun kerntaken kunnen vervullen en daarmee 

de “klant” beter van dienst kunnen zijn. 

Hand in hand  

Deze vorm van samenwerking wordt gekenmerkt door 

synergie. Het geheel bestaat uit meer dan de som der delen. 

Door de nauwe samenwerking kunnen de organisaties een 

kwalitatief hoger en beter voorzieningenniveau tot stand 

brengen. De voorzieningen worden integraal aangeboden.  
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Beheermodel 

In onderstaand schema zijn vier mogelijke beheermodellen weergegeven.  

 

Voor het beheer en de exploitatie van het WVC is in het bestuurlijk overleg 

gekozen voor een eventueel nog op te richten juridische entiteit. Ook gaat de 

voorkeur van de beide eigenaren uit naar het beheermodel “uitbesteden”. Dit 

beheermodel is in deze notitie daarom als uitgangspunt genomen.  

 

Bij de uitwerking gelden de volgende basisprincipes: 

• Beheer en exploitatie van het WVC zijn zo eenvoudig, efficiënt en effectief  

mogelijk van aard, wat leidt tot een heldere opzet en kwalitatief goed 

beheer. 

• De vertaling van beheermodel naar beheerplan is voor één uitleg vatbaar. 

• Het beheermodel sluit qua opzet aan en is ondersteunend aan de 

inhoudelijke doelstelling van het WVC Keizerslanden. 

• Het beheer wordt zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd, onder 

 verantwoordelijkheid van een nader te bepalen professionele beheerder. 

 Aanpassingen om tegemoet te komen aan de individuele wensen van 

 kernpartners zijn mogelijk na goedkeuring van de kernpartners. 

• Het beheer en de exploitatie van het WVC vindt plaats op basis van een 

 gelijkwaardige samenwerking. 

• De opbrengsten uit verhuur worden ingebracht in de exploitatie van het WVC 

(beheerorganisatie en/of verrekening met de door kernpartners betaalde 

Beheermodellen: Toelichting: 

Niets regelen Dit ‘beheermodel’ komt vrij veel voor. Groot afbreukrisico. 

Kans op fricties bij gebruik ruimten of verrekening kosten is 

groot.  

Gesplitst beheer Elke instelling zorgt voor beheer van eigen ruimten. Iedere 

gebruiker heeft een afzonderlijk contract met eigenaar 

hierover. Eigenaar heeft nauwelijks beheertaken. Soms 

samenwerking. 

• Ad hoc karakter. 

• Grote autonomie. 

• Niet efficiënt. 

• Onduidelijkheid over beheer gezamenlijke ruimten. 

Gebundeld 

beheer 

Door middel van gezamenlijke beheerorganisatie, bestaande 

uit gebruikers of beheer door een hoofdgebruiker. 

• Kostenefficiënt. 

• Eén aanspreekpunt/duidelijkheid. 

• Minder autonomie. 

• Overleg noodzakelijk. 

Uitbesteden Totale beheer is uitbesteed aan een derde partij. 

• Minder werk voor gebruikers. 

• Uitbesteden aan professionals met kennis van zaken. 

• Duurder. 

• Minder autonomie. 

B
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huur- en exploitatievergoedingen). Afspraken hierover worden vastgelegd in 

de beheer- en exploitatieovereenkomst. 

 

3.2 Verantwoordelijkheden eigenaren versus gebruikers 
Zonder apart geformaliseerde afspraken over taken en verantwoordelijkheden 

van kernpartners, zien de verantwoordelijkheden ten aanzien van eigendom en 

beheer er als volgt uit: 

 

Verantwoordelijkheid eigenaren: Verantwoordelijkheid gebruikers: 

� financiering; 

� verzekeringen, heffingen, 

belastingen eigenarendeel; 

� groot onderhoud en vervanging; 

� leegstandsrisico; 

� administratie eigenarendeel. 

� verzekeringen, heffingen, 

belastingen gebruikersdeel; 

� energieverbruik; 

� technisch (dagelijks) onderhoud en 

schoonmaak; 

� roostering en sleutelbeheer; 

� beheer en administratie 

gebruikersdeel. 

 

De eigenaren en de kernpartners van het WVC hebben een aantal  

verantwoordelijkheden in het onderhouden en beheren van het WVC.  

Deze verantwoordelijkheden zijn op te delen in de volgende drie categorieën: 

� Huisvesting: staat voor het gebouw met de gebouwgebonden installaties 

en het (groot) onderhoud van het gebouw en het terrein. Onder 

huisvesting vallen verder zaken die samenhangen met het ter beschikking 

hebben van het gebouw, zoals financiering, belastingen, heffingen en 

verzekeringen.  

� Diensten: hieronder vallen voorzieningen die verbonden zijn met het 

gebruik van de huisvesting, het (klein) onderhoud van de huisvesting en 

samenhangende ondersteuning van de werkzaamheden. 

� Middelen: deze worden gevormd door de voorzieningen die nodig zijn 

voor de directe uitvoering van de werkzaamheden in de organisatie. 

 

In de onderstaande tabel staan op hoofdlijnen de verantwoordelijkheden 

opgesomd. 

 
Huisvesting Diensten Middelen 

Onderhoud eigenaar Onderhoud gebruikers Inkoop 

Belastingen Energie en water Kantoorartikelen 

Heffingen Schoonmaak/vuilafvoer Inventaris 

Verzekeringen Ruimtebeheer ICT 

 Beveiliging/veiligheid Leermiddelen 

 Repro/postverzorging  

 Catering  

 

Het is goed mogelijk de uitvoering van bepaalde verantwoordelijkheden door te 

schuiven naar een andere partij. Zo zou het groot onderhoud deel kunnen 

uitmaken van de verantwoordelijkheid van de beherende partij, of het 
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Eigenaar

Huisvesting

Diensten

Middelen

Eigenaar

Huisvesting

Eigenaar

Huisvesting

Participanten

Participanten

Diensten

Middelen

Participanten

Diensten

Middelen

Eigenaar

HuisvestingHuisvesting

DienstenDiensten

MiddelenMiddelen

Eigenaar

HuisvestingHuisvesting

Eigenaar

HuisvestingHuisvesting

Participanten

Participanten

DienstenDiensten

MiddelenMiddelen

Participanten

DienstenDiensten

MiddelenMiddelen

Full service

Self service

Tussenvariant

sleutelbeheer van multifunctionele ruimten kunnen worden teruggelegd bij de 

eigenaren. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in op maat gemaakte 

beheer- of gebruiksovereenkomsten. Zo kunnen “diensten” over en weer tegen 

een nader vast te stellen vergoeding bij elkaar worden “ingekocht”, in de vorm 

van opdrachtgever – opdrachtnemerschap. 

Voor het WVC Keizerslanden wordt geadviseerd de tussenvariant als uitgangspunt 

te hanteren (zie schema hieronder). Deze keuze is gebaseerd op de mogelijkheid 

voor het behoud van autonomie van de kernpartners, terwijl tegelijkertijd de 

eigenaren verantwoordelijk blijven voor de huisvesting (onder meer het groot 

onderhoud). Hierbij is vervolgens als uitgangspunt te kiezen om zo veel mogelijk 

gezamenlijk middelen en diensten in te kopen en de uitvoering daarvan bij de 

gezamenlijke beheerorganisatie neer te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Taken en verantwoordelijkheden beheerorganisatie 
 

3.3.1 Beheerorganisatie 
De voorkeur van de eigenaren gaat uit naar het oprichten of inschakelen van een 

professionele beheerorganisatie. Dit biedt de gewenste kwaliteit en continuïteit 

in het beheer en de exploitatie van het WVC vanuit een gezamenlijk belang van 

eigenaren en kernpartners. De beheerorganisatie is schematisch weergegeven op 

de volgende pagina, waarin de volgende onderdelen zijn verwerkt: 

 

• eigendom (blauw kader); 

• gebruik (geel kader); 

• exploitatie (rood kader); 

• beheer (groen kader). 
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Bij dit beheermodel (zie schema) gelden de volgende uitgangspunten. 

 

Consequenties voor eigenaren (blauwe kader in schema) 

• Woonbedrijf ieder1 en de gemeente Deventer zijn beide eigenaar van het 

WVC en zij vormen gezamenlijk een Vereniging van Eigenaren (VvE).  

• De gemeente Deventer sluit ingebruikgevingovereenkomsten af met de 

schoolbesturen (bij overdracht juridisch eigendom van schoolbesturen aan de 

gemeente). 

• Woonbedrijf ieder1 sluit een huurovereenkomst af met de overige 

participanten (Raster, Carinova, Centrum Jeugd & Gezin/gemeente Deventer 

en Fitness of eventuele overige participanten). 

• De gemeente Deventer en Woonbedrijf ieder1 sluiten ieder voor specifieke 

delen een huurovereenkomst met NV DOS: voor de gemeente Deventer 

betreft dit de sportzaal met bijbehorende ruimten en de individuele SVOD-

ruimten, voor ieder1 gaat het om de kantine en keuken. 

• NV DOS maakt met SVOD en de scholen, uitgaande van een BTW-belaste 

exploitatie, in een overeenkomst “tot het gelegenheid geven van 

sportbeoefening” afspraken over gebruik van de sportzaal, SVOD-ruimten en 

de kantine/keuken en de daarbij door NV DOS te leveren diensten. 
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• In iedere huurovereenkomst is een huurprijs opgenomen, ter dekking van de 

kapitaal- en eigenaarslasten. 

• Deze VvE sluit een beheerovereenkomst af met een nader te bepalen 

professionele beheerorganisatie, waarin wordt overeengekomen dat de 

beheerorganisatie het groot onderhoud en eigenaargerelateerde 

beheeradministratie verzorgt van het gehele WVC, inclusief sportzaal.  

 

Consequenties voor gebruikers (gele kader in schema) 

• Iedere kernpartner sluit een huur- of ingebruikgevingovereenkomst met de 

betreffende eigenaar van het deel dat zij gebruikt (zoals hierboven 

beschreven), waarin de huurperiode, huurprijs en bijbehorende voorwaarden 

zijn opgenomen. 

• Er wordt een gebruikersgroep opgericht, waarin iedere kernpartner is 

vertegenwoordigd.  

• Ook sluit iedere kernpartner een beheerovereenkomst af met de nader te 

bepalen professioneel beheerorganisatie. 

• De eventuele huidige beheermedewerkers van kernpartners worden zo 

mogelijk in een gezamenlijke “pool” ondergebracht bij de professionele 

beheerorganisatie. De medewerkers werken dan voor het WVC, dus niet 

langer voor één organisatie. 

• De taken van de beheerorganisatie ten behoeve van de gebruikers zijn het 

aansturen en uitvoeren van het technisch beheer (klein onderhoud van 

gebouw en terrein) en facilitair beheer (beveiliging, schoonmaak, catering, 

post, logistiek, afval en dagelijks ruimtebeheer/roostering van 

ruimtegebruik). Zie verder paragraaf 3.5. 

• Om de efficiëntie hierin te bewaken, is het raadzaam dat de gebruikersgroep 

gezamenlijk een “raambeheerovereenkomst” opstelt.  

• Bij het opstellen van deze gezamenlijke raambeheerovereenkomst wordt 

geadviseerd om onderscheid te maken tussen twee pakketten aan 

beheerdiensten en –middelen: 

 

o een gestandaardiseerd “basispakket”, dat voor alle 

participanten gelijk is en waarvoor een verplichte afname 

geldt (naar rato van het aantal individuele en semi-

multifunctionele vierkante meters per participant);  

o een “pluspakket”, waarin specifieke aanvullende beheertaken 

zijn ondergebracht (naar de wens van individuele 

participanten).   

 

• Ook is het raadzaam om vanuit de gebruikersgroep een programmabeheerder 

aan te stellen voor het WVC, zodat de activiteiten binnen het WVC blijven 

passen binnen de vastgestelde identiteit, zoals beschreven in het Programma 

van Eisen. Zie verder paragraaf 3.5. 

• De gebruikersgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor de nodige 

afstemming, bespreking van de voortgang en eventuele bijstelling van 

afspraken. 
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MultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneel

IndividueelIndividueelIndividueel

SemiSemiSemi---multifunctioneelmultifunctioneelmultifunctioneel

Participant A Partic
ipant B

Participant C

• De gebruikersgroep zal de communicatie met de beheerorganisatie 

verzorgen, concrete beheerafspraken maken en de verdeling van de 

beheerkosten (servicelasten) regelen. 

 

3.3.2 Verantwoordelijkheden en uitgangspunten beheer en exploitatie 
In het WVC zijn de ruimten in drie ruimtelijke zones ingedeeld: 

 

1. Individueel; 

2. Semi-multifunctioneel; 

3. Multifunctioneel. 

 

 

 

 

 

 

Voor het gebruik van alle semi-multifunctionele en multifunctionele ruimten 

gelden de volgende basisafspraken ten aanzien van het beheer: 

• Om te voorkomen dat onderlinge concurrentie ontstaat bij het verhuren van 

ruimten, wordt het gehele ruimteverhuur van alle ruimten (dus ook de 

individuele ruimten) ondergebracht bij de beheerorganisatie. Voor de 

individuele ruimten in het WVC Keizerslanden geldt dat deze ruimten in 

principe niet te verhuren zijn aan derden.  

• De kernpartners waarbij het primaat van de semi-multifunctionele ruimte 

ligt, hebben het eerste gebruiksrecht. De kernpartners geven regulier 

(bijvoorbeeld per schooljaar/kalenderjaar) aan wanneer zij gebruik wensen 

te maken van de ruimten. Vervolgens geven de kernpartners aan elkaar aan 

wanneer zij gebruik willen maken van de ruimten van elkaar. De gemaakte 

afspraken worden vastgelegd in een rooster, die wordt beheerd door de 

beheerorganisatie. Vervolgens hebben de kernpartners geen voorrangsrecht 

meer, maar zijn de semi-multifunctionele en multifunctionele ruimten op 

basis van beschikbaarheid te reserveren. Daarbij kan een prioritering worden 

aangebracht, bijvoorbeeld: 

~K primaathouder; 

ÄK overige kernpartners; 

ÅK activiteiten van maatschappelijke groeperingen uit de wijk of 

stad; 

ÇK activiteiten van maatschappelijke groeperingen van buiten 

Deventer; 

ÉK activiteiten van professionele, gesubsidieerde instellingen, die 

aansluiten op het doel van het WVC; 

ÑK activiteiten van commerciële instellingen. 

• Voor het gebruik van de multifunctionele en semi-multifunctionele ruimten 

wordt een administratie bijgehouden door de beheerorganisatie. De 

exploitatiekosten voor deze ruimten worden als voorschot in rekening 

gebracht naar rato van het aantal individuele en semi-multifunctionele m² in 

het totale WVC. Na één jaar wordt bekeken of met gesloten beurzen valt te 

werken of dat er betaling nodig is tussen de primaathouder en kernpartners 
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die de semi-multifunctionele ruimte hebben gebruikt. Ook worden dan de 

werkelijk gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor energie) verrekend per 

kernpartner.  

• Bij een positief exploitatiesaldo kan worden gekozen voor fondsenvorming, 

om niet voorziene tegenvallers in latere jaren op te vangen of te reserveren 

voor specifieke uitgaven die niet gedekt worden door de reguliere 

gebruikerslasten. 

 

3.4 Openingstijden 
Het WVC bestaat uit de volgende gebruikscompartimenten: 

 

J sporthal en fitness; 

J ontmoetingsruimte & sportkantine met bijbehorende ruimten; 

J kinderdagverblijf en peuterspeelzaal; 

J scholen en bso; 

J welzijn. 

 

In ieder gebruikscompartiment is de opening en sluiting (entree), beveiliging, 

verwarming, verlichting, catering, schoonmaak et cetera afzonderlijk te regelen. 

Dit biedt veel mogelijkheden voor de openingstijden van het WVC. In de 

onderstaande tabel is een voorlopig voorstel gedaan voor de openingstijden van 

ieder gebruikscompartiment: 

 

Gebruikscompartimenten: Openingstijden (hele uren): Sluitingstijden (hele uren): 

 ma di wo do vr za zo m

a 

di wo do vr za zo 

sportzaal 9 9 9 9 9 incidenteel 2

2 

22 22 22 22 incidenteel 

fitness 9 9 9 9 9 9 9 2

2 

22 22 22 22 15 15 

ontmoetingsruimte & sportkantine 

met bijbehorende ruimten 
8 8 8 8 8 

incidenteel 2

2 
22 22 22 22 

incidenteel 

kinderdagverblijf en 

peuterspeelzaal 

7 7 7 7 7   1

8 

18 18 18 18   

scholen en bso 8 8 8 8 8   1

6 

16 16 16 16   

 

3.5 Beheertaken 
Uitvoering beheertaken 

Het is van belang om heldere afspraken te maken (en dit in de 

beheerovereenkomst vast te leggen) over wie welke beheertaken uitvoert. Dit 

wordt in de vervolgfase uitgewerkt in een kruisjeslijst, waarin per beheeraspect 

wordt vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de uitvoering wordt 

geregeld. 

 

Technisch/Facilitair beheerder  

Het WVC Keizerslanden huisvest een diversiteit aan activiteiten. Dit betekent dat 

veel soorten gebruikers op verschillende tijden gebruik gaan maken van het WVC. 
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Voor afstemming van het beheer tussen de diverse activiteiten en het faciliteren 

van de diverse activiteiten is een centraal aanspreekpunt noodzakelijk. 

Dit centrale punt is verantwoordelijk voor de dagelijkse beheerwerkzaamheden 

en aanspreekpunt voor gebruikers. Deze beheerder dient te worden aangesteld 

via de professionele beheerorganisatie. 

 

Programmabeheerder 

Om een multifunctionele voorziening als het WVC Keizerslanden te laten slagen, 

is een persoon die de inhoudelijke programmering verzorgt onontbeerlijk. Deze 

inhoudelijke programmeur coördineert en verzorgt ondermeer de programmering 

van gezamenlijke activiteiten in het WVC en legt verbanden tussen de diverse 

kernpartners. Daarnaast heeft deze persoon het overzicht van externe 

activiteiten in de gemeente Deventer of in de wijken Keizerslanden en 

Steenbrugge en weet wat er benodigd is. Hij/zij kan zorgen voor het 

samenbrengen van deze activiteiten. Op deze wijze komt er een integraal aanbod 

van activiteiten die afgestemd is op de doelgroepen en vragen vanuit de burgers.  

 

Belangrijk effect van de activiteiten die deze persoon organiseert is, dat het de 

bezetting van de (multifunctionele) ruimten in het WVC vergroot. Vooralsnog 

gaan wij ervan uit dat de rol van programmabeheerder wordt ingevuld door 

Stichting Brede School Deventer. 
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4 Exploitatie 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten van het exploitatiemodel uitgewerkt. De 

cijfermatige opzet is in een separate notitie uitgewerkt. 

 

4.2 Onderscheid gebouwgebonden kosten en gebruikskosten  
Binnen de administratie van het WVC wordt een splitsing aangebracht tussen 

gebouwgebonden kosten en gebruikskosten. Beide eigenaren voeren een aparte 

administratie voor de gebouwgebonden kosten. De gebouwgebonden kosten 

dienen bij het deel van Woonbedrijf ieder1 grotendeels door de huuropbrengsten 

te worden opgebracht. Bij het deel van de gemeente zal slechts zeer beperkt 

sprake zijn van huuropbrengsten (onderwijs, sportzaal). Voor de gebruikskosten 

wordt een aparte administratie bijgehouden door de beheerorganisatie van het 

WVC. De gebruikskosten worden in rekening gebracht bij de gebruikers in de vorm 

van servicekosten op basis van een nog nader te bepalen verdeelsleutel.   

 

Gebouwgebonden kosten 

Kosten die samenhangen met de afschrijving van de initiële investeringssom; 

deze kosten worden vertaald naar een jaarlijkse huurprijs (opgebouwd uit de 

kapitaalslasten en eigenaarlasten). Deze huurprijs wordt per gehuurde m² bruto 

vloeroppervlak doorbelast aan de gebruikers (met uitzondering van de scholen). 

Gebouwgebonden kosten zijn: 

- financieringskosten gebouw; 

- onderhoudskosten (groot en planmatig onderhoud, onderhoud 

installaties); 

- glasbewassing buitenkant; 

- OZB eigenaarsdeel en andere heffingen voor rekening van eigenaar; 

- gebouwadministratie/verhuurkosten; 

- overige exploitatie gebouw. 

 

Gebruikskosten 

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie, zoals klein 

dagelijks onderhoud, schoonmaak, verzekeringen, energiekosten, 

terreinonderhoud, gebruikersbelastingen (onder andere OZB gebruikersdeel) en 

personeelskosten beheer; deze kosten zijn voor rekening van de gebruikers.  

 

Kosten voor de aanschaf van inventaris (inventarislasten) van kernpartners komen 

voor rekening van de gebruikers en zijn in het exploitatiemodel buiten 

beschouwing gelaten. 

 

4.3 Uitgangspunten huurprijsberekening 
Bij elke huurprijsberekening hoort een demarcatielijst. In deze lijst wordt in 

hoofdlijnen weergegeven welke kosten bij wie in rekening worden gebracht. In 

bijlage 2 is de demarcatielijst opgenomen die ten grondslag ligt aan de 

investeringsraming en huurprijsberekening voor het WVC. Voor de specifieke 

dienstverlening inzake het “gelegenheid geven tot sportbeoefening” (aan de 
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beide onderwijsinstellingen en SVOD), zal op onderdelen van deze demarcatielijst 

kunnen/moeten worden afgeweken. 

 

4.4 Doorbelastingsystematiek 
De servicelasten van individuele ruimten worden direct doorbelast aan de 

desbetreffende participant. De semi-multifunctionele en multifunctionele 

ruimten worden via een verdeelsleutel als volgt aan de participanten 

toegerekend: 

• Individuele ruimten: 100% m² individuele ruimteprogramma's; 

• Individueel - Raster - eigen multifunctionele ruimten ten behoeve van 

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal: naar rato doorbelast aan 

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf; 

• Semi-multifunctionele ruimten Raster: 100% doorbelast aan bso;  

• Semi-multifunctionele ruimten kantine/recreatieruimte: 50% doorbelast 

aan SVOD, 50% aan beheerorganisatie (nader te bepalen); 

• Semi-multifunctionele ruimten SVOD/fitness/sportzaal (entree): 1/3 

SVOD, 1/3 fitness, 1/3 sportzaal;   

• Semi-multifunctionele ruimten overig: 100% m² doorbelast aan 

primaathouder (scholen naar rato van omvang);  

• Multifunctionele ruimten: naar rato op basis van totale individuele en 

semi-multifunctionele ruimten. 

 

Het resultaat van de doorbelastingsystematiek is uitgewerkt in de tabel in  

bijlage 3. 
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Bijlage 1:  Plattegronden WVC Keizerslanden – 
eigendomsverdeling  

De eigendomsverdeling per ruimte tussen de gemeente Deventer en Woonbedrijf 

ieder1 is, op basis van het DO/VO+ d.d. 16 oktober 2008, in de onderstaande 

tabel en plattegronden weergegeven. De gemeente is eigenaar van de scholen, 

sportzaal en bijbehorende (semi-)multifunctionele ruimten. Woonbedrijf ieder1 is 

eigenaar van de Fitness, Carinova, CJ&G en Raster en de bijbehorende (semi-) 

multifunctionele ruimten. 

 

 

Toelichting bij de kleuren in de plattegrond: 

 

 = (appartementsrecht)eigendom gemeente, semi-multifunctioneel gebruik 

   

 = (appartementsrecht)eigendom gemeente, individueel gebruik 

   

 = (appartementsrecht)eigendom ieder1, semi-multifunctioneel gebruik 

   

 = (appartementsrecht)eigendom ieder1, individueel gebruik 

   

 = gemeenschappelijke ruimten (VvE) 

 

Eigenaar Participant ruimteprogramma Ruimten Toelichting Kleur in DO m² bvo

Gemeente De Horizon 3.0.a t/m 3.3.f2 geel 1.306

Borgloschool 4.0.a t/m 4.5.f2 groen 1.669

SVOD 10.2.a t/m 10.2.c paars 240

Sportzaal 10.1.b t/m 10.1.k sportzaal, kleedruimten, bergingen donkerblauw 1.081

semi-multifunctionele ruimten 10.1.a entree sport blauw 28

semi-multifunctionele ruimten 2.a.1 t/m 2.e speellokalen, personeelslandschap, handvaardigheid, etc. oranje 612

semi-multifunctionele ruimten 4.0.e berging algemeen (repro) oranje 7

semi-multifunctionele ruimten // algemene leermiddelenberging oranje 9

multifunctionele ruimten 1.n.2 werkkast De Horizon geel 3

multifunctionele ruimten 3.0.e spreekkamer De Horizon geel 29

multifunctionele ruimten 1.n.3 werkkast Borgloschool groen 4

Subtotaal 4.987

ieder1 Fitness 11.1.a t/m 11 lichtblauw 1.578

Carinova 7.1.a t/m 7.1.h ruimten Carinova + administratieruimte paars + blauw 172

CJG 1.c aandeel in medegebruik ontvangst-meldpunt oranje 40

Raster 6.1.a t/m 6.3.i kdv en psz Raster roze 1.067

semi-multifunctionele ruimten 2.f.1 t/m 2.h nso Raster oranje 224

semi-multifunctionele ruimten 1.e, 1.g, 2.m keuken/bar, voorraad kast keuken, kantine oranje 173

multifunctionele ruimten //, 1.a t/m 1.r muv 1.e en 1.g, hoofdentree, ontmoetingsruimte, bezoekerstoiletten, e.a. oranje 518

Subtotaal 3.773

VVE/gezamenlijk technische ruimten h trafo t/m h.ww diverse; nader onderzoeken of toerekening aan participant en splitsing eigendomwenselijk is grijs 234

omlopen ntb

daken ntb

Subtotaal 234

Totaal 8.994
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Bijlage 2:  Demacratielijst verantwoordelijkheden verhuurder - 
huurder1 

nr Onderdeel 

 

Ten laste 

van 

huurder 

Ten laste van 

verhuurder 

Opmerkingen Afwerkingniveau 

1 Belastingen     

 WOZ eigenaar  X   

 WOZ huurder X  Evt. opnemen in 

service ovk 

 

2 Vergunningen     

 Bouwvergunning  X   

 Gebruiksvergunning X  Acceptatie 

huisvesting als 

grondslag voor 

vergunning is ten 

laste van 

verhuurder 

 

 Exploitatievergunning X    

3 Bouw / inrichting     

 (Ver)bouw  X Zie 

contractstukken 

 

 Pantry’s  X Indien op tekening 

aangegeven 

Warm-koud water, afvoeren, 

elektra, water voor de 

koffieautomaat 

 Inbouwapparatuur 

pantry/keuken 

X  Aangeven in 

bestek 

Koelkast 

 Overige apparatuur X    

 Telefonie apparatuur 

(vanaf NT1) 

X   NT1 is niet van toepassing 

 Telefonie en data  

Infrastructuur (KPN tot 

NT1) 

 X B.v. bedrading van 

patchkast naar de 

computers 

Vooralsnog stelpost, NT! Is 

niet van toepassing 

 Alarminstallatie  X Evt. doormelding 

in service ovk 

 

 Brandmeldinstallatie  X Evt. doormelding 

in service ovk. 

(verplicht vanuit 

de verzekering) 

Basisinstallatie die voldoet 

aan richtlijnen gebruik 

 Aanleg gas, licht, water  X  Aansluitingen 

 ICT apparatuur X   Betreft actieve componenten 

                                                 
1 Voor de specifieke dienstverlening inzake het 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' (aan de beide 

onderwijsinstellingen en SVOD), zal op onderdelen van deze demarcatielijst kunnen/moeten worden 

afgeweken. 

=
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nr Onderdeel 

 

Ten laste 

van 

huurder 

Ten laste van 

verhuurder 

Opmerkingen Afwerkingniveau 

 Vloerbedekking  X Eenmalig na 

oplevering 

vloerafwerking cfrm PvE, 

zoals uitgewerkt in VO 

 Systeemplafond  X Eenmalig na 

oplevering 

plafonds cfrm PvE, zoals 

uitgewerkt in VO 

 Wandafwerking t.b.v. 

dragende scheidings-

wanden (in steen 

uitgevoerde wanden) 

 X Eenmalig na 

oplevering 

cfrm PvE, zoals uitgewerkt in 

VO 

 Lichte scheidingswanden  X  cfrm PvE, zoals uitgewerkt in 

VO 

 Zonwering buiten  X Waar nodig cfrm PvE, zoals uitgewerkt in 

VO 

 Gordijnen X    

 Opleveringsschoonmaak  X   

 Inventaris (meubilair) X    

 Garderobes, schappen, 

overige “vaste” 

inrichting  

X    

 Witgoed X    

 Schilderwerk binnen    X Binnen eenmalig  

 Schilderwerk buiten  X   

 CV / luchtbehandeling  X  Gebalanceerd 

ventilatiesysteem, met 

topkoeling; CV per ruimte 

afzonderlijk te regelen 

 Brandblussers  X  Cfrm bouwbesluit 

 Afvalcontainers X  Containers t.b.v. 

exploitatie 

 

4 Buitenruimte     

 Tuinaanleg / bestrating  X   

 Speeltoestellen X    

 Zandbak  X   

 Hekwerk  X   

 Rijwielstalling   X   

 Buitenberging  X   

 Parkeren  x   

5 Verzekeringen     

 Opstal  X   

 Inventaris X    

 Exploitatie X    

 Glas  X Buitenschil  
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nr Onderdeel 

 

Ten laste 

van 

huurder 

Ten laste van 

verhuurder 

Opmerkingen Afwerkingniveau 

6 Onderhoud/ 

klachtenbehandeling 

  (na ingebruikname 

gebouw) 

 

 Alarminstallatie 

meldkamer 

X    

 Brandinstallatie 

meldkamer 

X    

 Alarminstallatie 

onderhoud 

 X   

 Brandinstallatie 

onderhoud 

 X   

 Alarmopvolging X    

 CV / luchtbehandeling  X   

 Liftinstallatie  X   

 Hang- en sluitwerk  X   

 Hekwerken  X Indien in bestek  

 Elektronische deuren  X Indien in bestek  

 Tuinonderhoud  X   

 Zandbakzand X    

 Schilderwerk binnen X    

 Schilderwerk buiten  X   

 Vloerreiniging X    

 Glasreiniging   Servicelasten  

 Schoonmaak X    

 Vloerbedekking X  Na oplevering  

 Systeemplafond X  Na oplevering  

 Wandafwerking X  Na oplevering  

 Brandblussers X    

 Zonwering  X Buiten en 

aangebracht door 

verhuurder (alleen 

regulier 

onderhoud) 

 

 Inbouwapparatuur X    

 Klein onderhoud X    

 Groot onderhoud  X T.b.v. in stand 

houden buitenschil 

(dak, gevels, 

kozijnen, glas 

etc.) 

 

7 Aansluitingen     

 Waterschap  X   

 Rioolrecht  X   

 Gas, water en licht  X   

 Telefonie/data X    
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 Erfpacht   NVT  

 CAI X    

 

Verder zijn voor rekening van huurder: 
• verhoogde vloeren; 
• specifieke gebruikersvoorzieningen, bijvoorbeeld toneelverlichting, 

inrichting keuken/bar; 
• no-break installatie; 
• overspanningsbeveiliging; 
• klokken, lestijdensignalering; 
• plantenbakken; 
• publicatieborden; 
• garderobes; 
• bewegwijzering. 
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Bijlage 3:  Doorbelastingsystematiek 

 



= f`p~ÇîáëÉìêë=
= dêçíÉ=sççêí=OMT=ö=UMQN=_h=wïçääÉ=
= mçëíÄìë=SRO=ö=UMMM=^o=wïçääÉ=
=

= q=HPN=EMFUU=OPR=MQ=OT=

= ïïïKáÅë~ÇîáëÉìêëKåä 

  

  

 

 

 

=
=
f`p=^ÇîáëÉìêë=_KsK=áë=áåÖÉëÅÜêÉîÉå=Äáà=ÇÉ=h~ãÉê=î~å=hççéÜ~åÇÉä=Éå=c~ÄêáÉâÉå=íÉ=wïçääÉ=çåÇÉê=åìããÉê=MRMTVVPO=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=
=
léÇê~ÅÜíÖÉîÉêW= = = dÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=Éå=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=
p~ãÉåëíÉääÉêëW= = = ^ååÉí=ÇÉ=oççóI=lååç=a~ãÉå=Éå=bêïáå=sÉåÉâä~~ë=päçíëI=f`p~ÇîáëÉìêë=
a~íìãW= = = = = OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
oÉÑÉêÉåíáÉåìããÉêW= = OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ

=
táàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

=
hÉáòÉêëä~åÇÉå=

=
=

pí~êíåçíáíáÉ=

=
ÉáåÇê~ééçêí=

=

  



OLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

=
fåÜçìÇ=

NK fåäÉáÇáåÖ= Q 

NKN ^~åäÉáÇáåÖ= Q 

NKO sê~~ÖëíÉääáåÖ= R 

NKP oÉáâïáàÇíÉ=pí~êíåçíáíáÉ= R 

NKQ mêçÅÉë=pí~êíåçíáíáÉ= R 

NKR iÉÉëïáàòÉê= S 

OK j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ= T 

OKN mêçÑáäÉêáåÖ= T 

OKO táàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã= U 

OKP aÉ=bäÉÖ~ëíLeìã~åáí~ë= V 

OKQ aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ= NM 

OKR ^ÑëíÉããáåÖ=éêçÑáÉäÉå= NN 

PK oìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=Éå=ãìäíáÑìåÅíáçå~äáíÉáí= NO 

PKN fåäÉáÇáåÖ= NO 

PKO jìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=ÅçåÅÉéí= NO 

PKP oÉä~íáÉëÅÜÉã~= NP 

PKQ qçÉâçãëíï~~êÇÉ=Éå=ÑäÉñáÄáäáíÉáí= NQ 

QK oìáãíÉéêçÖê~ãã~=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå= NR 

QKN fåäÉáÇáåÖ= NR 

QKO p~ãÉåî~ííáåÖ= NR 

QKP jìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå= NS 

QKQ låÇÉêïáàëW=_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä= NS 

QKR o~ëíÉê= NU 

QKS `~êáåçî~= NV 

QKT iÉÉìïÉåâìáä= NV 

QKU péçêíò~~ä= OM 

QKV cáíåÉëëÅÉåíêìã= OM 

QKNM _ìáíÉåêìáãíÉ= ON 

RK içÅ~íáÉ=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå= OO 

RKN fåäÉáÇáåÖ= OO 

RKO ^å~äóëÉ=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ= OO 

RKP píÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îÉêâÉååáåÖ= OP 

SK báÖÉåÇçãI=ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉ= PM 

SKN qÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉê= PM 

SKO báÖÉåÇçã=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã= PN 



PLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

SKP _ÉÜÉÉêãçÇÉä=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã= PR 

SKQ _ÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ= PU 

SKR fåîÉëíÉêáåÖëâçëíÉå=Éå=Éñéäçáí~íáÉãçÇÉä=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã= PV 

=

_áàä~ÖÉ=NW== m~êíáÅáé~åíÉå=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

_áàä~ÖÉ=OW== aÉÉäåÉãÉêë=ïçêâëÜçéë=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=

_áàä~ÖÉ=PW== ráíâçãëíÉå=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=E~ÅíáîáíÉáíÉåF=

_áàä~ÖÉ=QW== ráíâçãëíÉå=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=EêìáãíÉåF=

_áàä~ÖÉ=RW== iÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉë=

_áàä~ÖÉ=SW== _ÉÜÉÉêãçÇÉä=

_áàä~ÖÉ=TW== bñéäçáí~íáÉãçÇÉä=

_áàä~ÖÉ=UW== jáäáÉì=

=



QLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

NK fåäÉáÇáåÖ=

NKN ^~åäÉáÇáåÖ=

tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=EëáåÇë=N=àìäá=OMMS=çåíëí~~å=ìáí=ÉÉå=ÑìëáÉ=î~å=ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉë=tççåìåáÉ=Éå=

e~åòÉïçåÉåF=Ö~~í=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=íáÉå=à~~ê=áå=å~ìïÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=ÇÉ=

âï~äáíÉáí=Éå=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ=áå=ÇÉ=å~ççêäçÖëÉ=ïáàâ=hÉáòÉêëä~åÇÉå=~~åé~ââÉåK=aáí=ïçêÇí=ïáàâîÉêåáÉìïáåÖ=

ÖÉåçÉãÇK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=çåÇÉê=ãÉÉê=ïçåáåÖÉå=ëäçéÉå=Éå=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉå=ÄçìïÉåI=ÜììêïçåáåÖÉå=

îÉêâçéÉå=Éå=ïçåáåÖÉå=îÉêÄÉíÉêÉåK=lçâ=ÜÉêáåêáÅÜíÉå=î~å=ÇÉ=ïççåçãÖÉîáåÖ=ã~~âí=çåÇÉêÇÉÉä=ìáí=î~å=

ïáàâîÉêåáÉìïáåÖK=eÉí=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÇçÉä=áë=ÜÉí=ÖÉîÉå=î~å=ÉÉå=âï~äáíÉáíëáãéìäë=~~å=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=

Äììêí=çÑ=ïáàâK=eÉí=ìáíÖ~åÖëéìåí=áë=Ç~í=ÜÉí=íçí~äÉ=~~åí~ä=åáÉìï=íÉ=ÄçìïÉå=ïçåáåÖÉå=ãáåáã~~ä=ÖÉäáàâ=áë=

~~å=ÜÉí=~~åí~ä=íÉ=ëäçéÉå=ïçåáåÖÉåK=k~~ëí=ÇÉòÉ=ÑóëáÉâÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=íêÉââÉå=ÇÉ=Åçêéçê~íáÉë=Éå=ÇÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=îÉÉä=ÖÉäÇ=ìáí=îççê=ëçÅá~äÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=áå=ÇÉ=ïáàâK=eáÉêîççê=ïçêÇí=ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇ=áå=

äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇI=ÜÉí=îÉêëíÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ëíêìÅíììê=Éå=áåÇáîáÇìÉäÉ=Üìäé=çé=ëçÅá~~äJÉÅçåçãáëÅÜ=

ÖÉÄáÉÇK=aÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=î~å=hÉáòÉêëä~åÇÉå=ïçêÇí=çåÇÉê=êÉÖáÉ=î~å=ÇÉ=Åçêéçê~íáÉ=ìáíÖÉîçÉêÇK=aÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=Ñ~ÅáäáíÉÉêí=Éå=íçÉíëí=~ääÉ=éä~ååÉå=~~å=ÉÉêÇÉê=î~ëíÖÉëíÉäÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉåK==

aÉòÉ=ëíÉîáÖÉ=âï~äáíÉáíëáãéìäë=âçãí=îççêí=ìáí=ÇÉ=áå=OMMR=çåíïáââÉäÇÉ=ElåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=ïáàâ=QI=aÉ=

hêççå=î~å=aÉîÉåíÉêÒK=açÉä=î~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=áë=ÜÉí=îÉêëíÉêâÉå=î~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=âï~äáíÉáí=ï~~êÄáà=

ÅçÜÉëáÉI=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ=Éå=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇ=âÉêåÄÉÖêáééÉå=òáàåK=lã=Çáí=íÉ=ÄÉêÉáâÉå=òáàå=áåëé~ååáåÖÉå=

åçÇáÖ=çã=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ãáñ=î~å=ÄÉïçåÉêë=íÉ=âêáàÖÉå=áå=ÄììêíÉå=Éå=ïáàâÉå=ãÉí=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâ=â~ê~âíÉêK=aÉ=

ÑóëáÉâÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÜÉí=îççêòáÉåáåÖÉååáîÉ~ì=îçêãÉå=ÜáÉêîççê=ÄÉä~åÖêáàâÉ=îççêï~~êÇÉåK=cóëáÉâ=Éå=

ëçÅá~~ä=ãçÉíÉå=ÇÉ=ïáàâÉå=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=îççê=àçåÖ=Éå=çìÇ=ÉÉå=éêáã~=äÉÉÑçãÖÉîáåÖ=ÄáÉÇÉåK=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=áë=¨¨å=î~å=ÇÉ=RS=ä~åÇÉäáàâÉ=éêáçêáíÉáíëïáàâÉå=ï~~ê=ãÉí=îççêê~åÖ=ÖÉïÉêâí=ïçêÇí=~~å=

îÉêåáÉìïáåÖK=eÉí=áë=ÉÉå=äÉîÉåÇáÖÉ=Éå=ÖÉãÆäÉÉêÇÉ=ïáàâI=ï~~êáå=ãÉåëÉå=ãÉí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÅìäíìêÉäÉ=

~ÅÜíÉêÖêçåÇÉå=ïçåÉåK=_áååÉå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=òáàå=îáÉê=ÄììêíÉåW=`ÉåíêìãÖÉÄáÉÇ=hÉáòÉêëä~åÇÉåI=

qìáåÇçêéI=i~åÇëÜÉêÉåâï~êíáÉê=Éå=lê~åàÉâï~êíáÉêK=bÉå=ÇÉÉä=î~å=qìáåÇçêé=Ç~íÉÉêí=î~å=îççê=ÇÉ=ççêäçÖK=

aÉ=êÉëí=î~å=ÇÉ=ïáàâ=áë=áå=ÇÉ=å~ççêäçÖëÉ=éÉêáçÇÉ=íçí=áå=ÇÉ=à~êÉå=òÉëíáÖ=Éå=òÉîÉåíáÖ=ÖÉÄçìïÇK==

wçïÉä=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=soljI=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=~äë=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=áåîÉëíÉêÉå=áå=ÇÉ=

îÉêåáÉìïáåÖK=få=~éêáä=OMMR=çåÇÉêíÉâÉåÇÉå=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=ÉÉå=ÚráíîçÉêáåÖëéä~å=hÉáòÉêëä~åÇÉåÛK=

eáÉêáå=ëí~~å=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=îççê=ÇÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=î~å=ÇÉ=ïáàâK=aáêÉÅí=ÜáÉêå~=áë=ÖÉëí~êí=ãÉí=ÇÉ=

îççêÄÉêÉáÇáåÖÉåK=i~åÇëÜÉêÉåâï~êíáÉê=ïçêÇí=~äë=ÉÉêëíÉ=~~åÖÉé~âíK=få=OMMR=áë=áå=ÇÉòÉ=Äììêí=áå=

ë~ãÉåëéê~~â=ãÉí=ÇÉ=ÄÉïçåÉêë=ÇÉ=éä~åîçêãáåÖ=îççê=ÇÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=ÖÉëí~êíK=få=ÜÉí=îççêà~~ê=î~å=OMMS=

áë=ÜÉí=sÉêåáÉìïáåÖëéä~å=î~ëíÖÉëíÉäÇK=sççê=ÜÉí=lê~åàÉâï~êíáÉê=ãçÉí=Éê=áå=ÜÉí=îççêà~~ê=î~å=OMMT=ÉÉå=

îÉêåáÉìïáåÖëéä~å=âä~~ê=òáàåK=sççê=qìáåÇçêéJwìáÇ=ïçêÇí=ÉÉå=åáÉìïÄçìïéä~å=ÖÉã~~âíK=aÉ=ÜìáÇáÖÉ=

ïçåáåÖÉå=òìääÉå=å~~ê=îÉêï~ÅÜíáåÖ=áå=ÇÉ=äççé=î~å=OMMT=ïçêÇÉå=ÖÉëäççéíK=aÉ=åáÉìïÉ=ïçåáåÖÉå=òìääÉå=

áå=OMMU=ÖÉêÉÉÇ=òáàåK=k~~ê=îÉêï~ÅÜíáåÖ=áë=ÇÉ=îÉêåáÉìïáåÖ=î~å=ÖÉÜÉÉä=hÉáòÉêëä~åÇÉå=áå=OMNR=ÉÉå=ÑÉáíK=

eÉí=ëéêÉÉâí=îççê=òáÅÜ=Ç~í=ÇÉ=~~åé~ëëáåÖÉå=áå=ë~ãÉåëéê~~â=Ö~~å=ãÉí=ÄÉíêçââÉå=ÄÉïçåÉêëI=

çåÇÉêåÉãÉêëI=çêÖ~åáë~íáÉë=Éå=áåëíÉääáåÖÉå=áå=ÇÉ=ïáàâÉåK=

k~~ëí=ÇÉ=ÖêççíëÅÜÉÉéëÉ=áåÖêÉéÉå=áå=ÇÉ=ïçåáåÖÇáîÉêëáíÉáí=ïçêÇí=ççâ=ëíêìÅíìêÉÉä=~~åÇ~ÅÜí=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=

ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖÉåK=få=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖòçåÉ=Eëíêççâ=íìëëÉå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=ÇÉ=

åáÉìïÉ=ïáàâ=píÉÉåÄêìÖÖÉF=ïçêÇí=ÉÉå=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ï~~êáå=ëçÅá~~äJ

ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=ïçêÇÉå=ÖÉÅäìëíÉêÇK=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=ÜÉÉÑí=ÇÉ=áåíÉåíáÉ=

ìáíÖÉëéêçâÉå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=ÜáÉêî~å=íÉê=Ü~åÇ=íÉ=åÉãÉå=Éå=òçêÖí=Ç~~êãÉÉ=îççê=ÉÉå=



RLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

íçÉâçãëíÄÉëíÉåÇáÖ=~~åÄçÇ=î~å=ëçÅá~~äJã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÑìåÅíáÉë=îççê=ÇÉ=áåïçåÉêë=î~å=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉK 

NKO sê~~ÖëíÉääáåÖ=

eÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=Ets`F=âÉåí=ÉÉå=~~åí~ä=ê~åÇîççêï~~êÇÉåW=

� ÜÉí=ÄáÉÇí=çåÇÉêÇ~â=~~å=ãáåáã~~ä=îáÉê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÑìåÅíáÉë=Eï~~êÄáà=íÉåãáåëíÉ=çåÇÉêïáàëI=ïÉäòáàå=

Éå=òçêÖ=ÖÉï~~êÄçêÖÇ=òáàåFX=

� Çççê=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=çåíëí~~í=áåÜçìÇÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=îççê=ÇÉ=ïáàâX=

� é~êíáàÉå=çåíïáââÉäÉå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÉÉå=ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖëÅçåÅÉéíX=

� é~êíáàÉå=ïçêÇÉå=ë~ãÉå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêX=

� êìáãíÉå=ïçêÇÉå=ÉÑÑáÅáØåí=ÖÉÄêìáâí=Eãáåáã~~ä=OMB=ãÉÉêîçìÇáÖ=êìáãíÉÖÉÄêìáâFX=

� ÜÉí=ÖÉÄçìï=áë=ÑäÉñáÄÉä=EÑìåÅíáÉïáëëÉäáåÖÉå=ãçÉíÉå=ãçÖÉäáàâ=òáàåFK=

tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=ÜÉÄÄÉå=f`p~ÇîáëÉìêë=ÖÉîê~~ÖÇ=ÉÉå=ëí~êíåçíáíáÉ=íÉ=

çåíïáââÉäÉå=îççê=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=aÉ=pí~êíåçíáíáÉ=ÄáÉÇí=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêNI=ÇÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=Éå=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ÇÉ=áåÖêÉÇáØåíÉå=çã=ÇÉ=Ü~~äÄ~~êÜÉáÇ=î~å=é~êíáÅáé~íáÉ=áå=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=íÉ=íçÉíëÉå=EáåÜçìÇÉäáàâI=êìáãíÉäáàâI=Ñáå~åÅáÉÉäI=ÄÉÜÉÉê=Éå=ÉáÖÉåÇçãFK=lé=

Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=âìååÉå=áå=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÉÉå=

ëí~åÇéìåí=îçêãÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=Üìå=éçëáíáÉ=Äáà=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖI=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçãI=ÜÉí=ÄÉÜÉÉê=Éå=ÇÉ=

Éñéäçáí~íáÉ=î~å=ÇÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉK=aÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=ÄáÉÇí=íÉîÉåë=ÉÉå=ëíÉîáÖÉ=Ä~ëáë=îççê=ÜÉí=

îÉêîçäÖéêçÅÉë=EîÉêÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖ=mêçÖê~ãã~=î~å=báëÉåI=çåíïÉêéíê~àÉÅíI=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉI=Éí=

ÅÉíÉê~FK==

NKP oÉáâïáàÇíÉ=pí~êíåçíáíáÉ=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=áë=ÉÉå=ïáàâ=ãÉí=î~å=ççêëéêçåÖ=îÉÉä=

îççêòáÉåáåÖÉåK=aÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=êáÅÜí=òáÅÜ=éêáã~áê=çé=

ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=ÇáÉ=òáÅÜ=Ö~~å=çÑ=ïáääÉå=îÉëíáÖÉå=áå=

ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=få=ÜççÑÇëíìâ=O=ïçêÇí=

Ç~~ê=îÉêÇÉê=çé=áåÖÉÖ~~åK=ráíÉê~~êÇ=áë=ïÉä=

~ÑëíÉããáåÖ=ÖÉòçÅÜí=ãÉí=~åÇÉêÉ=EÇÉÉäë=åçÖ=íÉ=

êÉ~äáëÉêÉåF=îççêòáÉåáåÖÉåI=òçÇ~í=~ääÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=

ìáí=ÇÉ=ElåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=ïáàâ=QÒ=Éå=ÇÉ=åçí~=

~ÅÅçããçÇ~íáÉÄÉäÉáÇ=ïçêÇÉå=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇK= 

NKQ mêçÅÉë=pí~êíåçíáíáÉ=

eÉí=éêçÅÉë=çã=íÉ=âçãÉå=íçí=ÇÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=âÉåí=ÉÉå=ÇççêäççéíáàÇ=î~å=ÅáêÅ~=ÉÉå=Ü~äÑ=à~~ê=E~éêáä=íçí=Éå=

ãÉí=ëÉéíÉãÄÉê=OMMSFK=aÉ=ÉÉêëíÉ=ïÉâÉå=òáàå=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=çîÉêäÉÖ=íìëëÉå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉêI=

tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=Éå=f`p~ÇîáëÉìêëK=i~åÖò~ãÉêÜ~åÇ=áë=íçÉÖÉïÉêâí=å~~ê=ÇáêÉÅíÉ=ÄÉíêçââÉåÜÉáÇ=î~å=

ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=é~êíáàÉåK=få=ÇÉ=ã~~åÇ=àìåá=ÜÉÄÄÉå=íïÉÉ=ïçêâëÜçéë=EqçÖÉíÜÉê=^äçåÉÒ=ãÉí=~ääÉ=

ÄÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=éä~~íëÖÉîçåÇÉåI=ÖÉîçäÖÇ=Çççê=ÉåâÉäÉ=Äáä~íÉê~äÉ=ÖÉëéêÉââÉå=íÉê=îÉêÇáÉéáåÖ=Éå=

ÅçåÅêÉíáëÉêáåÖK=aÉ=ã~~åÇÉå=àìäá=Éå=~ìÖìëíìë=òáàå=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=Éå=

îççêÄÉêÉáÇÉåÇÉ=çîÉêäÉÖÖÉå=îççê=ÉÉå=éäÉå~áêÉ=ÉáåÇÄÉëéêÉâáåÖ=ãÉí=ÄÉíêçââÉåÉå=çé=

T=ëÉéíÉãÄÉê=OMMSK=eÉí=ÉáåÇê~ééçêí=ëí~êíåçíáíáÉ=ïçêÇí=çé=Q=çâíçÄÉê=OMMS=áå=ÜÉí=_Éëíììêäáàâ=lîÉêäÉÖ=çé=

ÄÉëíììêäáàâ=åáîÉ~ì=ÄÉëéêçâÉå=íìëëÉå=áÉÇÉêN=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉK=få=Çáí=çîÉêäÉÖ=ïçêÇÉå=~Ñëéê~âÉå=ÖÉã~~âí=

çîÉê=ÜÉí=îÉêîçäÖéêçÅÉë=Éå=ÇÉ=éçëáíáÉë=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=ÄÉáÇÉ=é~êíáàÉå=Ç~~êáåK 



SLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

NKR iÉÉëïáàòÉê=

aÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=áë=ÄÉâåçéí=ã~~ê=òç=ÅçãéäÉÉí=ãçÖÉäáàâ=î~å=çéòÉíK=^ääÉ=êÉäÉî~åíÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=çã=íçí=

ÉÉå=Ñáå~~ä=ççêÇÉÉä=çîÉê=Ü~~äÄ~~êÜÉáÇ=Éå=ÄÉí~~äÄ~~êÜÉáÇ=íÉ=âçãÉå=òáàå=çéÖÉåçãÉåK=aÉ=çéÄçìï=áë=~äë=

îçäÖíW=

� ÜççÑÇëíìâ=OW=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ=Éå=Üìå=éêçÑáÉäX=

� ÜççÑÇëíìâ=PW=êìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖI=ãìäíáÑìåÅíáçå~äáíÉáí=Éå=êÉä~íáÉëÅÜÉã~X=

� ÜççÑÇëíìâ=QW=êìáãíÉéêçÖê~ãã~ÛëX=

� ÜççÑÇëíìâ=RW=äçÅ~íáÉ=Éå=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖ=mêçÖê~ãã~=î~å=báëÉåX=

� ÜççÑÇëíìâ=SW=ÉáÖÉåÇçãI=ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉK=

=



TLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

OK j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ=

OKN mêçÑáäÉêáåÖ=

få=ÇÉ=ïáàâîÉêåáÉìïáåÖ=î~å=hÉáòÉêëä~åÇÉå=áë=~äë=ÅÉåíê~~ä=ìáíÖ~åÖëéìåí=ÖÉåçãÉå=Ç~í=ÇÉ=ïáàâ=îççê~ä=î~å=

ÄÉä~åÖ=áë=îççê=íïÉÉ=ÇçÉäÖêçÉéÉåW=ÖÉòáååÉå=ãÉí=EàçåÖÉF=âáåÇÉêÉå=Éå=Eîáí~äÉF=çìÇÉêÉåK=wáà=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=

ïáàâ=åçÇáÖI=ã~~ê=ÇÉ=ïáàâ=ÜÉÉÑí=ÜÉå=ççâ=åçÇáÖK=aÉ=îáí~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ïáàâ=ïçêÇí=ãÉÇÉ=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=

~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ÇÉòÉ=ÖêçÉéÉåK=wáà=ÜçìÇÉå=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=ëí~åÇI=òáà=òáàå=ÜÉí=ÄáåÇãáÇÇÉä=î~å=ÇÉ=

ïáàâK=nì~=~~åÄçÇ=ãçÉí=òçêÖ=çé=ã~~í=ÖÉäÉîÉêÇ=âìååÉå=ïçêÇÉå=~~å=áÉÇÉêÉÉå=ÇáÉ=Ç~í=åçÇáÖ=ÜÉÉÑíK=få=ÇÉ=

ElåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=îççê=ïáàâ=QI=aÉ=hêççå=î~å=aÉîÉåíÉêÒ=ïçêÇí=Ç~í=ÇÉ=áåíÉÖê~äÉ=~~åé~â=ÖÉåçÉãÇK=

j~~íêÉÖÉäÉå=çé=êìáãíÉäáàâJÑóëáÉâI=ëçÅá~~äJã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Éå=ëçÅá~~äJÉÅçåçãáëÅÜ=îä~â=äÉîÉêÉå=ÜáÉê=ÉÉå=

ÄáàÇê~ÖÉ=~~åK=aççê=åì=áå=íÉ=ÖêáàéÉåI=âêáàÖí=ÇÉ=ïáàâ=ïÉÉê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=ÇáÉ=Äáà=ÇÉòÉ=íáàÇ=é~ëíK==

lã=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=~ãÄáíáÉ=Ó=ÜÉí=ÖÉîÉå=î~å=ÉÉå=âï~äáíÉáíëáãéìäë=Ó=íÉ=ÄÉêÉáâÉåI=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=

îáàÑ=íÜÉã~Ûë=ÖÉÑçêãìäÉÉêÇ=ï~~êîççê=ÉÉå=ïÉåëÄÉÉäÇ=áë=ÄÉëÅÜêÉîÉåK=aáÉ=íÜÉã~Ûë=òáàåW=

� ïçåÉåW=ë~ãÉåÜ~åÖ=Éå=áÇÉåíáíÉáíX=

� ïççåçãÖÉîáåÖW=âï~äáíÉáí=çéÉåÄ~êÉ=êìáãíÉX=

� îççêòáÉåáåÖÉåW=ÅçããÉêÅáØäÉ=Éå=ïÉäòáàåëîççêòáÉåáåÖÉåX=

� àçåÖÉêÉåW=çéÖêçÉáïáàâI=â~åëÉå=îççê=âáåÇÉêÉå=Éå=àçåÖÉêÉåX=

� çìÇÉêÉåW=òçêÖ=çé=ã~~íI=ïçåÉå=îççê=áÉÇÉêÉÉåK=

=

få=hÉáòÉêëä~åÇÉå=EçåÇÉêÇÉÉä=î~å=ïáàâ=QF=ïçêÇí=Ñçêë=ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇ=áå=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉåK=aÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=

Ö~~í=ëéÉÅáÑáÉâ=çîÉê=¨¨å=î~å=ÇÉòÉ=áåîÉëíÉêáåÖÉåW=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=

=

eÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ïçêÇí=ÉÉå=ÅäìëíÉêáåÖ=

î~å=ÉÉå=~~åí~ä=ÑìåÅíáÉëK=bÉå=~~åí~ä=î~å=ÇÉòÉ=ÑìåÅíáÉë=

áë=êÉÉÇë=ÖÉÜìáëîÉëí=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉåI=ÉÉå=~~åí~ä=åçÖ=

åáÉíK=eÉí=áë=Ç~~êçã=î~å=Öêççí=ÄÉä~åÖ=ÉÉå=ÖçÉÇ=

ÉîÉåïáÅÜí=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=íìëëÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=

îççêòáÉåáåÖÉå=Éå=ÜÉí=åáÉìïÉ=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ïçêÇí=ÇÉ=

íçÉâçãëíáÖÉ=ÑìåÅíáÉ=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÄÉëéêçâÉåK=a~~êå~~ëí=

ïçêÇÉå=ÉÉå=~~åí~ä=~åÇÉêÉ=îççêòáÉåáåÖÉåÑìåÅíáÉë=áå=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=ÖÉëÅÜÉíëíI=ï~~êÇççê=ÜÉí=ÄÉÉäÇ=

ÅçãéäÉÉí=ïçêÇí=ÖÉã~~âíK=

aìáÇÉäáàâÉ=éêçÑáäÉêáåÖ=î~å=ÉÉå=~ÅÅçããçÇ~íáÉ=áë=ÉÉå=

ÄÉä~åÖêáàâÉ=ëìÅÅÉëÑ~ÅíçêK=eÉí=îÉêÖêççí=ÇÉ=

ÜÉêâÉåÄ~~êÜÉáÇ=îççê=ÇçÉäÖêçÉéÉåI=òçêÖí=îççê=ÉÉå=

ÄÉíÉêÉ=~ÑëíÉããáåÖ=î~å=ÜÉí=EÇçÉäÖêçÉéÖÉêáÅÜíÉF=

~ÅíáîáíÉáíÉåJ=Éå=êìáãíÉ~~åÄçÇ=Éå=îççêâçãí=Ç~~êãÉÉ=

çååçÇáÖÉ=ÅçåÅìêêÉåíáÉK=

=
táàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã hÉáòÉêëä~åÇÉå

^ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=aÉ=bäÉÖ~ëí

dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ

táàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã hÉáòÉêëä~åÇÉå

^ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=aÉ=bäÉÖ~ëí

dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ



ULRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

táà=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉåLpíÉÉåÄêìÖÖÉ=ÖêçÑïÉÖ=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=EÅäìëíÉêë=î~åF=îççêòáÉåáåÖÉåW=

� ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãX=

� ÇÉ=bäÉÖ~ëíLeìã~åáí~ëX=

� dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑK=

=

få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ÄÉëÅÜêáàîÉå=ïÉ=ÇÉ=ÇêáÉ=ÅäìëíÉêëK=

OKO táàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

OKOKN açÉäÖêçÉéÉå=Éå=éêçÑáÉä=

eÉí=åáÉìï=íÉ=çåíïáââÉäÉå=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=êáÅÜí=òáÅÜ=îççêå~ãÉäáàâ=çé=âáåÇÉêÉå=Éå=ÖÉòáååÉå=

ìáí=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉK=píÉÉåÄêìÖÖÉ=ïçêÇí=î~å~Ñ=OMMV=çåíïáââÉäÇK=_ÉïçåÉêë=î~å=

píÉÉåÄêìÖÖÉ=òáàå=îççê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=~~åÖÉïÉòÉå=çé=hÉáòÉêëä~åÇÉå=çÑ=ÚÇÉ=êÉëí=î~å=

aÉîÉåíÉêÛK=eÉí=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖ=éêçÖê~ãã~=î~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=îççêòáÉí=áå=ÉÉå=îççêòáÉåáåÖ=îççê=

âáåÇÉêÇ~Öçéî~åÖ=Éå=âäÉáåëÅÜ~äáÖÉ=ÉÉêëíÉäáàåë=ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖK=

=

eÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=âêáàÖí=ÉÉå=éêçÑáÉä=EgÉìÖÇ=Éå=léîçÉÇáåÖW=Ç~Ö~êê~åÖÉãÉåí=MJNO=à~~êÒK=

^ääÉ=é~êíáàÉå=ìáí=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=êáÅÜíÉå=òáÅÜ=éêáã~áê=çé=ÇÉòÉ=ÇçÉäÖêçÉéK=`Éåíê~~ä=áå=ÜÉí=

éêçÑáÉä=ëí~~í=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=é~êíáàÉå=íÉå=ÖìåëíÉ=î~å=ÜÉí=âáåÇ=Eéêáã~áêFI=ÜÉí=ÖÉòáå=EëÉÅìåÇ~áêF=Éå=

ÇÉ=Äììêí=EíÉêíá~áêFK=aÉ=îççêòáÉåáåÖ=äÉîÉêí=ÉÉå=ÄáàÇê~ÖÉ=~~å=ÉÉå=çéîçÉÇáåÖëJI=ïççåJ=Éå=äÉÉÑâäáã~~íI=

ï~~êáå=âáåÇÉêÉå=Éå=àçåÖÉêÉå=òç=çéíáã~~ä=ãçÖÉäáàâ=Üìå=í~äÉåíÉå=Éå=âï~äáíÉáíÉå=âìååÉå=çåíïáââÉäÉåK=

sçêãáåÖ=î~å=ÉÉå=åÉíïÉêâ=î~å=äçÖáëÅÜÉ=Éå=ìáíÇ~ÖÉåÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=ÜÉí=ÅêÉØêÉå=î~å=ÉÉå=é~ëëÉåÇ=

~~åÄçÇ=Ç~í=ãÉÉçåíïáââÉäí=ãÉí=ÇÉ=îê~~Ö=ìáí=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééáà=òáàå=ÉäÉãÉåíÉå=ÇáÉ=áå=

ÜÉí=éêçÑáÉä=~~å=ÇÉ=çêÇÉ=âçãÉåK=^ääÉ=é~êíáàÉå=òáàå=ÜáÉê=Öê~~Ö=Äáà=ÄÉíêçââÉå=Éå=òáàå=ÄÉêÉáÇ=ÇÉ=

åççÇò~âÉäáàâÉ=áåëé~ååáåÖÉå=íÉ=äÉîÉêÉå=çã=íÉ=âçãÉå=íçí=ÉÉå=çé=Éäâ~~ê=~ÑÖÉëíÉãÇ=~~åÄçÇK==

=

aÉ=é~êíáàÉå=ÇáÉ=ãÉí=Éäâ~~ê=ÇÉÉä=Ö~~å=ìáíã~âÉå=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òáàåW=

� _çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=EÄ~ëáëçåÇÉêïáàëFX=

� o~ëíÉê=EïÉäòáàåëçêÖ~åáë~íáÉX=éÉìíÉêëéÉÉäò~~äI=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ=Éå=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖFX=

� `~êáåçî~=EçìÇÉêJ=Éå=âáåÇòçêÖFX=

� iÉÉìïÉåâìáä=E`Éåíêìã=îççê=ÇÉ=hìåëíÉåFX=

� péçêí=Eëéçêíò~~ä=Éå=ÑáíåÉëëFK=

=

få=Äáàä~ÖÉ=N=ëíÉääÉå=ÄçîÉåÖÉåçÉãÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=òáÅÜ=îççêK=

=

a~~êå~~ëí=áë=ÇÉ=îÉêï~ÅÜíáåÖ=Ç~í=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=îÉÉä=ÖÉÄêìáâí=Ö~~í=ïçêÇÉå=Çççê=

ÖÉÄêìáâÉêë=ÇáÉ=åáÉí=~äë=î~ëíÉ=ÜççÑÇÜììêÇÉê=âìååÉå=ïçêÇÉå=~~åÖÉãÉêâíK=aÉòÉ=ÚáåÅáÇÉåíÉäÉÛ=ÖÉÄêìáâÉêë=

ãçÉíÉå=ãÉí=ÇÉ=~~å=íÉ=ÄáÉÇÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ïÉä=é~ëëÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=éêçÑáÉä=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=sççêÄÉÉäÇÉå=òáàå=ïÉêâéäÉââÉåLëéêÉÉâêìáãíÉ=îççê=ÄÉêçÉéëâê~ÅÜíÉå=î~å=

o~ëíÉêI=ÇÉ=Åç∏êÇáå~íçê=î~å=ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=ENIR=Ç~Ö=éÉê=ïÉÉâF=Éå=ÇÉ=ÄììêíÅçåÅáØêÖÉK=

=

qáàÇÉåë=ÇÉ=ïçêâëÜçé=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=î~ëíÉ=Éå=áåÅáÇÉåíÉäÉ=ÖÉÄêìáâÉêë=EòáÉ=

ÇÉÉäåÉãÉêëçîÉêòáÅÜí=áå=Äáàä~ÖÉ=OF=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÉÉå=ÉÉêëíÉ=~~åòÉí=ÖÉÖÉîÉå=îççê=

ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâ=íÉ=çåíïáââÉäÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå~~åÄçÇK=lçâ=áë=Çççê=áÉÇÉêÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=~~åÖÉÖÉîÉå=ïÉäâÉ=

ÉáÖÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå=òÉ=ïáä=~~åÄáÉÇÉå=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=få=Äáàä~ÖÉ=P=áë=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=

çéÖÉåçãÉå=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇáÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=ë~ãÉå=çÑ=òÉäÑëí~åÇáÖ=ïáääÉå=~~åÄáÉÇÉå=Éå=EîÉêÇÉêF=



VLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

çåíïáââÉäÉåK=sÉÉä=î~å=ÇÉòÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=òìääÉå=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=éä~~íëîáåÇÉåI=

ëçããáÖÉ=ïçêÇÉå=áå=ÚåÉíïÉêâîÉêÄ~åÇÛ=EåáÉí=ëéÉÅáÑáÉâ=äçÅ~íáÉÖÉÄçåÇÉåF=çéÖÉé~âíK=

OKOKO _êÉÇÉ=pÅÜççä=

_áååÉå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ïçêÇí=áåîìääáåÖ=ÖÉÖÉîÉå=~~å=ÜÉí=_êÉÇÉ=pÅÜççäJéêçàÉÅíK=aÉ=

ÜççÑÇÇçÉäëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=_êÉÇÉ=pÅÜççäJéêçàÉÅí=áå=aÉîÉåíÉê=áë=ÜÉí=êÉ~äáëÉêÉå=î~å=ÉÉå=çéíáã~~ä=

åÉíïÉêâ=áå=Éå=êçåÇçã=ÇÉ=ëÅÜççäI=ï~~êÄáååÉå=çìÇÉêëI=äÉÉêâê~ÅÜíÉå=Éå=~åÇÉêÉ=éêçÑÉëëáçå~äë=

ë~ãÉåïÉêâÉå=çã=âáåÇÉêÉå=çé=~ääÉêäÉá=ã~åáÉêÉå=ãÉÉê=â~åëÉå=íÉ=ÖÉîÉåK=aÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=áë=Éê=çé=

ÖÉêáÅÜí=âáåÇÉêÉå=ãÉÉê=çåíïáââÉäáåÖëâ~åëÉå=íÉ=ÄáÉÇÉå=Çççê=ãáÇÇÉä=î~å=ÉÉå=ÖÉî~êáÉÉêÇÉ=ãáñ=î~å=

~ÅíáîáíÉáíÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÅìäíììêI=ëéçêíI=çéî~åÖI=ÉÇìÅ~íáÉ=Éå=òçêÖK=

eÉí=âáåÇ=ëí~~í=Çìë=ÅÉåíê~~äK=ráíÖ~åÖëéìåí=áë=ÇÉ=íçí~äÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=âáåÇW=òçïÉä=ÇÉ=ÅçÖåáíáÉîÉ=

çåíïáââÉäáåÖ=~äë=ÇÉ=ëçÅá~~äJÉãçíáçåÉäÉ=Éå=ÇÉ=ÑóëáÉâÉ=çåíïáââÉäáåÖ=òáàå=î~å=ÄÉä~åÖK=wáàå=ïÉêÉäÇ=ïçêÇí=

ÖÉîçêãÇ=Çççê=ÜÉí=ÖÉòáåI=ÇÉ=ëÅÜççä=Éå=ÇÉ=ÄììêíK=s~åìáí=Çáí=ìáíÖ~åÖëéìåí=ïÉêâÉå=ÇÉ=ãÉÇÉïÉêâÉêë=î~å=

ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=Éå=äÉîÉêÉå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÄáàÇê~ÖÉ=~~å=ÇÉ=ëçÅá~äÉ=ÅçÜÉëáÉ=áå=ÉÉå=ïáàâK=a~~êå~~ëí=

òçêÖí=ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=îççê=ÉÉå=îÉêÄêÉÇáåÖ=î~å=ÇÉ=òçêÖJ=Éå=ÄììêíÑìåÅíáÉ=î~å=ÇÉ=ëÅÜççäK=fÉÇÉêÉ=äçÅ~íáÉ=

êÉ~äáëÉÉêí=Ç~í=çé=ÉÉå=ÉáÖÉå=Éå=é~ëëÉåÇÉ=ïáàòÉ=î~åìáí=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=î~å=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=Éå=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=

ÇáÉ=áå=ÇÉ=ïáàâ=~~åïÉòáÖ=òáàåK=

lã=Çáí=îÉÉäçãî~ííÉåÇÉ=ÇçÉä=íÉ=ÄÉêÉáâÉå=ò~ä=~~å=ÉÉå=~~åí~ä=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=ÇççêÖÉîçÉêÇ=ãçÉíÉå=

ïçêÇÉåW=

NK aÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ÇÉ=áåëíÉääáåÖÉå=îÉêÄÉíÉêÉå=

OK dÉò~ãÉåäáàâÉ=îáëáÉ=Éå=ÅçããáííãÉåí=êÉ~äáëÉêÉå==

PK tÉêâïáàòÉå=Éå=ÜçìÇáåÖ=éêçÑÉëëáçå~äáëÉêÉå=

QK bÉå=áåíÉÖê~äÉ=~~åé~â=çéíáã~äáëÉêÉå=

RK eÉäÇÉêÉ=ÅçããìåáÅ~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=çìÇÉêë=çåÇÉêÜçìÇÉå=

SK aÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=ëÅÜÉééÉå=çã=ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=íÉ=ÄçìïÉåK=

OKOKP hÉêåï~~êÇÉå=

hÉêåï~~êÇÉå=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òáàåW=

� âáåÇ=Éå=ÖÉòáåX=

� _êÉÇÉ=pÅÜççä=ÅçåÅÉéíX=

� çåíãçÉíáåÖLëçÅá~äÉ=ÅçÜÉëáÉX=

� êìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖX=

� îÉêåáÉìïáåÖK=

OKP aÉ=bäÉÖ~ëíLeìã~åáí~ë=

OKPKN aÉ=bäÉÖ~ëí=

^ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=ÇÉ=bäÉÖ~ëí=ÄÉÜççêí=íçÉ=~~å=ïÉäòáàåëçêÖ~åáë~íáÉ=o~ëíÉêK=eÉí=ÖÉÄçìï=áë=ÉáÖÉåÇçã=

î~å=o~ëíÉê=Éå=ççâ=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉîÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=äáÖí=Äáà=ÇÉòÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=eÉí=ÅÉåíêìã=ïçêÇí=

òçïÉä=Çççê=ÄÉêçÉéëâê~ÅÜíÉå=~äë=ÉÉå=âçêéë=î~å=îêáàïáääáÖÉêë=ÄÉÜÉÉêÇ=Éå=îççêòáÉí=áå=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=

ÄÉÜçÉÑíÉK=eÉí=ÖÉÄçìïI=Ç~í=~äë=ïáàâ~ÅÅçããçÇ~íáÉ=ïçêÇí=ÖÉòáÉåI=ïçêÇí=áåÖÉòÉí=îççê=ÅìêëìëëÉåI=

ÄáàÉÉåâçãëíÉå=Éå=îÉêÖ~ÇÉêáåÖÉå=Éå=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=ÉÉå=~~åí~ä=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=ÇáÉ=Çççê=îÉÉä=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=EÇçÉäFÖêçÉéÉå=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâíK=eÉí=~~åÄçÇ=~~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=áë=ÇáîÉêëK=aççê=ÇÉ=à~êÉå=



NMLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
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=
=

 

ÜÉÉå=ã~âÉå=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=çìÇÉêÉå=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=ÄììêíÅÉåíêìãK=bÅÜíÉêI=ççâ=îççê=àçåÖÉêÉå=áë=Éê=

îçäÇçÉåÇÉ=~~åÄçÇK=lçâ=ÇÉ=ÄÉêçÉéëâê~ÅÜíÉå=î~å=o~ëíÉê=ïÉêâÉå=î~åìáí=ÇÉ=bäÉÖ~ëíK=eÉí=ÖÉÄçìï=ÜÉÉÑí=

êÉÅÉåí=ÉÉå=ìéÖê~ÇáåÖ=ÖÉÜ~ÇK=s~åìáí=ÇÉ=ïáàâîÉêåáÉìïáåÖ=òáàå=áå=ÜÉí=i~åÇëÜÉêÉåâï~êíáÉê=Eï~~ê=ÇÉ=

bäÉÖ~ëí=ÖÉÜìáëîÉëí=áëF=áåÖêáàéÉåÇÉ=ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖëã~~íêÉÖÉäÉå=~~åÖÉâçåÇáÖÇK=^ääÉ=äçÅ~íáÉë=ïçêÇÉå=

ÜáÉêáå=ãÉÉÖÉåçãÉåK=aÉ=äçÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=bäÉÖ~ëí=ëí~~í=Ç~~êçãI=åÉí=~äë=îÉÉä=~åÇÉêÉ=äçÅ~íáÉëI=íÉê=ÇáëÅìëëáÉK=

aÉ=ÑìåÅíáÉ=î~å=ÇÉ=bäÉÖ~ëí=åáÉí>=

OKPKO eìã~åáí~ë=

wçêÖÅÉåíêìã=eìã~åáí~ë=ëí~~í=áå=ÇÉòÉäÑÇÉ=Äììêí=~äë=ÇÉ=bäÉÖ~ëíK=aáí=òçêÖÅÉåíêìã=ëí~~í=~~å=ÇÉ=

îççê~îçåÇ=î~å=ÉÉå=áåÖêáàéÉåÇÉ=êÉåçî~íáÉ=Éå=åáÉìïÄçìïK=eÉí=ÜìáÇáÖÉ=ÖÉÄçìï=áë=åçÖ=ÉÉå=

ççêëéêçåâÉäáàâ=ÚÄÉà~~êÇÉåÜìáëÛ=Éå=îçäÇçÉí=Ç~~êãÉÉ=åáÉí=ãÉÉê=~~å=ÇÉ=ÉáëÉå=î~å=ÇÉ=íáàÇ=îççê=Ü~~ê=

ëÉåáçêÉ=ÄÉïçåÉêëK=eÉí=`çääÉÖÉ=_çìï=ÜÉÉÑí=áåãáÇÇÉäë=áåÖÉëíÉãÇ=ãÉí=ÇÉ=éä~ååÉå=îççê=êÉåçî~íáÉ=Éå=

åáÉìïÄçìïI=òçÇ~í=ÖÉëí~êí=â~å=ïçêÇÉå=ãÉí=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=Ñ~ëÉK=k~~ëí=êÉåçî~íáÉ=Éå=

åáÉìïÄçìï=ïçêÇí=ççâ=ÜÉí=~~åí~ä=éä~~íëÉå=îÉêãáåÇÉêÇ=Çççê=ÇÉ=Éñíê~ãìê~äáë~íáÉK=qÉîÉåë=ïáä=

eìã~åáí~ë=ÉÉå=~~åí~ä=îÉêéäÉÉÖÜìáëéä~~íëÉå=Ö~~å=êÉ~äáëÉêÉåK=få=ÇÉòÉ=ÜÉäÉ=íê~åëÑçêã~íáÉ=áë=áåãáÇÇÉäë=

ÉÉå=îÉêåáÉìïáåÖ=áåÖÉòÉíK=b¨å=î~å=ÇÉ=ÉäÉãÉåíÉå=ÇáÉ=eìã~åáí~ë=ÄÉä~åÖêáàâ=îáåÇí=áë=Ü~~ê=éäÉâ=áå=ÇÉ=ïáàâ=

Éå=çéÉåÜÉáÇ=å~~ê=ÇáÉ=ïáàâ=íçÉK=s~åìáí=ÇÉòÉ=~ãÄáíáÉ=áë=ÉÉå=~ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=çéÖÉòÉí=Eáå=ÉÉå=çìÇÉI=

~äë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÇÉ=åáÉìïÄçìï=íÉ=ëäçéÉåI=îäÉìÖÉä=î~å=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=ÖÉÄçìïF=ï~~ê=ÄÉïçåÉêë=î~å=

eìã~åáí~ë=ÉÉå=Ç~ÖÄÉëíÉÇáåÖëéêçÖê~ãã~=âìååÉå=îçäÖÉåK=aÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=òáàå=ççâ=çéÉåÖÉëíÉäÇ=îççê=

ÇÉ=ÄÉïçåÉêë=î~å=ÇÉ=ïáàâK=eÉí=îççêòáÉí=áå=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=Éå=ÖêçÉáÉåÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉK=

OKPKP mêçÑáäÉêáåÖ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=

aÉ=bäÉÖ~ëí=Éå=ÜÉí=~ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=î~å=eìã~åáí~ë=çîÉêä~ééÉå=Éäâ~~ê=ÉåáÖëòáåë=èì~=~~åÄçÇ=Éå=

ÇçÉäÖêçÉéK=a~~êçã=ïçêÇÉå=ÇÉ=Ü~åÇÉå=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=áåÉÉå=ÖÉëä~ÖÉåK=oÉëìäí~~í=ÜáÉêî~å=áë=Ç~í=áå=ÇÉ=

íçÉâçãëíI=ççâ=~äë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖ=î~å=hÉáòÉêëä~åÇÉåI=ÄÉáÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=

ÖÉâçééÉäÇ=ïçêÇÉåK=_ÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=ÜÉÄÄÉå=ÜáÉêçîÉê=ÉÉå=éêáåÅáéÉJìáíëéê~~â=ÖÉÇ~~åK=qÉåãáåëíÉ=çé=

~ÅíáîáíÉáíÉååáîÉ~ì=ïçêÇí=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ë~ãÉå=çéÖÉíêçââÉåK=lÑ=Çáí=ççâ=çêÖ~åáë~íçêáëÅÜ=Éå=èì~=

éÉêëçåÉäÉ=áåòÉí=ÖÉÄìåÇÉäÇ=ïçêÇí=áë=åçÖ=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâK=tÉä=áë=ÇìáÇÉäáàâ=Ç~í=ÖÉâçòÉå=ïçêÇí=îççê=ÉÉå=

ÜÉêâÉåÄ~~ê=éêçÑáÉäK==

=

aÉ=bäÉÖ~ëí=Éå=ÜÉí=~ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=ïçêÇí=ÜÉí=EïáàâFçåíãçÉíáåÖëéìåí=îççê=çìÇÉêÉå>=aÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=

ÄáÉÇí=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=áå=i~åÇëÜÉêÉåâï~êíáÉê=ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉI=íçÉÖ~åâÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖ=íÉ=

ï~~êÄçêÖÉå=Éå=ÇçÉí=êÉÅÜí=~~å=ÇÉ=ÖêçÉáÉåÇÉ=îê~~Ö=å~~ê=~ÅíáîáíÉáíÉå=Çççê=ÇÉ=çìÇÉêÉ=áåïçåÉêëK=s~åìáí=

ÇÉ=ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇÉ=îççêòáÉåáåÖ=ïçêÇí=Ç~~êå~~ëí=ÉÉå=áåíÉÖê~~ä=~ÅíáîáíÉáíÉå~~åÄçÇ=çåíïáââÉäÇ=îççê=~ääÉ=

ÄììêíÄÉïçåÉêë=ìáí=ÜÉí=i~åÇëÜÉêÉåâï~êíáÉêK=bÅÜíÉêI=~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=ÇÉ=àçåÖÉêÉ=âáåÇÉêÉå=EM=Ó=NOLNQF=

îáåÇÉå=îççê~ä=éä~~íë=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=

hÉêåï~~êÇÉå=î~å=ÇÉ=bäÉÖ~ëí=Éå=ÜÉí=~ÅíáîáíÉáíÉåÅÉåíêìã=òáàåW=

� éêáã~áêÉ=ÑçÅìë=çé=ëÉåáçêÉåX=

� ë~ãÉåïÉêâáåÖ=çé=áåÜçìÇ=Éå=~ÅíáîáíÉáíÉåX=

� ä~~ÖÇêÉãéÉäáÖX=

� ~ÑëíÉããáåÖ=èì~=~~åÄçÇ=ãÉí=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=

OKQ aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ=

aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ=ïçêÇí=çé=ÉÉå=áåÄêÉáÇáåÖëäçÅ~íáÉ=ÖÉÄçìïÇ=å~~ëí=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=Éå=áë=ÖÉäÉÖÉå=

~~å=ÇÉ=dê~~Ñ=cäçêáëëíê~~í=íìëëÉå=ÇÉ=s~å=eÉÉíÉåëíê~~í=Éå=ÇÉ=jÉáÄççãëíê~~íK=eÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=áå=
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=

 

ÅçãÄáå~íáÉ=ãÉí=aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ=îççêòáÉå=áå=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=î~å=~ääÉ=áåïçåÉêë=î~å=

hÉáòÉêëä~åÇÉåK=píê~âë=Eî~å~Ñ=OMMVF=âçãÉå=ÇÉ=áåïçåÉêë=î~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=Ç~~ê=åçÖ=ÄáàK==

aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ=ïçêÇí=ÉÉå=ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=ÅÉåíêìã=Éå=ÉîÉåíìÉÉä=ÅÉåíêìã=î~å=ÉÉå=

ïççåëÉêîáÅÉòçåÉK=få=ÜÉí=éêçàÉÅí=ïçêÇÉå=åáÉí=~ääÉÉå=ïçåáåÖÉå=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ã~~ê=ççâ=~ääÉêäÉá=~åÇÉêÉ=

ÑìåÅíáÉë=òç~äë=ÉÉå=Å~Ñ¨I=ÅçããÉêÅáØäÉ=êìáãíÉåI=òçêÖÑìåÅíáÉëI=ÄáÄäáçíÜÉÉâ=Éå=ïáàâïáåâÉäK=aáí=âçãí=ÇÉ=

ìáíëíê~äáåÖ=Éå=íçÉÖ~åâÉäáàâÜÉáÇ=íÉå=ÖçÉÇÉK=a~í=ãçÉí=Éå=â~å=ççâ=òç=ÄäáàîÉå=áå=ÇÉ=íçÉâçãëíK==

aççê=ÇÉ=áåîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=tÉí=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=låÇÉêëíÉìåáåÖ=EtjlF=ïáä=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÇÉ=

ïáàâïáåâÉä=ìáíÄêÉáÇÉå=íçí=ÉÉå=òçêÖäçâÉí=ï~~ê=åçÖ=ãÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=Éå=ÇáÉåëíÉå=ÖÉêáÅÜí=çé=ïçåÉåI=

ïÉäòáàå=Éå=òçêÖ=âìååÉå=ïçêÇÉå=îÉêâêÉÖÉåK=k~~ëí=ÇÉ=ïáàâïáåâÉä=Éå=ÜÉí=òçêÖäçâÉí=äÉîÉêí=ççâ=ÇÉ=

ÄáÄäáçíÜÉÉâ=~~å=ÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=áåÑçêã~íáÉîççêòáÉåáåÖ=ÉÉå=ÇìáÇÉäáàâÉ=ÄáàÇê~ÖÉK=ráíÉê~~êÇ=Ö~~í=ÇÉ=ÑìåÅíáÉ=

î~å=ÇÉ=ÄáÄäáçíÜÉÉâ=å~íììêäáàâ=îÉêÇÉêK==

k~~ëí=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=çãî~í=ÜÉí=ÅçãéäÉñ=êìáã=VM=ïçåáåÖÉåI=ï~~êî~å=NU=ïçåáåÖÉå=

ïçêÇÉå=çãÖÉÄçìïÇ=îççê=aÉ=iÉáÄççã=íçí=ÖêçÉéëïçåáåÖÉåK=aÉ=~éé~êíÉãÉåíÉå=ïçêÇÉå=qÉ=tççå=

~~åÖÉÄçÇÉåK=a~í=ïáä=òÉÖÖÉå=Ç~í=ÇÉ=ïçåáåÖÉå=íÉ=Üììê=çÑ=íÉ=âççé=òáàåK=lçâ=âçãÉå=Éê=òÉë=

ïççåïÉêâïçåáåÖÉå=íÉ=âççéK=låÇÉê=ÜÉí=ÅçãéäÉñ=áë=ÉÉå=é~êâÉÉêîççêòáÉåáåÖK==

aÉ=éêçÑáäÉêáåÖ=î~å=aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑ=áë=Ó=áå=íÉÖÉåëíÉääáåÖ=íçí=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=Éå=ÇÉ=

bäÉÖ~ëí=Ó=ÖÉêáÅÜí=çé=~ääÉ=ÇçÉäÖêçÉéÉå=Éå=áåïçåÉêë=î~å=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉK=bÅÜíÉêI=ÇÉ=

ÖÉéä~åÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=ÜÉí=ÅçãéäÉñ=Éå=áå=ÇÉ=å~ÄáàÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=Éå=çéÉåÄ~~ê=

îÉêîçÉê=ã~âÉå=ÜÉí=ÅçãéäÉñ=ìáíÉêã~íÉ=ÖÉëÅÜáâí=îççê=îáí~äÉ=çìÇÉêÉåK=k~~ëí=ÇÉ=òçêÖîççêòáÉåáåÖÉå=Éå=

ÇáÉåëíÉå=áå=ÇÉ=dê~~Ñ=cäçêáë~éé~êíÉãÉåíÉå=ò~ä=ÜÉí=ÅÉåíêìã=ççâ=ÉÉå=êçä=Ö~~å=îÉêîìääÉå=áå=òçêÖîÉêäÉåáåÖ=

áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=EÇáí=ãçÉí=åçÖ=å~ÇÉê=ìáíÖÉïÉêâí=ïçêÇÉåFK==

aÉ=éêçÑáäÉêáåÖ=î~å=aÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑLïáåâÉäÅÉåíêìã=âÉåí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=âÉêåï~~êÇÉåW=

� ÖÉêáÅÜí=çé=~ääÉ=áåïçåÉêë=Éå=ÇçÉäÖêçÉéÉå=î~å=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉX=

� ìáíëíÉâÉåÇ=ÖÉëÅÜáâí=îççê=îáí~äÉ=çìÇÉêÉåX=

� ÖÉêáÅÜí=çé=áåÑçêã~íáÉîççêòáÉåáåÖI=~ÇîáÉë=Éå=ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖK==

OKR ^ÑëíÉããáåÖ=éêçÑáÉäÉå=

aÉ=ÇêáÉ=ÜáÉêÄçîÉå=ÖÉåçÉãÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=òáàå=äçÖáëÅÜ=ÖÉÅäìëíÉêÇ=ÖÉòáÉå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=Éå=íçÉâçãëíáÖÉ=

éêçÑáÉäÉåK=qÉîÉåë=áë=ÇÉ=ëéêÉáÇáåÖ=çîÉê=ÜÉí=íçí~äÉ=îçÉÇáåÖëÖÉÄáÉÇ=ÖçÉÇ=íÉ=åçÉãÉåK=^ääÉ=ÇçÉäÖêçÉéÉå=

ïçêÇÉå=ÄÉêÉáâíW=ÇÉ=çìÇÉêÉå=Äáà=ÇÉ=bäÉÖ~ëíLeìã~åáí~ëI=âáåÇÉêÉå=Éå=Üìå=çìÇÉêë=âìååÉå=íÉêÉÅÜí=áå=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=Éå=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=~äÖÉãÉåÉ=ò~âÉå=â~å=áÉÇÉêÉÉå=íÉêÉÅÜí=áå=ÇÉ=dê~~Ñ=

cäçêáëÜçÑK=ráíÉê~~êÇ=òáàå=åì~åÅÉêáåÖÉå=~~å=íÉ=ÄêÉåÖÉåI=ã~~ê=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=îÉêëÅÜáääÉå=íìëëÉå=ÇÉ=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=âìååÉå=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=ïçêÇÉå=çãÖÉòÉí=áå=ÉÉå=ëíÉêâ=éêçÑáÉä=Éå=

çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåÇ=îÉêãçÖÉåK=aÉ=ÖêçÉé=ÇáÉ=åçÖ=çåíÄêÉÉâí=áë=ÇÉ=ÖêçÉé=àçåÖÉêÉå=ENQJNU=à~~êFK=få=ÜÉí=â~ÇÉê=

î~å=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=~ÅÅçããçÇ~íáÉÄÉäÉáÇ=òçÉâÉå=ÖÉãÉÉåíÉ=Éå=o~ëíÉê=å~~ê=ÉÉå=áåîìääáåÖ=î~å=

ÇÉòÉ=ÑìåÅíáÉI=åáÉí=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=ÇÉ=ÖÉÅäìëíÉêÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉåK=

=

aççê=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ=íÉ=ÄÉëÅÜçìïÉå=î~åìáí=ÅäìëíÉêáåÖI=ÇçÉäÖêçÉéÉå=Éå=éêçÑáÉäÉå=áë=ÜÉí=

ççâ=îçäëíêÉâí=äçÖáëÅÜ=Ç~í=ÜÉí=éêçÑáÉä=EàÉìÖÇ=Éå=çéîçÉÇáåÖW=Ç~Ö~êê~åÖÉãÉåí=MJNO=à~~êÒ=~~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=áë=ÖÉâçééÉäÇK=
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PK oìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=Éå=ãìäíáÑìåÅíáçå~äáíÉáí=

PKN fåäÉáÇáåÖ=

dÉò~ãÉåäáàâÉ=ÜìáëîÉëíáåÖ=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=Ets`F=ÜÉÉÑí=òçïÉä=áåÜçìÇÉäáàâ=~äë=

êìáãíÉäáàâ=ãÉÉêï~~êÇÉK=aÉ=áåÜçìÇÉäáàâÉ=ãÉÉêï~~êÇÉ=çåíëí~~í=Çççê=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=íÉ=

çêÖ~åáëÉêÉåI=ÉÇìÅ~íáÉîÉ=éêçÖê~ãã~Ûë=çé=Éäâ~~ê=~Ñ=íÉ=ëíÉããÉåI=ã~~ê=ççâ=Çççê=ÖÉÄêìáâ=íÉ=ã~âÉå=î~å=

Éäâ~~êë=ÇÉëâìåÇáÖÜÉáÇK=aÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ãÉÉêï~~êÇÉ=çåíëí~~í=Çççê=Éäâ~~êë=êìáãíÉå=íÉ=ÖÉÄêìáâÉå=çÑ=Çççê=

êìáãíÉå=òç=íÉ=ëáíìÉêÉå=Ç~í=òÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=íÉ=ÖÉÄêìáâÉå=òáàåK=aÉòÉ=êìáãíÉå=ÄÉÜçêÉå=åáÉí=EÉñÅäìëáÉÑÒ=

íçÉ=~~å=¨¨å=é~êíáÅáé~åíK==

PKO jìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=ÅçåÅÉéí=

aÉ=ÜççÑÇçéòÉí=î~å=ÜÉí=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=â~å=çé=íïÉÉ=ã~åáÉêÉå=áåòáÅÜíÉäáàâ=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âíW=

� Çççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=êìáãíÉåX=

� Çççê=ÇÉ=ÑìåÅíáÉë=Éå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇáÉ=áå=ÇÉ=êìáãíÉå=

éä~~íëîáåÇÉåK==

PKOKN dÉÄêìáâ=î~å=êìáãíÉå=

f`p~ÇîáëÉìêë=çåÇÉêëÅÜÉáÇí=ÇêáÉ=åáîÉ~ìë=î~å=êìáãíÉäáàâÉ=

ãìäíáÑìåÅíáçå~äáíÉáíW=

� jìäíáÑìåÅíáçåÉÉäW=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=êìáãíÉ=áë=åáÉí=

íçÉ=íÉ=ëÅÜêáàîÉå=~~å=¨¨å=é~êíáÅáé~åíI=ã~~ê=~~å=

ãÉÉêÇÉêÉ=E~ääÉF=é~êíáÅáé~åíÉåX=

� pÉãáJãìäíáÑìåÅíáçåÉÉäW=ÜÉí=éêáã~~í=î~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=

î~å=êìáãíÉ=äáÖí=Äáà=¨¨å=é~êíáÅáé~åíI=ã~~ê=ççâ=~åÇÉêÉå=

âìååÉå=ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=ÇÉ=êìáãíÉX=

� fåÇáîáÇìÉÉäW=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=êìáãíÉ=äáÖí=ÉñÅäìëáÉÑ=

Äáà=¨¨å=é~êíáÅáé~åíK==

fÉÇÉêÉ=é~êíáÅáé~åí=ã~~âí=áå=ãÉÉê=çÑ=ãáåÇÉêÉ=ã~íÉ=ÖÉÄêìáâ=

î~å=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉI=ëÉãáJãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=Éå=áåÇáîáÇìÉäÉ=

êìáãíÉåK=qáàÇÉåë=ÇÉ=ïçêâëÜçé=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=

é~êíáÅáé~åíÉå=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=ÇêáÉÇÉäáåÖ=

ÖÉò~ãÉåäáàâ=áåîìääáåÖ=ÖÉÖÉîÉå=~~å=ÇÉ=ãìäíáÑìåÅíáçå~äáíÉáí=î~å=ÜÉí=ts`K=aÉ=ìáíâçãëíÉå=î~å=ÇÉ=

ÇáëÅìëëáÉ=òáàå=ë~ãÉåÖÉî~í=áå=Äáàä~ÖÉ=QK=få=ÇÉ=êìáãíÉéêçÖê~ãã~Ûë=áë=ÜÉí=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=íìëëÉå=áåÇáîáÇìÉäÉI=

ëÉãáJãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=Éå=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=~~åÖÉÖÉîÉåK=

PKOKO `äìëíÉêáåÖ=î~å=êìáãíÉå=

aÉ=ìáíÇ~ÖáåÖ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=áë=íÉ=âçãÉå=íçí=ÑìåÅíáçåÉäÉ=ÅçãÄáå~íáÉë=çÑ=ÅäìëíÉêë=î~å=êìáãíÉåK=aÉ=

ãçíáÉîÉå=îççê=Çáí=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=êìáãíÉÖÉÄêìáâ=òáàåW=

� ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâ=çåíéäççáÉå=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=EáåÜçìÇÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖF=áå=ÇÉ=Ç~~êîççê=

åççÇò~âÉäáàâÉ=êìáãíÉEåFX=

� ÜÉí=ÄÉÜ~äÉå=î~å=ÉÑÑáÅáÉåÅóîççêÇÉäÉåI=Çççê=ë~ãÉå=¨¨å=ÖçÉÇ=ÖÉçìíáääÉÉêÇÉ=êìáãíÉ=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=áå=

éä~~íë=î~å=¨¨å=éÉê=é~êíáÅáé~åíK==

 

MultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneel

IndividueelIndividueelIndividueel

SemiSemiSemi---multifunctioneelmultifunctioneelmultifunctioneel

Participant A Partic
ipant B

Participant C

MultifunctioneelMultifunctioneelMultifunctioneel

IndividueelIndividueelIndividueel

SemiSemiSemi---multifunctioneelmultifunctioneelmultifunctioneel

Participant A Partic
ipant B

Participant C
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`äìëíÉêáåÖ=áë=ÜÉí=äçÖáëÅÜ=Äáà=Éäâ~~ê=áå=ÇÉ=Äììêí=éä~~íëÉå=î~å=êìáãíÉåK=aÉ=êìáãíÉå=ïçêÇÉå=ÖÉÅäìëíÉêÇ=

çãÇ~í=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=çîÉêÉÉåâçãëíÉå=ÜÉÄÄÉå=çÑ=ë~ãÉåÜ~åÖÉåK=wç=ïçêÇÉå=~é~êíÉ=ïÉêâíÉêêÉáåÉå=

ÖÉÅêÉØÉêÇ=ãÉí=áÉÇÉê=ÉÉå=ÉáÖÉå=ìáíëíê~äáåÖI=ï~~êÄáà=êìáãíÉå=ÉÑÑáÅáØåí=ÖÉÄêìáâí=ïçêÇÉåK=

`çãé~êíáãÉåíÉêáåÖ=Çê~~Öí=Äáà=~~å=ÉÉå=çéíáã~~ä=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÇççêÇ~í=ÄÉé~~äÇÉ=

ÖÉÄçìïÇÉäÉå=~ÑÖÉëäçíÉå=âìååÉå=ïçêÇÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=Ûë=~îçåÇëK==

_áååÉå=ÜÉí=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉå=ïÉ=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ÅäìëíÉêëW=

� ÅäìëíÉê=EçåíãçÉíÉåÒ=EîÄK=çåíãçÉíáåÖëêìáãíÉFX=

� ÅäìëíÉê=EäÉêÉåÒ=EîÄK=ëÅÜççäI=ÅìêëìëëÉåI=îççêäáÅÜíáåÖFX=

� ÅäìëíÉê=Eëéçêí=Éå=ëéÉäÒ=EîÄK=ëéÉÉääçâ~~äI=ëéçêíò~~äFX=

� ÅäìëíÉê=EòçêÖ=Éå=çéî~åÖÒ=EîÄK=éÉìíÉêëéÉÉäò~~äI=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖFX=

� ÅäìëíÉê=EïÉäòáàåÒ=EîÄK=ïÉäòáàåëïÉêâI=Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ìFX=

� ÅäìëíÉê=EÅêÉ~íáÉÑÒ=EîÄK=ëíìÇáçI=Ç~åëI=ÄÉÉäÇÉåÇÉ=âìåëíI=ÉñéçëáíáÉFK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

PKP oÉä~íáÉëÅÜÉã~=

^ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=é~êíáÅáé~åíÉå=âìååÉå=ê~~âîä~ââÉå=ÜÉÄÄÉåK=eÉí=áë=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~~ê=êÉâÉåáåÖ=ãÉÉ=íÉ=

ÜçìÇÉå=Äáà=ÇÉ=ëáíìÉêáåÖ=î~å=é~êíáÅáé~åíÉå=Éå=êìáãíÉå=áå=ÜÉí=ÖÉÄçìïK=a~~êå~~ëí=áë=ÜÉí=ïÉåëÉäáàâ=Ç~í=

ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=ÖÉã~ââÉäáàâ=íçÉÖ~åâÉäáàâ=òáàå=îççê=~ääÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=Éå=ÄÉòçÉâÉêëK=bÉå=

ëÅÜÉã~íáëÅÜ=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=äáÖÖáåÖ=î~å=ÇÉ=êìáãíÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=Éäâ~~êI=ÜÉí=ÚêÉä~íáÉëÅÜÉã~ÛI=áë=

ÜáÉê=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK==

=

• Multifunctioneel• Multifunctioneel• Multifunctioneel

• Individueel• Individueel• Individueel

• Semi• Semi• Semi• -• -• -• multifunctioneel• multifunctioneel• multifunctioneel

8låíãçÉíÉåÒ

fåÇáîáÇìÉÉä

pÉãáJãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä

jìäíáÑìåÅíáçåÉÉä

8iÉêÉåÒ

8ÁÒ

8péÉä=Éå=ëéçêíÒ

8wçêÖ=Éå=çéî~åÖÒ

8tÉäòáàåÒ

8`êÉ~íáÉÑÒ 8ÁÒ

• Multifunctioneel• Multifunctioneel• Multifunctioneel

• Individueel• Individueel• Individueel

• Semi• Semi• Semi• -• -• -• multifunctioneel• multifunctioneel• multifunctioneel

8låíãçÉíÉåÒ

fåÇáîáÇìÉÉä

pÉãáJãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä

jìäíáÑìåÅíáçåÉÉä

8iÉêÉåÒ

8ÁÒ

8péÉä=Éå=ëéçêíÒ

8wçêÖ=Éå=çéî~åÖÒ

8tÉäòáàåÒ

8`êÉ~íáÉÑÒ 8ÁÒ



NQLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

=

=

=

=

=

=
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=
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=

=

=

=

PKQ qçÉâçãëíï~~êÇÉ=Éå=ÑäÉñáÄáäáíÉáí=

bÉå=ìáíÇ~ÖáåÖ=îççê=ÇÉ=~êÅÜáíÉÅí=Éå=ÖÉÄêìáâÉêë=Äáà=ÜÉí=çåíïÉêéÉå=î~å=ÖÉÄçìïÉå=áë=Ç~í=ãÉå=åì=åáÉí=

~ääÉë=î~ëíäÉÖí=îççê=ÇÉ=íçÉâçãëíI=ã~~ê=ÉÉå=òçÇ~åáÖ=çåíïÉêé=ã~~âíI=Ç~í=~~å=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ÖÉÄêìáâÉêë=

åçÖ=îêáàÜÉÇÉå=îççê=ÉÉå=~åÇÉê=ÖÉÄêìáâ=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉä~íÉåW=EaÉëáÖå=Ñçê=`Ü~åÖÉÒK==

táà=~ÇîáëÉêÉå=ÇÉ=~êÅÜáíÉÅí=áå=ÜÉí=çåíïÉêé=êÉâÉåáåÖ=íÉ=ä~íÉå=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=éìåíÉåW=

^K h~åë=çé=EîÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=áåÇÉäáåÖÒ=

a~í=ïáä=òÉÖÖÉåW=Äáà=îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=çÑ=ÉÉå=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÖÉïÉåëíÉ=

îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÖÉÄêìáâ=ãçÉíÉå=ï~åÇÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=îÉêéä~~íëíI=Éí=ÅÉíÉê~K=

_K h~åë=çé=ä~íÉêÉ=EìáíÄêÉáÇáåÖLîÉêÖêçíáåÖÒ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=

lã=ÇÉòÉ=â~åëÉå=íÉ=âìååÉå=ÄÉåìííÉå=ãçÉíÉå=òçÇ~åáÖÉ=ÄçìïâìåÇáÖÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=ïçêÇÉå=

ÖÉíêçÑÑÉåI=Ç~í=ÜÉí=ÖÉÄçìï=êìáãíÉäáàâ=îÉê~åÇÉêÄ~~ê=áëK=k~~ëí=ÇÉòÉ=êìáãíÉäáàâÉ=îÉê~åÇÉêÄ~~êÜÉáÇ=áë=

ÜÉí=ÉÉå=îÉêÉáëíÉ=Ç~í=ÇÉ=êìáãíÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÉÉå=ÑäÉñáÄÉä=ÖÉÄêìáâ=íçÉëí~~åK=a~í=ïáä=òÉÖÖÉåW=

ÖÉëÅÜáâí=òáàå=îççê=ÉÉå=îÉÉäÜÉáÇ=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉå=òçåÇÉê=Ç~í=Ç~~êîççê=ÄçìïâìåÇáÖÉ=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=

åçÇáÖ=òáàåK=^~å=ÇÉ=Éáë=î~å=ÜÉí=ÑäÉñáÄÉä=ÖÉÄêìáâ=â~å=ïçêÇÉå=íÉÖÉãçÉíÖÉâçãÉå=Çççê=ÉÉå=âÉìòÉ=î~å=

áåÇÉäáåÖ=Éå=î~å=ã~íÉêá~äÉåI=Éí=ÅÉíÉê~I=ÖÉêáÅÜí=çé=íÉ=îççêòáÉåÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉåK==

  
=

Ontmoeting

Onderwijs

BSO

PSZ

Leeuwenkuil

Consultatie-
bureau

SportFitness

e
çç
ÑÇ
áå
Ö~
åÖ

péÉÉäíÉêêÉáå=éëò

péÉÉäíÉêêÉáå=ëÅÜççä

KDV

speellokalen

péÉÉäíÉêêÉáå=âÇî

keuken

internetcafé
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=
=

 

QK oìáãíÉéêçÖê~ãã~=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

QKN fåäÉáÇáåÖ=

få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=òáàå=ÇÉ=êìáãíÉéêçÖê~ãã~Ûë=îççê=ÇÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉåI=ÇÉ=ÄìáíÉåêìáãíÉ=Éå=ÇÉ=

ÉáÖÉå=êìáãíÉå=éÉê=é~êíáÅáé~åí=ìáíÖÉïÉêâíK=

QKO p~ãÉåî~ííáåÖ=

få=çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=áë=ÇÉ=íçí~äÉ=çãî~åÖ=î~å=ÜÉí=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áåÅäìëáÉÑ=

ÄìáíÉåêìáãíÉåK=

s~åìáí=ÜÉí=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=ëìÄëáÇáÉíê~àÉÅí=áë=ÇÉ=Éáë=ÖÉëíÉäÇ=Ç~í=ãáåáã~~ä=OMB=î~å=ÇÉ=êìáãíÉå=

ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=áåÖÉòÉí=ãçÉí=ïçêÇÉåK=få=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=çéòÉí=î~å=ÜÉí=ts`=ïçêÇí=îçäÇ~~å=~~å=ÇÉòÉ=ÉáëW=

ÅáêÅ~=PNB=î~å=ÇÉ=êìáãíÉå=áë=ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=áåòÉíÄ~~ê=EãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=Éå=ëéçêíò~~äFK=

=

=

=

=

=

=

=

=

lãî~åÖ=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå

é~êíáÅáé~åí ~~åí~ä=ã²=Äîç

jìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå NKOPO

_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=J=ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉ PKTTS

o~ëíÉê NKNQR

`~êáåçî~ ORR

iÉÉìïÉåâìáä=J=`Éåíêìã=îççê=ÇÉ=hìåëíÉå NSU

péçêíò~~ä VVV

péçêíJ=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇëÅÉåíêìã=EÑáíåÉëëF NKSUM

qçí~~ä=EÉñÅäìëáÉÑ=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉåF VKORR

_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=J=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉå RMM

qçí~~ä=EáåÅäìëáÉÑ=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉåF VKTRR

_ìáíÉåêìáãíÉ UKPUT

_ìáíÉåêìáãíÉ=EíçÉîçÉÖáåÖ=íáàÇÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖF SSR



NSLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
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=
=

 

QKP jìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=

=

aÉ=âÉìâÉå=â~å=ÉÉå=ÄêÉÇÉêÉ=ÑìåÅíáÉ=âêáàÖÉå=Ç~å=åì=îççêòáÉåK=jÉí=é~êíáÅáé~åíÉå=áë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=

ÖÉëéêçâÉå=çîÉê=ã~~äíáàÇîççêòáÉåáåÖ=îççê=âáåÇÉêÉåK=aáí=îê~~Öí=ÉÉå=~åÇÉêÉ=EÖêçíÉêÉF=

âÉìâÉåîççêòáÉåáåÖI=Ç~å=åì=áå=ÜÉí=êìáãíÉéêçÖê~ãã~=áë=çéÖÉåçãÉåK=få=ÜÉí=mêçÖê~ãã~=î~å=báëÉå=Éå=

çåíïÉêéíê~àÉÅí=ãçÉí=Çáí=å~ÇÉê=ïçêÇÉå=ìáíÖÉïÉêâíK=

QKQ låÇÉêïáàëW=_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=

sççê=ÇÉ=_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=ïçêÇí=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=äÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉ=EëÉéíÉãÄÉê=OMMSI=

òáÉ=Äáàä~ÖÉ=RF=áå=ÇÉ=ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉ=ìáíÖÉÖ~~å=î~å=PO=ÖêçÉéÉå=ãÉí=ÉÉå=ÖÉåçêãÉÉêÇÉ=çãî~åÖ=î~å=

QKOUM=Äêìíç=îáÉêâ~åíÉ=ãÉíÉê=EìáíÖ~~åÇÉ=î~å=ÇÉ=åçêãÉêáåÖ=î~å=íïÉÉ=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=ëÅÜçäÉåFK=oÉâÉåáåÖ=

ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇççêÄÉä~ëíáåÖ=î~å=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=EïÉ=ÜÉÄÄÉå=î~êá~åí=N=ìáí=Äáàä~ÖÉ=T=~äë=

ìáíÖ~åÖëéìåí=ÖÉåçãÉåF=äáÖí=ÜÉí=íçí~~ä=~~åí~ä=ã²=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ=EÄîçF=O=ã²=çåÇÉê=ÇÉ=åçêãK=

=

få=ÇÉ=éáÉâëáíì~íáÉ=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=ëÅÜçäÉå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÉÉå=çãî~åÖ=î~å=PU=ÖêçÉéÉåK=få=ÇÉ=êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=

Éå=ÇÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=îÉêí~äáåÖ=Ç~~êî~å=áë=Éêî~å=ìáíÖÉÖ~~å=Ç~í=ÇÉòÉ=íáàÇÉäáàâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=ïçêÇí=çéÖÉäçëí=ãÉí=

òÉë=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉåK=aÉ=åçêã~íáÉîÉ=çãî~åÖ=ÜáÉêî~å=áë=RMM=ã²=ÄîçI=ìáíÖ~~åÇÉ=î~å=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÅKèK=

çé=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=î~å=ÜÉí=ts`K=

=

^~åÇ~ÅÜíëéìåíÉå=îççê=îÉêîçäÖíê~àÉÅíW=

� låíïáââÉäáåÖ=äÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉW=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=ÇáÉ=íÉå=ÖêçåÇëä~Ö=äáÖÖÉå=~~å=ÇÉ=

äÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉ=ãçÉíÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îÉêÇÉêÉ=çåíïáââÉäáåÖ=ïçêÇÉå=ÖÉíçÉíëíK=aáí=â~å=íçí=

ÄáàëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=äçâ~äÉå=áå=ÇÉ=ëí~ÄáÉäÉ=Éå=íáàÇÉäáàâÉ=ëáíì~íáÉ=äÉáÇÉåK=^~åÇ~ÅÜíëéìåíÉå=Äáà=ÇÉ=

íçÉíëáåÖ=òáàåW=

jìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖÉå

~äÖÉãÉåÉ=êìáãíÉå

ÜççÑÇÉåíêÉÉ N NR NR çîÉêáÖ=ìáí=Äêìíç=åìííáÖ=îÉêÜçìÇáåÖX=ÉåíêÉÉë=å~ÇÉê=áåÇÉäÉå=áå=çåíïÉêééêçÅÉë

çåíãçÉíáåÖêìáãíÉ N OMM OMM Å~K=OMMJORM=éÉêëçåÉåX=ÖÉÄêìáâ=EÇÉÉäF=îÉêâÉÉêëêìáãíÉ=Éå=ëéÉÉääçâ~äÉå=EPF

êÉÅÉéíáÉ N NO NO å~ÇÉê=çîÉêäÉÖ=çîÉê=áåîìääáåÖ=åçÇáÖ\=jçÖÉäáàâ=ÅçãÄá=ÄÉÜÉÉêÇÉêL~Çãáåáëíê~íáÉ\

ÄÉÜÉÉêÇÉê N OM OM áåÅäìëáÉÑ=ïÉêâÄ~åâ

îÉêÖ~ÇÉêêìáãíÉ N SM SM Å~K=OM=éÉêëçåÉåX=ÉîÉåíìÉÉä=íÉ=ëéäáíëÉå=íKÄKîK=ëéêÉÉââ~ãÉêÑìåÅíáÉ

ëéÉÉääçâ~~ä Q UQ PPS N=ëéÉÉääçâ~~ä=íÉîÉåë=éçÇáìã=îççê=çåíãçÉíáåÖëêìáãíÉ

âÉìâÉå N PM PM ÖÉâçééÉäÇ=~~å=çåíãçÉíáåÖëêìáãíÉX=îççêòáÉå=î~å=ÇççêÖÉÉÑäìáâX=íÉîÉåë=äÉëâÉìâÉå

áåíÉêåÉíÅ~Ñ¨ N RM RM ÇáîÉêëÉ=ÅçãéìíÉêïÉêâéäÉââÉåX=å~Äáà=çåíãçÉíáåÖëêìáãíÉ

ëìÄíçí~~ä=~äÖÉãÉåÉ=êìáãíÉå TOP åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå

ÄÉêÖáåÖ=ëéÉÉääçâ~~ä Q S OQ åáë=áå=ëéÉÉääçâ~~ä

îççêê~~Çâ~ëí=âÉìâÉå N NM NM å~Äáà=âÉìâÉå

êÉéêçêìáãíÉ N NO NO áåÅäìëáÉÑ=ÄÉêÖáåÖX=å~Äáà=êìáãíÉ=ÄÉÜÉÉêÇÉê

ëÉêîÉêêìáãíÉ N NS NS áåÅäìëáÉÑ=ïÉêâéäÉâ=çåÇÉêÜçìÇ

ÄÉêÖáåÖ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå N RM RM çK~K=ëíçÉäÉåÄÉêÖáåÖI=ÄÉêÖáåÖ=îÉêÉåáÖáåÖÉåLÇÉêÇÉå

Ö~êÇÉêçÄÉ=ÄÉòçÉâÉêë N NM NM å~Äáà=ÜççÑÇÉåíêÉÉX=ÉîÉåíìÉÉä=îÉêêáàÇÄ~~ê

ãáåÇÉêî~äáÇÉåíçáäÉí N R R áåÅäìëáÉÑ=Ü~åÇÇçìÅÜÉ

ë~åáí~áê=ÄÉòçÉâÉêë Q OIR NM Ç~ãÉë=Éå=ÜÉêÉå=ÖÉëÅÜÉáÇÉå

äáÑí N NO NO

ïÉêââ~ëíÉå Q O U îÉêëéêÉáÇ=áå=ÖÉÄçìï

ëìÄíçí~~ä=çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå NRT åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

qçí~~ä=åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ UUM

Äêìíç=åìííáÖ=îÉêÜçìÇáåÖ NIQ áåÅäìëáÉÑ=îÉêâÉÉêëêìáãíÉåI=ÅçåëíêìÅíáÉëI=áåëí~ää~íáÉë=Éí=ÅÉíÉê~

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NKOPO



NTLRV=
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=

 

− äÉÉêäáåÖÉåëíêçãÉåW=ìáíÖ~åÖëéìåí=áë=Ç~í=Ä~ëáëëÅÜççääÉÉêäáåÖÉå=ìáí=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=

píÉÉåÄêìÖÖÉ=áå=ÇÉ=ïáàâ=å~~ê=ëÅÜççä=Ö~~åX=

− ïçåáåÖÄçìïéêçÖê~ãã~=píÉÉåÄêìÖÖÉW=~~åí~ääÉå=Éå=íóéÉ=ïçåáåÖÉåX=

− Ñ~ëÉêáåÖ=êÉ~äáë~íáÉ=ïçåáåÖÄçìïéêçÖê~ãã~=píÉÉåÄêìÖÖÉW=ÉÉêëíÉ=çéäÉîÉêáåÖ=Éå=~~åí~ä=

ïçåáåÖÉå=éÉê=à~~êK=

� eçÉ=ïçêÇí=ÜÉí=îÉêëÅÜáä=íìëëÉå=ÇÉ=äçâ~äÉåÄÉÜçÉÑíÉ=áå=ÇÉ=~~åî~åÖëÑ~ëÉ=EÉáåÇ=OMMVFI=éáÉâëáíì~íáÉ=

EOMNQJOMOMF=Éå=ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉ=Eå~=OMPMF=çéÖÉäçëíW=

− éáÉâÄÉÜçÉÑíÉ=ÖÉÜÉÉä=ÄçìïÉå=EéÉêã~åÉåíÉ=ÄçìïFI=Äáà=äÉÉÖëí~åÇ=ÑìåÅíáÉîÉê~åÇÉêáåÖ=

EçîÉêïÉÖáåÖÉåW=ëçÅá~äÉ=îÉáäáÖÜÉáÇI=äÉîÉåÇáÖÜÉáÇI=êìáãíÉäáàâÉ=áåé~ëëáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=

çé=ÇÉ=äçÅ~íáÉI=áåîìääáåÖ=Éå=ÄÉÜçÉÑíÉ=ïçåáåÖÄçìïéêçÖê~ãã~FX=

− ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉ=ÄçìïÉåI=íáàÇÉäáàâÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=éáÉâëáíì~íáÉX=

− ÖÉÑ~ëÉÉêÇ=ÄçìïÉåK=

� eçÉ=çãÖ~~å=ãÉí=~~åî~åÖëäÉÉÖëí~åÇ\=táÉ=áë=ÜáÉêîççê=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ\=

=

=
_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=J=ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉ

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖ

çåÇÉêïáàëêìáãíÉå=EPO=ÖêçÉéÉåF

äÉÉêçãÖÉîáåÖ=NJO N SMM SMM íKÄKîK=NM=ÖêçÉéÉåX=å~ÇÉê=áåÇÉäÉå=áå=çåíïÉêéÑ~ëÉ

äÉÉêçãÖÉîáåÖ=PJU N NKOPO NKOPO íKÄKîK=OO=ÖêçÉéÉåX=å~ÇÉê=áåÇÉäÉå=áå=çåíïÉêéÑ~ëÉ

îÉêïÉêâáåÖëêìáãíÉ N NNM NNM å~ÇÉê=áåÇÉäÉå=áå=çåíïÉêéÑ~ëÉ

ëéÉÉääçâ~~ä M M M òáÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

ÇçÅìãÉåí~íáÉÅÉåíêìãLãÉÇá~íÜÉÉâ N OR OR

Ü~åÇî~~êÇáÖÜÉáÇäçâ~~ä O PS TO

ëìÄíçí~~ä=çåÇÉêïáàëêìáãíÉå OKMPV åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

~äÖÉãÉåÉ=Éå=ÇáêÉÅíáÉêìáãíÉå

éÉêëçåÉÉäëä~åÇëÅÜ~é N UQ UQ Å~K=QM=éÉêëçåÉåX=íÉîÉåë=îÉêÖ~ÇÉêêìáãíÉX=áåÅäìëáÉÑ=é~åíêó

âÉìâÉå M M M òáÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

îÉêÖ~ÇÉêìáãíÉ M M M òáÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

êìáãíÉ=ëÅÜççä~êíëLã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ïÉêâLäçÖçéÉÇáÉ N NU NU íÉîÉåë=ëéêÉÉââ~ãÉê=~äë=çåÖÉÄêìáâí

êìáãíÉ=f_Lq`Ll`m O NS PO N=ïÉêâéäÉâ=ãÉí=çîÉêäÉÖëÉííáåÖ

êìáãíÉ=oq N NS NS N=ïÉêâéäÉâ=ãÉí=çîÉêäÉÖëÉííáåÖ

çêíÜçíÜÉÉâ O Q U

êìáãíÉ=ÇáêÉÅíáÉ O NS PO N=ïÉêâéäÉâ=ãÉí=çîÉêäÉÖëÉííáåÖ=îççê=Q=éÉêëçåÉå

~Çãáåáëíê~íáÉ N OM OM O=ïÉêâéäÉââÉå=ãÉí=~êÅÜáÉÑ

êÉéêçLÅçåÅáØêÖÉêìáãíÉ M M M òáÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

ëìÄíçí~~ä=~äÖÉãÉåÉ=Éå=ÇáêÉÅíáÉêìáãíÉå ONM åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå

ÄÉêÖáåÖ=Ü~åÇî~~êÇáÖÜÉáÇ O NR PM

Ö~êÇÉêçÄÉ=äÉÉêäáåÖÉå NS T NNO T=ã²=éÉê=O=ÖêçÉéÉå

ë~åáí~áê=äÉÉêäáåÖÉå TT OIR NVO N=çé=NM=äÉÉêäáåÖÉå

ë~åáí~áê=éÉêëçåÉÉä Q OIR NM Ç~ãÉë=Éå=ÜÉêÉå=ÖÉëÅÜÉáÇÉå

ãáåÇÉêî~äáÇÉåíçáäÉí M M M òáÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

ÄÉêÖáåÖ=ÖêçÉéëêìáãíÉå PO O SQ áåäççéâ~ëíÉå

ÄÉêÖáåÖ=äÉÉêãáÇÇÉäÉåLã~íÉêá~~äçéëä~Ö O OM QM ÅÉåíê~~ä=ÖÉäÉÖÉå

ëìÄíçí~~ä=çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå QQU åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

qçí~~ä=åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ OKSVT

Äêìíç=åìííáÖ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NIQ áåÅäK=îÉêâÉÉêëêìáãíÉI=áåëí~ää~íáÉëI=ÅçåëíêìÅíáÉêìáãíÉå

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ PKTTS

_çêÖäçëÅÜççä=Éå=eçêáòçåëÅÜççä=J=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉå

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖ

çåÇÉêïáàëêìáãíÉå=ES=ÖêçÉéÉåF

äÉÉêçãÖÉîáåÖ=áåÅäìëáÉÑ=åÉîÉåêìáãíÉå áåîìääáåÖ=å~ÇÉê=íÉ=ÄÉé~äÉå

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ RMM



NULRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

QKR o~ëíÉê=

o~ëíÉê=ÜìáëîÉëí=áå=ÜÉí=ts`=âáåÇÉêÇ~Öçéî~åÖI=éÉìíÉêëéÉÉäò~~äïÉêâI=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=Éå=

íáÉåÉêçéî~åÖ=ENOJNQLNRJà~êáÖÉåFK=sççê=ÇÉ=âáåÇÉêçéî~åÖ=Éå=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=ïçêÇí=ÉÉå=ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ=

ÅçåÅÉéí=ìáíÖÉïÉêâíI=òçÇ~í=Äáà=ÖêçÉáLâêáãé=ìáíïáëëÉäáåÖ=î~å=êìáãíÉå=ãçÖÉäáàâ=áëK=sççê=ÇÉ=

ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=ïçêÇíI=å~~ëí=ÇÉ=ÚÉáÖÉåÛ=Üìáëâ~ãÉêI=ÖÉÄêìáâÖÉã~~âí=î~å=~åÇÉêÉ=êìáãíÉå=áå=ÜÉí=

ts`K=sççê=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=ÜÉí=âáåÇÉêïÉêâ=áë=ÖÉÉå=ÉáÖÉå=êìáãíÉ=çéÖÉåçãÉåK=aÉòÉ=âìååÉå=

éä~~íëîáåÇÉå=áå=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=êìáãíÉåK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

o~ëíÉê

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖÉå

éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=EO=ÖêçÉéÉåF

ÖêçÉéëêìáãíÉ O TM NQM OM=éÉìíÉêë=¶=Pã²X=MIR=ã²=çéÖÉåçãÉå=áå=ëéÉÉäÖ~åÖX=ÉîíK=ãÉÇÉÖÉÄêìáâ=Çççê=âÇîLåëç

é~åíêó N S S ~äë=DÖ~åÖD=íìëëÉå=ÖêçÉéëêìáãíÉå

Ö~êÇÉêçÄÉ O R NM R=ã²=éÉê=ÖêçÉé

ÄÉêÖáåÖ=~äÖÉãÉÉå N NM NM

ÄÉêÖáåÖ=ëéÉÉäã~íÉêá~~ä O Q U

~~åâäÉÉÇêìáãíÉLíçáäÉííÉå N NP NP íKÄKîK=ÄÉáÇÉ=ÖêçÉéëêìáãíÉåX=ÖêÉåòÉåÇ=~~å=Éå=òáÅÜí=çé=ÖêçÉéëêìáãíÉ

äÉáÇëíÉêëêìáãíÉ N NO NO

ëéÉÉäÖ~åÖ M M M òáÉ=âáåÇÉêçéî~åÖ

ëìÄíçí~~ä=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä NVV åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

âáåÇÉêçéî~åÖ=ES=ÖêçÉéÉåF

ÖêçÉéëêìáãíÉ=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ S QU OUU ã~ñáã~~ä=NS=âáåÇÉêÉåX=P=ã²=éÉê=âáåÇI=MIR=ã²=éÉê=âáåÇ=áå=ëéÉÉäÖ~åÖ

é~åíêó=âÇî=Éå=åëç N U U å~Äáà=ÖêçÉéëêìáãíÉ=Éå=Üìáëâ~ãÉê

ëä~~éêìáãíÉ=MJO=à~êáÖÉå O NO OQ PO=ëä~~ééäÉââÉåX=ëí~éÉäÄÉÇàÉë

ëä~~éêìáãíÉ=OJQ=à~êáÖÉå N OT OT NS=ëä~~ééäÉââÉåX=ä~~Öëä~éÉêë

ëä~~éêìáãíÉ=~äÖÉãÉÉå N Q Q íKÄKîK=òáÉâÉ=âáåÇ

~~åâäÉÉÇêìáãíÉLíçáäÉííÉå P U OQ ÖÉÅäìëíÉêÇ=éÉê=O=ÖêçÉéÉå=EP=íçáäÉííÉå=Éå=N=îÉêëÅÜççåí~ÑÉäF

íçáäÉííÉå=å~ëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ O OIR R íÉîÉåë=ÖÉÄêìáâ=íçáäÉííÉå=ëÅÜççä

â~åíççê N NU NU O=ïÉêâéäÉââÉå=áåÅäìëáÉÑ=~êÅÜáÉÑ

Ö~êÇÉêçÄÉ=âÇî=Éå=åëç T N T N=ã²=éÉê=ÖêçÉéX=áå=ëéÉÉäÖ~åÖ

ÄÉêÖáåÖ=ÄìÖÖóDë N U U

ÄÉêÖáåÖ=äìáÉêëLëÅÜççåã~~â N Q Q

ÄÉêÖáåÖ=ÖêçÉéëã~íÉêá~~ä=âÇî P Q NO éÉê=O=ÖêçÉéëêìáãíÉåX=íçÉÖ~åâÉäáàâ=î~åìáí=ÄÉáÇÉ=êìáãíÉå

ÄÉêÖáåÖ=ÖêçÉéëã~íÉêá~~ä=åëç N Q Q å~Äáà=Üìáëâ~ãÉê=å~ëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ

ï~ëêìáãíÉ N U U ãÉí=~~åëäìáíáåÖL~ÑîçÉê=Eâê~ÅÜíëíêççãFI=ï~ëã~ÅÜáåÉ=Éå=ÇêçÖÉê

ëéÉÉäÖ~åÖ N RU RU

Üìáëâ~ãÉê=å~ëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ N TM TM ãÉÇÉÖÉÄêìáâ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå

êìáãíÉ=íáÉåÉêçéî~åÖ N RM RM íKÄKîK=çéî~åÖ=NO=J=NR=à~êáÖÉå

ëìÄíçí~~ä=âáåÇÉêçéî~åÖ SNV åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

qçí~~ä=åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ UNU

Äêìíç=åìííáÖ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NIQ áåÅäìëáÉÑ=îÉêâÉÉêëêìáãíÉåI=ÅçåëíêìÅíáÉëI=áåëí~ää~íáÉë=Éí=ÅÉíÉê~

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NKNQR



NVLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

=

QKS `~êáåçî~=

`~êáåçî~=ÜìáëîÉëí=áå=ÜÉí=ts`=ÉÉå=Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ì=Éå=êìáãíÉå=îççê=~äÖÉãÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ïÉêâ=

Éå=ÇáØíÉíáÉâK=bê=òáàå=åçÖ=íïÉÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=ÇáÉ=å~ÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖ=ÄÉÜçÉîÉåW=

� ÇÉ=îçêãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=ìáíäÉÉåéìåí=Eçãî~åÖF=áë=åçÖ=çåÇÉêïÉêé=î~å=ÖÉëéêÉâX=

� `~êáåçî~=ïáä=Öê~~Ö=~åíáÅáéÉêÉå=Éå=áåîìääáåÖ=ÖÉîÉå=~~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=Ú`Éåíê~=îççê=àÉìÖÇ=C=

ÖÉòáåÛK=eáÉêîççê=ÇÉåâí=òáà=~~å=ÉÉå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=of^ddI=dda=Éå=ÄìêÉ~ì=gÉìÖÇòçêÖK==

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

QKT iÉÉìïÉåâìáä=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

`~êáåçî~

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖÉå

Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ì

ÄçñÉåâ~ãÉêLï~ÅÜíêìáãíÉ= N RM RM ãçÖÉäáàâ=ÖÉÄêìáâ=îÉêÖ~ÇÉêêìáãíÉ

~êíëÉåâ~ãÉê N OM OM

îÉêéäÉÉÖâ~ãÉê N OM OM

ë~åáí~áê M M M ÖÉÄêìáâ=ë~åáí~áê=ts`

ãáåÇÉêî~äáÇÉåíçáäÉí M M M ÖÉÄêìáâ=ë~åáí~áê=ts`

~Çãáåáëíê~íáÉêìáãíÉ=îÉêéäÉÉÖâìåÇáÖÉ N NU NU O=ïÉêâéäÉââÉå=ãÉí=~êÅÜáÉÑ

ëìÄíçí~~ä=Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ì NMU åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå=`~êáåçî~

ëéêÉÉââ~ãÉê=~ãïLÇáØíÉíáÉâ N OM OM

áåÑçêã~íáÉäçâÉí N NQ NQ áKÅKãK=ÄìêÉ~ì=gÉìÖÇòçêÖ=Éå=dda

êìáãíÉ=ÅìêëìëëÉå=Éå=íÜÉã~ÄáàÉÉåâçãëíÉå M M M ÖÉÄêìáâ=êìáãíÉå=Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ì

ìáíäÉÉåéìåí=?ãÉÉê=òçêÖ=íÜìáë? N QM QM ëíÉäéçëí

ëìÄíçí~~ä=çîÉêáÖÉ=êìáãíÉå=`~êáåçî~ TQ åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

qçí~~ä=åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NUO

Äêìíç=åìííáÖ=îÉêÜçìÇáåÖ NIQ áåÅäìëáÉÑ=îÉêâÉÉêëêìáãíÉåI=ÅçåëíêìÅíáÉëI=áåëí~ää~íáÉë=Éí=ÅÉíÉê~

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ ORR

iÉÉìïÉåâìáä=J=`Éåíêìã=îççê=ÇÉ=hìåëíÉå

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖÉå

hìåëíÅÉåíêìã

ëíìÇáç Q OR NMM

~ãîLÄ~ääÉíLíÜÉ~íÉê M M M ÖÉÄêìáâ=ëéÉÉääçâ~äÉå=çåÇÉêïáàë

äçâ~~ä=ÄÉÉäÇÉåÇ M M M ÖÉÄêìáâ=Ü~åÇî~~êÇáÖÜÉáÇäçâ~~ä

ÄÉêÖáåÖ=ÄÉÉäÇÉåÇ=iÉÉìïÉåâìáä N OM OM å~Äáà=Ü~åÇî~~ÇáÖÜÉáÇäçâ~~ä

ÑçóÉê M M M îççê=îççêëíÉääáåÖÉåX=ÖÉÄêìáâ=çåíãçÉíáåÖëêìáãíÉ

ëìÄíçí~~ä=âìåëíÅÉåíêìã NOM åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

qçí~~ä=åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NOM

Äêìíç=åìííáÖ=îÉêÜçìÇáåÖ NIQ áåÅäìëáÉÑ=îÉêâÉÉêëêìáãíÉåI=ÅçåëíêìÅíáÉëI=áåëí~ää~íáÉë=Éí=ÅÉíÉê~

qçí~~ä=Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ NSU



OMLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
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=
=

 

QKU péçêíò~~ä=

få=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=âçãí=ÉÉå=ëéçêíò~~äK=aÉòÉ=ò~~ä=ÄÉëí~~í=ìáí=íïÉÉ=ò~~äÇÉäÉåI=ÇáÉ=

âìååÉå=ïçêÇÉå=ÖÉëéäáíëí=Çççê=ãáÇÇÉä=î~å=ÉÉå=ëÅÜìáÑï~åÇLÖçêÇáàåK=aÉ=ëéçêíò~~ä=ÄáÉÇí=îçäÇçÉåÇÉ=

êìáãíÉ=îççê=ÇÉ=ÖóãäÉëëÉå=î~å=ÇÉ=ëÅÜçäÉå=Eççâ=áå=ÇÉ=éáÉâëáíì~íáÉFK=aÉ=ëéçêíò~~ä=â~å=ÄìáíÉå=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâëíáàÇÉå=î~å=ÇÉ=ëÅÜçäÉå=ïçêÇÉå=îÉêÜììêÇ=~~å=ÇÉêÇÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ëéçêíîÉêÉåáÖáåÖÉåFK=

qìêåîÉêÉåáÖáåÖ=psla=ÜÉÉÑí=~~åÖÉÖÉîÉå=ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=íÉ=òáàå=áå=é~êíáÅáé~íáÉ=áå=ÇÉ=ëéçêíò~~äK=aÉ=

ÜìáÇáÖÉ=íìêåÜ~ä=â~å=~äë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÉÉå=ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖ=ïçêÇÉå=ÜÉêçåíïáââÉäÇK=psla=òçÉâí=å~~ê=

ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Ü~~ê=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÉäÇÉêë=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=çåÇÉê=íÉ=ÄêÉåÖÉåK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

QKV cáíåÉëëÅÉåíêìã=

bê=òáàå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáàÉå=ÇáÉ=ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=òáàå=áå=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=ÉÉå=ÑáíåÉëëJ=çÑ=ëéçêíJ=Éå=

ÖÉòçåÇÜÉáÇëÅÉåíêìãK=sççê~äëåçÖ=áë=ìáíÖÉÖ~~å=î~å=ÉÉå=êìáãíÉÄÉëä~Ö=î~å=NKSUM=Äêìíç=îáÉêâ~åíÉ=ãÉíÉêK=

eÉí=êìáãíÉéêçÖê~ãã~=ãçÉí=å~ÇÉê=ïçêÇÉå=ìáíÖÉïÉêâí=áå=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=Éñéäçáí~åíI=

áåÅäìëáÉÑ=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=ÜÉí=ÉîÉåíìÉÉä=ÇÉäÉå=î~å=êìáãíÉåK=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

péçêíò~~ä

çÉÑÉåêìáãíÉ N SNS SNS îêáàÉ=ÜççÖíÉ=T=ãÉíÉê

íçÉëíÉääÉåÄÉêÖáåÖ O PM SM áåÅäìëáÉÑ=ÄÉêÖáåÖ=îÉêÉåáÖáåÖÉå

âäÉÉÇêìáãíÉå Q OR NMM àçåÖÉåë=Éå=ãÉáëàÉë=ÖÉëÅÜÉáÇÉå

ÇçìÅÜÉJ=Éå=ï~ëêìáãíÉå Q NR SM àçåÖÉåë=Éå=ãÉáëàÉë=ÖÉëÅÜÉáÇÉå

ÇçÅÉåíÉåêìáãíÉ=Éå=be_l O S NO

ÇçìÅÜÉJ=Éå=ï~ëêìáãíÉ=H=íçáäÉí=ÇçÅÉåí O Q U

ïÉêââ~ëíI=ÄÉêÖáåÖ=ëÅÜççåã~~âã~íÉêá~~ä N R R

íçáäÉí=äÉÉêäáåÖÉå Q N Q Äáà=âäÉÉÇêìáãíÉå

ãáåÇÉêî~äáÇÉåíçáäÉí N Q Q

íçáäÉí=ÄÉòçÉâÉêë N O O

ÅÉåíê~äÉ=îÉêï~êãáåÖJLÄçáäÉêêìáãíÉ N NO NO

ãÉíÉêâ~ëí N N N

Ö~êÇÉêçÄÉêìáãíÉLÉåíêÉÉLÖ~åÖÉå N RM RM

íçí~~ä=Öóãò~~ä VPQ åìííáÖÉ=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ

Äêìíç=åìííáÖ=îÉêÜçìÇáåÖ NIMT áåÅäìëáÉÑ=ÅçåëíêìÅíáÉë=Éå=ï~åÇÉå

íçí~~ä=Öóãò~~ä VVV Äêìíç=îäçÉêçééÉêîä~âíÉ



ONLRV=
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=

 

QKNM _ìáíÉåêìáãíÉ=

få=çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=áë=ÇÉ=êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=î~å=ÇÉ=ÄìáíÉåêìáãíÉ=çéÖÉåçãÉåK=qÉîÉåë=áë=~~åÖÉÖÉîÉå=

ÜçÉîÉÉä=Éñíê~=êìáãíÉ=åçÇáÖ=áë=áå=ÇÉ=éáÉâëáíì~íáÉ=î~å=ÇÉ=ëÅÜçäÉåK=få=ÜÉí=êìáãíÉéêçÖê~ãã~=áë=ÉÉå=~~åí~ä=

ëíÉäéçëíÉå=îÉêïÉêâí=ÇáÉ=áå=ÉÉå=ä~íÉê=ëí~Çáìã=îÉêÇÉê=ìáíÖÉïÉêâí=ãçÉíÉå=ïçêÇÉåK==

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

_ìáíÉåêìáãíÉ

çãëÅÜêáàîáåÖ ~~åí~ä ~~åí~ä=ã² íçí~~ä=ã² çéãÉêâáåÖ

ëÅÜççäéäÉáå=Ä~ëáëëÅÜççä N OKPMQ OKPMQ P=ã²=éÉê=äÉÉêäáåÖ

ëéÉÉäíÉêêÉáå=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä N OUM OUM T=ã²=éÉê=éÉìíÉê=EOM=éÉìíÉêëFX=å~Äáà=ÄìáíÉåêìáãíÉ=âÇîX=ÇáêÉÅí=~~å=ÖêçÉéëêìáãíÉå

ëéÉÉäíÉêêÉáå=âáåÇÉêçéî~åÖ N OUU OUU P=ã²=éÉê=âáåÇX=ÇáêÉÅí=~~å=ÖêçÉéëêìáãíÉå

ëéÉÉäíÉêêÉáå=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ M M M ÖÉÄêìáâ=ëÅÜççäíÉêêÉáå

Ä~ëâÉíÄ~äîÉäÇ N NMM NMM áåÇáÅ~íáÉX=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ëÅÜççäéäÉáå

íê~éîÉäÇLçåîÉêÜ~êÇ=ëÅÜççäéäÉáå N PMM PMM áåÇáÅ~íáÉX=çãî~åÖ=~ÑÜ~åâÉäáàâ=íÉêêÉáåáåêáÅÜíáåÖ

ò~åÇÄ~â=ëÅÜççä Q OR NMM ~Ñ=íÉ=ÇÉââÉåX=åáÉí=áå=ëÅÜ~Çìï=áKîKãK=êÉáåáÖÉåÇÉ=ïÉêâáåÖ=òçå

ò~åÇÄ~â=éÉìíÉêëéÉÉäò~~äLâáåÇÉêçéî~åÖ O Q U ~Ñ=íÉ=ÇÉââÉåX=åáÉí=áå=ëÅÜ~Çìï=áKîKãK=êÉáåáÖÉåÇÉ=ïÉêâáåÖ=òçå

ÄìáíÉåÄÉêÖáåÖ=ëÅÜççä N QM QM íKÄKîK=ÄìáíÉåëéÉäã~íÉêá~~ä

ÄìáíÉåÄÉêÖáåÖ=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä N NM NM íKÄKîK=ÄìáíÉåëéÉäã~íÉêá~~ä

ÄìáíÉåÄÉêÖáåÖ=âáåÇÉêçéî~åÖLÄëç N NR NR íKÄKîK=ÄìáíÉåëéÉäã~íÉêá~~ä

ÄÉêÖáåÖ=~Ñî~äÅçåí~áåÉêë N NM NM

ÑáÉíëÉåëí~ääáåÖ=ëÅÜççä N RTU RTU RMB=äÉÉêäáåÖÉå=çé=ÇÉ=ÑáÉíëX=NIR=ã²=éÉê=ÑáÉíë

ÑáÉíëÉåëí~ääáåÖ=éÉêëçåÉÉä N RQ RQ PS=ÑáÉíëÉåX=NIR=ã²=éÉê=ÑáÉíë

ÑáÉíëÉåëí~ääáåÖ=ÄÉòçÉâÉêë N RQ RQ PS=ÑáÉíëÉåX=NIR=ã²=éÉê=ÑáÉíë

é~êâÉêÉå N NKRMM NKRMM ~~åå~ãÉW=SM=é~êâÉÉêéä~~íëÉåX=ÑáíåÉëë=íçÉëä~Ö=NM=é~êâÉÉêéä~~íëÉå

ãáåÇÉêî~äáÇÉåé~êâÉÉêéä~~íë O OR RM å~Äáà=ÜççÑÇáåÖ~åÖX=ÑáíåÉëë=íçÉëä~Ö=N=ãáåÇÉêî~äáÇÉåé~êâÉÉêéä~~íë

âáëë=~åÇ=êáÇÉJLòçÉå=Éå=òçÉÑJòçåÉ N OMM OMM ëíÉäéçëíX=å~ÇÉê=çåÇÉêòçÉâ=åççÇò~âÉäáàâ

íçÉÖ~åÖëé~ÇÉå N PUM PUM NM=ã²=éÉê=ÖêçÉéëêìáãíÉ=ëÅÜçäÉåI=âÇîI=åëçI=éëò

ÖêçÉåÄäáàîÉåÇ N OKNNS OKNNS ëíÉäéçëíX=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÖÉÄçìïçåíïÉêé=Éå=íÉêêÉáåáåêáÅÜíáåÖ

qçí~~ä=ÄìáíÉåêìáãíÉ=EÉñÅäìëáÉÑ=ÖÉÄçìïF UKPUT

qçÉîçÉÖáåÖ=íáàÇÉäáàâÉ=äçâ~äÉå=

ëÅÜççäéäÉáå=Ä~ëáëëÅÜççä N QPO QPO P=ã²=éÉê=äÉÉêäáåÖ

ò~åÇÄ~â=ëÅÜççä N OR OR ~Ñ=íÉ=ÇÉââÉåX=åáÉí=áå=ëÅÜ~Çìï=áKîKãK=êÉáåáÖÉåÇÉ=ïÉêâáåÖ=òçå

ÄìáíÉåÄÉêÖáåÖ=ëÅÜççä N QM QM íKÄKîK=ÄìáíÉåëéÉÉäã~íÉêá~~ä

ÑáÉíëÉåëí~ääáåÖ=ëÅÜççä N NMU NMU RMB=äÉÉêäáåÖÉå=çé=ÇÉ=ÑáÉíëX=NIR=ã²=éÉê=ÑáÉíë

íçÉÖ~åÖëé~ÇÉå N SM SM NM=ã²=éÉê=ÖêçÉéëêìáãíÉ

qçí~~ä=ÄìáíÉåêìáãíÉ=EíçÉîçÉÖáåÖF SSR



OOLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

RK içÅ~íáÉ=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

RKN fåäÉáÇáåÖ=

få=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÉÉå=~å~äóëÉ=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=Eé~ê~Öê~~Ñ=RKOF=Éå=ÉÉå=

ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îÉêâÉååáåÖ=Eé~ê~Öê~~Ñ=RKPF=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉåL=ê~åÇîççêï~~êÇÉå=ÄÉëÅÜêÉîÉå=

î~åìáí=ÜÉí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=äçÅ~íáÉ=áå=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖòçåÉ=îççê=ÇÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=ÜÉí=

ts`K=_~ëáë=îççê=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉåLê~åÇîççêï~~êÇÉå=òáàå=ÜÉí=êÉä~íáÉëÅÜÉã~=Éå=ÇÉ=

êìáãíÉéêçÖê~ãã~Ûë=ìáí=Çáí=ê~ééçêíK=aÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉåLê~åÇîççêï~~êÇÉå=îçêãÉå=ÜÉí=â~ÇÉê=îççê=ÜÉí==

çé=íÉ=ëíÉääÉå=mêçÖê~ãã~=î~å=báëÉåK=

RKO ^å~äóëÉ=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=

s~åìáí=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇáëÅáéäáåÉë=áë=ÖÉâÉâÉå=å~~ê=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=äçÅ~íáÉK=få=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=é~ê~Öê~ÑÉå=

áë=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=ÖÉã~~âí=î~å=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ÄÉîáåÇáåÖÉåI=ÇáÉ=ê~åÇîççêï~~êÇÉäáàâ=òáàå=îççê=ÇÉ=

îÉêÇÉêÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=çé=ÇÉ=îççêÖÉåçãÉå=äçÅ~íáÉK=

RKOKN _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=

aÉ=äçÅ~íáÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖòçåÉI=~~åÖÉÇìáÇ=áå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=aÉ=hêççå=î~å=aÉîÉåíÉê=EäçÅ~íáÉ=

hiNOF=ïçêÇí=çãëäçíÉå=Çççê=ÇÉ=h~êÉä=ÇÉ=dêçíÉä~~åI=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇ=Éå=aÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖK=aÉ=äçÅ~íáÉ=

îçêãí=ÉÉå=ëÅÜ~êåáÉêéìåí=íìëëÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=ïáàâ=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ïáàâ=píÉÉåÄêìÖÖÉK=

RKOKO _ÉëíÉããáåÖëéä~å=

eÉí=ÄÉëíÉããáåÖëéä~å=hÉáòÉêëä~åÇÉå=NVUO=áë=îáÖÉêÉåÇK=eìáÇáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖ=áë=çéÉåÄ~~ê=ÖêçÉåI=

éä~åíëçÉå=çÑ=ÄÉêãK=bÉå=âäÉáå=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=íÉêêÉáå=áë=ÄÉëíÉãÇ=îççê=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=ÇáÉåëíÉåK=lé=ÇÉ=

äçÅ~íáÉ=ëí~~í=ÉÉå=íê~åëÑçêã~íçêÜìáëàÉK=eÉí=ÖÉÄáÉÇ=âÉåí=ÖÉÉå=îÉêï~ÅÜíáåÖÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=

~êÅÜÉçäçÖáÉK=eçÉïÉä=~Åíì~äáë~íáÉ=î~å=ÜÉí=ÄÉëíÉããáåÖëéä~å=áå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=éÉêáçÇÉ=~~å=ÇÉ=çêÇÉ=áë=ò~ä=

îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=ts`=ÉÉå=~êíáâÉä=NV=éêçÅÉÇìêÉ=åçÇáÖ=òáàåK=

RKOKP h~ÄÉäë=Éå=iÉáÇáåÖÉå=

qÉå=åççêÇÉå=î~å=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=äççéí=ÉÉå=ÜçÖÉÇêìâ=Ö~ëíê~åëéçêíäÉáÇáåÖK=sççê=ÇÉ=éä~ååÉå=îççê=

píÉÉåÄêìÖÖÉ=áë=áåãáÇÇÉäë=ãÉí=ÇÉ=d~ëìåáÉ=Éå=ÜÉí=ofsj=çîÉêäÉÖ=ÖÉîçÉêÇ=çîÉê=ÇÉòÉ=äÉáÇáåÖÉåK=eÉí=Ääáàâí=

Ç~í=îçäÖÉåë=ÇÉ=åáÉìïëíÉ=êÉâÉåãÉíÜçÇáÉâÉå=î~å=ÜÉí=ofsj=ÇÉ=mo=NMJS=Åçåíçìê=åáÉí=çîÉêä~éí=ãÉí=ÜÉí=

éä~åÖÉÄáÉÇ=î~å=ÜÉí=ts`K=bê=ïçêÇÉå=îççê=ÇÉ=éä~ååÉå=îççê=píÉÉåÄêìÖÖÉ=åçÖ=å~ÇÉêÉ=~Ñëéê~âÉå=

ÖÉã~~âí=çã=ÇÉòÉ=òçåÉ=åçÖ=îÉêÇÉê=íÉêìÖ=íÉ=ÄêÉåÖÉåI=òçÇ~í=ÇÉòÉ=åçÖ=îÉêÇÉê=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççê=

ÜÉí=ts`=âçãí=íÉ=äáÖÖÉåK=

RKOKQ eççÖëé~ååáåÖëäÉáÇáåÖÉå=

qÉå=åççêÇÉå=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=äççéí=ÉÉå=ÜççÖëé~ååáåÖëäÉáÇáåÖK=káÉìïÉ=ä~åÇÉäáàâÉ=êáÅÜíäáàå=áë=Ç~í=åáÉìïÉ=

ïçåáåÖÉåLîççêòáÉåáåÖÉå=ï~~ê=âáåÇÉêÉå=îÉêÄäáàîÉå=EëÅÜçäÉåI=hasF=ÄìáíÉå=ÇÉ=MIQ=ãáÅêçJqÉëä~Åçåíçìê=

ãçÉíÉå=ÄäáàîÉåK==sççê=ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=ïçêÇÉå=Éê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=~~å=ÇÉ=

ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=ìáíÖÉîçÉêÇI=ï~~êãÉÉ=ÇÉ=MIQ=ãáÅêçqÉëä~=Åçåíçìê=~~å=ÇÉ=òìáÇòáàÇÉ=íÉê=éä~~íëÉ=î~å=

ÜÉí=ts`=ïçêÇí=íÉêìÖÖÉÄê~ÅÜí=î~å=TMã=å~~ê=RNãK=eáÉêãÉÉ=âçãí=ÇÉ=Åçåíçìê=ÄìáíÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

îççê=ÜÉí=ts`=íÉ=äáÖÖÉåK=aÉ=ÑÉáíÉäáàâÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=~~åé~ëëáåÖÉå=~~å=ÇÉ=ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=Ö~~å=áå=

à~åì~êá=OMMT=éä~~íëîáåÇÉåK=



OPLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

RKOKR t~íÉê=

eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÖêÉåëí=~~å=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖI=sççê=ÜÉí=ÜÉäÉ=ëíêççãÖÉÄáÉÇ=î~å=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=áå=ÇÉ=

dÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=áë=ÉÉå=j~ëíÉêéä~å=î~ëíÖÉëíÉäÇ=áå=OMMRK=bÉå=î~å=ÇÉ=ÇÉÉäÖÉÄáÉÇÉå=ï~~êîççê=åçÖ=

ÉÉå=ìáíîçÉêáåÖëéä~å=ãçÉí=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âí=áë=hÉáòÉêëä~åÇÉåJpíÉÉåÄêìÖÖÉK=eÉí=ts`=î~äí=áå=Çáí=

ÇÉÉäÖÉÄáÉÇK=aÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=î~å=Çáí=j~ëíÉêéä~å=òáàå=ê~åÇîççêï~~êÇÉå=îççê=ÜÉí=áåé~ëëÉå=î~å=ÜÉí=

ts`=áå=ÇÉòÉ=òçåÉK=aÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=ïçêÇí=ÜáÉê=çãÖÉîçêãÇ=íçí=ÉÉå=Çììêò~~ã=ï~íÉêëóëíÉÉã=áå=ÉÉå=

~~åíêÉââÉäáàâ=Éå=ÜÉêâÉåÄ~~ê=ÖÉÄáÉÇI=ï~~êáå=êÉÅêÉ~íáÉI=å~íììê=Éå=ëíÉÇÉäáàâÉ=ÑìåÅíáÉë=ë~ãÉåâçãÉåK=

sçäÖÉåë=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=áåòáÅÜíÉå=áë=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=åáÉí=çé=çêÇÉK=aÉ=ï~íÉêÖ~åÖ=áë=íÉ=ÇáÉé=áåÖÉëåÉÇÉå=áå=

ÜÉí=ã~~áîÉäÇK=bÉå=íïÉÉÇÉ=éêçÄäÉÉã=áë=Ç~í=áå=íáàÇÉå=î~å=ÜÉîáÖÉ=êÉÖÉåî~ä=ÜÉí=íÉîÉÉä=~~å=ï~íÉê=òÉÉê=ëåÉä=

ïçêÇí=~ÑÖÉîçÉêÇI=ï~~êÇççê=îÉêÇÉê=ëíêççã~Ñï~~êíë=éêçÄäÉãÉå=çéíêÉÇÉåK=aÉ=åÉÉêëä~Ö=òç~äë=ÇáÉ=

îççêâçãí=íçí=Nu=éÉê=NM=à~~ê=ãçÉí=ÄáååÉå=ÇÉ=ï~íÉêÖ~åÖÉå=ÖÉÄçêÖÉå=ïçêÇÉåK=aççê=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=

ï~íÉêäççé=EîÉêÄêÉÇÉå=Éå=îÉêçåÇáÉéÉåF=ïçêÇí=áåîìääáåÖ=ÖÉÖÉîÉå=~~å=ÜÉí=åáÉìïÉ=ï~íÉêÄÉÜÉÉê=Ç~í=

ãÉÉê=ÖÉêáÅÜí=áë=çé=î~ëíÜçìÇÉå=Éå=ãáåÇÉê=çé=~ÑîçÉêÉåK==aççê=ÜÉí=êÉ~äáëÉêÉå=î~å=îçäÇçÉåÇÉ=

ÄÉêÖáåÖëêìáãíÉ=åÉÉãí=ÇÉ=îÉÉêâê~ÅÜí=î~å=ÜÉí=ï~íÉêëóëíÉÉã=íçÉ=Éå=ÄäáàîÉå=ÇÉ=

çééÉêîä~âíÉï~íÉêëí~åÇÉå=ççâ=íáàÇÉåë=ÉñíêÉãÉ=ëáíì~íáÉë=ÄÉíÉê=ÄÉÜÉÉêëÄ~~êK=aÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=éçíÉåíáÉ=

î~å=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=áë=ÜççÖK=dÉãÉÉåíÉ=Éå=ï~íÉêëÅÜ~é=ÄÉëÅÜçìïÉå=ÇÉ=îççêâÉìêëîçäÖçêÇÉ=

ëÅÜççåÜçìÇÉå=Ó=ëÅÜÉáÇÉå=Ó=òìáîÉêÉå=~äë=äÉáÇê~~Ç=îççê=ÜÉí=çãÖ~~å=ãÉí=ï~íÉêâï~äáíÉáíK=dÉëíêÉÉÑÇ=

ïçêÇí=å~~ê=ÉÉå=ÖÉòçåÇ=~èì~íáëÅÜ=ÉÅçëóëíÉÉã=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=ÉÉå=òç=å~íììêäáàâ=ãçÖÉäáàâ=

ï~íÉêëóëíÉÉãK==

=

aÉ=mêçîáåÅáÉ=lîÉêáàëëÉä=ÜÉÉÑí=áå=Ü~~ê=píêÉÉâéä~åÜÉêòáÉåáåÖ=î~å=ã~~êí=OMMS=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÇÉ=

w~åÇïÉíÉêáåÖ=íìëëÉå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ=~~åÖÉïÉòÉå=~äë=éêáã~áê=ï~íÉêÖÉÄáÉÇK=aáí=

ÄÉíÉâÉåÇ=Ç~í=ÜáÉê=îççê=ÄÉÄçìïáåÖ=ÉÉå=òçÖÉå~~ãÇ=kÉÉJÄÉäÉáÇ=ÖÉäÇíK=få=å~ìï=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÜÉí=

t~íÉêëÅÜ~é=dêççí=p~ää~åÇ=ÇáÉåí=~ÑÖÉëíÉãÇ=íÉ=ïçêÇÉå=çÑ=ÜÉí=ts`=çé=ÇÉ=îççêÖÉëíÉäÇÉ=éäÉâ=Éå=áå=ÇÉ=

îççêÖÉëíÉäÇÉ=çãî~åÖ=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=áëK=eáÉêçîÉê=áë=áåãáÇÇÉäë=çîÉêäÉÖ=çéÖÉëí~êíK==

RKOKS cäçê~=Éå=Ñ~ìå~=

aÉ=äçÅ~íáÉ=ÄÉëí~~í=çé=Çáí=ãçãÉåí=ìáí=çéÉåÄ~~ê=ÖêçÉå=ãÉí=ÄçãÉå=Éå=ëíêìáâÉåK=sççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=

êìáãíÉäáàâÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=ÇáÉåí=ÉÉå=áåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÇáÉêJ=Éå=éä~åíÉåëççêíÉå=éä~~íë=íÉ=

îáåÇÉåK==

RKOKT lîÉêáÖÉ=ãáäáÉìJ~ëéÉÅíÉå=

qÉå=~~åòáÉå=î~å=ÜÉí=çåÇÉêïÉêé=ãáäáÉì=áë=åçÖ=ÉÉå=~~åí~ä=çåÇÉêïÉêéÉå=êÉäÉî~åíI=å~ãÉäáàâ=ÇÉ=

îÉêÖìååáåÖëéäáÅÜí=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=tÉí=jáäáÉìÄÉÜÉÉêI=ÖÉäìáÇI=äìÅÜíâï~äáíÉáíI=ÄçÇÉãâï~äáíÉáíI=

ÉñíÉêåÉ=âï~äáíÉáí=Éå=ÉÅçäçÖáÉK=få=Äáàä~ÖÉ=U=Äáà=ÇÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=áë=ÉÉå=å~ÇÉêÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=

çåÇÉêïÉêéÉå=~~åÖÉÖÉîÉåK=s~åìáí=ãáäáÉìJççÖéìåí=ÄÉëí~~å=Éê=ÖÉÉå=çåçîÉêâçãÉåäáàâÉ=ÄÉòï~êÉå=

íÉÖÉå=ÇÉ=îççêÖÉåçãÉå=éä~ååÉå=îççê=ÉÉå=ts`=çé=ÇÉòÉ=äçÅ~íáÉK=

RKP píÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îÉêâÉååáåÖ=

RKPKN o~åÇîççêï~~êÇÉå=î~åìáí=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=

aççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=ò~ä=ÇÉ=h~êÉä=ÇÉ=dêçíÉä~~å=ïçêÇÉå=ÇççêÖÉíêçââÉå=áå=

åççêÇÉäáàâÉ=êáÅÜíáåÖ=çîÉê=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖK=aÉ=~ãÄáíáÉ=áë=ÉÉå=ïÉÖ=íÉ=êÉ~äáëÉêÉå=ãÉí=Ç~~êå~~ëí=ÉÉå=

îêáàäáÖÖÉåÇI=ÚíïÉÉêáÅÜíáåÖÉåÛI=ÑáÉíëé~Ç=~~å=ÇÉ=â~åí=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=eÉí=ts`=ãçÉí=çé=ãÉÉêÇÉêÉ=

ã~åáÉêÉå=~åíáÅáéÉêÉå=çé=ÇÉòÉ=çåíïáââÉäáåÖW==



OQLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

� eÉí=ÄÉççÖÇÉ=ÑáÉíëé~Ç=ïçêÇí=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=ä~åÖò~~ãîÉêâÉÉêêçìíÉ=î~åìáí=píÉÉåÄêìÖÖÉ=Eã~~ê=

ççâ=îççê=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=ÄììêíÉåF=êáÅÜíáåÖ=ÜÉí=ïáåâÉäÅÉåíêìã=Éå=îÉêÇÉê=êáÅÜíáåÖ=ÇÉ=ëí~ÇK=låíëäìáíáåÖ=

î~å=ÜÉí=ts`=â~å=ÇáêÉÅí=çé=ÇÉòÉ=êçìíÉ=éä~~íëîáåÇÉåK=

� eÉí=åáÉìïÉ=ïÉÖî~â=îçêãí=ÇÉ=îÉêÄáåÇáåÖ=íìëëÉå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉ=îá~=ÇÉ=

w~åÇïÉíÉêáåÖòçåÉK=eÉí=ts`=éêÉëÉåíÉÉêí=òáÅÜ=~~å=ÇÉ=ïÉÖ=~äë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÅÉåíê~äÉ=éäÉâ=ÄáååÉå=

ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ïáàâëíêìÅíììê=Éå=îçêãí=Ç~~êÇççê=íÉîÉåë=ÇÉ=îÉêÄáåÇÉåÇÉ=ëÅÜ~âÉä=íìëëÉå=çìÇ=Éå=

åáÉìïK=dÉâÉâÉå=â~å=ïçêÇÉå=çÑ=ÉÉå=êÉä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=åáÉìïÉ=ÄêìÖ=çîÉê=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖ=Çáí=ÉÑÑÉÅí=

â~å=îÉêëíÉêâÉåK=

=
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� aï~êëîÉêÄáåÇáåÖW=ÉÉå=é~Ç=Ü~~âë=çé=ÇÉ=ïÉíÉêáåÖ=îÉêÄáåÇí=ÜÉí=ts`=ãÉí=òáàå=ÇáêÉÅíÉ=çãÖÉîáåÖ=~~å=

ÄÉáÇÉ=òáàÇÉå=î~å=ÇÉ=ïÉíÉêáåÖK==

� sáëí~W=òáÅÜí=çé=ÖêçÉå=Éå=ï~íÉê=ÄÉîçêÇÉêí=ÇÉ=ÄÉäÉîáåÖ=Éå=íê~åëé~ê~åíáÉ=î~å=ÜÉí=Eéä~åFÖÉÄáÉÇ=

� ^ÅÅÉåíW=~ÅÅÉåíÄÉÄçìïáåÖ=ã~êâÉÉêí=áå=ë~ãÉåÜ~åÖ=ãÉí=ÇÉ=ÄêìÖ=çîÉê=ÇÉ=ïÉíÉêáåÖ=ÇÉ=áãéçêí~åíáÉ=

î~å=ÇÉ=éäÉâ=~äë=ëÅÜ~êåáÉêéìåí=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=ïáàâK=

� båíêÉÉëW=íïÉÉ=ÉåíêÉÉë=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=òçÇ~åáÖÉ=ë~ãÉåÜ~åÖ=Ç~í=ÉÉå=ÇççêÖ~~åÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=î~å=

ÄìáíÉå=å~~ê=ÄáååÉå=îçÉäÄ~~ê=ïçêÇíK=aÉ=éäÉâ=î~å=ÇÉ=ÉåíêÉÉë=áë=åáÉí=ÖÉÑáñÉÉêÇK=

� háëë=C=oáÇÉW=ÅêÉ~íáÉîÉ=çéäçëëáåÖ=îççê=ÜÉí=Ü~äÉå=Éå=ÄêÉåÖÉå=ãÉí=ÇÉ=~ìíç=~~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇK=
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o~åÇîççêï~~êÇÉå==

� dÉäìáÇëÅçåíçìê=tÉòÉåä~åÇW=aÉ=SR=Ç_E^F=Åçåíçìê=î~å=ÇÉ=ïÉÖ=tÉòÉåä~åÇ=EOQ=ãÉíÉê=ìáí=ÇÉ=ïÉÖ~ëF=

áë=íÉ=Ü~åíÉêÉå=~äë=ÄÉÄçìïÖêÉåëK=få=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=ãÉí=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÖÉîçÉäáÖÉ=ÑìåÅíáÉë=~ÅÜíÉê=ÇÉòÉ=äáàå=

ÄäáàîÉåK=

� wçåÉ=ÜççÖëé~ååáåÖW=aÉòÉ=òçåÉ=âçãí=ÖÉÜÉÉä=ÄìáíÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=íÉ=äáÖÖÉåK==

� wçåÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖW=få=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=ãÉí=ÄÉÄçìïáåÖI=ã~~ê=ãçÖÉäáàâ=ççâ=ãÉí=~åÇÉêÉ=

éä~åçåÇÉêÇÉäÉå=ÇáÉåí=ÉÉå=ãÉí=ÜÉí=ï~íÉêëÅÜ~é=å~ÇÉê=íÉ=ÄÉé~äÉå=~Ñëí~åÇ=ÖÉÜçìÇÉå=íÉ=ïçêÇÉå=íçí=

ÇÉ=ò~åÇïÉíÉêáåÖI=áå=ÇÉòÉ=îÉêâÉååáåÖ=áë=ìáíÖÉÖ~~å=î~å=NM=ãÉíÉêK=

� qê~åëÑçêã~íçêÜìáëàÉW=ÇáÉåí=íÉ=ïçêÇÉå=îÉêéä~~íëí=Ç~å=ïÉä=íÉ=ïçêÇÉå=áåÖÉé~ëí=áå=ÇÉ=éä~ååÉåK=

� qÉ=Ü~åÇÜ~îÉå=ÄççãW=lé=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=ÄçãÉåáåîÉåí~êáë~íáÉ=ïçêÇíI==áå=Éå=êçåÇ=ÜÉí=

éä~åÖÉÄáÉÇI=N=Äççã=~~åÖÉãÉêâí=~äë=íÉ=Ü~åÇÜ~îÉåK=dÉòáÉå=ÜÉí=~~åïÉòáÖÉ=ÄçãÉåÄÉëí~åÇ=áë=ÉÉå=

å~ÇÉêÉ=áåîÉåí~êáë~íáÉ=~~å=íÉ=ÄÉîÉäÉåK==

� m~êâÉêÉåW=ÖÉÅçåÅÉåíêÉÉêÇ=é~êâÉêÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=çåíëäçíÉå=î~å~Ñ=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇK=aÉ=áë=

çåíëäìáíáåÖ=çé=òç=êìáã=ãçÖÉäáàâÉ=~Ñëí~åÇ=î~å=ÜÉí=âêìáëîä~â=tÉòÉåä~åÇ=L=h~êÉä=ÇÉ=dêçíÉä~~å=íÉ=

ëáíìÉêÉåK=

=
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SK báÖÉåÇçãI=ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉ=

SKN qÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉê=

báÖÉåÇçãI=ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=î~ëíÖçÉÇ=ïçêÇÉå=î~~â=áå=¨¨å=~ÇÉã=ÖÉåçÉãÇI=ã~~ê=òáàå=áå=ÑÉáíÉ=

ÇêáÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖêççíÜÉÇÉå=áå=ÜÉí=ÜÉÄÄÉå=Éå=ÖÉÄêìáâÉå=î~å=î~ëíÖçÉÇK=j~~ê=ÜçÉïÉä=îÉêëÅÜáääÉåÇI=

òáàå=ÇÉòÉ=ÖêççíÜÉÇÉå=ïÉä=òÉÉê=å~ìï=~~å=Éäâ~~ê=îÉêÄçåÇÉåK=aÉ=âÉìòÉ=îççê=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=ëíê~íÉÖáÉ=íÉå=

~~åòáÉå=î~å=ÉáÖÉåÇçã=ÜÉÉÑí=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=áãéäáÅ~íáÉë=çé=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=îÉêÇÉäÉå=î~å=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÄÉÜÉÉêK=få=çåÇÉêëí~~åÇ=ÑáÖììê=áë=ÇÉ=êÉä~íáÉ=íìëëÉå=ÉáÖÉåÇçãI=

ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉ=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK==

^~å=ÉáÖÉåÇçã=î~å=î~ëíÖçÉÇ=òáàå=êÉÅÜíÉå=Éå=éäáÅÜíÉå=îÉêÄçåÇÉåK=wç=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖí=ÜÉí=î~ëíÖçÉÇ=

ÉÉå=ï~~êÇÉ=ÇáÉ=ÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=íçÉâçãíK=^åÇÉêòáàÇë=âÉåí=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=êáëáÅçÛë=Éå=EïÉííÉäáàâÉF=éäáÅÜíÉåK=

aÉ=ÉáÖÉå~~ê=áë=îÉêéäáÅÜí=ÄÉä~ëíáåÖÉå=Éå=ÜÉÑÑáåÖÉå=íÉ=îçäÇçÉå=Éå=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=

ÜìáëîÉëíáåÖëÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ=ÄÉÜÉÉêí~âÉåK=aÉòÉ=òáàå=ãÉí=å~ãÉ=ÖÉêáÅÜí=çé=ÜÉí=áåëí~åÇÜçìÇÉå=î~å=ÜÉí=

ÖÉÄçìï=Éå=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêëÉå=î~å=ÇÉ=EÉñéäçáí~íáÉFêáëáÅçÛë=îÉêÄçåÇÉå=~~å=ÜÉí=ÄÉòáíK==

_ÉÜÉÉê=Ö~~í=çîÉê=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=çã=ÜÉí=î~ëíÖçÉÇ=íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=

ÑìåÅíáçåÉÉä=íÉ=ÜçìÇÉåK=aáí=Ö~~í=îççê~ä=çã=ÖÉÄêìáâëÖÉêÉä~íÉÉêÇÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉåK=eÉí=

ÄÉÜÉÉê=î~å=î~ëíÖçÉÇ=áë=ÜÉí=ë~ãÉåëéÉä=î~å=ÜìáëîÉëíáåÖI=ÇáÉåëíÉå=Éå=ãáÇÇÉäÉåK=q~âÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=

ÜìáëîÉëíáåÖ=òáàå=éêáã~áê=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êK=q~âÉå=çé=ÜÉí=îä~â=î~å=ãáÇÇÉäÉå=

äáÖÖÉå=éêáã~áê=Äáà=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉêK=aáÉåëíÉå=òáàå=í~âÉå=ÇáÉ=íìëëÉå=ÜìáëîÉëíáåÖëJ=Éå=ÖÉÄêìáâÉêëÖÉêÉä~íÉÉêÇ=

áå=äáÖÖÉåK=_ÉÜÉÉê=áë=ÉÉå=ëÉí=î~å=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=ï~~êçîÉê=é~êíáÅáé~åíÉå=EÉáÖÉå~~ê=Éå=

ÖÉÄêìáâÉêëF=~Ñëéê~âÉå=ã~âÉåI=ÜÉíòáà=çîÉêÉÉåÖÉâçãÉå=áå=ÉÉå=ÜììêÅçåíê~Åí=çÑ=

ÖÉÄêìáâÉêëçîÉêÉÉåâçãëíI=ÜÉíòáà=áå=ÉÉå=ÄÉÜÉÉêJ=çÑ=Éñéäçáí~íáÉçîÉêÉÉåâçãëíK=_ÉÜÉÉê=áë=ÖÉêáÅÜí=çé=ÜÉí=

ãçÖÉäáàâ=ã~âÉå=î~å=ÉÑÑÉÅíáÉÑ=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=î~ëíÖçÉÇ=Éå=îçêãí=ÉÉå=Çóå~ãáëÅÜ=éêçÅÉëK=

=

aÉ=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=î~ëíÖçÉÇ=ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ë~ãÉåëéÉä=î~å=ÉáÖÉåÇçã=Éå=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=î~ëíÖçÉÇK=aÉ=

Éñéäçáí~íáÉ=áë=áå=ÑÉáíÉ=ÇÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=îÉêí~äáåÖ=î~å=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=ÇáÉ=òáàå=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=îççê=ÜÉí=

ÉáÖÉåÇçã=Éå=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=Ç~~êî~å=Éå=ÇÉ=~Ñëéê~âÉå=ÇáÉ=òáàå=ÖÉã~~âí=çãíêÉåí=ÄÉÜÉÉêK=eÉí=ÄáÉÇí=

áåòáÅÜí=áå=ÜÉí=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Éå=Ñáå~åÅáÉÉä=êÉåÇÉãÉåí=î~å=ÜÉí=î~ëíÖçÉÇK=

wçåÇÉê=~é~êí=ÖÉÑçêã~äáëÉÉêÇÉ=~Ñëéê~âÉå=çîÉê=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=é~êíáàÉåI=òáÉå=ÇÉ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÉáÖÉåÇçã=Éå=ÄÉÜÉÉê=Éê=~äë=îçäÖí=ìáíW=

=

=
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báÖÉåÇçã= _ÉÜÉÉê=

� Ñáå~åÅáÉêáåÖX=

� îÉêòÉâÉêáåÖÉåI=ÜÉÑÑáåÖÉåI=

ÄÉä~ëíáåÖÉå=ÉáÖÉå~êÉåÇÉÉäX=

� Öêççí=çåÇÉêÜçìÇ=Éå=îÉêî~åÖáåÖX=

� äÉÉÖëí~åÇëêáëáÅçX=

� ~Çãáåáëíê~íáÉ=ÉáÖÉå~êÉåÇÉÉäK=

� îÉêòÉâÉêáåÖÉåI=ÜÉÑÑáåÖÉåI=ÄÉä~ëíáåÖÉå=

ÖÉÄêìáâÉêëÇÉÉäX=

� ÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâX=

� íÉÅÜåáëÅÜ=EÇ~ÖÉäáàâëF=çåÇÉêÜçìÇ=Éå=ëÅÜççåã~~âX=

� êççëíÉêáåÖ=Éå=ëäÉìíÉäÄÉÜÉÉêX=

� ÄÉÜÉÉê=Éå=~Çãáåáëíê~íáÉ=ÖÉÄêìáâÉêëÇÉÉäK=

eÉí=áë=ÖçÉÇ=ãçÖÉäáàâ=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=Çççê=íÉ=ëÅÜìáîÉå=çÑ=íÉêìÖ=íÉ=

äÉÖÖÉå=å~~ê=ÉÉå=~åÇÉêÉ=é~êíáàK=wç=òçì=ÜÉí=Öêççí=çåÇÉêÜçìÇ=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çåÇÉêÇÉÉä=ÖÉã~~âí=âìååÉå=

ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=çåÇÉêÜçìÇëîÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÄÉÜÉêÉåÇÉ=é~êíáàI=çÑ=ÇÉ=áåêççëíÉêáåÖ=ÉåLçÑ=

ÜÉí=ëäÉìíÉäÄÉÜÉÉê=î~å=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=íÉêìÖÖÉäÉÖÇ=Äáà=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êK=lçâ=ÜÉí=

äÉÉÖëí~åÇëêáëáÅç=òçì=ÇÉÉäë=Äáà=ÉÉå=ÄÉÜÉêÉåÇÉ=é~êíáà=âìååÉå=ïçêÇÉå=åÉÉêÖÉäÉÖÇK=^Ñëéê~âÉå=ÜáÉêçîÉê=

âìååÉå=ïçêÇÉå=î~ëíÖÉäÉÖÇ=áå=ÄÉÜÉÉêJ=çÑ=ÖÉÄêìáâëçîÉêÉÉåâçãëíÉåK=wç=âìååÉå=ÚÇáÉåëíÉåÛ=çîÉê=Éå=

ïÉÉê=íÉÖÉå=ÉÉå=å~ÇÉê=î~ëí=íÉ=ëíÉääÉå=îÉêÖçÉÇáåÖ=Äáà=Éäâ~~ê=ïçêÇÉå=ÚáåÖÉâçÅÜíÛI=áå=ÇÉ=îçêã=î~å=

çéÇê~ÅÜíÖÉîÉê=Ó=çéÇê~ÅÜíåÉãÉêëÅÜ~éK=

hçêíçãW=çã=ÇÉ=ÇáëÅìëëáÉ=íê~åëé~ê~åí=íÉ=ÜçìÇÉå=áë=ÜÉí=î~å=ÄÉä~åÖ=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=

ÉáÖÉåÇçã=Éå=ÄÉÜÉÉê=~ÑòçåÇÉêäáàâ=î~å=Éäâ~~ê=íÉ=ÄÉëÅÜçìïÉåK=låÖÉ~ÅÜí=ïáÉ=ÉáÖÉå~~ê=áë=âìååÉå=

é~êíáÅáé~åíÉåI=ÉáÖÉå~~ê=ÉåLçÑ=ÉÉå=ÇÉêÇÉ=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=çé=íÉ=êáÅÜíÉå=ëíáÅÜíáåÖF=ÖÉÜÉÉä=çÑ=

ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=òáàå=îççê=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêK=

SKO báÖÉåÇçã=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=âáÉòÉå=Éêîççê=ÇÉ=çîÉêïÉÖáåÖÉå=Éå=ÄÉëäìáíîçêãáåÖ=çîÉê=ÇÉ=

ÉáÖÉåÇçãëî~êá~åí=~ä=áå=ÇÉ=éä~åÑ~ëÉ=ãÉÉ=íÉ=åÉãÉåI=åçÖ=îççêÇ~í=ÇÉ=Äçìï=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ëí~êíK=bÉå=îÉêëí~åÇáÖÉ=âÉìòÉK=aáí=ÖÉÉÑí=ÇìáÇÉäáàâÜÉáÇ=çîÉê=ÇÉ=êçääÉå=Éå=

éçëáíáÉë=î~å=ÄÉä~åÖÜÉÄÄÉåÇÉ=é~êíáàÉå=áå=ÜÉí=îÉêîçäÖíê~àÉÅíK=qÉîÉåë=â~å=ÜáÉêÇççê=~ä=áå=ÇÉ=éä~åÑ~ëÉ=~~å=

é~êíáÅáé~åíÉå=ÇìáÇÉäáàâÜÉáÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÖÉîÉå=çîÉê=ÇÉ=â~ÇÉêë=Éå=ê~åÇîççêï~~êÇÉå=ï~~êÄáååÉå=

ÖÉé~êíáÅáéÉÉêÇ=EÖÉÄêìáâí=Éå=ÖÉÜììêÇF=â~å=ïçêÇÉåK=m~êíáÅáé~åíÉå=âìååÉå=îÉêîçäÖÉåë=ÇÉ=EÑáå~åÅáØäÉF=

Ü~~äÄ~~êÜÉáÇ=íçÉíëÉå=Éå=~ä=îµµê=êÉ~äáë~íáÉ=ÖÉÄçåÇÉå=ïçêÇÉå=~~å=é~êíáÅáé~íáÉ=Çççê=çåÇÉêíÉâÉåáåÖ=î~å=

ÉÉå=ÜììêáåíÉåíáÉçîÉêÉÉåâçãëíK=

få=ÇÉòÉ=é~ê~Öê~~Ñ=Ö~~å=ïÉ=áå=çéW=

� ÜÉí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ï~~êìáí=ÇÉ=é~êíáàÉå=ÇÉ=îÉêïÉêîáåÖ=î~å=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=EâìååÉåF=çîÉêïÉÖÉåX=

� ÇÉ=ãçÖÉäáàâÉ=ÉáÖÉå~êÉå=Éå=Üìå=êçääÉå=Äáà=ÉáÖÉåÇçã=Éå=Ñáå~åÅáÉêáåÖX=

� ÇÉ=ÉáÖÉåÇçãëî~êá~åíÉåX=

� ÉÉå=~ÇîáÉë=çîÉê=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=

SKOKN mÉêëéÉÅíáÉîÉå=áå=ÉáÖÉåÇçã=

få=îÉÉä=ÖÉî~ääÉå=ëí~~å=é~êíáÅáé~åíÉå=î~å=ÉÉå=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉ=Éå=~åÇÉêÉ=

ÄÉä~åÖÜÉÄÄÉåÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=îççê=ÇÉ=îê~~Ö=çÑ=òáà=òÉäÑ=çÑ=ãÉí=~åÇÉêÉå=ãçÉíÉå=çåíïáââÉäÉåI=

Ñáå~åÅáÉêÉå=Éå=ÉñéäçáíÉêÉåK=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Éå=ÅçããÉêÅáÉÉä=ÖÉçêáØåíÉÉêÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=áåëíÉääáåÖÉå=

ê~âÉå=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ÖÉ≥åíÉêÉëëÉÉêÇ=áå=é~êíáÅáé~íáÉ=áå=ÉáÖÉåÇçã=Éå=Ñáå~åÅáÉêáåÖK==

bÉå=é~êíáà=â~å=ÜÉí=~ä=Ç~å=åáÉí=áå=ÉáÖÉåÇçã=ÜÉÄÄÉå=çÑ=îÉêïÉêîÉå=î~å=ÉÉå=~ÅÅçããçÇ~íáÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=

îáÉê=éÉêëéÉÅíáÉîÉå=çîÉêïÉÖÉåW=
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NK j~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=éÉêëéÉÅíáÉÑ=

sÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉåëíêìÅíììê=îççê=ÇçÉäÖêçÉéÉå=áå=ÇÉ=ÖÉÄçìïÇÉ=

çãÖÉîáåÖK=eÉí=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=êÉåÇÉãÉåí=ëí~~í=ÅÉåíê~~ä=áå=ÜÉí=ÄÉäÉáÇK=^ëéÉÅíÉå=ÇáÉ=î~åìáí=Çáí=

éÉêëéÉÅíáÉÑ=Äáà=ÇÉ=~ÑïÉÖáåÖ=âìååÉå=ïçêÇÉå=ÄÉíêçââÉå=òáàåW=îÉáäáÖÜÉáÇ=Éå=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇI=ëéêÉáÇáåÖ=

îççêòáÉåáåÖÉåI=îÉêÄêÉÇáåÖ=îççêòáÉåáåÖÉåI=Çììêò~ãÉ=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=

îççêòáÉåáåÖÉåI=ÜÉí=ÅêÉØêÉå=î~å=ÉÉå=ÜççÖï~~êÇáÖI=îÉÉäòáàÇáÖI=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåÇI=ÅçãéäÉãÉåí~áê=áå=

éä~~íë=î~å=ÅçåÅìêêÉêÉåÇ=~~åÄçÇK=

OK lêÇÉåáåÖëéÉêëéÉÅíáÉÑ=

sÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÜÉí=EÜÉêFáåêáÅÜíÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉÄçìïÇÉ=çãÖÉîáåÖK=få=Çáí=éÉêëéÉÅíáÉÑ=ëí~~í=

ÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=çêÇÉåáåÖ=ÅÉåíê~~äK=^ëéÉÅíÉå=ÇáÉ=ÉÉå=êçä=ëéÉäÉå=òáàå=ÄÉëíÉããáåÖ=î~å=ÖÉÄáÉÇÉå=Éå=

äçÅ~íáÉë=Éå=ÖÉÄáÉÇëçåíïáââÉäáåÖK=

PK dÉÄêìáâÉêëéÉêëéÉÅíáÉÑ=

dÉÄçìï=Eîççêê~~ÇF=~äë=éêçÇìÅíáÉÑ~ÅíçêI=~äë=ãáÇÇÉä=çã=ÄÉÇêáàÑëÇçÉäëíÉääáåÖÉå=íÉ=ÄÉÜ~äÉåK=^ëéÉÅíÉå=

ÇáÉ=Äáà=ÇÉ=~ÑïÉÖáåÖ=âìååÉå=ïçêÇÉå=ÄÉíêçââÉå=òáàåW=Åçåíáåì≥íÉáíI=ÅçåÅìêêÉåíáÉéçëáíáÉI=

ÄÉêÉáâÄ~~êÜÉáÇ=Éå=äáÖÖáåÖI=íçÉëíêççã=ÖÉÄêìáâÉêë=EÚíê~ÑÑáÅÛFI=îÉáäáÖÜÉáÇ=îççêòáÉåáåÖ=Éå=çãÖÉîáåÖ=Éå=

Éñéäçáí~íáÉâçëíÉåK=

QK cáå~åÅáÉÉä=Eî~ëíÖçÉÇF=éÉêëéÉÅíáÉÑ=

dÉÄçìïÉå=~äë=ãáÇÇÉä=çã=ÉÉå=Ñáå~åÅáØäÉ=êÉåÇÉãÉåíëÇçÉäëíÉääáåÖ=íÉ=ÄÉÜ~äÉåK=_áà=ÇÉ=~ÑïÉÖáåÖ=

âìååÉå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=~ëéÉÅíÉå=ïçêÇÉå=ÄÉíêçââÉåW=äçÅ~íáÉéçíÉåíáÉI=áåîÉëíÉêáåÖëåáîÉ~ìI=~ÑòÉíã~êâí=

EÄÉåìííáåÖ=Éå=ÄÉòÉííáåÖFI=áã~Öç=Éå=ìáíëíê~äáåÖ=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=Éå=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=

çãÖÉîáåÖ=EåáÉí=ÅçåÅìêêÉêÉåÇ=ã~~ê=ÅçãéäÉãÉåí~áêFK=

s~~â=òáÉå=ÖÉÄêìáâÉêë=Üìå=î~ëíÖçÉÇ=ã~~ê=î~åìáí=¨¨å=éÉêëéÉÅíáÉÑI=å~ãÉäáàâ=ÜÉí=ÖÉÄêìáâÉêëéÉêëéÉÅíáÉÑK=

bÉå=ÖÉãÉÉåíÉI=ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉ=çÑ=~åÇÉêÉ=áåîÉëíÉÉêÇÉê=ÇáÉåí=ÉÉå=~ÑïÉÖáåÖ=íÉ=ã~âÉå=íìëëÉå=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éÉêëéÉÅíáÉîÉåK==

eÉí=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Éå=çêÇÉåáåÖëéÉêëéÉÅíáÉÑ=áë=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=íÉâÉåÉåÇ=îççê=ÇÉ=éçëáíáÉ=Éå=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉK=tÉ=òáÉå=çé=ä~åÇÉäáàâ=åáîÉ~ì=ÉÉå=íêÉåÇ=Ç~í=ÖÉãÉÉåíÉå=òáÅÜ=

ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ÑçÅìëëÉå=çé=Üìå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=âÉêåí~~â=~äë=ÄÉäÉáÇëçåíïáââÉä~~êK=få=Ç~í=äáÅÜí=ïáääÉå=òáà=

~ääÉÉå=åçÖ=ÉáÖÉå~~ê=òáàå=î~å=ÉÉå=Úëíê~íÉÖáëÅÜÉ=î~ëíÖçÉÇîççêê~~ÇÛK=aáí=ÄÉíêÉÑí=î~ëíÖçÉÇ=ï~~êî~å=ÇÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=ÜÉÉÑí=î~ëíÖÉëíÉäÇ=Ç~í=ÜÉí=î~åìáí=Ü~~ê=îáëáÉ=î~å=Öêççí=ÄÉä~åÖ=áë=Ç~í=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÇÉ=

ÖÉãÉÉåíÉ=ÄäáàÑí=ÅKèK=ïçêÇí=îÉêïçêîÉåK=a~~êÄáà=ëéÉäÉå=îÉÉä~ä=ëíê~íÉÖáëÅÜÉ=çîÉêïÉÖáåÖÉå=ÉÉå=êçäI=çé=ÜÉí=

ÖÉÄáÉÇ=î~å=êìáãíÉäáàâÉ=çêÇÉåáåÖI=î~ëíÖçÉÇîççêê~~Ç=Éå=~ÅÅçããçÇ~íáÉÄÉäÉáÇK=

bÉå=ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉ=ÄÉâáàâí=Ü~~ê=ãçÖÉäáàâÉ=ÉáÖÉåÇçãëéçëáíáÉ=ÉÉêÇÉê=î~åìáí=ÜÉí=

î~ëíÖçÉÇéÉêëéÉÅíáÉÑK=dÉòáÉå=ÇÉ=êçä=ÇáÉ=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=áå=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=

áååÉÉãíI=áë=ÜÉí=ÉÅÜíÉê=ÖçÉÇ=ÇÉåâÄ~~ê=Ç~í=òáà=ÉÉå=ÉáÖÉåÇçãëéçëáíáÉ=íÉîÉåë=çîÉêïÉÖÉå=î~åìáí=ÜÉí=

ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=Éå=çêÇÉåáåÖëéÉêëéÉÅíáÉÑK=bÉå=ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉ=ÜÉÉÑí=òçïÉä=ÉÉå=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=

~äë=Ñáå~åÅáØäÉ=êÉåÇÉãÉåíëÇçÉäëíÉääáåÖK=a~~êÄáà=áë=òÉ=ÉÅÜíÉê=ÖÉÜçìÇÉå=~~å=êÉÖìäÉêáåÖ=î~åìáí=ÇÉ=

EêáàâëFçîÉêÜÉáÇK=bÉå=ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉ=íêÉÉÇí=îÉÉä~ä=çé=~äë=ÉáÖÉå~~ê=Éå=Ñáå~åÅáÉê=î~å=î~ëíÖçÉÇK=bÉå=

Åçêéçê~íáÉ=ÜÉÉÑí=ÉÉå=~~åãÉêâÉäáàâ=ÄÉä~åÖ=Äáà=ÉÉå=ÖçÉÇÉI=ÑäçêÉêÉåÇÉ=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=î~ëíÖçÉÇK=eÉí=Ö~~í=

Éê=Ç~~êÄáà=çã=ÉÉå=ïáåJïáå=ëáíì~íáÉ=íÉ=ÅêÉØêÉåK=eÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÇáÉåí=ÉÉå=ãÉÉêï~~êÇÉ=

îççê=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=Éå=Çáí=ççâ=ìáí=íÉ=ëíê~äÉåK=eáÉêÇççê=â~å=ÇÉ=Åçêéçê~íáÉ=çé=Ü~~ê=ÄÉìêí=Ü~~ê=

ÉáÖÉå=ïçåáåÖÉå=ÄÉíÉê=îÉêÜìêÉåK=



PPLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

SKOKO jçÖÉäáàâÉ=ÉáÖÉå~êÉå=

sççê=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òáàå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=é~êíáàÉå=áå=ÄÉÉäÇI=îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=Éå=ÜÉí=

ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÇÉ=îçääÉÇáÖÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉW=

� ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉêX=

� tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêNK=

dÉÉå=î~å=ÇÉ=éçíÉåíáØäÉ=ÖÉÄêìáâÉêë=ÜÉÉÑí=~~åÖÉÖÉîÉå=ÉáÖÉå~~ê=íÉ=ïáääÉå=ïçêÇÉåK=báÖÉåÇçã=Éå=

Ñáå~åÅáÉêáåÖ=Äáà=ÉÉå=ÖÉÄêìáâÉê=åÉÉêäÉÖÖÉå=áë=~ääÉÉå=áåíÉêÉëë~åí=~äë=ÇÉ=îÉêãçÖÉåëéçëáíáÉ=î~å=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâÉê=Çáí=íçÉä~~í=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=~éçíÜÉâÉê=ÇáÉ=ÉÉå=ÖÉòçåÇÜÉáÇëÅÉåíêìã=Ñáå~åÅáÉêí=Éå=

îÉêÜììêíF=Éå=Çáí=äÉáÇí=íçí=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâëêÉåÇÉãÉåíK=m~êíáÅáé~åíÉå=ÜìêÉå=êìáãíÉ=áå=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=çÑ=âêáàÖÉå=ÇÉòÉI=áå=ÜÉí=ÖÉî~ä=î~å=ÇÉ=ëÅÜçäÉåI=Úáå=ÖÉÄêìáâÛ=

E~äë=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÖÉÉå=ÉáÖÉå~~ê=áëI=Üììêí=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÇÉ=çåÇÉêïáàëêìáãíÉ=î~å=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êFK==

aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=Éå=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=ÜÉÄÄÉå=~~åÖÉÖÉîÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=ÉÉå=ÄÉëäìáí=íÉ=

ïáääÉå=åÉãÉå=çîÉê=Üìå=éçëáíáÉ=Äáà=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖI=ÉáÖÉåÇçã=Éå=Éñéäçáí~íáÉ=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=

SKOKP báÖÉåÇçãëî~êá~åíÉå=

_áà=ÇÉ=í~~âîÉêÇÉäáåÖ=íìëëÉå=éìÄäáÉâÉ=Éå=éêáî~íÉ=é~êíáàÉå=Äáà=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òáàå=íïÉÉ=ìáíÉêëíÉå=íÉ=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåW=îçääÉÇáÖÉ=éìÄäáÉâÉ=ìáíîçÉêáåÖ=áå=

ÉáÖÉå=ÄÉÜÉÉê=Éå=ìáíÄÉëíÉÇáåÖ=î~å=~ääÉ=í~âÉå=~~å=éêáî~íÉ=ìáíîçÉêÇÉêEëFK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=

ÜÉí=îçääÉÇáÖÉ=í~âÉåé~ââÉí=î~å=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=EçåíïÉêéI=ÄçìïI=Ñáå~åÅáÉêáåÖI=çåÇÉêÜçìÇI=

Ñ~Åáäáí~áê=ã~å~ÖÉãÉåí=Éå=Éñéäçáí~íáÉF=~~å=éêáî~íÉ=é~êíáàÉå=ÜÉÉÑí=çîÉêÖÉÇê~ÖÉåK=qìëëÉå=ÇÉòÉ=íïÉÉ=

ìáíÉêëíÉå=ÄÉëí~~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=î~êá~åíÉå=ï~~êÄáà=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÄáàÄÉÜçêÉåÇÉ=êáëáÅçÛë=

íìëëÉå=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=òáàå=îÉêÇÉÉäÇK==

sççê=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=âçãÉå=íïÉÉ=íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=ãçÇÉääÉå=áå=

~~åãÉêâáåÖI=ÇáÉ=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÜÉí=ÚÖÉò~ãÉåäáàâÛ=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìïW=

NK sçääÉÇáÖ=ÉáÖÉåÇçã=

sçääÉÇáÖ=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=ÖÉÄçìï=Éå=ÇÉ=ÖêçåÇ=Äáà=¨¨å=é~êíáàK=aáí=â~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉI=ÉÉå=

ïçåáåÖÅçêéçê~íáÉ=çÑ=ÉäâÉ=ïáääÉâÉìêáÖ=~åÇÉêÉ=é~êíáà=òáàåK=aÉ=ÉáÖÉå~~ê=îÉêÜììêí=ÇÉäÉå=î~å=ÜÉí=

ÖÉÄçìï=~~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÜììêÇÉêëK=

=

=

=

OK dÉÇÉÉäÇ=ÉáÖÉåÇçã=

_áà=ÖÉÇÉÉäÇ=ÉáÖÉåÇçã=ãçÉí=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âí=áå=ÜÉí=ÖÉÄçìï=Éå=ÇÉ=ÖêçåÇK=h~Ç~ëíê~äÉ=

ëéäáíëáåÖ=î~å=ÇÉ=â~îÉä=Éå=ÜÉí=ÖÉÄçìï=êÉÖÉäí=ÇÉ=ÉáÖÉåÇçãëëáíì~íáÉ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=ÖêçåÇ=Éå=

ÜÉí=ÖÉÄçìïK=a~~êÄáà=òáàå=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=çéíáÉë=ãçÖÉäáàâI=ÄáàîççêÄÉÉäÇW=ÖêçåÇ=áå=ÉáÖÉåÇçã=î~å=¨¨å=

ÉáÖÉå~~êI=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÜÉÉÑí=ãÉÉêÇÉêÉ=ÉáÖÉå~êÉåX=ÖêçåÇ=áå=ÉáÖÉåÇçã=î~å=¨¨å=ÉáÖÉå~~êI=ÖÉÄçìï=

áå=ÉáÖÉåÇçã=î~å=¨¨å=ÉáÖÉå~~êX=ÖÉÄçìï=Éå=ÖêçåÇ=áå=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ãÉÉêÇÉêÉ=ÉáÖÉå~êÉåK=k~=

dÉÄçìïLçéëí~ä=

dêçåÇ=



PQLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

ëéäáíëáåÖ=áë=ÉÉå=ÖÉÄçìï=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÇÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=ÉáÖÉå~êÉåK=få=ÇÉ=éê~âíáàâ=âáÉëí=ãÉå=Äáà=

ëéäáíëáåÖ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=î~~â=îççê=ÉÉå=îÉêÉåáÖáåÖ=î~å=ÉáÖÉå~êÉåJÅçåëíêìÅíáÉ=EssbFK==

=

=

=

=

=

=

=

=

SKOKQ ^ÇîáÉë=

lîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÖÉäÇíW=ÜçÉ=ÉÉåîçìÇáÖÉê=ÇÉ=ÉáÖÉåÇçãëÅçåëíêìÅíáÉI=ÜçÉ=ÜÉäÇÉêÇÉê=ÇÉ=í~âÉå=Éå=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=íÉ=ëÅÜÉáÇÉå=òáàå=å~~ê=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáàÉåK=aÉ=ÉáÖÉåÇçãëëáíì~íáÉ=îçêãí=

ÇÉ=Ä~ëáë=îççê=ÇÉ=~Ñëéê~âÉå=ÇáÉ=ÖÉã~~âí=ïçêÇÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉK=aÉ=âÉìòÉ=îççê=

ÉÉå=ÉáÖÉåÇçãëîçêã=áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ÄÉéÉêâÉåÇ=îççê=~Ñëéê~âÉå=ÇáÉ=ÖÉã~~âí=âìååÉå=ïçêÇÉå=çîÉê=

ÄÉÜÉÉê=Éå=Éñéäçáí~íáÉK=^Ñëéê~âÉå=çîÉê=ÖÉÄêìáâ=î~å=êìáãíÉI=çîÉê=áåëé~ååáåÖÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=

áåëí~åÇÜçìÇáåÖI=ÜÉí=çåÇÉêÜçìÇ=Éå=ëÅÜççåã~~â=âìååÉå=áå=ÄÉÜÉÉêJ=çÑ=ÖÉÄêìáâëçîÉêÉÉåâçãëíÉå=

ïçêÇÉå=î~ëíÖÉäÉÖÇK=

táà=~ÇîáëÉêÉå=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=Äáà=¨¨å=é~êíáà=íÉ=

äÉÖÖÉåK=bîÉåíìÉÉä=â~å=ïçêÇÉå=çîÉêïçÖÉå=ÜÉí=ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=ëéçêíJ=Éå=ÖÉòçåÇÜÉáÇëÅÉåíêìã=~Ñ=íÉ=

ëéäáíëÉå=î~å=ÇÉ=êÉëí=î~å=ÇÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉK=aáí=áë=ãÉÇÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=îççêï~~êÇÉå=ÇáÉ=ÇÉ=

Éñéäçáí~åí=ëíÉäí=EîçääÉÇáÖ=çÑ=ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=ÉáÖÉåÇçãI=ÜìêÉåF=Éå=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÜÉí=ÅÉåíêìã=áë=

ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=áå=ÇÉ=òáå=î~å=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÖÉÄêìáâ=î~å=êìáãíÉåK=

dÉòáÉå=ÇÉ=çéëíÉääáåÖ=î~å=é~êíáàÉå=Éå=éçëáíáÉ=Äáà=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëîáëáÉ=áå=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=äáàâí=tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=ÇÉ=ãÉÉëí=îççê=ÇÉ=Ü~åÇ=äáÖÖÉåÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=íÉ=òáàåK=aÉ=îê~~Ö=çÑ=

ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ãçÉí=çéíÉêÉå=îççê=ÖÉÇÉÉäÇ=ÉáÖÉåÇçã=çÑ=ÜÉí=îçääÉÇáÖÉ=ÉáÖÉåÇçã=Äáà=tççåÄÉÇêáàÑ=áë=åáÉí=

çé=îççêÜ~åÇ=íÉ=ÄÉ~åíïççêÇÉåK=aÉ=ìáíÉáåÇÉäáàâÉ=âÉìòÉ=áë=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=Éå=ÜÉí=

î~ëíÖçÉÇéÉêëéÉÅíáÉÑ=î~å=ÄÉáÇÉ=é~êíáàÉåK=

lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=îáåÇí=ÇÉ=EáåíÉêåÉF=ÇáëÅìëëáÉ=Äáà=Éå=íìëëÉå=ÖÉãÉÉåíÉ=Éå=tççåÄÉÇêáàÑ=

éä~~íëK=a~~êå~=ïçêÇí=ÉÉå=âÉìòÉ=ÖÉã~~âí=îççê=ÇÉ=ÉáÖÉåÇçãëîçêãK=

aÉ=îçäÖÉåÇÉ=éìåíÉå=îÉêÇáÉåÉå=~~åÇ~ÅÜí=Äáà=îÉêÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖW=

� áåîäçÉÇ=Éå=òÉÖÖÉåëÅÜ~éX=

� äççéíáàÇ=î~å=ÇÉ=Åçåíê~ÅíÉå=EãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÜììêíÉêãáàåÉåFX=

� Ñáå~åÅáØäÉ=îÉêëä~ÖäÉÖÖáåÖX=

� Ñáå~åÅáØäÉ=ÅçåëíêìÅíáÉë=EçåÇÉê=~åÇÉêÉ=ÑáëÅ~äÉ=~ëéÉÅíÉå=áå=êÉä~íáÉ=íçí=ÉáÖÉåÇçãI=ÖêçåÇ=Éå=ÖÉÄçìïFX=

� Åçåíê~ÅíÉêáåÖ=EçåÇÉê=~åÇÉêÉ=î~ëíäÉÖÖÉå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ï~~êÄçêÖÉå=

îççê=Åçåíáåì≥íÉáí=î~å=ÇÉ=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâÉ=îççêòáÉåáåÖFX=

� êáëáÅçJáåîÉåí~êáë~íáÉ=EÜÉí=êáëáÅç=ïçêÇí=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÄÉéÉêâí=Çççê=ÉÉå=ÜììêÅçåíê~Åí=ãÉí=ÉÉå=

ÚÜççÑÇÜììêÇÉêÛ=~Ñ=íÉ=ëäìáíÉåI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉI=ÇáÉ=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=êìáãíÉå=îÉêÜììêí=~~å=

ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉåFK==

dÉÄçìïLçéëí~ä=

dêçåÇ=



PRLRV=
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=

 

SKP _ÉÜÉÉêãçÇÉä=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

t~ååÉÉê=é~êíáàÉå=çåÇÉê=¨¨å=Ç~â=Ö~~å=ë~ãÉåïçåÉå=Éå=Çìë=ë~ãÉåïÉêâÉå=áë=ÜÉí=ÉëëÉåíáÉÉä=Ç~í=áå=ÉÉå=

îêçÉÖ=ëí~Çáìã=çîÉê=ÇÉ=ïáàòÉ=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=Éå=ÜÉí=ÄÉÜÉÉê=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ïçêÇí=å~ÖÉÇ~ÅÜíK=aÉ=

ÄÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=òìääÉå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=íçí=ÉÉå=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=ãçÉíÉå=âçãÉåK=aÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=

é~êíáÅáé~åíÉå=ÇáÉåÉå=ÅçåëÉåëìë=íÉ=ÄÉêÉáâÉå=çîÉê=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=âï~äáíÉáí=Éå=éêçÑÉëëáçå~äáíÉáí=î~å=ÜÉí=

ÄÉÜÉÉê=Éå=Ç~~êãÉÉ=ÖÉé~~êÇ=Ö~~åÇÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉåK==

aÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ãçÖÉäáàâ=Ö~~å=ë~ãÉåïÉêâÉå=áë=áå=ÖêçíÉ=ã~íÉ=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=îáëáÉ=

î~å=ÇÉ=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÄÉÜÉÉêK=f`p~ÇîáëÉìêë=ÜÉÉÑí=áå=ÇÉòÉ=é~ê~Öê~~Ñ=çé=

Ä~ëáë=î~å=Ü~~ê=Éêî~êáåÖ=ÉÉå=~~åòÉí=çéÖÉåçãÉåK=jÉÉê=~ÅÜíÉêÖêçåÇÉå=çîÉê=ÄÉÜÉÉê=òáàå=çéÖÉåçãÉå=áå=

ÇÉ=Äáàä~ÖÉåK==

SKPKN p~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=Úc~ÅÉJíçJÑ~ÅÉÛ=

aÉòÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=ïçêÇí=ÖÉâÉåãÉêâí=Çççê=ÉÉå=çéÉå=

ÜçìÇáåÖ=å~~ê=Éäâ~~êK=lé=îççê~ä=êìáãíÉäáàâ=åáîÉ~ìI=ã~~ê=ççâ=çé=

áåÜçìÇÉäáàâ=åáîÉ~ì=ïçêÇí=ÖÉòçÅÜí=å~~ê=ë~ãÉåÜ~åÖ=Éå=

ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇáÉ=áåëíÉääáåÖÉå=çÑ=

çêÖ~åáë~íáÉë=ìáíîçÉêÉåK=aÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=âìååÉå=

ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=Éäâ~~êë=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=Éäâ~~êë=êìáãíÉåK=

jÉí=ÇÉ=ÖÉòáÅÜíÉå=áë=ãÉå=å~~ê=Éäâ~~ê=íçÉ=ÖÉêáÅÜíW=ÚÑ~ÅÉ=íç=Ñ~ÅÉÛK=

eÉí=êÉëìäí~~í=áë=Ç~í=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=Üìå=

âÉêåí~âÉå=âìååÉå=îÉêîìääÉå=Éå=Ç~~êãÉÉ=ÇÉ=Eâä~åíÒ=ÄÉíÉê=î~å=

ÇáÉåëí=âìååÉå=òáàåK=

sççêÄÉÉäÇW=ÉÉå=ëÅÜççäI=ÉÉå=âáåÇÉêçéî~åÖçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÉÉå=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=òáàå=Äáà=Éäâ~~ê=ÖÉëáíìÉÉêÇ=

áå=ÉÉå=ÖÉÄçìï=Éå=ÇÉäÉå=ÉÉå=~~åí~ä=Ñ~ÅáäáíÉáíÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=ëéÉÉääçâ~~ä=Éå=ÇÉ=êÉéêçêìáãíÉFK=

aáí=áë=ÉÉå=îÉêÜ~~ä=çîÉê=îáÉê=ãÉåëÉåI=ÖÉå~~ãÇ=^ääÉã~~äI=fÉã~åÇI=fÉÇÉêÉÉå=Éå=káÉã~åÇK=

bê=ãçÉëí=ÄÉä~åÖêáàâ=ïÉêâ=îÉêêáÅÜí=ïçêÇÉå=Éå=^ääÉã~~ä=ï~ë=Éê=òÉâÉê=î~å=Ç~í=fÉã~åÇ=ÜÉí=òçì=
ÇçÉåK=fÉÇÉêÉÉå=Ü~Ç=ÜÉí=âìååÉå=ÇçÉåI=ã~~ê=káÉã~åÇ=ÇÉÉÇ=ÜÉí>=a~~êçîÉê=ïÉêÇ=fÉã~åÇ=

ÜÉÉä=âï~~ÇI=ï~åí=ÜÉí=ï~ë=íçÅÜ=ÇÉ=í~~â=î~å=^ääÉã~~äK=^ääÉã~~ä=Ç~ÅÜí=Ç~í=fÉÇÉêÉÉå=ÜÉí=ïÉä=
òçì=ÇçÉåI=ã~~ê=káÉã~åÇ=êÉ~äáëÉÉêÇÉ=òáÅÜ=Ç~í=^ääÉã~~ä=ÜÉí=åáÉí=òçì=ÇçÉåK=eÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=
äáÉÇàÉ=ï~ë=Ç~í=fÉÇÉêÉÉå=fÉã~åÇ=ÇÉ=ëÅÜìäÇ=Ö~ÑI=çãÇ~í=káÉã~åÇ=ÇÉÉÇ=ï~í=fÉÇÉêÉÉå=Ü~Ç=

âìååÉå=ÇçÉåK=
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=

 

SKPKO _ÉÜÉÉêãçÇÉä=

eÉí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=áë=ÉÉå=~äÖÉãÉÉå=â~ÇÉê=ï~~êìáí=ÇÉ=îÉêÇÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=

íìëëÉå=ÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=EÉáÖÉå~êÉåÄÉÜÉÉêF=Éå=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=EÖÉÄêìáâÉêëÄÉÜÉÉêF=

ÇìáÇÉäáàâ=ïçêÇíK=aÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáàÉå=òáàå=çåÇÉê=íÉ=

îÉêÇÉäÉå=áå=ÇêáÉ=Å~íÉÖçêáÉØåW=

eìáëîÉëíáåÖ=

eìáëîÉëíáåÖ=ïáä=òÉÖÖÉåW=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ãÉí=òáàå=ÖÉÄçìïÖÉÄçåÇÉå=áåëí~ää~íáÉë=Éå=ÜÉí=çåÇÉêÜçìÇ=

ÜáÉêî~åK=låÇÉê=ÜìáëîÉëíáåÖ=î~äí=îÉêÇÉê=ÉÉå=~~åí~ä=ò~âÉå=Ç~í=ë~ãÉåÜ~åÖí=ãÉí=ÜÉí=íÉê=ÄÉëÅÜáââáåÖ=

ÜÉÄÄÉå=î~å=ÜÉí=é~åÇ=òç~äë=Ñáå~åÅáÉêáåÖI=Öêççí=çåÇÉêÜçìÇI=ÄÉä~ëíáåÖÉåI=ÜÉÑÑáåÖÉå=Éå=îÉêòÉâÉêáåÖÉåK==

aáÉåëíÉå=

låÇÉê=ÇÉ=ëÉêîáÅÉLÇáÉåëíÉå=î~ääÉå=îççêòáÉåáåÖÉå=ÇáÉ=òáàå=îÉêÄçåÇÉå=~~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇÉ=

ÜìáëîÉëíáåÖI=ÜÉí=Ç~ÖÉäáàâë=çåÇÉêÜçìÇ=î~å=ÇÉ=ÜìáëîÉëíáåÖ=Éå=ë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=ÇÉ=

ïÉêâò~~ãÜÉÇÉåK=sççêÄÉÉäÇÉå=òáàå=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=êìáãíÉÄÉÜÉÉêI=âäÉáå=çåÇÉêÜçìÇI=êáëáÅçÄÉÜÉÉêI=

ëÅÜççåã~~âI=ÉåÉêÖáÉ=Éå=ï~íÉêI=Éí=ÅÉíÉê~K=aÉ=îê~~Ö=áë=çÑ=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=ïáääÉå=Çê~ÖÉå=îççê=ÇÉ=ÇáÉåëíÉå=Éå=ïáÉ=òçêÖ=ò~ä=Çê~ÖÉå=îççê=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖK=aÉ=

ìáíîçÉêáåÖ=â~å=Ó=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ÖÉÄçìïÖÉÄçåÇÉå=ÇáÉåëíÉå=Ó=ççâ=Çççê=ÇÉ=

ÉáÖÉå~~ê=éä~~íëîáåÇÉåK=sÉêêÉâÉåáåÖ=áå=ÇÉ=âçëíÉå=îáåÇí=áå=Ç~í=ÖÉî~ä=éä~~íë=çé=Ä~ëáë=î~å=ïÉêâÉäáàâÉ=

ìáíÖ~îÉå=EòçÖÉå~~ãÇÉ=ëÉêîáÅÉâçëíÉåFK=aÉ=îÉêÇÉÉäëäÉìíÉä=â~å=éÉê=ÇáÉåëí=îÉêëÅÜáääÉåK=

jáÇÇÉäÉå=

aÉ=ãáÇÇÉäÉå=ïçêÇÉå=ÖÉîçêãÇ=Çççê=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=ÇáÉ=åçÇáÖ=òáàå=îççê=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=

ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=áå=ÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=aÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=òáàåW=áåêáÅÜíáåÖ=Éå=ãÉìÄáä~áêI=Ç~í~J=Éå=

íÉäÉÅçããìåáÅ~íáÉîççêòáÉåáåÖÉå=Éå=â~åíççêÄÉåçÇáÖÇÜÉÇÉåK=aÉ=åççÇò~~â=Éå=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=íçí=

ë~ãÉåïÉêâáåÖ=áë=ÜáÉê=ÄÉéÉêâíÉê=Ç~å=Äáà=ÇáÉåëíÉåK=tÉääáÅÜí=âìååÉå=ëÅÜ~~äîççêÇÉäÉå=ïçêÇÉå=ÄÉÜ~~äÇ=

Çççê=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=áåâççéK==

aÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ÚÜìáëîÉëíáåÖÛ=äáÖÖÉå=Äáà=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êK=

mÉê=ëáíì~íáÉ=â~å=îÉêëÅÜáääÉå=Äáà=ïáÉ=ÇÉ=í~âÉå=Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=ÇáÉåëíÉå=Éå=ãáÇÇÉäÉå=

ïçêÇÉå=çåÇÉêÖÉÄê~ÅÜíK=låÇÉê=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=ïçêÇí=îÉêëí~~å=Ç~í=ÇÉ=é~êíáà=ÇÉ=îÉêéäáÅÜíáåÖ=

ÜÉÉÑí=îççê=ÜÉí=ÄáååÉå=ÇÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=â~ÇÉêë=ìáíîçÉêÉå=î~å=ÇÉ=çéÇê~ÅÜíK=aÉòÉ=çéÇê~ÅÜí=ÜçÉÑí=åáÉí=éÉê=

ÇÉÑáåáíáÉ=Çççê=ÇÉòÉ=é~êíáà=ìáíÖÉîçÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåI=ã~~ê=Éê=ã~Ö=ççâ=ÉÉå=ÚÇÉêÇÉÛ=ïçêÇÉå=áåÖÉÜììêÇK==

Huisvesting 

•heffingen en belastingen eigendom

• verzekeringen 

• groot onderhoud en vervanging

• leegstandsrisico

• administratie eigenarendeel

Diensten

•heffingen en belastingen gebruik

• verzekeringen

• klein onderhoud en schoonmaak

• beveiliging en risicobeheer

• ruimtebeheer

• energievoorziening (gas, water, licht)

• vuilafvoer

• catering, post, repro

• administratie gebruikersdeel

Middelen 

•inrichting

• meubilair

• data- en telecomvoorzieningen

• kantoorbenodigdheden

• barvoorraden

beheer

Huisvesting 

•heffingen en belastingen eigendom

• verzekeringen 

• groot onderhoud en vervanging

• leegstandsrisico

• administratie eigenarendeel

Diensten

•heffingen en belastingen gebruik

• verzekeringen

• klein onderhoud en schoonmaak

• beveiliging en risicobeheer

• ruimtebeheer

• energievoorziening (gas, water, licht)

• vuilafvoer

• catering, post, repro

• administratie gebruikersdeel

Middelen 

•inrichting

• meubilair

• data- en telecomvoorzieningen

• kantoorbenodigdheden

• barvoorraden

beheer
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aÉ=é~êíáà=ÇáÉ=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=Çê~~ÖíI=ÜÉÉÑí=Çìë=ççâ=ÇÉ=Åç∏êÇáå~íáÉîÉêéäáÅÜíáåÖK=wç=òçì=ÜÉí=

Öêççí=çåÇÉêÜçìÇ=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çåÇÉêÇÉÉä=ÖÉã~~âí=âìååÉå=ïçêÇÉå=î~å=ÇÉ=

çåÇÉêÜçìÇëîÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ÄÉÜÉêÉåÇÉ=é~êíáàI=çÑ=ÇÉ=áåêççëíÉêáåÖ=ÉåLçÑ=ÜÉí=ëäÉìíÉäÄÉÜÉÉê=

î~å=ÉÉå=ëéçêíÜ~ä=ïçêÇÉå=íÉêìÖÖÉäÉÖÇ=Äáà=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êK=^Ñëéê~âÉå=ÜáÉêçîÉê=ãçÉíÉå=ÇìáÇÉäáàâ=ïçêÇÉå=

î~ëíÖÉäÉÖÇ=áå=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÄÉÜÉÉêJ=çÑ=ÖÉÄêìáâëçîÉêÉÉåâçãëíK=ÚaáÉåëíÉåÛ=âìååÉå=çé=ÇÉòÉ=ã~åáÉê=çîÉê=

Éå=ïÉÉê=íÉÖÉå=ÉÉå=å~ÇÉê=î~ëí=íÉ=ëíÉääÉå=îÉêÖçÉÇáåÖ=Äáà=Éäâ~~ê=ïçêÇÉå=ÚáåÖÉâçÅÜíÛI=áå=ÇÉ=îçêã=î~å=

çéÇê~ÅÜíÖÉîÉê=Ó=çéÇê~ÅÜíåÉãÉêëÅÜ~éK=

få=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=òáàå=áå=éêáåÅáéÉ=ÇêáÉ=ÜççÑÇîçêãÉå=ÇÉåâÄ~~ê=îççê=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêW=

� ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=òáàå=áåÇáîáÇìÉÉä=îÉê~åíïççêÇÉäáàâX=

� ÖÉò~ãÉåäáàâ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâX=

� çÑ=ÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâK=

få=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=ëÅÜÉã~=òáàå=ÇÉ=ÇêáÉ=ÜççÑÇîçêãÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=Eîççê=ÉÉå=

îÉêÇÉêÉ=ìáíäÉÖ=î~å=ÇÉ=ãçÇÉääÉå=Éå=ÇÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉå=Éêî~åI=òáÉ=Äáàä~ÖÉ=SFK==

eÉí=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅí=ÜìáëîÉëíáåÖ=î~äí=Ç~~êÄáà=áå=~ääÉ=ÖÉî~ääÉå=çåÇÉê=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=

ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~êK=dÉäÉí=çé=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=áë=ÜÉí=åáÉí=ïÉåëÉäáàâ=Ç~í=ÇÉòÉ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=ççâ=Äáà=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=âçãÉå=íÉ=äáÖÖÉåK=aáí=òçì=å~ãÉäáàâ=âìååÉå=äÉáÇÉå=íçí=

ëáíì~íáÉë=ï~~êÄáà=ÜÉí=ÇáêÉÅíÉ=ÄÉä~åÖ=î~å=ÇÉ=ÖÉÄçìïÉáÖÉå~~ê=áå=ÜÉí=ÖÉÇáåÖ=âçãí=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=

~ÅÜíÉêëí~ääáÖ=çåÇÉêÜçìÇ=~~å=ÇÉäÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìïFK=táÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=ÇÉ=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå=

ÚÇáÉåëíÉåÛ=Éå=ÚãáÇÇÉäÉåÛ=ëí~~í=íÉê=ÇáëÅìëëáÉK=

_áà=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ëí~êíåçíáíáÉ=ãçÉíÉå=ÉáÖÉå~~ê=Éå=é~êíáÅáé~åíÉå=ÉÉå=âÉìòÉ=ã~âÉå=îççê=¨¨å=î~å=

ÇÉ=ÄÉÜÉÉêãçÇÉääÉåK=lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉòÉ=âÉìòÉ=âìååÉå=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=Éå=ïáàòÉ=î~å=ìáíîçÉêáåÖ=

îççê=ÇÉ=ÇáÉåëíÉå=Éå=ãáÇÇÉäÉå=éÉê=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅí=ïçêÇÉå=ÄÉé~~äÇ=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÉÉå=ÚâêìáëàÉëäáàëíÛ=Éå=

â~å=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉïÉêâíK=



PULRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

SKQ _ÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=

_áà=ÜÉí=ÄÉëéêÉâÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=âçãÉå=îê~ÖÉå=~~å=ÇÉ=çêÇÉ=~äëW=

� táÉ=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÇÉ=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå\=

� táÉ=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=~~åëíìêáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå\=

� få=ïÉäâÉ=EàìêáÇáëÅÜÉF=îçêã=ïçêÇí=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=ÖÉÖçíÉå\=

� lé=ïÉäâÉ=ïáàòÉ=Ö~~í=ÇÉ=ÅçããìåáÅ~íáÉ=íìëëÉå=é~êíáÅáé~åíÉå=éä~~íëîáåÇÉå=EÇÉåâ=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=~~å=

ÉÉå=ÖÉÄêìáâÉêëÅçããáëëáÉF\=

� tÉäâÉ=çåÇÉêïÉêéÉå=ïçêÇÉå=î~ëíÖÉäÉÖÇ=áå=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêçîÉêÉÉåâçãëí\=

aÉ=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=Çê~~Öí=òçêÖ=îççê=ÇÉ=~~åëíìêáåÖI=Åç∏êÇáå~íáÉ=Éå=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå=

Éå=ÄÉÜÉÉê~ÅíáîáíÉáíÉåK=sççêÄÉÉäÇÉå=ÜáÉêî~å=òáàå=ÜÉí=~~åëíìêÉå=î~å=ãÉÇÉïÉêâÉêëI=ÜÉí=ÄÉí~~äÄ~~ê=

ëíÉääÉå=î~å=Ñ~ÅíìêÉå=Éå=ÜÉí=ÇççêÄÉêÉâÉåÉå=î~å=âçëíÉåK=

^ÅíáîáíÉáíÉå=ÜÉÄÄÉå=ÄÉíêÉââáåÖ=çé=ÇêáÉ=åáîÉ~ìëW=

NK ëíê~íÉÖáëÅÜ=Eëíììêí=ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=ÄÉÜÉÉêI=ÑçêãìäÉÉêí=ÜÉí=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉäÉáÇ=Éå=ÑçêãìäÉÉêí=éÉê=

~ëéÉÅí=ÜÉí=ÄÉäÉáÇ=çé=ä~åÖÉ=Éå=ãáÇÇÉää~åÖÉ=íÉêãáàåFX=

OK í~ÅíáëÅÜ=EÅç∏êÇáåÉÉêí=å~ëíêÉîÉå=ÇçÉäÉå=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉI=ÄÉêÉáÇí=Åçåíê~ÅíÉå=îççêI=îÉêí~~äí=ÜÉí=

ÄÉäÉáÇ=áå=~ÅíáîáíÉáíÉåI=îÉêòçêÖí=Ñáå~åÅáØäÉ=îÉê~åíïççêÇáåÖFX=

PK çéÉê~íáçåÉÉä=EòçêÖí=îççê=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=Éå=ÖÉÉÑí=áåéìí=îççê=îÉêÄÉíÉêáåÖÉåFK=

pÅÜÉã~íáëÅÜ=â~å=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêÅçåëíêìÅíáÉ=Éê=~äë=îçäÖí=ìáíòáÉåW=

Eigenaar
verhuurder

Participant
huurder

Participant
huurder

Participant
huurder

Beheerorganisatie

Bestuur

Coördinatie

Uitvoering



PVLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

aÉ=éê~âíáàâ=äÉÉêí=Ç~í=ÜÉí=ëìÅÅÉë=î~å=ÉÉå=îççêòáÉåáåÖ=ãÉí=ÇÉ=çãî~åÖI=~~åí~ä=é~êíáàÉå=Éå=~ãÄáíáÉë=î~å=

ÜÉí=ts`=îççê=ÉÉå=Öêççí=ÇÉÉä=ïçêÇí=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêK=jÉí=~åÇÉêÉ=ïççêÇÉåW=

âï~äáí~íáÉÑ=ÖçÉÇ=EéêçÑÉëëáçåÉÉäF=ÄÉÜÉÉê=áë=ê~åÇîççêï~~êÇÉäáàâ=îççê=ÜÉí=âìååÉå=ÑìåÅíáçåÉêÉå=î~å=ÜÉí=

ts`K=táà=~ÇîáëÉêÉå=Ç~~êçã=îççê=ÇÉ=Åç∏êÇáå~íáÉ=ÉÉå=ò~âÉäáàâ=äÉáÇÉê=~~å=íÉ=ëíÉääÉåK=aÉòÉ=ò~âÉäáàâ=äÉáÇÉê=

ëíììêí=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêÇÉêëíÉ~ã=~~åK=aÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=äáÖÖÉå=çé=ÜÉí=í~ÅíáëÅÜÉ=Éå=çéÉê~íáçåÉäÉ=

îä~âI=ÄáàîççêÄÉÉäÇW=çéíáã~äÉ=âä~åííÉîêÉÇÉåÜÉáÇI=çéíáã~~ä=~~åÄçÇ=ÇáÉåëíÉåI=çéíáã~äÉ=áåòÉí=î~å=

ãÉÇÉïÉêâÉêëI=îêáàïáääáÖÉêë=Éå=ãáÇÇÉäÉåK=a~~êå~~ëí=Çê~~Öí=Üáà=çÑ=òáà=òçêÖ=îççê=ÇÉ=Åç∏êÇáå~íáÉ=î~å=

ÖÉÄêìáâÉêëíáàÇÉåLêççëíÉêë=áå=ÇÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉI=ÇÉ=Ç~ÖÉäáàâëÉ=Ñáå~åÅáØäÉ=~Çãáåáëíê~íáÉI=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=

ÇÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉ=EîÉêäáÅÜíáåÖI=îÉêï~êãáåÖI=âçÉäáåÖI=Éå=ÇÉêÖÉäáàâÉF=Éå=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÇÉ=

ÖÉòçåÇÜÉáÇI=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=Éå=ÜÉí=ïÉäòáàå=î~å=ÇÉ=ÄÉíêçââÉåÉå=çé=ÇÉ=äçÅ~íáÉK=qÉåëäçííÉ=ÜÉÉÑí=ÇÉ=ò~âÉäáàâ=

äÉáÇÉê=ÉÉå=ëáÖå~~äÑìåÅíáÉK=

a~~êå~~ëí=áë=ÜÉí=~~å=íÉ=ÄÉîÉäÉå=ÉÉå=Åç∏êÇáå~íçê=~~å=íÉ=ëíÉääÉåI=ÇáÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=ÇÉ=

áåÜçìÇÉäáàâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=Éå=ÇÉ=E~ÅíáîáíÉáíÉåFéêçÖê~ããÉêáåÖ=áå=

ÜÉí=ts`K=

aÉ=çãî~åÖ=Éå=áåîìääáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÇÉ=ïáàòÉ=ï~~êçé=ÇÉ=âçëíÉå=î~å=ÇÉ=

ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=ïçêÇÉå=îÉêêÉâÉåÇ=ãçÉíÉå=ä~íÉê=áå=ÜÉí=íê~àÉÅí=ïçêÇÉå=ìáíÖÉïÉêâíK=

SKR fåîÉëíÉêáåÖëâçëíÉå=Éå=Éñéäçáí~íáÉãçÇÉä=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

SKRKN fåäÉáÇáåÖ=

aÉòÉ=é~ê~Öê~~Ñ=ÄÉëÅÜêáàÑí=áå=~äÖÉãÉåÉ=òáå=ÜÉí=Éñéäçáí~íáÉãçÇÉäK=aÉ=ÚÖÉí~ääÉåÛ=òáàå=íÉå=ÄÉÜçÉîÉ=î~å=

tççåÄÉÇêáàÑ=áÉÇÉêN=Éå=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=ìáíÖÉïÉêâí=áå=ÉÉå=ëÉé~ê~íÉ=åçíáíáÉK=

SKRKO bñéäçáí~íáÉãçÇÉä=

eÉí=Éñéäçáí~íáÉãçÇÉä=ÖÉÉÑí=ÉÉå=áåÇáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=áåîÉëíÉêáåÖëâçëíÉå=Éå=ÇÉ=à~~êäáàâëÉ=Éñéäçáí~íáÉä~ëíÉå=

îççê=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=î~å=ÜÉí=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉåK=wçÇê~=ÇÉ=~~åÄÉëíÉÇáåÖ=ÜÉÉÑí=éä~~íëÖÉîçåÇÉå=â~å=

ÇÉ=Üììêéêáàë=ÇÉÑáåáíáÉÑ=ïçêÇÉå=ÄÉêÉâÉåÇK=aÉ=ÄÉêÉâÉåÇÉ=ÖÉÄêìáâÉêëä~ëíÉå=âìååÉå=~äë=îççêëÅÜçíÄÉÇê~Ö=

áå=êÉâÉåáåÖ=ïçêÇÉå=ÖÉÄê~ÅÜí=Éå=~ÅÜíÉê~Ñ=ïçêÇÉå=îÉêêÉâÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÉ=âçëíÉåK=

=

eììêéêáàë=

få=êìáä=îççê=ÖÉÄêìáâ=î~å=êìáãíÉå=áå=ÜÉí=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=ÄÉí~äÉå=é~êíáÅáé~åíÉå=ÉÉå=ÜììêîÉêÖçÉÇáåÖ=

~~å=ÇÉ=ÉáÖÉå~~êK=aÉ=ÜììêîÉêÖçÉÇáåÖ=áë=çéÖÉÄçìïÇ=ìáíW=

� áåîÉëíÉêáåÖëÇÉÉäW=ä~ëíÉå=ÇáÉ=ë~ãÉåÜ~åÖÉå=ãÉí=ÇÉ=~ÑëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=áåáíáØäÉ=áåîÉëíÉêáåÖÉå=

Eâ~éáí~~ää~ëíÉå=ÖÉÄçìïFX=

� ÉáÖÉå~~êëÇÉÉä=î~å=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉä~ëíÉå=EÖÉÄêìáâÉêëä~ëíÉå=ÖÉÄçìïFK==

=

aÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=îççê=ÇÉ=ÜììêéêáàëÄÉêÉâÉåáåÖ=ïçêÇÉå=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=ÉáÖÉå~~ê=î~å=ÜÉí=

ts`K=

=

bñéäçáí~íáÉâçëíÉå=ÖÉÄêìáâÉê=

k~~ëí=ÇÉ=Üììêä~ëíÉå=EãÉí=Ç~~êáå=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=ÜÉí=ÉáÖÉå~~êëÇÉÉä=î~å=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉåF=ÄÉí~~äí=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâÉê=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÜÉí=ÖÉÄêìáâÉêëÇÉÉä=î~å=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉåK=aáí=ÇÉÉä=ÄÉëí~~í=ìáí=âçëíÉå=~äë=

ÉåÉêÖáÉI=çåÇÉêÜçìÇI=ÄÉÜÉÉê=Éå=~Çãáåáëíê~íáÉK=bê=ïçêÇí=ÖÉïÉêâí=ãÉí=ÉÉå=îççêëÅÜçíÄÉÇê~ÖI=Ç~í=

~ÅÜíÉê~Ñ=ïçêÇí=îÉêêÉâÉåÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ïÉêâÉäáàâÉ=âçëíÉåK=



QMLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

_áàä~ÖÉå==

_áàä~ÖÉ=NW= = m~êíáÅáé~åíÉå=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

_áàä~ÖÉ=OW= = aÉÉäåÉãÉêë=ïçêâëÜçéë=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=

_áàä~ÖÉ=PW== = ráíâçãëíÉå=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=E~ÅíáîáíÉáíÉåF=

_áàä~ÖÉ=QW= = ráíâçãëíÉå=qçÖÉíÜÉê=^äçåÉ=EêìáãíÉåF=

_áàä~ÖÉ=RW= = iÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉë=

_áàä~ÖÉ=SW== = _ÉÜÉÉêãçÇÉä=

_áàä~ÖÉ=TW= = bñéäçáí~íáÉãçÇÉä=

_áàä~ÖÉ=UW= = jáäáÉì=



QNLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

_áàä~ÖÉ=NW= = m~êíáÅáé~åíÉå=ts`=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

=

låÇÉêïáàë=

få=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=hÉáòÉêëä~åÇÉå=ïçêÇÉå=íïÉÉ=Ä~ëáëëÅÜçäÉå=ÖÉÜìáëîÉëíI=íÉ=ïÉíÉå=ÇÉ=

_çêÖäçëÅÜççä=Éå=ÇÉ=eçêáòçåëÅÜççäK=aÉ=íçí~äÉ=çãî~åÖ=î~å=ÇÉ=çåÇÉêïáàëîççêòáÉåáåÖ=áë=PO=ÖêçÉéÉå=áå=

ÇÉ=ëí~ÄáÉäÉ=ëáíì~íáÉK=aÉ=äÉÉêäáåÖÉåéêçÖåçëÉ=î~å=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=îççêòáÉí=PU=ÖêçÉéÉå=áå=ÇÉ=

éáÉâëáíì~íáÉK=

=

_çêÖäçëÅÜççä=

=

dÉÇ~ÅÜíÉÖçÉÇ=léÉåÄ~~ê=mêáã~áê=låÇÉêïáàë=aÉîÉåíÉêK=

_áååÉå=ÜÉí=léÉåÄ~~ê=mêáã~áê=låÇÉêïáàë=aÉîÉåíÉê=áë=ÇÉ=_çêÖäçëÅÜççä=ÉÉå=ëÅÜççä=ÇáÉ=âáåÇÉêÉå=äÉÉêí=çã=

êÉëéÉÅíîçä=ë~ãÉå=íÉ=äÉîÉå=Éå=íÉ=ïÉêâÉåK=aÉ=çéÉåÄ~êÉ=ëÅÜççä=~äë=ë~ãÉåäÉîáåÖ=áå=ÜÉí=âäÉáåK=aÉ=âáåÇÉêÉå=

ÜÉÄÄÉå=áããÉêë=ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇÉåW=ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâI=ÅìäíìêÉÉäI=êÉäáÖáÉìë=Éå=

äÉîÉåëÄÉëÅÜçìïÉäáàâK=aáÉ=çåÇÉêäáåÖÉ=îÉêëÅÜáääÉå=ÖÉÄêìáâÉå=ïÉ=~ÅíáÉÑ=~äë=ìáíÖ~åÖëéìåí=îççê=çåë=

çåÇÉêïáàëK=bÉå=ëÅÜççä=ï~~ê=çåíãçÉíáåÖI=îÉêÇê~~Öò~~ãÜÉáÇ=Éå=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=

ÅÉåíê~~ä=ëí~~åK=aÉ=ëÅÜççä=áë=ÉÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=éä~~íëÉå=î~å=ï~~êìáí=âáåÇÉêÉå=Üìå=ÉáÖÉå=äÉÉÑëíáàä=

Éå=ï~~êÇÉå=çåíïáââÉäÉåK=a~~êçã=òáàå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇÉåâÄÉÉäÇÉå=Éå=ãÉåáåÖÉå=çé=ÉÉå=çéÉåÄ~êÉ=

ëÅÜççä=òç=ÄÉä~åÖêáàâK=wÉ=Çê~ÖÉå=Äáà=~~å=ÉÉå=éêÉííáÖÉ=Éå=îÉáäáÖÉ=çãÖÉîáåÖ=ï~~êáå=âáåÇÉêÉå=òáÅÜòÉäÑ=

âìååÉå=òáàå=Éå=òáÅÜ=çé=Üìå=ÖÉã~â=îçÉäÉåK=bÉå=éäÉâ=ï~~ê=òÉ=òáÅÜ=éêáã~=âìååÉå=îççêÄÉêÉáÇÉå=çé=ÜÉí=

îÉêîçäÖçåÇÉêïáàë=Éå=ÇÉ=ë~ãÉåäÉîáåÖK=

=

_çêÖäçëÅÜççä=~äÖÉãÉÉå=

aÉ=_çêÖäçëÅÜççä=áë=ÉÉå=ëÅÜççä=ãÉí=ÉÉå=ÜççÑÇäçÅ~íáÉ=áå=ÇÉ=ïáàâ=_çêÖÉäÉ=Éå=ÉÉå=åÉîÉåäçÅ~íáÉ=áå=ÇÉ=ïáàâ=

hÉáòÉêëä~åÇÉåK=_ÉáÇÉ=äçÅ~íáÉë=ÄáÉÇÉå=ÉÉå=îçääÉÇáÖ=çåÇÉêïáàë~~åÄçÇ=î~å=ÖêçÉé=N=íçí=Éå=ãÉí=UK=aÉ=

ÖÉÄçìïÉå=òáàå=íçÉî~ääáÖÉêïáàë=Äáàå~=áÇÉåíáÉâK=aÉ=_çêÖäçëÅÜççä=áë=ÉÉå=íóéáëÅÜÉ=?ïáàâëÅÜççä?I=ãÉí=ÇÉ=

Ç~~êÄáà=ÄÉÜçêÉåÇÉ=âÉåãÉêâÉåK=aÉ=äÉÉêäáåÖÉå=îçêãÉå=ÇççêÖ~~åë=ÉÉå=~ÑëéáÉÖÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=

ïáàâÄÉîçäâáåÖK=wáà=âÉååÉå=Éäâ~~ê=åáÉí=~ääÉÉå=î~å=ëÅÜççäI=ã~~ê=ççâ=ìáí=ÇÉ=ÄììêíK=eÉí=íÉ~ã=âÉåí=ÇÉ=ïáàâ=

Éå=Ç~~êãÉÉ=ççâ=ÇÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇ=î~å=îÉÉä=ÖÉòáååÉåK=a~í=òáàå=Ñ~ÅíçêÉå=ÇáÉ=áå=ÖêçíÉ=ã~íÉ=ÄáàÇê~ÖÉå=~~å=

ÜÉí=ÖÉîçÉä=î~å=îÉáäáÖÜÉáÇ=Éå=îÉêíêçìïÉå=î~å=ÇÉ=âáåÇÉêÉåK=w~âÉå=ï~~ê=ïáà=îÉÉä=ï~~êÇÉ=~~å=ÜÉÅÜíÉåK=

=

_çêÖäçëÅÜççä=ÄáååÉå=ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä= hÉáòÉêëÄêìÖÒ=

_áååÉå=aÉîÉåíÉê=òáàå=Éê=ÉåâÉäÉ=ïáàâÉåI=ÇáÉ=~ä=ÉÉå=~~åí~ä=à~êÉå=ïÉêâÉå=~~å=ÇÉ=çéòÉí=î~å=ÉÉå=ÄêÉÇÉ=

ëÅÜççäK=lçâ=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=táäÜÉäãáå~ä~~å=î~å=çKÄKëK=E_çêÖäçëÅÜççäÒ=Éå=ÇÉ=`ÜêáëíÉäáàâÉ=EÄììêëÅÜççäÒ=ÇÉ=

EeçêáòçåÒ=ïÉêâÉå=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=éÉìíÉêëéÉÉäò~äÉå=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉ=ïáàâ=hÉáòÉêëä~åÇÉå=Éå=îçêãÉå=

ë~ãÉå=ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=EhÉáòÉêëÄêìÖÒK=s~åìáí=ÇÉ=píÉÇÉäáàâÉ=píììêÖêçÉé=áë=ÇÉ=ãáëëáÉ=çé=ÇÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=

~äë=îçäÖí=íÉ=çãëÅÜêáàîÉåW=

=

_áàÇê~ÖÉå=~~å=ÉÉå=çéîçÉÇáåÖëJ=ïççåJ=Éå=äÉÉÑâäáã~~í=ï~~êáå=âáåÇÉêÉå=Éå=àçåÖÉêÉå=òç=çéíáã~~ä=

ãçÖÉäáàâ=Üìå=í~äÉåíÉå=Éå=âï~äáíÉáíÉå=âìååÉå=çåíïáââÉäÉå=

hÉêåÉäÉãÉåíÉå=ÄáååÉå=ÇÉòÉ=îáëáÉ=òáàåW=ÜÉí=âáåÇLàçåÖÉêÉ=ëí~~í=ÅÉåíê~~äK=a~~êçãÜÉÉå=âìååÉå=ÇêáÉ=

ÅáêâÉäë=ïçêÇÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåW=ÜÉí=ÖÉòáåI=ÇÉ=ëÅÜççä=Éå=ÇÉ=ÄììêíLçãÖÉîáåÖK=sççêòáÉåáåÖÉå=Éå=

áåëíÉääáåÖÉå=ãçÉíÉå=ÇÉÉä=ìáíã~âÉå=î~å=¨¨å=çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=âÉíÉåë=î~å=Üìäé=Éå=òçêÖI=ÇáÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=

ìáíÉáåÇÉäáàâ=ÖÉêáÅÜí=òáàå=çé=ÜÉí=íçÉ=äÉáÇÉå=î~å=àçåÖÉêÉå=å~~ê=ÉÉå=íçÉêÉáâÉåÇÉ=ëí~êíâï~äáÑáÅ~íáÉK=jÉí=

ëí~êíâï~äáÑáÅ~íáÉ=ïçêÇí=ÄÉÇçÉäÇ=Ç~í=ÇÉ=àçåÖÉêÉå=EéëóÅÜçF==ëçÅá~~äI=ÉÇìÅ~íáÉÑ=Éå=éêçÑÉëëáçåÉÉä=
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=
=

 

îçäÇçÉåÇÉ=òÉäÑêÉÇò~~ãÜÉáÇ=òáàå=~~å=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=Üìå=_êÉÇÉ=pÅÜççä=íáàÇK=aÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=

~ÅÅçããçÇ~íáÉ=ÄáÉÇí=çåÇÉêÇ~â=~~å=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=áåëí~åíáÉë=Éå=Üìå=~ÅíáîáíÉáíÉåK=qÉ=ÇÉåâÉå=î~äí=~~å=

îççêJI=íìëëÉåJI=Éå=å~ëÅÜççäëÉ=çéî~åÖI=pjt=EpÅÜççä=j~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=tÉêâFI=ÄììêíÜìáëI=ÅìäíìêÉÉä=ïÉêâI=

éÉìíÉêëéÉÉäò~~äI=çìÇÉê~ÅíáîáíÉáíÉåI=ïáàâ~ÖÉåíI=ëéÉÉäJçJíÜÉÉâI=çéîçÉÇáåÖëçåÇÉêëíÉìåáåÖ=Éå=ÜÉí=

E_~åàÉêéêçàÉÅíÒK=

=

aÉ=îáëáÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=ÇáÉ=ÉÉå=_êÉÇÉ=pÅÜççä=òáÉí=~äë=ÉÉå=ÚÅçããìåáíó=ÅÉåíÉêÛ=~äë=âäçééÉåÇ=

Ü~êí=î~å=ÇÉ=ïáàâI=ëäìáí=ÜáÉêçé=~~åK=^äë=Éê=áå=ïáàâÉå=ÖÉÄçìïÇ=ïçêÇí=~~å=çéÉåÄ~êÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=ãçÉí=

Éê=Úáå=ë~ãÉåÜ~åÖÛ=ÖÉÄçìïÇ=ïçêÇÉåK==

=

_Éä~åÖêáàâÉ=ìáíÖ~åÖëéìåíÉå=î~åìáí=ÜÉí=çéÉåÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=

aÉ=_êÉÇÉ=pÅÜççä=áë=ÉÉå=ïáàâÖÉêáÅÜí=çåíïáââÉäáåÖëÅçåÅÉéíI=ï~~êÄáà=ÇÉÉäåÉãÉåÇÉ=ëÅÜçäÉå=Éå=

çêÖ~åáë~íáÉë=î~åìáí=Üìå=ÉáÖÉå=ÇÉëâìåÇáÖÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=ë~ãÉåïÉêâÉåK=eÉí=ë~ãÉåïÉêâÉå=

ã~Ö=åáÉí=ÄÉëÅÜçìïÇ=ïçêÇÉå=~äë=ÉÉå=îêáàÄäáàîÉåÇÉ=ò~~âK=p~ãÉåïÉêâáåÖ=áë=ÄÉêÉáÇ=òáàå=ÉÉå=ëíìâàÉ=î~å=ÇÉ=

ÉáÖÉå=~ìíçåçãáÉ=íÉ=ÇìêîÉå=áåäÉîÉêÉå=íKÄKîK=ÄÉíÉêÉ=â~åëÉå=îççê=âáåÇÉêÉå=Éå=ÉÉå=ÄÉíÉê=~~åÄçÇ=Éå=

ÉÑÑáÅáØåíÉê=ÖÉÄêìáâ=î~å=ã~íÉêá~äÉå=Éå=êìáãíÉëK=_áååÉå=Çáí=ÖÉÇ~ÅÜíÉÖçÉÇ=ëí~~í=ÜÉí=çéÉåÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=

ççâ=çéÉå=îççê=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâÉå=î~å=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=íçí=ÉÉå=ÇÉåçãáå~íáÉÑ=éäìêáÑçêãÉ=ëÅÜççäK=eÉí=

ts`=ÖÉÉÑí=~ääÉ=é~êíåÉêë=ÇÉ=ã~ñáã~äÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=çã=ã~ñáã~äÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=îçêã=íÉ=ÖÉîÉå=Éå=

ãÉí=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=áåîìääáåÖ=î~å=ÜÉí=îê~~Öëíìâ=EÄÉÜÉÉêÒ=ëí~~í=åáÉíë=ÉÉå=ÖçìÇÉå=íçÉâçãëí=îççê=ÇÉ=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÇçÉäÖêçÉéÉå=ãÉÉê=áå=ÇÉ=ïÉÖK=ráíÖ~åÖëéìåí=î~å=ÜÉí=çéÉåÄ~~ê=çåÇÉêïáàë=áå=ò~âÉ=ÜÉí=

ÄÉÜÉÉê=áë=Ç~í=ÇÉ=ÄÉÜÉÉêÇÉê=çå~ÑÜ~åâÉäáàâ=òçì=ãçÉíÉå=çéíêÉÇÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉêë=Éå=ï~~êÄáà=ÇÉ=

ÄÉÜÉÉêÇÉê=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=áë=îççê=ÜÉí=Ç~ÖÉäáàâë=êÉáäÉå=Éå=òÉáäÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìïK=qçí=ëäçí=áë=ÉÉå=

ÄÉä~åÖêáàâ=ìáíÖ~åÖëéìåí=áå=ÇÉ=êÉ~äáëÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=éä~ååÉå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=L=píÉÉåÄêìÖÖÉåI=Ç~í=ÜÉí=táàâ=

sççêòáÉåáåÖÉå=`Éåíêìã=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ãçÉí=òáàå=îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÄÉïçåÉêë=òáÅÜ=îÉëíáÖÉåK=^äë=Éê=ÖÉÉå=

ÖçÉÇÉ=îççêòáÉåáåÖ=áë=òìääÉå=çìÇÉêë=ãÉí=âáåÇÉêÉå=âáÉòÉå=îççê=îççêòáÉåáåÖÉå=áå=~åÇÉêÉ=ïáàâÉåK=

=

eçêáòçåëÅÜççä=

_~ëáëëÅÜççä=aÉ=eçêáòçå=áë=ÉÉå=áåíÉêÅçåÑÉëëáçåÉäÉ=ëÅÜççäK=aÉ=ëÅÜççä=ÜÉÉÑí=íïÉÉ=äçÅ~íáÉëW=áå=ÇÉ=ïáàâÉå=

_çêÖÉäÉ=Éå=hÉáòÉêëä~åÇÉåK=_ÉÜ~äîÉ=ìáí=ÇÉòÉ=ïáàâÉå=âçãÉå=ÇÉ=âáåÇÉêÉå=ççâ=ìáí=~åÇÉêÉ=ïáàâÉå=îÉêëéêÉáÇ=

çîÉê=ÇÉ=ÜÉäÉ=ëí~ÇK=

lé=ÄÉáÇÉ=äçÅ~íáÉë=ÜìáëîÉëí=ÇÉ=ëÅÜççä=~ääÉ=à~~êÖêçÉéÉåI=Çìë=N=íLã=UK=

aÉ=eçêáòçå=áë=ÉÉå=a~äíçåëÅÜççäI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=Ç~í=Éê=ÖÉïÉêâí=ïçêÇí=îçäÖÉåë=ÇÉ=a~äíçåéêáåÅáéÉë=

EòÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇI=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=Éå=îêáàÜÉáÇÒK=sÉÉä=å~Çêìâ=äáÖí=Éê=çé=ÇÉ=Eí~~âÒ=ÇáÉ=ÇÉ=äÉÉêäáåÖ=ãÉí=

êìáãíÉ=îççê=ÉáÖÉå=éä~ååáåÖ=Éå=âÉìòÉ=Ö~~í=ìáíîçÉêÉåK=aÉ=a~äíçåïÉêâïáàòÉ=áë=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=áÇÉÉØå=î~å=

ÇÉ=^ãÉêáâ~~åëÉ=eÉäÉå=m~êâÜìêëí=ENUUTJNVTPFK=aÉòÉ=áÇÉÉØå=òáàå=ä~íÉê=íçÉÖÉé~ëí=áå=ÇÉ=pí~íÉ=eáÖÜ=pÅÜççä=

áå=a~äíçå=Ej~ëë~ÅÜìëÉííëF=Éå=å~~ê=ÇÉòÉ=éä~~íë=áë=ÜÉí=a~äíçåçåÇÉêïáàë=ÖÉåçÉãÇK=

aÉ=äçÅ~íáÉ=táäÜÉäãáå~ä~~å=áë=ÄÉíêçââÉå=Äáà=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=íçí=_êÉÇÉ=pÅÜççääçÅ~íáÉ=táäÜÉäãáå~ä~~åK=

p~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄììêíëÅÜççä=El_p=ÇÉ=_çêÖäçëÅÜççäÒÉå=ÉÉå=~~åí~ä=~åÇÉêÉ=é~êíåÉêë=ï~~êçåÇÉê=ÇÉ=

píáÅÜíáåÖ=o~ëíÉê=ïçêÇí=ãçãÉåíÉÉä=Ü~êÇ=ÖÉïÉêâí=~~å=ÜÉí=îÉêÇÉê=îçêã=Éå=áåÜçìÇ=ÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=_êÉÇÉ=

pÅÜççä=Éå=ÜÉí=çåíïáââÉäÉå=î~å=ÉÉå=é~ëëÉåÇ=~~åÄçÇ=î~å=~ÅíáîáíÉáíÉåK=

=
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OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

=

o~ëíÉê=

o~ëíÉê=tÉäòáàå=îçÉêí=áå=aÉîÉåíÉê=ÉÉå=ÄêÉÉÇ=ëÅ~ä~=~~å=Eë~ãÉåÜ~åÖÉåÇÉF=ïÉäòáàåë~ÅíáîáíÉáíÉå=ìáíK=få=ÇÉ=

ãÉÉëíÉ=ÖÉî~ääÉå=îçÉêí=o~ëíÉê=ÇÉòÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ìáí=áå=çéÇê~ÅÜí=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=Éå=ïçêÇÉå=

ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ççâ=Çççê=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=EãÉÇÉF=ÖÉÑáå~åÅáÉêÇK=

o~ëíÉê=háåÇÉêçéî~åÖ=_s=áë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=o~ëíÉê=Éå=ÉñéäçáíÉÉêí=åÉÖÉå=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàîÉå=Éå=åÉÖÉå=

ÅÉåíê~=îççê=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=áå=aÉîÉåíÉêK=a~~êå~~ëí=îÉêòçêÖí=o~ëíÉê=çé=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ëÅÜçäÉå=ÇÉ=

íìëëÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖK==

få=hÉáòÉêëä~åÇÉå=áë=o~ëíÉê=~äë=îçäÖí=~ÅíáÉÑW=

NK o~ëíÉê=îÉêòçêÖí=áå=çéÇê~ÅÜí=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=aÉîÉåíÉê=ÜÉí=éÉìíÉêëéÉÉäò~~äïÉêâ=Eï~~êçåÇÉê=

îççêJ=Éå=îêçÉÖëÅÜççäëÉ=ÉÇìÅ~íáÉI=ssbF=Éå=ÇÉ=éêçÖê~ãã~Ûë=çéîçÉÇáåÖëçåÇÉêëíÉìåáåÖK=qÉå=

ÄÉÜçÉîÉ=î~å=ÇÉòÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ïçêÇí=áå=ÜÉí=ts`=êìáãíÉ=ÖÉòçÅÜí=îççê=¨¨å=î~å=ÇÉ=

éÉìíÉêëéÉÉäò~äÉåK=aÉ=~åÇÉêÉ=éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=áå=ÇÉ=ïáàâ=ïçêÇí=ÖÉÜìáëîÉëí=áå=ÇÉ=dê~~Ñ=cäçêáëÜçÑK=

OK o~ëíÉê=háåÇÉêçéî~åÖ=ÜÉÉÑí=åì=áå=hÉáòÉêëä~åÇÉå=ÉÉå=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ=EMJQ=à~~êFK=eÉí=ÖÉÄçìï=î~å=

Çáí=Ç~ÖîÉêÄäáàÑ=ïçêÇí=áå=OMMV=ÖÉëäççéíK=o~ëíÉê=ïáä=ÉÉå=åáÉìï=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ=áå=ÜÉí=íçÉâçãëíáÖÉ=

ts`K=

PK o~ëíÉê=háåÇÉêçéî~åÖ=ïáä=áå=ÜÉí=åáÉìïÉ=ts`=ççâ=ëí~êíÉå=ãÉí=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=Éå=

íìëëÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=EÄÉáÇÉ=áå=å~ìïÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÜÉí=çåÇÉêïáàëFK=

QK o~ëíÉê=îçÉêí=áå=çéÇê~ÅÜí=î~å=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ççâ=~åÇÉêÉ=îçêãÉå=î~å=ïÉäòáàåëïÉêâ=ìáí=áå=ÇÉ=

hÉáòÉêëä~åÇÉåK=eÉí=òáàå=ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=àÉìÖÇJ=Éå=ïÉäòáàåëïÉêâI=

çéÄçìïïÉêâI=âáåÇÉêïÉêâI=ïáàâ~~åé~âI=ÄêÉÇÉ=ëÅÜççäI=çìÇÉêÉåI=Éí=ÅÉíÉê~K=sççê=ÇÉòÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=áë=

êìáãíÉ=åçÇáÖI=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=áå=ÜÉí=íçÉâçãëíáÖÉ=ts`K=aÉòÉ=êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=áë=áå=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=

ÖÉî~ääÉå=åáÉí=éÉêã~åÉåíK=

RK aÉ=ÄÉêçÉéëâê~ÅÜíÉå=áå=ÇÉ=ïáàâ=ÜÉÄÄÉå=ïÉêâJ=Éå=â~åíççêêìáãíÉ=åçÇáÖK=aÉòÉ=òáàå=åì=

çåÇÉêÖÉÄê~ÅÜí=áå=ÇÉ=bäÉÖ~ëíK=o~ëíÉê=ÖÉÉÑí=Éê=ÇÉ=îççêâÉìê=~~å=ÇÉòÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=íÉ=ÜìáëîÉëíÉå=ãÉí=

ÄÉêçÉéëâê~ÅÜíÉå=î~å=EÄáàîççêÄÉÉäÇF=ÇÉ=ïáàâïáåâÉäK=

=

`~êáåçî~=

sççê=`~êáåçî~=áë=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãW=

� ÉÉå=áåÑçêã~íáÉéìåí=îççê=áåïçåÉêë=î~å=ÉÉå=ïáàâX=

� ~~åÄçÇ=î~å=ÄÉé~~äÇÉ=ÇáÉåëíÉå=îççê=ÉÉå=ïáàâX=

� ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=îççê=çåíãçÉíáåÖX=

� ÉÉå=ÅÉåíêìã=ï~~ê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=ÉÉå=~~åÇÉÉä=ÜÉÄÄÉå=Éå=î~åìáí=ïÉêâÉåK==

eÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=áë=ÉÉå=éìåí=ï~~ê=ÇÉ=EíçÉâçãëíáÖÉF=âä~åí=ïÉêâÉäáàâ=~åíïççêÇ=âêáàÖí=çé=

òáàå=îê~ÖÉå=Éå=ÉÅÜí=ÖÉÜçäéÉå=Ö~~í=ïçêÇÉåK=káÉí=çéåáÉìï=ÉÉå=ÅÉåíêìã=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÜÉí=ÄÉâÉåÇÉ=

â~ëíàÉ=å~~ê=ÇÉ=ãììêI=ã~~ê=î~å=ÜÉí=ÖÉÜ~äíÉ=ÚÉÅÜíÉ=íçÉÖÉîçÉÖÇÉ=ï~~êÇÉÛK==

få=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=åÉÉãí=`~êáåçî~=ÇÉÉä=ãÉí=ÜÉí=Åçåëìäí~íáÉÄìêÉ~ìI=~äÖÉãÉÉå=

ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ=ïÉêâI=Åçåëìäí~íáÉ=ÇáØíÉíáÉâI=áåÑçêã~íáÉäçâÉí=EãçÖÉäáàâ=áå=ÅçãÄáå~íáÉ=ãÉí=

ddaLgÉìÖÇòçêÖFI=Åìêëìë~~åÄçÇ=Éå=ìáíäÉÉåéìåí=ÚãÉÉê=òçêÖ=íÜìáëÛK==
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=

 

iÉÉìïÉåâìáäI=`Éåíêìã=îççê=ÇÉ=hìåëíÉå=

iÉÉìïÉåâìáäI=ÅÉåíêìã=îççê=ÇÉ=âìåëíÉåI=ÜÉÉÑí=íïÉÉ=ëÉêîáÅÉëW=ENF=éêçàÉÅíÄìêÉ~ì=ÚâìåëíÅáêÅìáíÛ=Éå=EOF=ÜÉí=

çéÉå=Åìêëìë~~åÄçÇK=_áååÉå=ÜÉí=ÚâìåëíÅáêÅìáíÛ=òáàå=NNM=îÉêÉåáÖáåÖÉå=áå=ÇÉ=~ã~íÉìêâìåëí=~ÅíáÉÑI=ÇÉ=

Åìäíììêã~âÉä~~ê=Éå=ÇÉ=ÅìäíììêëÅçìíK=_áååÉå=ÚÜÉí=çéÉå=Åìêëìë~~åÄçÇÛ=òáàå=ÅáêÅ~=PKMMM=ÅìêëáëíÉå=~ÅíáÉÑ=áå=

ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=ÅìêëìëëÉå=EãìòáÉâI=Ç~åë=Éå=íÜÉ~íÉêFK==

iÉÉìïÉåâìáä=ïáä=Ü~~ê=~~åÄçÇ=ãÉÉê=ÇÉÅÉåíê~~ä=~~å=ÇÉ=ã~å=ÄêÉåÖÉåK=k~~ëí=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖ=áå=aÉîÉåíÉê=

lçëí=EsáàÑÜçÉâF=áë=hÉáòÉêëä~åÇÉåLpíÉÉåÄêìÖÖÉ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=îÉëíáÖáåÖëéìåíK=s~åÇ~~ê=Ç~í=ÇÉ=

iÉÉìïÉåâìáä=çéíÉÉêí=îççê=ÇÉÉäå~ãÉ=áå=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK==

eÉí=~~åÄçÇ=î~å=iÉÉìïÉåâìáä=ÄÉëí~~í=ìáíW=

� Åìêëìë~~åÄçÇ=ãìòáÉâI=Ç~åë=Éå=íÜÉ~íÉêX=

� ÇÉ=Åìäíììêã~âÉä~~êX=

� ~ÅíáîáíÉáíÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=Ç~Ö~êê~åÖÉãÉåíÉåK==

iÉÉìïÉåâìáä=ïáä=ãÉí=Çáí=~~åÄçÇ=ëéÉÅáÑáÉâ=ÇÉ=àçåÖÉêÉåLäÉÉêäáåÖÉå=ÄÉêÉáâÉå=Éå=Üìå=áåíÉêÉëëÉ=ïÉââÉå=

îççê=âìåëíìáíáåÖÉå=Éå=ÜÉí=éäÉòáÉê=Ç~í=Çáí=ÖÉÉÑíK==

=

péçêí=

_ÉïÉÖáåÖëçåÇÉêïáàë=

eÉí=ÄÉïÉÖáåÖëçåÇÉêïáàë=îççê=ÇÉ=ëÅÜçäÉå=â~å=éä~~íëîáåÇÉå=áå=ÇÉ=ëéçêíò~~ä=áå=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=sççê=ÇÉ=àçåÖÉêÉ=âáåÇÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÖêçÉéÉå=N=Éå=O=òáàå=îáÉê=ëéÉÉääçâ~äÉå=
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ráíÖ~åÖëéìåíÉåW=

� mêçÖåçëÉë=òáàå=ÖÉëíììêÇI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=Éê=ïçêÇí=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=îçÉÇáåÖëÖÉÄáÉÇÉåK=háåÇÉêÉå=

Ö~~å=ÄáååÉå=ÜÉí=ÉáÖÉå=îçÉÇáåÖëÖÉÄáÉÇ=å~~ê=ëÅÜççä=sçÉÇáåÖëÖÄÉáÇ=îççê=Çáí=ts`=ÄÉëí~~í=ìáí=hÉáòÉêëä~åÇÉå=

Éå=píÉÉåÄêìÖÖÉK==

� ^~å~ãÉ=píÉÉåÄêìÖÖÉW=íçí~äÉ=åáÉìïÄçìïÅ~é~ÅáíÉáí=áë=NQMM=ïçåáåÖÉåI=Ñ~ëÉêáåÖ=ORM=éÉê=à~~êI=ãÉÇáç=OMMU=

ïçêÇÉå=ÉÉêëíÉ=åáÉìïÄçìïïçåáåÖÉå=çéÖÉäÉîÉêÇK=dÉãáÇÇÉäÇ=~~åí~ä=Ä~ëáëëÅÜççääÉÉêäáåÖÉå=éÉê=ïçåáåÖ=

íìëëÉå=MIOR=Éå=MIPSK==

=

Prognose omvang WVC Keizerslanden/Steenbrugge o.b.v. prognoses september 2005 (update september 2006)

Totaal WVC K'landen/Steenbrugge 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 stabiel

Borglo Wilhelminaln 10 10 11 11 11 11 10 9 10 10

Horizon Wilhelminaln 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

Steenbrugge 6 10 13 17 20 20 20 19 18 15

Totaal ruimtebehoefte lokalen 24 28 31 35 38 38 38 35 35 32

Totaal ruimtebehoefte gymnastiek 0,92 1,10 1,21 1,38 1,50 1,50 1,50 1,38 1,38 1,27

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 stabiel

a
a

n
ta

l 
lo

k
a

le
n

ruimtebehoefte



QVLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

_áàä~ÖÉ=SW= _ÉÜÉÉêãçÇÉä=
=

qÜÉçêÉíáëÅÜ=â~ÇÉêW=ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=

_áååÉå=ÉÉå=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=~ÅÅçããçÇ~íáÉ=Ejc^F=òáàå=îáÉê=Ä~ëáëîçêãÉå=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íÉ=

çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåI=íÉ=ïÉíÉåW=ÚÄ~Åâ=íç=Ä~ÅâÛI=ÚÑ~ÅÉ=íç=Ñ~ÅÉÛI=ÚÜ~åÇ=áå=Ü~åÇÛ=Éå=ÚÅÜÉÉâ=íç=ÅÜÉÉâÛK=eáÉêçåÇÉê=

òáàå=ÇÉòÉ=îáÉê=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêãÉå=íçÉÖÉäáÅÜíK=

jçÇÉä=N=Ú_~Åâ=íç=Ä~ÅâÛ=

aÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=ÚÄ~Åâ=íç=Ä~ÅâÛ=ïçêÇí=ÑÉáíÉäáàâ=ÖÉâÉåãÉêâí=

Çççê=ÖÉÉå=çÑ=ãáåáã~äÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖK=aÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=

é~êíáÅáé~åíÉå=ÇáÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=

ÄÉÜçìÇÉå=Üìå=ÉáÖÉå=òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇ=Éå=ã~âÉå=ÖÉÉå=

ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=~Ñëéê~âÉåK=sççêòáÉåáåÖÉå=òáàå=ïÉä=êìáãíÉäáàâ=

ÖÉÅäìëíÉêÇI=ã~~ê=Éê=áë=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=î~å=ãìäíáÑìåÅíáçåÉÉä=ÖÉÄêìáâK=

aÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ÄäáàîÉå=áå=Çáí=ÖÉî~ä=ãÉí=ÇÉ=êìÖÖÉå=å~~ê=Éäâ~~ê=

íçÉ=ëí~~åW=ÚÄ~Åâ=íç=Ä~ÅâÛK=aÉòÉ=îçêã=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ÇçÉí=áå=

ÄÉÖáåëÉä=Ç~å=ççâ=ÖÉÉå=êÉÅÜí=~~å=ÇÉ=ÖêçåÇÖÉÇ~ÅÜíÉ=î~å=ÉÉå=jc^K=

sççêÄÉÉäÇW=ÉÉå=ëÅÜççäI=ÉÉå=âáåÇÉêçéî~åÖçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÉÉå=

éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=òáàå=Äáà=Éäâ~~ê=ÖÉëáíìÉÉêÇ=áå=¨¨å=ÖÉÄçìïI=ã~~ê=

ïÉêâÉå=îÉêÇÉê=åáÉí=ë~ãÉåK=
jçÇÉä=O=Úc~ÅÉ=íç=Ñ~ÅÉÛ=

aÉòÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=ïçêÇí=ÖÉâÉåãÉêâí=Çççê=ÉÉå=çéÉå=

ÜçìÇáåÖ=å~~ê=Éäâ~~êK=lé=îççê~ä=êìáãíÉäáàâ=åáîÉ~ìI=ã~~ê=ççâ=çé=

áåÜçìÇÉäáàâ=åáîÉ~ì=ïçêÇí=ÖÉòçÅÜí=å~~ê=ë~ãÉåÜ~åÖ=Éå=

ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇáÉ=áåëíÉääáåÖÉå=çÑ=çêÖ~åáë~íáÉë=

ìáíîçÉêÉåK=aÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=âìååÉå=ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=Éäâ~~êë=

ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=Éäâ~~êë=êìáãíÉåK=jÉí=ÇÉ=ÖÉòáÅÜíÉå=áë=ãÉå=å~~ê=

Éäâ~~ê=íçÉ=ÖÉêáÅÜíW=ÚÑ~ÅÉ=íç=Ñ~ÅÉÛK=eÉí=êÉëìäí~~í=áë=Ç~í=ÇÉ=

é~êíáÅáé~åíÉå=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=Üìå=âÉêåí~âÉå=âìååÉå=îÉêîìääÉå=Éå=

Ç~~êãÉÉ=ÇÉ=Eâä~åíÒ=ÄÉíÉê=î~å=ÇáÉåëí=âìååÉå=òáàåK=

sççêÄÉÉäÇW=ÉÉå=ëÅÜççäI=ÉÉå=âáåÇÉêçéî~åÖçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÉÉå=

éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=òáàå=Äáà=Éäâ~~ê=ÖÉëáíìÉÉêÇ=áå=ÉÉå=ÖÉÄçìï=Éå=ÇÉäÉå=

ÉÉå=~~åí~ä=Ñ~ÅáäáíÉáíÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=ëéçêíò~~ä=Éå=ÇÉ=êÉéêçêìáãíÉFK=

=

jçÇÉä=P=Úe~åÇ=áå=Ü~åÇÛ=

aÉòÉ=îçêã=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ïçêÇí=ÖÉâÉåãÉêâí=Çççê=ëóåÉêÖáÉK=eÉí=

ÖÉÜÉÉä=ÄÉëí~~í=ìáí=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=ëçã=ÇÉê=ÇÉäÉåK=aççê=ÇÉ=å~ìïÉ=

ë~ãÉåïÉêâáåÖ=âìååÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=áåëíÉääáåÖÉå=Éå=çêÖ~åáë~íáÉë=ÉÉå=

âï~äáí~íáÉÑ=ÜçÖÉê=Éå=ÄÉíÉê=îççêòáÉåáåÖÉååáîÉ~ì=íçí=ëí~åÇ=ÄêÉåÖÉåK=aÉ=

îççêòáÉåáåÖÉå=ïçêÇÉå=áåíÉÖê~~ä=~~åÖÉÄçÇÉåK==

sççêÄÉÉäÇW=ÉÉå=ëÅÜççäI=ÉÉå=âáåÇÉêçéî~åÖçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÉÉå=éÉìíÉêëéÉÉäJ

ò~~ä=òáàå=Äáà=Éäâ~~ê=ÖÉëáíìÉÉêÇ=áå=ÉÉå=ÖÉÄçìïK=k~~ëí=ÜÉí=ÇÉäÉå=î~å=ÉÉå=

~~åí~ä=Ñ~ÅáäáíÉáíÉå=EÇÉåâ=~~å=ÉÉå=ëéçêíò~~ä=çÑ=ÇÉ=êÉéêçF=ïçêÇí=Éê=ççâ=Çççê=

ÜÉí=éÉêëçåÉÉä=ë~ãÉåÖÉïÉêâíK=eáÉêÇççê=âìååÉå=ÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=çéíáã~~ä=
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ÖÉÄêìáâã~âÉå=î~å=Éäâ~~êë=ÉñéÉêíáëÉ=Éå=ïçêÇí=Çççê=~ääÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=ÉÉå=

âï~äáí~íáÉÑ=ÜçÖÉê=îççêòáÉåáåÖÉååáîÉ~ì=ÄÉêÉáâíK=

jçÇÉä=Q=Ú`ÜÉÉâ=íç=ÅÜÉÉâÛ=

få=ÇÉòÉ=îçêã=î~å=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ÖÉîÉå=ÇÉ=~ÑòçåÇÉêäáàâÉ=çêÖ~åáë~íáÉë=

EÇÉäÉå=î~åF=Üìå=~ìíçåçãáÉ=çé=Éå=Ö~~å=çé=áå=¨¨å=çêÖ~åáë~íáÉK=aÉ=

îççêòáÉåáåÖÉå=ïçêÇÉå=~~åÖÉÄçÇÉå=Çççê=ÇÉòÉ=çêÖ~åáë~íáÉI=ÇáÉ=ÉÉå=

ÖÉÅçãÄáåÉÉêÇ=Éå=áåíÉÖê~~ä=~~åÄçÇ=îÉêòçêÖíK=

=

sççêÄÉÉäÇW=ÉÉå=ëÅÜççäI=ÉÉå=âáåÇÉêçéî~åÖçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ÉÉå=

éÉìíÉêëéÉÉäò~~ä=òáàå=Äáà=Éäâ~~ê=ÖÉëáíìÉÉêÇ=áå=ÉÉå=ÖÉÄçìïK=^ääÉ=

çêÖ~åáë~íáÉë=ÖÉîÉå=EÉÉå=ÇÉÉä=î~åF=Üìå=~ìíçåçãáÉ=çé=Éå=ïÉêâÉå=

ÖÉò~ãÉåäáàâ=EéÉêëçåÉÉä=Éå=Ñ~ÅáäáíÉáíÉåF=~~å=ÜÉí=íçí=ëí~åÇ=ÄêÉåÖÉå=î~å=ÇÉ=

îççêòáÉåáåÖÉåK=få=ÇÉòÉ=ëáíì~íáÉ=ïçêÇí=ÉÉå=åáÉìïÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=ÖÉîçêãÇK=

eÉí=éÉêëçåÉÉä=áë=ïÉêâò~~ã=Äáà=ÇÉòÉ=åáÉìï=çéÖÉêáÅÜíÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=

sê~ÖÉåW=

� tÉäâÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîçêã=ÜÉÉÑí=ì=îççê=çÖÉå=EÚÄ~Åâ=íç=Ä~ÅâÛI=ÚÑ~ÅÉ=íç=Ñ~ÅÉÛI=ÚÜ~åÇ=áå=Ü~åÇÛI=ÚÅÜÉÉâ=

íç=ÅÜÉÉâÛF=Éå=ï~~êçã\=

� tÉäâÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉå=òáÉí=ì=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=

î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå\=

� tÉäâÉ=âåÉäéìåíÉå=îççêòáÉí=ì=åì=~ä=áå=ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ãÉí=

ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÄÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå\=
=

_ÉÜÉÉê~ëéÉÅíÉå=

cìää=ëÉêîáÅÉ=ãçÇÉä=

få=ÜÉí=Ñìää=ëÉêîáÅÉ=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ïçêÇÉå=ÇÉ=í~âÉå=

Éå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=~~åÖ~~åÇÉ=ÜÉí=

ÄÉÜÉÉê=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=îçääÉÇáÖ=åÉÉêÖÉäÉÖÇ=Äáà=

ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=î~å=ÜÉí=ÅçãéäÉñK=aÉ=

é~êíáÅáé~åíÉå=ÇáÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÖÉÄêìáâã~âÉå=

î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÜÉÄÄÉå=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=âäÉáåÉ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇK==

wáà=òáàå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÜÉí=ÑçêãìäÉêÉå=

î~å=ÇÉ=îê~~ÖI=òçïÉä=áå=íÉêãÉå=î~å=âï~åíáíÉáí=~äë=

áå=íÉêãÉå=î~å=âï~äáíÉáíK=aÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=

ÉáÖÉå~~ê=áë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÜÉí=çéòÉííÉå=

î~å=ÉÉå=ÄÉÜÉÉêçêÖ~åáë~íáÉ=ÇáÉ=~~å=ÇÉòÉ=îê~~Ö=

â~å=îçäÇçÉåK=aÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ãçÉíÉå=ÜáÉêîççê=

EìáíÉê~~êÇF=ÉÉå=éêáàë=ÄÉí~äÉåK=

eÉí=ìáíÖ~åÖëéìåí=áë=Ç~í=é~êíáÅáé~åíÉå=òç=ãáå=

ãçÖÉäáàâ=òÉäÑ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=òáàå=îççê=ÇáÉåëíÉå=

Éå=ãáÇÇÉäÉåK==
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sççê=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=êìáãíÉå=òáàå=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ãáÇÇÉäÉå=ïÉä=òÉäÑ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâK=dÉÇ~ÅÜí=â~å=ïçêÇÉå=~~å=ëéÉÅáÑáÉâÉ=çåÇÉêïáàëéêçÇìÅíÉå=Eâ~åíççê~êíáâÉäÉåF=çÑ=

ÄÉé~~äÇÉ=ëéÉÅáÑáÉâÉ=áåîÉåí~êáëK=

få=çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=ïçêÇÉå=ÇÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉå=î~å=Çáí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK=

=

sççêÇÉäÉå= k~ÇÉäÉå=

� ÇìáÇÉäáàâÜÉáÇW=¨¨å=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÉ=îççê=ÜÉí=
ÖÉÜÉäÉ=ÄÉÜÉÉêX=

� ÄÉÜÉÉê=áë=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÖÉÉå=âÉêåí~~â=î~å=
ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~êX=

� ÖÉÉå=îÉêëåáééÉêáåÖ=î~å=í~âÉå=Éå=ÇáÉåëíÉåX= � ãçÖÉäáàâ=åÉáÖáåÖ=íçí=ÖÉÇïçåÖÉå=
ïáåâÉäåÉêáåÖX=

� ëÅÜ~~äîççêÇÉäÉåX= � ãáåÇÉê=~ìíçåçãáÉ=îççê=é~êíáÅáé~åíÉåX=

� ÅÉåíê~äÉ=~~åëíìêáåÖX= � áåíÉêåÉ=îÉêêÉâÉåáåÖK=

� ÖÉäáàâÉ=éçëáíáÉ=î~å=~ääÉ=é~êíáÅáé~åíÉåK=
=

pÉäÑ=ëÉêîáÅÉ=ãçÇÉä=

få=Çáí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ïçêÇí=ÇÉ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=îççê=ÜÉí=ÄÉÜÉÉê=î~å=ÜÉí=

ÖÉÄçìï=îççê=ÉÉå=òç=Öêççí=ãçÖÉäáàâ=ÖÉÇÉÉäíÉ=

åÉÉêÖÉäÉÖÇ=Äáà=ÇÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=é~êíáÅáé~åíÉåK=

m~êíáÅáé~åíÉå=òáàå=ÖÉò~ãÉåäáàâ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=òçïÉä=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=

~äë=ÇÉ=ÖÉãÉÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=êìáãíÉåK=

aÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=òáàå=òÉäÑ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâ=îççê=ÜÉí=êÉÖÉäÉå=î~å=~ääÉ=

ÇáÉåëíÉå=Éå=ãáÇÇÉäÉåK=aÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=

ÉáÖÉå~~ê=ÜÉÉÑí=ëäÉÅÜíë=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=

çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÇÉ=ÜìáëîÉëíáåÖK==

eÉí=ìáíÖ~åÖëéìåí=áë=Ç~í=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=

òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=

îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=Çê~ÖÉå=îççê=ÇáÉåëíÉå=

Éå=ãáÇÇÉäÉåK==

=

=

=

=
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aÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ÚëÉäÑ=ëÉêîáÅÉ=ãçÇÉäÛ=ïçêÇÉå=áå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=í~ÄÉä=âçêí=
~~åÖÉÖÉîÉåK=

=

sççêÇÉäÉå= k~ÇÉäÉå=

� é~ëí=ÖçÉÇ=ÄáååÉå=ÇÉ=

ë~ãÉåïÉêâáåÖëÖÉÇ~ÅÜíÉ=î~å=ÉÉå=jc^X=

� ~ÑëíÉããáåÖ=íìëëÉå=é~êíáÅáé~åíÉå=îê~~Öí=îÉÉä=

ÉåÉêÖáÉ=ï~~êÄáà=Éê=ÉÉå=ÖêçíÉê=êáëáÅç=áë=çé=

ëìÄçéíáã~äáë~íáÉX=

� ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=ÜçìÇí=òáÅÜ=Äáà=

âÉêåí~~âX=

� ÖÉòáÉå=ÇÉ=ìáíÉÉåäçéÉåÇÉ=çãî~åÖ=î~å=ÇÉ=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ò~ä=~ÑëíÉããáåÖ=

î~å=ÄÉÜÉÉêí~âÉå=~~å=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÇÉ=

âäÉáåëíÉ=é~êíáÅáé~åí=êÉä~íáÉÑ=îÉÉä=

~ÑëíÉããáåÖëíáàÇ=îÉêÖÉåX=

� ÖêçíÉ=~ìíçåçãáÉ=îççê=é~êíáÅáé~åíÉåX= � ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=

òÉÖÖÉåëÅÜ~é=çîÉê=ÇÉ=ÖÉÄçìïÖÉÄçåÇÉå=

ÇáÉåëíÉåK=

� ÖÉÉå=ÖÉÇïçåÖÉå=ïáåâÉäåÉêáåÖX= =

� ÖÉÉå=ÇççêÄÉêÉâÉåáåÖ=îççê=ÇáÉåëíÉå=Éå=

ãáÇÇÉäÉå=åççÇò~âÉäáàâ=Çççê=ÉáÖÉå~~êK=

=

qìëëÉåîçêã=

hÉåãÉêâÉå=î~å=ÇÉòÉ=íìëëÉåîçêã=áë=Ç~í=ÇÉ=ÜìáëîÉëíáåÖëí~âÉå=Éå=JîÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉÇÉå=åçÖ=ëíÉÉÇë=

Äáà=ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=äáÖÖÉå=Éå=ÇÉ=í~âÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ãáÇÇÉäÉå=Äáà=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=

é~êíáÅáé~åíÉåK=bÉå=ÖÉÇÉÉäíÉ=î~å=ÇÉ=í~âÉå=áå=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ÇáÉåëíÉå=â~å=ççâ=Çççê=ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=

ÉáÖÉå~~ê=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇK=

eÉí=ÄÉíêÉÑí=ÜáÉê=ÇáÉåëíÉå=ÇáÉ=å~ìï=~~å=ÜÉí=

ÖÉÄçìïÄÉÜÉÉê=ÖÉäáÉÉêÇ=òáàåK=eáÉêÄáà=î~äí=çåÇÉê=

~åÇÉêÉ=íÉ=ÇÉåâÉå=~~å=í~âÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=

ëÅÜççåã~~â=Éå=ÄÉîÉáäáÖáåÖK=

eÉí=ÇçÉä=áë=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=íÉå=~~åòáÉå=

î~å=ÇÉ=ÇáÉåëíÉå=ÖÉÇÉí~áääÉÉêÇÉê=íÉ=ÄÉé~äÉåK==

=

=

=

få=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=í~ÄÉä=ïçêÇÉå=ÇÉ=îççêJ=Éå=å~ÇÉäÉå=
î~å=ÜÉí=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=ÚíìëëÉåîçêãÛ=îÉêÇìáÇÉäáàâíK=

=
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sççêÇÉäÉå= k~ÇÉäÉå=

� ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜ=ÉáÖÉå~~ê=ÜçìÇí=òáÅÜ=Äáà=
âÉêåí~~â=Éå=ÜÉÉÑí=áåîäçÉÇ=çé=~ääÉ=
ÖÉÄçìïÖÉÄçåÇÉå=ÇáÉåëíÉåX=

� ~ÑëíÉããáåÖ=íìëëÉå=é~êíáÅáé~åíÉå=îê~~Öí=
~~åÇ~ÅÜí=ï~~êÄáà=Éê=ÉÉå=êáëáÅç=áë=çé=
ëìÄçéíáã~äáë~íáÉX=

� êÉÇÉäáàâ=îÉêÖ~~åÇÉ=~ìíçåçãáÉ=îççê=
é~êíáÅáé~åíÉå=òçåÇÉê=Ç~í=Çáí=íÉ=îÉÉä=î~å=
Üìå=íáàÇëáåîÉëíÉêáåÖ=îÉêÖíX=

� ãçÖÉäáàâ=åÉáÖáåÖ=íçí=ÖÉÇÉÉäíÉäáàâÉ=
ÖÉÇïçåÖÉå=ïáåâÉäåÉêáåÖX=

=

� ÖÉÇÉÉäíÉäáàâÉ=ÇççêÄÉêÉâÉåáåÖ=îççê=
ÇáÉåëíÉå=åççÇò~âÉäáàâ=Çççê=ÉáÖÉå~~êX=

� ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=áåíÉêåÉ=îÉêêÉâÉåáåÖX=

� ëÅÜ~~äîççêÇÉäÉåX= � ÖÉÉå=îçääÉÇáÖÉ=~ìíçåçãáÉ=é~êíáÅáé~åíÉåK=

� ÅÉåíê~äÉ=~~åëíìêáåÖ=îççê=
ÖÉÄçìïÖÉÄçåÇÉå=~ÅíáîáíÉáíÉåK= =

sê~~ÖW=

tÉäâ=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=EÑìää=ëÉêîáÅÉI=ëÉäÑ=ëÉêîáÅÉ=çÑ=íìëëÉåîçêãF=ÜÉÉÑí=ìï=îççêâÉìê=Éå=ï~~êçã\=
=



RQLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

_áàä~ÖÉ=TW= = bñéäçáí~íáÉãçÇÉä=

^~å=ÜÉí=ÖÉâçòÉå=ÄÉÜÉÉêãçÇÉä=òáàå=Ñáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉë=EÉñéäçáí~íáÉâçëíÉåF=îÉêÄçåÇÉåK=få=ÉÉå=

jc^=áë=ÜÉí=î~å=ÄÉä~åÖ=Ç~í=ÇÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉå=çé=ÉÉå=ÅçêêÉÅíÉ=ã~åáÉê=~~å=ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ïçêÇÉå=

ÇççêÄÉêÉâÉåÇK=aáí=â~å=çé=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ã~åáÉêÉåK=aÉòÉ=ïçêÇÉå=áå=ÇÉòÉ=Äáàä~ÖÉ=å~ÇÉê=íçÉÖÉäáÅÜíK=

=

bñéäçáí~íáÉâçëíÉå=

jÉí=ÜÉí=ÄÉÖêáé=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉå=ïçêÇÉå=~ääÉ=âçëíÉå=ÇáÉ=ÄáàÇê~ÖÉå=~~å=ÇÉ=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÉÉå=

ÖÉÄçìï=ÄÉÇçÉäÇK=aÉ=îçäÖÉåÇÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉå=òáàå=íÉ=çåÇÉêëÅÜÉáÇÉåW=

� h~éáí~~ää~ëíÉå= = �= îççê=ÇÉ=ÇÉââáåÖ=î~å=áåîÉëíÉêáåÖÉåX=

� pÉêîáÅÉä~ëíÉå= = �= ~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=êìáãíÉÖÉÄêìáâ=Éå=ÜÉí== = = =

= = = = ëÉêîáÅÉé~ââÉí=î~å=ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖ=çÑ=çåÇÉêëíÉìåáåÖX=

� léëä~Ö=êÉåÇÉãÉåí=Éå=êáëáÅç= �= ÄáàîççêÄÉÉäÇ=äÉÉÖëí~åÇ=

=

aççêÄÉä~ëíáåÖëëóëíÉã~íáÉâ=

aÉ=Éñéäçáí~íáÉâçëíÉå=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ÇççêÄÉêÉâÉåÇ=~~å=ÇÉ=

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÖÉÄêìáâÉêëK==

aÉ=âçëíÉå=ïçêÇÉå=Ç~~êÄáà=çåÇÉêîÉêÇÉÉäÇ=áåW=

� ÇÉ=Üììêä~ëíÉå=Eîççê=ÜÉí=~~åí~ä=îáÉêâ~åíÉ=ãÉíÉêëFX=

� ÇÉ=ëÉêîáÅÉä~ëíÉåK=

aÉ=âçëíÉå=î~å=ÇÉ=áåÇáîáÇìÉäÉ=êìáãíÉå=òìääÉå=ÇáêÉÅí=ïçêÇÉå=ÇççêÄÉä~ëí=~~å=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉêëK=bÅÜíÉêI=ÇÉ=

âçëíÉå=Eéêáàë=ã
O
=Éå=ëÉêîáÅÉä~ëíÉåF=î~å=ÇÉ=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=êìáãíÉå=ãçÉíÉå=îá~=ÉÉå=îÉêÇÉÉäëäÉìíÉä=çîÉê=

ÇÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ïçêÇÉå=îÉêÇÉÉäÇK==

få=çåÇÉêëí~~åÇ=ëÅÜÉã~=òáàå=îáÉê=î~êá~åíÉå=îççê=ÇÉ=ÇççêÄÉä~ëíáåÖëëóëíÉã~íáÉâ=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK==

=

s~êá~åí= sÉêÇÉÉäëäÉìíÉä=

NK= hçëíÉåîÉêÇÉäáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=îáÉêâ~åíÉ=ãÉíÉêë=îççê=áåÇáîáÇìÉÉä=ÖÉÄêìáâK=

OK= hçëíÉåîÉêÇÉäáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=îÉêï~ÅÜí=ÖÉÄêìáâK=

EíÉ=ÄÉé~äÉå=îççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=ÜÉí=à~~êF=

PK== hçëíÉåîÉêÇÉäáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ïÉêâÉäáàâ=ÖÉÄêìáâK=

EíÉ=ÄÉé~äÉå=å~=~Ñäççé=î~å=ÜÉí=à~~êF=

QK= hçëíÉåîÉêÇÉäáåÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ÇêÉãéÉäÄÉÇê~ÖK=aÉ=é~êíáÅáé~åíÉå=ÄÉí~äÉå=ÜáÉêÄáà=

ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÉÉå=ÄÉé~~äÇ=éÉêÅÉåí~ÖÉ=î~å=ÇÉ=âçëíÉå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=QMBFK=aÉòÉ=âçëíÉå=ïçêÇÉå=

ÉîÉåêÉÇáÖ=îÉêÇÉÉäÇK=aÉ=çîÉêáÖÉ=SMB=â~å=ïçêÇÉå=îÉêÇÉÉäÇ=å~~ê=îÉêÇÉÉäëäÉìíÉä=NI=OI=PK=

ráíÉê~~êÇ=â~å=ççâ=îççê=ÉÉå=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=ÇÉ=îÉêÇÉÉäëäÉìíÉäë=ïçêÇÉå=ÖÉâçòÉåK=

sê~~ÖW=

tÉäâÉ=î~êá~åí=ÇççêÄÉä~ëíáåÖëëóëíÉã~íáÉâ=ÜÉÉÑí=ìï=îççêâÉìê\=



RRLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

_áàä~ÖÉ=UW= = jáäáÉì=

=

fåäÉáÇáåÖ=

få=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖ=hÉáòÉêëä~åÇÉåI=ÄÉëí~~å=Éê=éä~ååÉå=çã=ÉÉå=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=íÉ=çåíïáââÉäÉå=~~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇ=áå=ÇÉ=w~åÇïÉíÉêáåÖëòçåÉ=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=EäçÅ~íáÉ=hiNOFK=jÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ãáäáÉì=òáàå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=~ëéÉÅíÉå=êÉäÉî~åíW=

� tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉê=

� dÉäìáÇ==

� iìÅÜíâï~äáíÉáí=

� _çÇÉãâï~äáíÉáí=

� bñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=

� bÅçäçÖáÉ=

=

tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉê=

bÉå=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ãÉí=äÉëäçâ~äÉåI=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=Éå=ÉÉå=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ=áë=ÉÉå=

îÉêÖìååáåÖëéäáÅÜíáÖ=áåêáÅÜíáåÖ=áå=òáå=î~å=ÇÉ=tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉêK=eÉí=~~åîê~ÖÉå=î~å=ÉÉå=

ãáäáÉìîÉêÖìååáåÖ=áë=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=ìáíÉáåÇÉäáàâÉ=çéòÉí=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=åáÉí=åççÇò~âÉäáàâI=çãÇ~í=ÇÉ=

ÄÉÇêáàÑë~ÅíáîáíÉáíÉå=ÖÉÇÉâí=âìååÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÇÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=î~å=ÜÉí=tã=~êíK=UKQM=_Éëäìáí=ïççåJ=

Éå=îÉêÄäáàÑëÖÉÄçìïÉå=ãáäáÉìÄÉÜÉÉêK=^ÑÜ~åâÉäáàâÉ=î~å=ÇÉ=çéòÉí=î~å=ÜÉí=ÅÉåíêìã=ò~ä=Çççê=ÇÉ=

áåáíá~íáÉÑåÉãÉê=EÖÉãÉÉåíÉ\\F=¨¨å=çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=ãÉäÇáåÖEJÉåF=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=Çáí=ÄÉëäìáí=Äáà=ÇÉ=ÜÉí=íÉ~ã=

ÄÉÇêáàîÉå=î~å=ÇÉ=~ÑÇÉäáåÖ=jáäáÉì=áåÖÉÇáÉåÇ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉåK=aÉ=ÑçêãìäáÉêÉå=ÜáÉêîççê=òáàå=íÉ=

Ççïåäç~ÇÉå=îá~W=ïïïKáåÑçãáäKåäK==

=

dÉäìáÇ=

pÅÜççääçâ~äÉåI=ÄìáíÉåëÅÜççäëÉ=çéî~åÖ=Éå=ÉÉå=âáåÇÉêÇ~ÖîÉêÄäáàÑ=òáàå=ÖÉäìáÇÖÉîçÉäáÖÉ=ÄÉëíÉããáåÖÉåK=

aÉêÜ~äîÉ=áë=ÇÉ=íçÉÖÉëí~åÉ=ÖÉäìáÇÄÉä~ëíáåÖ=î~åìáí=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê=RM=Ç_E^FK=fåÇáÉå=ÇÉ=

ÖÉäìáÇÄÉä~ëíáåÖ=ÜçÖÉê=áë=Ç~å=RM=Ç_E^F=ÇáÉåí=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåéêçÅÉÇìêÉ=ÖÉîçäÖÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=

eÉí=ts`=áë=ÖÉäÉÖÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇK=aÉ=Éñ~ÅíÉ=äáÖÖáåÖ=î~å=ÜÉí=ts`=áë=åáÉí=ÄÉâÉåÇK=

a~~êçã=òáàå=îççê=ÜÉí=éêçÖåçëÉà~~ê=OMNS=áåÇáÅ~íáÉÑ=ÇÉ=îêáàÉ=îÉäÇ=ÅçåíçìêÉå=î~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇ=

ÄÉé~~äÇK=aáí=ÖÉÉÑí=ÉÉå=áåÇáÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëìáíëíê~äáåÖ=î~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇI=òçÇ~í=ÜáÉêãÉÉ=áå=ÇÉ=

éä~åçåíïáââÉäáåÖ=êÉâÉåáåÖ=â~å=ïçêÇÉå=ÖÉÜçìÇÉåK==

=

qçÉíëáåÖëâ~ÇÉê=

aÉ=îççêâÉìêëÖêÉåëï~~êÇÉ=ÅçåÑçêã=ÇÉ=tÉí=ÖÉäìáÇÜáåÇÉê=ÄáååÉå=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÉÉå=ïÉÖ=ÄÉÇê~~Öí=RM=

Ç_E^FK=

=

dÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=

aÉ=îêáàÉ=îÉäÇ=ÅçåíçìêÉå=òáàå=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=êÉâÉåãÉíÜçÇÉ=N=ìáí=ÜÉí=ëí~åÇ~~êÇ=êÉâÉåJ=Éå=

ãÉÉíîççêëÅÜêáÑí=OMMO=ÄÉé~~äÇ=çé=ÇáîÉêëÉ=ÜççÖíÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=aÉ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇÉ=îÉêâÉÉêëÅáàÑÉêëI=

~äëãÉÇÉ=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖÉå=òáàå=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=áå=ÇÉòÉ=Äáàä~ÖÉK=_áà=ÇÉ=ÄÉêÉâÉåáåÖÉå=áë=

ìáíÖÉÖ~~å=î~å=NMMB=ÄÉÄçìïáåÖ=~~å=ÇÉ=çîÉêòáàÇÉ=Éå=ÉÉå=Ü~êÇÉ=ÄçÇÉãK=låÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=î~í=ÇÉ=

ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=çé=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ë~ãÉåK=

=



RSLRV=
OT=ëÉéíÉãÄÉê=OMMS=
OMMSMVOTPMOLVNMNMRLiâÉ=
=
=

 

^Ñëí~åÇ=Åçåíçìê
NF=
=íÉå=ÖÉîçäÖÉ=î~å=tÉòÉåä~åÇ=íçí=ïÉÖ~ë=xãz=tÉÖ=

ÜççÖíÉ=NIR=ã= ÜççÖíÉ=RIM=ã= ÜççÖíÉ=TIRM=ã=

RM=Ç_E^FJÅçåíçìê= NST= NVU= ONQ=

RR=Ç_E^FJÅçåíçìê= VQ= NNM= NNU=

SR=Ç_E^FJÅçåíçìê= ON= OP= OQ=

NF
=fåÅäìëáÉÑ=R=Ç_=~ÑíêÉâ=ÅçåÑçêã=~êíáâÉä=NMP=tÖÜ=

=

`çåÅäìëáÉ=

^ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=Äçìïä~ÖÉåI=â~å=Éê=é~ë=çé=ÉÉå=~Ñëí~åÇ=î~å=NST=ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=ïÉÖ~ë=î~å=ÜÉí=

tÉòÉåä~åÇ=ÖÉÄçìïÇ=ïçêÇÉå=òçåÇÉê=ÜÉí=îçäÖÉå=î~å=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåéêçÅÉÇìêÉK=a~~êçã=

â~å=ÖÉëíÉäÇ=ïçêÇÉå=Ç~í=Éê=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåéêçÅÉÇìêÉ=ÖÉîçäÖÇ=ÇáÉåí=íÉ=

ïçêÇÉåK=eáÉêîççê=ò~ä=ÉÉå=ÖÉÇÉÖÉå=~âçÉëíáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇI=ï~~êáå=ççâ=ÇÉ=

çåíïáââÉäáåÖÉå=î~å=ÇÉ=ïçåáåÖÄçìïäçÅ~íáÉ=píÉÉåÄêìÖÖÉ=ïçêÇÉå=ãÉÉÖÉåçãÉåK=

=

t~ååÉÉê=ÜÉí=ts`=çé=âçêíÉêÉ=~Ñëí~åÇ=Ç~å=OM=íçí=OR=ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=ïÉÖ~ë=ÖÉëáíìÉÉêÇ=ïçêÇí=ò~ä=ççâ=ÇÉ=

ã~ñáã~~ä=íçÉä~~íÄ~êÉ=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=î~å=SR=Ç_E^F=çîÉêëÅÜêÉÇÉå=ïçêÇÉå=Éå=ò~ä=Éê=ççâ=ÖÉÉå=

ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉ=îÉêäÉÉåÇ=ïçêÇÉåI=ãÉí=~åÇÉêÉ=ïççêÇÉå=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ò~ä=çé=ÅáêÅ~=OR=ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=

ïÉÖ~ë=E~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=Äçìïä~ÖÉåF=ÖÉëáíìÉÉêÇ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉåK=bÉå=~åÇÉêÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=áë=

çã=ÖÉÉå=ÖÉäìáÇÖÉîçÉäáÖÉ=êìáãíÉë=~~å=ÇÉ=ëíê~~íòáàÇÉ=íÉ=ëáíìÉêÉåI=ã~~ê=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÉÉå=Ö~åÖI=

ï~~êÇççê=~äë=ÜÉí=ï~êÉ=ÉÉå=ÇçîÉ=ÖÉîÉä=ÖÉÅêÉØÉêÇ=ïçêÇíK=

=

s~åìáí=ÇÉ=tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉê=òìääÉå=çé=ÖêçåÇ=î~å=ÜÉí=_Éëäìáí=ïççåJ=Éå=îÉêÄäáàÑëÖÉÄçìïÉå=

ãáäáÉìÄÉÜÉÉêI=Eëí~åÇ~~êÇF=ÖÉäìáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=ïçêÇÉå=ÖÉëíÉäÇ=~~å=ÇÉ=ÖÉäìáÇëÄÉä~ëíáåÖ=î~å=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=å~~ê=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=íçÉK=

=

iìÅÜíâï~äáíÉáí=

eÉí=_Éëäìáí=äìÅÜíâï~äáíÉáí=OMMR=EpíÄK=OMMRI=PNSF=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÄÉëíììêëçêÖ~åÉå=Äáà=ÇÉ=ìáíçÉÑÉåáåÖ=î~å=

ÄÉîçÉÖÇÜÉÇÉå=ÇáÉ=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÇÉ=äìÅÜíâï~äáíÉáí=âìååÉå=ÜÉÄÄÉåI=ÇÉ=ÖÉëíÉäÇÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=áå=

~ÅÜí=ÇáÉåÉå=íÉ=åÉãÉåK=eÉí=Ö~~í=ÜáÉêÄáà=çåÇÉê=~åÇÉêÉ=çîÉê=ÇÉ=ÄÉîçÉÖÇÜÉáÇ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=tÉí=çé=ÇÉ=

oìáãíÉäáàâÉ=lêÇÉåáåÖ=Éå=ÇÉ=tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉêK=aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=ÇáÉåí=íÉ=ÄÉççêÇÉäÉå=çÑ=ãÉÇÉïÉêâáåÖ=~~å=

ÜÉí=êìáãíÉäáàâ=éä~å=å~ÇÉäáÖÉ=ÖÉîçäÖÉå=â~å=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=äìÅÜíâï~äáíÉáíK=fë=Çáí=ÜÉí=ÖÉî~ä=Ç~å=ÇáÉåí=

å~ÖÉÖ~~å=íÉ=ïçêÇÉå=çÑ=ÇÉ=åçêãëíÉääáåÖ=áå=~ÅÜí=ÖÉåçãÉå=ïçêÇí=Éå=Äáà=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖ=î~å=ÇÉ=åçêãÉå=

òçÇ~åáÖ=ã~~íêÉÖÉäÉå=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉå=Ç~í=ÇÉ=çîÉêëÅÜêáàÇáåÖÉå=ïçêÇÉå=ïÉÖÖÉåçãÉå=çÑ=áå=Éäâ=ÖÉî~ä=

ÄÉéÉêâíK=_ÉîçÉÖÇÜÉÇÉå=ãÉí=ÉÉå=ïÉííÉäáàâ=ÄÉéÉêâí=~ÑïÉÖáåÖëâ~ÇÉê=âçãÉå=åáÉí=áå=~~åãÉêâáåÖ=îççê=

ÜÉí=áå=~ÅÜí=åÉãÉå=î~å=ÇÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉå=E~êíK=RKOI=íïÉÉÇÉ=äáÇ=tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉêFK=

=

eÉí=éä~å=ÄÉíêÉÑí=ÉÉå=åáÉìï=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=aÉòÉ=åáÉìïÉ=çåíïáââÉäáåÖ=îÉêççêò~~âí=

ãçÖÉäáàâ=ÉÉå=îÉêëäÉÅÜíÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=äìÅÜíâï~äáíÉáí=íÉê=éäÉââÉI=Çççê=íçÉåÉãÉåÇÉ=îÉêâÉÉêëÄÉïÉÖáåÖÉåK=

dÉòáÉå=ÇÉ=äáÖÖáåÖ=î~å=ÜÉí=éÉêÅÉÉä=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=êÉäÉî~åíÉ=ïÉÖÉå=ÇáÉ=î~å=áåîäçÉÇ=òáàå=çé=ÇÉ=

äìÅÜíâï~äáíÉáí=Éå=ÇÉ=ãçÖÉäáàâ=å~ÇÉäáÖÉ=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÇÉ=äìÅÜíâï~äáíÉáíI=áë=åáÉí=çé=îççêÜ~åÇ=íÉ=òÉÖÖÉå=

Ç~í=ãÉí=Çáí=éä~å=îçäÇ~~å=ò~ä=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=åçêãëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=_Éëäìáí=äìÅÜíâï~äáíÉáíK=lé=ÖêçåÇ=



RTLRV=
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=

 

ÜáÉêî~å=áë=ÜÉí=åççÇò~âÉäáàâ=Ç~í=ÇÉ=áåáíá~íáÉÑåÉãÉê=ÉÉå=äìÅÜíâï~äáíÉáíëçåÇÉêòçÉâ=ä~~í=ìáíîçÉêÉå=îççê=Çáí=

éä~åK=

=

_çÇÉã=

lé=Ä~ëáë=î~å=ÜÉí=ÜáëíçêáëÅÜ=ÄçÇÉãÄÉëí~åÇ=Ääáàâí=Ç~í=çé=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=ÉÉå=~~åí~ä=îççêã~äáÖÉ=

ï~íÉêÖ~åÖÉå=òáàå=ÖÉëáíìÉÉêÇ=ïÉäâÉ=òáàå=ÖÉÇÉãéíK=eÉí=áë=åáÉí=ÄÉâÉåÇ=ãÉí=ïÉäâ=ã~íÉêá~~ä=ÇÉòÉ=

ï~íÉêÖ~åÖÉå=EëäçíÉåF=òáàå=ÖÉÇÉãéíK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÇÉ=äçÅ~íáÉë=îÉêÇ~ÅÜí=òáàå=îççê=

ÄçÇÉãîÉêçåíêÉáåáÖáåÖK=

=

qÉê=éä~~íëÉ=î~å=ÇÉ=ÖÉéä~åÇÉ=åáÉìïÄçìï=áë=å~~ê=îÉêï~ÅÜíáåÖ=ëéê~âÉ=î~å=ÇÉ=å~ÖÉåçÉÖ=îççêíÇìêÉåÇÉ=

~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ãÉåëÉåK=lé=Ä~ëáë=î~å=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=áë=îççê=ÇÉ=Äçìï~~åîê~~Ö=ÉÉå=

çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄçÇÉã=EÅçåÑçêã=kbkJRTQMF=åççÇò~âÉäáàâK=

=

bñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=

bñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=îçêãí=îççê=Çáí=éä~å=ÉÉå=~~åÇ~ÅÜíëéìåíK=qÉå=åççêÇÉå=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=äççéí=ÉÉå=

ÜçÖÉÇêìâ=Ö~ëíê~åëéçêíäÉáÇáåÖK=aÉòÉ=äÉáÇáåÖ=ïçêÇí=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=

îÉêäÉÖÇK=oçåÇ=ÇÉòÉ=äÉáÇáåÖÉå=ÖÉäÇÉå=ÄÉé~~äÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëÅçåíçìêÉåI=ïÉäâÉ=çé=Ä~ëáë=î~å=d~ëìåáÉJ

ÖÉÖÉîÉåë=Çççê=ÜÉí=ofsj=ÄÉêÉâÉåÇ=òìääÉå=ïçêÇÉå=îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=píÉÉåÄêìÖÖÉK==

=

sÉêÇÉê=áë=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÜÉí=_Éëäìáí=ÉñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=áåêáÅÜíáåÖÉå=E_bsfFI=ÜÉí=_çêÖÉäÉ=òïÉãÄ~Ç=

ãçÖÉäáàâ=êÉäÉî~åíK=sççê=ÇÉòÉ=áåêáÅÜíáåÖ=äççéí=çé=Çáí=ãçãÉåí=ÉÉå=å~ÇÉêÉ=Éáë=éêçÅÉÇìêÉI=ïÉäâÉ=

ÖÉîçäÖÉå=â~å=ÜÉÄÄÉå=îççê=ÇÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëÅçåíçìê=êçåÇ=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=

=

_áà=ÇÉ=îÉêÇÉêÉ=éä~åçåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÇáÉåí=ÉñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=å~ÇÉê=

ÄÉëÅÜçìïÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=_áååÉå=~ÑòáÉåÄ~êÉ=íáàÇ=òìääÉå=ÇÉ=êáëáÅçÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ö~ëäÉáÇáåÖ=Éå=ÜÉí=

òïÉãÄ~Ç=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=âçãÉåK=

=

eççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=

aÉ=äçÅ~íáÉ=äáÖí=å~Äáà=íïÉÉ=ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=mä~íîçÉí=Ó=oáàëëÉå=Ó=dççê=Éå=ÇÉ=äáàå=mä~íîçÉí=J=

_ÉêÖïÉáÇÉ=EÅáêÅ~=SM=ã=íçí=ê~åÇ=éä~åÖÉÄáÉÇFK=lé=P=çâíçÄÉê=OMMR=ÜÉÉÑí=solj=ëÅÜêáÑíÉäáàâ=ÇÉ=ÖÉãÉÉåíÉå=

ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ=çîÉê=ÜÉí=íÉ=îçÉêÉå=ÄÉäÉáÇ=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÖÉòçåÇÜÉáÇëêáëáÅçÛë=~ÑâçãëíáÖ=î~å=

ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉåK=eÉí=~ÇîáÉë=äìáÇí=çã=Äáà=ÇÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=î~å=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉåI=Ç~å=ïÉä=Äáà=

ïáàòáÖáåÖÉå=áå=ÄÉëí~~åÇÉ=éä~ååÉåI=òç=îÉÉä=~äë=êÉÇÉäáàâÉêïáàë=ãçÖÉäáàâ=áë=íÉ=îÉêãáàÇÉå=Ç~í=Éê=åáÉìïÉ=

ëáíì~íáÉë=çåíëí~~å=ï~~êÄáà=âáåÇÉêÉå=Eç=íçí=NR=à~~êF=ä~åÖÇìêáÖ=îÉêÄäáàîÉå=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=êçåÇ=

ÄçîÉåÖêçåÇëÉ=ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=ï~~êÄáà=ÜÉí=à~~êÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ã~ÖåÉÉíîÉäÇ=ÜçÖÉê=áë=Ç~å=MIQ=

ãáÅêçíÉëä~=E”qFK=bê=ïçêÇí=Äáà=ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=éä~åîçêãáåÖ=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=Çáí=soljJ~ÇîáÉëK=

sçäÖÉåë=Çáí=~ÇîáÉë=ãçÉí=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=Éå=Ç~å=îççê~ä=ÇÉ=ëÅÜççääçâ~äÉå=Éå=ÇÉ=

âáåÇÉêçéî~åÖîççêòáÉåáåÖ=ÄÉëÅÜçìïÇ=ïçêÇÉå=~äë=âïÉíëÄ~êÉ=ÄÉÄçìïáåÖ=

=

sççê=ÜÉí=ïçåáåÖÄçìïéä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=áë=Çççê=ÄìêÉ~ì=mÉíÉêëÄìêÖ=`çåëìäí~åíë=_KsK=çåÇÉêòçÉâ=

îÉêêáÅÜí=å~~ê=ÇÉ=ã~ÖåÉÉíîÉäÇÉå=êçåÇ=ÇÉ=äáàåÉå=Éå=ÇÉ=Ç~~êìáí=îççêíîäçÉáÉåÇÉ=ÄÉÄçìïáåÖëîêáàÉ=

òçåÉÄêÉÉÇíÉåK=lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ÅçåÑáÖìê~íáÉ=î~å=ÇÉ=äáàåÉå=ÇáÉåí=ÉÉå=òçåÉÄêÉÉÇíÉ=î~å=ÅáêÅ~=

TMã=ìáí=ÇÉ=Ü~êíäáàå=î~å=ÜÉí=íê~Å¨=íÉ=ïçêÇÉå=îêáàÖÉä~íÉå=î~å=âïÉíëÄ~êÉ=ÄÉÄçìïáåÖK=aÉòÉ=òçåÉ=äáÖí=Çìë=

ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=çîÉê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççê=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=sççê=ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=

ïçêÇí=çé=Çáí=ãçãÉåí=ÖÉêÉâÉåÇ=çÑ=ÇÉ=òçåÉ=ÖÉêÉÇìÅÉÉêÇ=â~å=ïçêÇÉåI=Çççê=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=
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ÅçåÑáÖìê~íáÉ=î~å=ÇÉ=äáàåÉåK=bê=òáàå=ÉÉå=~~åí~ä=çéíáÉë=ï~~êãÉÉ=ÇÉ=òçåÉ=ãÉí=ÅáêÅ~=PPB=íçí=PSB=

ÖÉêÉÇìÅÉÉêÇ=â~å=ïçêÇÉåK=få=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉ=ãçÉíÉå=åçÖ=~Ñëéê~âÉå=ãÉí=ÇÉ=

åÉíÄÉÜÉÉêÇÉê=EbëëÉåí=kççêÇF=ÖÉã~~âí=ïçêÇÉå=çîÉê=ÇÉ=íçÉ=íÉ=é~ëëÉå=êÉÇìÅÉêÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉåK==

=

eÉí=áë=ò~~â=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=ãKÄKíK=ÇÉ=êÉÇìÅÉêÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=~~å=ÇÉ=ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉå=íÉ=

îçäÖÉå=îççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìãK=aÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=òìääÉå=ÄÉé~äÉåÇ=òáàå=

çÑ=Éê=ÄÉéÉêâáåÖÉå=ÖÉäÇÉå=Çççê=ÇÉ=ÜççÖëé~ååáåÖëäáàåÉåI=Äáà=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=

=

bÅçäçÖáÉ=

s~å=íçÉé~ëëáåÖ=çé=Çáí=éä~å=áë=ÇÉ=ëáåÇë=N=~éêáä=OMMO=î~å=âê~ÅÜí=òáàåÇÉ=cäçê~J=Éå=c~ìå~ïÉíK=aÉòÉ=ïÉí=

îççêòáÉí=áå=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=éä~åíÉå=Éå=ÇáÉêÉå=áå=ÖÉÜÉÉä=kÉÇÉêä~åÇK=låÄÉâÉåÇ=áë=ãçãÉåíÉÉä=

ïÉäâÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÇáÉêJ=Éå=éä~åíÉåëççêíÉå=ãçãÉåíÉÉä=îççêâçãÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=dÉòáÉå=ÜÉí=

ÜìáÇáÖÉ=ÖêçÉåÉ=â~ê~âíÉê=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=âìååÉå=ÇÉ=å~íììêï~~êÇÉå=~~åòáÉåäáàâ=òáàåK==

=

oìáãíÉäáàâÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇáÉåÉå=íÉ=~ääÉå=íáàÇÉ=ÖÉíçÉíëí=íÉ=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=

Ñ~ìå~ïÉíK=sççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=êìáãíÉäáàâÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=òç~äë=ÜÉí=ÖÉéä~åÇÉ=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=

ÇáÉåí=Ç~å=ççâ=ÉÉå=áåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÇáÉêJ=Éå=éä~åíÉåëççêíÉå=éä~~íë=íÉ=îáåÇÉåI=çã=

ÇìáÇÉäáàâÜÉáÇ=íÉ=îÉêâêáàÖÉå=áå=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK=eÉí=ÄÉëíÉ=íáàÇëíáé=ÜáÉêîççê=áë=

ÜÉí=îççêà~~ê=Eã~~êí=ÓãÉáFK=^~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÇÉ=ìáíâçãëíÉå=î~å=Çáí=çåÇÉêòçÉâ=ãçÉí=ïçêÇÉå=ÄÉé~~äÇ=çÑ=

ÜÉí=ãçÖÉäáàâ=ÉåLçÑ=åççÇò~âÉäáàâ=áë=ÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö=çé=ÖêçåÇ=î~å=~êíáâÉä=TR=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=

c~ìå~ïÉí=áå=íÉ=ÇáÉåÉå=Äáà=ÇÉ=aáÉåëí=oÉÖÉäáåÖÉå=EîççêÜÉÉå=i^pboF=î~å=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=iksK=

=

léÖÉãÉêâí=ïçêÇí=Ç~í=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=áåîÉåí~êáë~íáÉ=áå=ÜÉí=îççêà~~ê=î~å=OMMS=ïçêÇí=ìáíÖÉîçÉêÇ=îççê=

ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉK=jÉí=ÉÉå=ÄÉéÉêâíÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=â~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=îççê=ÜÉí=

ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=çåÇÉêòçÅÜí=ïçêÇÉåK=ráí=âçëíÉåçîÉêïÉÖáåÖ=áë=ÜÉí=ê~~Çò~~ã=ÉÉå=

ÖÉÅçãÄáåÉÉêÇÉ=çéÇê~ÅÜí=ìáí=íÉ=òÉííÉåK=

=

`çåÅäìëáÉL~~åÇ~ÅÜíéìåíÉå=

s~åìáí=ãáäáÉìççÖéìåí=ÄÉëí~~å=Éê=ÖÉÉå=çåçîÉêâçãÉäáàâÉ=ÄÉòï~êÉå=íÉÖÉå=îççêÖÉåçãÉå=éä~ååÉå=îççê=

ÜÉí=çéêáÅÜíÉå=î~å=ÉÉå=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=~~å=ÜÉí=tÉòÉåä~åÇ=áå=ÇÉ=w~åÇïÉíáåÖëòçåÉ=

hÉáòÉêëä~åÇÉå=EäçÅ~íáÉ=hiNOFK=^~åÇ~ÅÜíéìåíÉå=òáàåW=

� tÉí=ãáäáÉìÄÉÜÉÉêW=Éê=ÇáÉåí=¨¨å=çÑ=ãÉÉêÇÉêÉ=ãÉäÇáåÖÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÜÉí=tã=~êíK=UKQM=_Éëäìáí=

ïççåJ=Éå=îÉêÄäáàÑëÖÉÄçìïÉå=ãáäáÉìÄÉÜÉÉê=áåÖÉÇáÉåÇ=íÉ=ïçêÇÉåX=

� bê=ò~ä=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ÖêÉåëï~~êÇÉåéêçÅÉÇìêÉ=ÖÉîçäÖÇ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉåK=eáÉêîççê=ò~ä=ÉÉå=~âçÉëíáëÅÜ=

çåÇÉêòçÉâ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇX=

� bê=ò~ä=ÉÉå=äìÅÜíâï~äáíÉáíëçåÇÉêòçÉâ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇX=

� bê=ò~ä=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=ÄçÇÉã=EÅçåÑçêã=kbkJRTQMF=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=

ìáíÖÉîçÉêÇX=

� _áà=ÇÉ=éä~åçåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÇáÉåí=ÉñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇ=å~ÇÉê=

ÄÉëÅÜçìïÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=_áååÉå=~ÑòáÉåÄ~êÉ=íáàÇ=òìääÉå=ÇÉ=êáëáÅçÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=Ö~ëäÉáÇáåÖ=Éå=ÜÉí=

òïÉãÄ~Ç=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=âçãÉåX=

� eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖí=ÖÉÇÉÉäíÉäáàâ=ÄáååÉå=ÉÉå=òçåÉ=ãÉí=ÉÉå=ã~ÖåÉÉíîÉäÇ=ÜçÖÉê=Ç~å=MIQ=ãáÅêçíÉëä~=

E”qFK=_áà=ÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=áåÇÉäáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇáÉåí=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ãÉí=ÇÉòÉ=

òçåÉ=Éå=ÇÉ=ÉîíK=ìáí=íÉ=îçÉêÉå=êÉÇìÅÉêÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=áKâKîK=ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉK==
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� sççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=êìáãíÉäáàâÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=òç~äë=ÜÉí=ÖÉéä~åÇÉ=ïáàâîççêòáÉåáåÖÉåÅÉåíêìã=ÇáÉåí=

ÉÉå=áåîÉåí~êáë~íáÉ=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÇáÉêJ=Éå=éä~åíÉåëççêíÉå=éä~~íë=íÉ=îáåÇÉåK=jçÖÉäáàâ=â~å=Çáí=

ÖÉÅçãÄáåÉÉêÇ=ïçêÇÉå=ãÉí=ÉÉå=áåîÉåí~êáë~íáÉ=îççê=ÜÉí=éä~å=píÉÉåÄêìÖÖÉK=

=



 
Werkgroep Inhoud & Programmering 

Missie & visie Kindcentrum Keizerslanden  

(vastgesteld in de vergadering van  8 december 2009) 

 
Kindcentrum Keizerslanden: er gaat een wereld voor je open 

 
Kindcentrum Keizerslanden is gebouwd op de plaats waar twee wijken samenkomen.  
Het vormt daarmee een symbolische brug tussen de wijken Keizerslanden (stadsvernieuwingswijk) 
en Steenbrugge (nieuwbouwwijk). In het centrum werken instellingen op het gebied van onderwijs, 
educatie, opvang, zorg, cultuur en sport nauw samen om kinderen van 0 tot 12 jaar een 
betekenisvol dagarrangement aan te bieden. 
 
Wij zien het als onze missie om het leven van de kinderen te verrijken met een 

samenhangend en uitdagend aanbod aan ontwikkelingskansen. Wij bereiden kinderen 

voor op een actieve deelname aan de samenleving door ze te leren de aangeboden 

ontwikkelingskansen goed te benutten.   

 
Wij denken dat te realiseren door: 

 onze krachten te bundelen in een gezamenlijk dagprogramma voor kinderen van 0 tot 12 
jaar (in zowel school- als vakantieweken); 

 met ons dagprogramma aan te sluiten bij de wensen van ouders en kinderen; 
 met ons dagprogramma een appèl te doen op de totale ontwikkeling van de kinderen;  
 in onze samenwerking de ontwikkeling van de kinderen als uitgangspunt voor ons handelen 

te nemen en hen kansen aan te reiken;  
 samen te werken in teams met verschillende deskundigheid om zo de kinderen een 

passend en uitdagend ontwikkelingsaanbod te doen; 
 samen verantwoordelijk te zijn en zorg te dragen voor alle kinderen en zo een doorgaande 

en centrumbrede pedagogische en didactische lijn te ontwikkelen; 
 kinderen te leren om op basis van begrip en dialoog met anderen tot zinvolle keuzes te 

komen. Wij zien verschillen (pluriformiteit) als een mogelijkheid tot verrijking; 
 te investeren in een goede en open communicatie met de ouders. Wij zien dat als een 

essentiële voorwaarde voor het goed functioneren van ons kindcentrum en zullen ons 
daarom actief inspannen voor een goede band met de ouders. 

 
Kindcentrum Keizerslanden: er gaat een wereld voor je open 

 





11. Financiën

Investeringsbudget (exclusief btw en exclusief grondkosten) op basis van vastgestelde normvergoedingen voor onderwijs.

Investeringsbudget € 5.380.834,00

Eventueel aanvullende investeringsbudgetten (excl. btw) en financiers (bijv. inbreng samenwerkingspartner, subsidie, eigen bijdrage schoolbestuur). 

Geef type aanvullend budget en bedrag weer en of dit budget voor specifieke zaken (bijv. duurzaamheid, flexibiliteit) is aangewend.

Type aanvullend budget € 3.667.024,00
Bedrag
Aangewend voor

Type aanvullend budget
Bedrag
Aangewend voor

Type aanvullend budget
Bedrag
Aangewend voor

Totale stichtingskosten (excl.btw en excl. grondkosten) € 9.047.858,00

Exclusief BTW hebben wij betaald voor 2 gymzalen en het schoolgebouw:

Aankoopprijs (zie factuur) € 9.047.858
Normbedrag VNG voor dit schoolgebouw: € 4.860.480
Normbedrag VNG voor 2 gymzalen € 1.542.712
Extra investering (inclusief BTW) € 6.403.192

BTW eruit 19% € 5.380.834
Extra investering (exclusief BTW) € 3.667.024



Investeringsbudget (exclusief btw en exclusief grondkosten) op basis van vastgestelde normvergoedingen voor onderwijs.

Eventueel aanvullende investeringsbudgetten (excl. btw) en financiers (bijv. inbreng samenwerkingspartner, subsidie, eigen bijdrage schoolbestuur). 

Geef type aanvullend budget en bedrag weer en of dit budget voor specifieke zaken (bijv. duurzaamheid, flexibiliteit) is aangewend.

excl BTW

excl BTW
excl BTW
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