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EDITORIAL
Em reuniões do Conselho de Curadores de Janeiro e Abril de 2016 foi eleito novo Conselho de Administração (CA)
da Fundação Jorge Álvares, tendo havido como preocupação escolher membros que permitissem a diversiﬁcação do
seu saber e experiência, podendo assim complementar-se entre si e tendo sido distribuídos pelouros de responsabilidade pelo novo CA.
Concretizou-se também parte de um completamento e renovação do Conselho de Curadores e do Conselho Consultivo que irá manter-se como preocupação permanente, procurando reforçar-se a ligação aos Membros destes
Conselhos residentes em Macau e Hong Kong.
Assim, mantendo-se a continuidade com a orientação do
anterior seguida, dando apoio prioritário, forte e diversiﬁcado ao Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau (CCCM)
que tem permitido a sua sustentabilidade e com uma
prudente gestão das disponibilidades ﬁnanceiras em fase
muito difícil da volatilidade dos mercados, procurou-se
alargar a intervenção da FJA a novas áreas de que se considera dever ressaltar:
– O reforço da ligação ao Governo da RAEM e à Delegação
da RAEM em Portugal, tendo sido feita uma proposta
àquele Governo sobre áreas de eventual colaboração;
– Dinamização das relações de cooperação com entidades de Macau, de Portugal e da diáspora macaense;
– A divulgação da obra do Maestro Filipe de Sousa, quer
com um concerto que teve lugar em 18 de Março de 2016
no Teatro Nacional D. Maria II e cujas receitas reverteram para a Escola de Música do Conservatório Nacional, quer sendo a FJA responsável, com o Pianista Adriano
Jordão e a Câmara Municipal de Mafra, pela organização e patrocínio do I Festival de Música Maestro Filipe de
Sousa que teve lugar durante os ﬁns de semana de Julho em instalações do Convento de Mafra, com assinalável
sucesso; é também de ﬁcar registado que terminou o levantamento e digitalização das composições do Maestro,
bem como de partituras originais que fazem parte do seu espólio;

General Garcia Leandro - Presidente da Fundação Jorge Álvares
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– O diversiﬁcado apoio ao Fórum do Livro de Macau, organizado pela Associação dos Amigos do Livro de Macau em
oito recintos culturais de Lisboa em Outubro e que juntou em Lisboa um elevado número de escritores e jornalistas
de Macau, tendo o Ministro da Cultura estado presente na sessão que teve lugar na Fundação Casa de Macau (FCM);
– A continuação do processo para a construção em Lisboa de uma réplica da Biblioteca Chinesa do jardim de
S. Francisco, em Macau, local emblemático e representativo da cultura e da comunidade chinesa de Macau,
inaugurado em 1948, e sempre muito frequentado; os
contactos com a Câmara Municipal de Lisboa com vista
à escolha do local para a sua ediﬁcação tiveram avanços
signiﬁcativos em 2016; para além da deﬁnição do local,
também se está trabalhar no apoio ao ﬁnanciamento da
obra;
– A participação ativa e o apoio à Conferência “Macau,
uma ponte na relação entre a China e os países de língua portuguesa”, cujo processo vem sendo preparado
desde Setembro e que virá a ter lugar em instalações
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas
(ISCSP) em 21 de Fevereiro de 2017 cujo encerramento
será feito por Sua Excelência o Presidente da Repúbli-
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AS HOMENAGENS AO MAESTRO FILIPE DE SOUSA,
BENEMÉRITO DA FUNDAÇÃO, EM 2016,
NOS 10 ANOS DA SUA MORTE
Pianista, Compositor, Maestro, Investigador – um Homem da Cultura. Membro do Conselho Consultivo e Benemérito
da Fundação Jorge Álvares.
Acreditou no projecto. Doou à Fundação, ainda em vida, em 2005, a casa e a propriedade de S. Miguel de Alcainça,
Mafra, a sua valiosa e diversiﬁcada biblioteca, as suas importantes colecções de obras de arte, de discos e de manuscritos musicais, o seu espólio musical próprio.
Um vulto da Cultura, uma ﬁgura cívica, e, também, um amigo de Macau, onde a música muitas vezes o levou.

CONCERTO DE HOMENAGEM - 2016
DOIS POETAS, DOIS COMPOSITORES – NOS DEZ ANOS DA
MORTE DE FILIPE DE SOUSA
Teve lugar no dia 18 de Março, pelas 21h00, na Sala Garrett do Teatro Nacional
D. Maria II em Lisboa, o concerto “Dois Poetas, dois compositores – nos 10 anos da
morte de Filipe de Sousa”.
Tratou-se de um concerto com poesias e textos de Fernando Pessoa e Camilo Pessanha e obras de Filipe de Sousa e Lopes-Graça, com a participação da soprano
Ana Paula Russo, do pianista Nuno Vieira de Almeida e do actor João Reis.
Visando homenagear o seu Benemérito Maestro Filipe de Sousa nos dez anos da
sua morte, por iniciativa da Fundação Jorge Álvares, a receita do concerto reverteu
integralmente para a Escola de Música do Conservatório Nacional, em cujo ciclo
Os Dias do Conservatório foi inserido.
O programa incluiu:
De Filipe de Sousa / Camilo Pessanha (sonetos): Floriram por engano as rosas bravas / Passou o Outono já, já torna
o frio; De Filipe de Sousa / Fernando Pessoa (poemas): Ao longe, ao luar / Põe-me as mãos nos ombros; De Filipe
de Sousa / Ricardo Reis (odes): As rosas amo dos jardins de Adónis / Coroai-me de rosas; De Lopes Graça / Camilo
Pessanha (poemas - Clepsidra): Corolas que ﬂoristes / Enﬁm, levantou ferro / Passou o Outono já / Na cadeia os bandidos presos / Ao meu coração um peso de ferro / Voz débil que passas / Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis
de linho / Ao longe os barcos de ﬂores; De Lopes Graça / Fernando Pessoa (canções): Canção longínqua / Horizonte.

FESTIVAL DE MÚSICA DE MAFRA
“FILIPE DE SOUSA”
Com o apoio e patrocínio da Fundação Jorge Álvares, teve
lugar entre os dias 2 e 31 de Julho de 2016 a primeira edição
do Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”.
Os cinco concertos do Festival de Música de Mafra “Filipe de
Sousa” decorreram em três salas do concelho – em Mafra,
no Palácio Nacional de Mafra (Claustro Sul) e no Auditório
Beatriz Costa, e na Ericeira, no Auditório Jaime Lobo e Silva
– sempre às 21h30, com entrada gratuita sujeita à lotação da
sala.
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Sob a direcção artística do pianista Adriano Jordão, para além
de duas obras de Filipe de Sousa – Lusitânia, suite de danças para orquestra e Sinfonietta para orquestra – respectivamente nos concertos de abertura e de encerramento, o Festival incluiu obras de Beethoven, Prokoﬁeff, Smetana, Debussy,
Schubert, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Scriabin, Chopin,
Dvorak, Janacek, Brahms, e Mozart. O elenco artístico foi
composto pelos pianistas Adriano Jordão, Jeffrey Swann,
Patrick Rodrigues, Jan Michiels e Teresa da Palma Pereira,
e pela Orquestra do Norte, sob a direcção do Maestro José
Ferreira Lobo.
(cont. pág. 4)

A COLABORAÇÃO ENTRE A FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES
E O CENTRO CIENTÍFICO E CULTURAL DE MACAU
APOIO A SEMINÁRIOS E CONGRESSOS
Conferência sobre Música e Instrumentos Musicais Chineses
Numa iniciativa inédita em Portugal, decorreu no Centro Científico e Cultural de
Macau, nos dias 23 e 24 de Maio de 2016, a conferência internacional “Música e
Instrumentos Musicais Chineses”, 1.ª conferência de Lisboa.
A iniciativa teve como principal objetivo divulgar e sensibilizar o meio académico, nomeadamente etnomusicólogos e musicólogos e, ainda, estudantes de música dos diversos
níveis académicos considerando, sobretudo, a inexistência do ensino desta matéria nas
universidades, conservatórios e academias de música, em Portugal. A sua realização
em 2016 e, eventualmente, em 2017, pode ser considerada como uma base preparatória
para a realização da 22.ª Conferência: “CHIME European Association for Chinese Music
Research” que, em princípio, decorrerá em Lisboa, em 2018. A realização destas conferências, em Portugal, é fundamental para que, num futuro próximo, seja implementado o ensino da música/instrumentos musicais chineses, no âmbito da etnomusicologia
e da musicologia histórica, nas universidades e escolas de música portuguesas.
A conferência foi organizada pelo Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau, em parceria
com o Instituto de Etnomusicologia Música e Dança (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova
de Lisboa), o Instituto Confúcio (Universidade de Lisboa) e o Museu Nacional da Música, com o patrocínio da Fundação Jorge Álvares.

Oradores nacionais e estrangeiros participantes: Salwa El-Shawan Castelo-Branco (INET-md, FCSH/UNL), Enio de
Souza (Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau, INET-md, FCSH/UNL), Claire Chantrenne (Musée des Instruments de
Musique (MIM - Bruxelles), François Picard (Université Paris-Sorbonne, Institut de Recherche en Musicologie), Shi
Yinyun (Durham University, UK), Min Yen Ong (SOAS, University of London), Helen Rees (University of California, LA),
Leonor Dias Azêdo (INET-md, FCSH/UNL) e Frank Kouwenhoven (CHIME European Foundation for Chinese Music
Research, Leiden).

Colóquio Internacional - “China/Macau: Cartograﬁa, Circulação, Descrição”
O já tradicional colóquio internacional de Outubro do Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau, patrocinado pela Fundação Jorge Álvares, foi em 2016 subordinado ao tema China/Macau: Cartograﬁa, Circulação, Descrição.
Com uma Comissão Cientíﬁca constituída pelos sinólogos Juan Gil, da Real Academia Espanhola, Luís Filipe Barreto,
do Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau, Roderich Ptak, da Ludwig-Maximilians Universitat Munchen, e Wu Zhiliang,
da Fundação Macau da RAEM, a conferência contou com os seguintes painéis/oradores:
A mais importante mente cientíﬁca por trás do Atlas de Kangxi: Pierre Jartoux, por Ugo Balini, O mapa de Luís Jorge
de Barbuda revisitado, por Rui Manuel Loureiro, De Macau a Pequim: o Cartografar da rota que de Macau liga as rotas Marítimas da Seda ao Interior, por Xunling Yang, A Terra da Flor de Lótus: Um Paraíso para gentes em diáspora,
por Christina Miu Bing Chen, Um Mar de Escolhos: obstáculos à navegação no Mar do Sul da China nas cartograﬁas
portuguesa, espanhola e holandesa (séculos XVI e XVII), por Miguel Rodrigues Lourenço, As primeiras representações cartográﬁcas de Macau: modelos Goeses, réplicas Europeias e Híbridos Chineses (séculos XVII-XVIII), por Francisco Roque de Oliveira, No para além de Macau: O conhecimento cartográﬁco do Interior da China no Atlas (1655)
de Martino Martini, por Riccardo Scartezzini, Michele Castelnovi, Gou guo, a “Terra dos Cães”, no Mapa-Mundi de
Matteo Ricci, por Roderich Ptak, Um antigo mapa da China, as suas províncias e alguns países estrangeiros: a Ilha
de Coral, a Terra das Mulheres e outros lugares exóticos, por Chiara Bocci, Falcoaria Europeia na China do século
XVII: algumas questões de zoologia a propósito do Léxico de Jincheng Ying Shuo, por Paolo De Troia, Textos Histórico(cont. pág. 5)
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ca; a ﬁnalidade desta Conferência é apresentar uma visão realista e concreta sobre as consequências das relações
entre a RPC e os Países da Lusofonia depois do V Fórum Ministerial de Macau (Outubro de 2016) com um conjunto
alargado de especialistas nas várias áreas;
– Um maior envolvimento da FJA nas atividades do Centro Português Fundações (CPF); assim, o CA decidiu a participação do seu Presidente no 11º Encontro de Fundações da CPLP que teve lugar em Maputo em Novembro, sendo
de salientar a qualidade da sua organização, o número de participantes presentes, bem como o grande envolvimento de responsáveis moçambicanos, como a Dr.ª Graça Machel, o antigo Presidente Joaquim Chissano e o Escritor
Mia Couto, e o excelente ambiente que se viveu. Esta presença possibilitou uma maior divulgação da FJA e já depois
do regresso a Fundação declarou ir oferecer ao Centro Cultural Português de Maputo um conjunto de 140 livros;
– Uma maior cobertura informativa sobre a situação na RAEM e na RPC através da presença e contactos permanentes por um dos seus Administradores, também Presidente do Instituto Internacional da Macau;
– Concretização progressiva do reforço da ligação à Comunidade Chinesa de Portugal e às Empresas Chinesas já
aqui instaladas; em consequência deste esforço, e em consonância com situações similares anteriores, o Presidente da FJA foi eleito pela Liga dos Chineses de Portugal como Personalidade do Ano, galardão que foi recebido
no jantar de 27 de Janeiro no Casino da Póvoa de Varzim, comemorativo da entrada no Ano do Galo;
– Revisão do sistema de apoio com o Prémio FJA a estudantes de Macau, de modo a abarcar a Escola Portuguesa de
Macau e o Instituto Politécnico de Macau que, pelo trabalho desenvolvido, merecem esta seleção;
– Apoio diversiﬁcado a estudantes de Macau em visita a Portugal.
Lisboa, Fevereiro de 2017
O Presidente,

José Eduardo Garcia Leandro

O FESTIVAL DE MÚSICA DE MAFRA “FILIPE DE SOUSA”,
visto pelo Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Eng.º Helder Sousa Silva
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1. O Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” insere-se nalguma estratégia de
desenvolvimento cultural e turístico do concelho de Mafra? Trouxe algum valor
acrescentado à atividade cultural de Mafra?
A música constitui um elemento distintivo da identidade cultural do Concelho de
Mafra: porque este território é detentor, designadamente, do único conjunto de seis
órgãos de tubos concebidos para utilização simultânea, dos dois maiores carrilhões
do mundo e de bandas ﬁlarmónicas centenárias.
Assim, sob o mote “Mafra é Música”, tem vindo a Câmara Municipal a implementar uma
estratégia de promoção que abrange não só a preservação e a valorização deste património original, mas também a dinamização da oferta diversiﬁcada, contribuindo tanto para a educação artística, como para a atratividade turístico-cultural.
O Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” constitui-se como uma iniciativa de referência na programação musical do Concelho de Mafra, quer pelo seu fator diferenciador, que é a focalização nesse instrumento universal que é
o piano, quer ainda pela qualidade das composições e dos intérpretes, proporcionando concertos singulares.
2. Em que medida o nome do Maestro e compositor Filipe de Sousa, por um lado, e da Fundação Jorge Álvares,
herdeira do seu espólio e património, por outro, se inserem no panorama cultural do concelho?
Ilustre ﬁgura da cultura portuguesa, Filipe de Sousa foi, também, um mafrense de adoção que muito prestigiou
este Concelho, pelo que o festival – dando a conhecer a sua obra enquanto compositor e, consequentemente, o seu
inequívoco mérito artístico – representa uma justa e devida homenagem que, em boa hora, a Câmara Municipal e a
Fundação Jorge Álvares entenderam dinamizar e partilhar com residentes, visitantes e turistas.
O Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa” é, nesta medida, um exemplo maior da colaboração institucional que
tem vindo a ser consolidada, ao longo dos anos, entre a Câmara Municipal e a Fundação Jorge Álvares. Tendo a sua
sede neste território, esta instituição tem contribuído para valorizar, na diversidade da oferta, o panorama cultural
local, dando-lhe ainda uma oportuna visibilidade fora das suas fronteiras geográﬁcas.
3. Vê com sucesso a primeira edição do Festival? O modelo utilizado em 2016 é o mais adequado para o concelho?
Perspetivas de continuidade para o futuro?
Em 2016, este festival marcou, pela positiva e pela qualidade, a dinâmica cultural do Concelho de Mafra em plena
época estival, merecendo o reconhecimento alargado: por um lado, devido à genialidade das composições e ao virtuosismo dos instrumentistas, provenientes de vários países, que foram exibidos em cenários diversiﬁcados, com
destaque para o Palácio-Convento de Mafra; por outro lado, devido à componente pedagógica, na medida em que
a iniciativa integrou, adicionalmente, a organização de masterclasses pelos pianistas participantes e destinadas ao
alunos do Conservatório de Música de Mafra.
Em 2017, o festival manterá, na sua essência, o mesmo modelo, contemplando as vertentes da divulgação e da
pedagogia. As novidades passam pela participação de novos instrumentistas e por uma antecipação do calendário,
decorrendo de 3 de junho a 1 de julho.

OS CONTEÚDOS DE 2016 DA
BIBLIOTECA DIGITAL FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES

CONTOS E LENDAS DA CHINA, DE MACAU, DE PORTUGAL,
E SUN YAT-SEN E AS RUÍNAS DE S. PAULO
A Biblioteca Digital Fundação Jorge Álvares conta a partir de 2016 com oito novos livros
digitais subordinados à temática “Contos e Lendas”.
Contos e lendas da China: Cobra Branca e Pranto na Grande Muralha;
Contos e lendas de Macau: Amor entrelaçado e O poço dos ananases;
Contos e lendas de Portugal: Os amores de D. Pedro e D. Inês e A princesa portuguesa
que levou o chá para Inglaterra;
Personalidades históricas: Sun Yat-Sen;
Organizações de Macau: As Ruínas de S. Paulo, um dos símbolos de Macau.
O acesso à Biblioteca Digital FJA pode ser efectuado através do site
da Fundação – www.jorgealvares.com –, directamente em
www.fundacaojorgealvares-bibliotecadigital.com, ou também através do facebook em
https://www.facebook.com/BibliotecaDigitalFJA.
Uma colaboração entre

FÓRUM DO LIVRO DE MACAU EM LISBOA
Organizado pela Associação dos Amigos do Livro de Macau, apoiado, entre outros, pela
Fundação Jorge Álvares, esta importante iniciativa, que decorreu em Lisboa de 24 de
Outubro a 3 de Novembro de 2016, e chamou a atenção para a literatura de Macau,
incluiu onze conferências proferidas por académicos e especialistas de elevada qualidade, uma grande Feira do Livro de Macau, que decorreu na Livraria do Turismo de
Macau, uma sessão sobre os poetas de Macau, na qual foi evocado Camilo Pessanha,
debates sobre o livro e o lançamento de quatro novas edições.
A Fundação Jorge Álvares congratula-se pelo interesse e relevância cultural desta iniciativa e pelo sucesso de que a mesma se revestiu em Lisboa, tendo contado com a
presença de inúmeras personalidades, como os antigos Governadores de Macau e o
Ministro da Cultura, que participou na sessão sobre poetas de Macau que decorreu na
Fundação Casa de Macau.
Registe-se que as iniciativas do Fórum foram diária e atentamente seguidas pelos órgãos
de comunicação social de língua portuguesa da Região Administrativa Especial de Macau.
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Geográﬁcos do ﬁnal da Dinastia Ming e o seu conhecimentos e descrição da Europa,
por Elke Papelitzky, Macau-Manila, por Juan Gil, O Comércio de Mercúrio entre China,
Macau, Manila e México nos séculos XVI e XVII, por Fabio Yu-chung Lee, “Mapa Global
de Macau”: A sua importância e impacto na sociedade, por Longji Dai, Descrever o
espaço: perspetivas portuguesas e chinesa nos relatos acerca da primeira Embaixada
à China (1517-1524) de Tomé Pires, por Pascale Girard, Antoine Thomas em Macau
(1682-85) e o seu papel na comunicação entre a Europa e a Chin, por Noël Golvers, As
cidades chinesas e o saber geográﬁco transnacional, por Marília dos Santos Lopes,
Cartograﬁa chinesa do período Ming tardio: Dimensões Económicas e Geopolíticas,
por François Gipouloux, Defesa costeira e cartograﬁa nos inícios da dinastia Qing:
Um estudo de caso acerca de Chen Lunjiong e a sua Yanhai Quantu (Atlas completo
do Litoral da China) c.1726, por James K. Chin, Viagem dos Embaixadores Chineses
às ilhas de Ryukyu e a evolução da cartograﬁa náutica chinesa, por Tam Kwong Lim,
e As principais fontes de informação acerca da China e “Tartária” em Nicolas Witsen,
por Willy Vande Walle.

ENTREVISTA
Pela sua actualidade, embora efectuada já em 2017, a Fundação Jorge Álvares publica na íntegra neste
número da sua newsletter Comunicações a entrevista do seu Presidente, General Garcia Leandro,
publicada na edição de Fevereiro da revista Portugal Global da AICEP – Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal por ocasião da Conferência “Macau: uma ponte na relação económica
entre a China e os países de língua portuguesa”, de que foi apoiante institucional, e que teve lugar em
Lisboa, no dia 21 de Fevereiro

MACAU PODE TER UM PAPEL PRIVILEGIADO
NA ENTRADA DE EMPRESAS NA CHINA
A Fundação Jorge Álvares foi fundada em 1999, em Lisboa, tendo por
missão o desenvolvimento de atividades de natureza cultural, educativa, cientíﬁca, artística e social, no âmbito do diálogo intercultural entre
Portugal e Macau. A Fundação promove ações de apoio às instituições
que em Portugal se dediquem ao estudo e divulgação de Macau e dinamiza a realização de iniciativas ligadas à diáspora macaense, fomentando
um melhor conhecimento de Macau.
O General Garcia Leandro, governador de Macau entre 1974 e 1979 e
atual presidente da Fundação Jorge Álvares, fala-nos, em entrevista,
do potencial de crescimento do relacionamento entre Portugal e China,
bem como do papel que Macau poderá desempenhar neste domínio,
designadamente na ligação aos outros países de língua portuguesa.

General Garcia Leandro
Presidente da Fundação Jorge Álvares
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O período da ‘troika’ coincidiu com a entrada de capital de origem chinesa em empresas de referência em Portugal.
Esse período muito exigente da nossa história recente é o que explica a abertura do capital de empresas portuguesas de
referência a investimento chinês?
Foi, como é sabido, um conjunto de circunstâncias em que se conjugaram a muito difícil situação económico-ﬁnanceira em
que Portugal se encontrava, a grave crise do nosso sistema bancário, as diﬁculdades da União Europeia, a globalização e
a grande vontade e capacidade de a China investir no estrangeiro e, no nosso caso, o conhecimento mútuo e a conﬁança
resultantes de muitos séculos de convívio.
Portugal pode representar, para as empresas chinesas, o acesso ao mercado europeu?
Não necessariamente; o capital chinês investe diretamente em grande parte dos países à escala global, embora possam
ocorrer casos em que a nossa pertença à União Europeia facilite essa ligação trilateral.
Portugal tem sabido aproveitar devidamente o interesse da China no nosso país? Que oportunidades existem para as
empresas portuguesas no país com o maior mercado interno do mundo?
Os resultados estão à vista; em poucos anos a China tornou-se num dos maiores investidores diretos em Portugal.
Portugal tem muitas oportunidades que estão a ser desenvolvidas progressivamente. A China aprovou mesmo um
documento para oﬁcializar os mecanismos de investimento e cooperação na Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas que
deve ser devidamente aproveitado. E existem áreas especíﬁcas como infraestruturas, alta tecnologia, energia, agricultura,
algumas indústrias, etc., onde as empresas portuguesas podem ter um lugar.
Em Portugal tem havido muito interesse no desenvolvimento desta temática, sendo de salientar o trabalho que tem vindo a
ser feito pela Câmara de Comércio Luso-Chinesa (CCILS) e pela AICEP.
Que papel pode desempenhar Macau neste relacionamento?
Macau pode ter um papel privilegiado para empresas que não entrem diretamente no mercado chinês; com todas as
iniciativas que o Fórum de Macau tem tomado, permitindo o encontro entre empresários da China e dos Países de Língua
Portuguesa (PLP) abriram-se possibilidades de relações bilaterais ou trilaterais entre empresas de vários países que
sozinhas não teriam possibilidades de sucesso.
E aqui conta muito a necessidade do bilinguismo onde a China está a apostar forte e em que Macau é já um exemplo.
E quanto a Macau como ponte do investimento chinês em mercados terceiros, designadamente nos mercados de língua
portuguesa?
Esta capacidade de Macau deve ser levada ao máximo limite. A própria China, como se viu na Conferência Ministerial de
Outubro passado, no âmbito do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, mais conhecido por Fórum de Macau, mostrou claramente o propósito de dar a Macau um papel reforçado
neste domínio ao propor 18 medidas concretas que poderão desenvolver a capacidade do Fórum, até como plataforma de
cooperação ﬁnanceira centrada em Macau.

Os investimentos que a China tem feito em Portugal têm sido feitos diretamente. Os instrumentos ﬁnanceiros do Fórum
de Macau estão mais vocacionados para outros mercados de expressão portuguesa que não Portugal?
Sim, porque entre Portugal e a China existe um conhecimento mais profundo e antigo, mas que ainda necessita de ser
muito melhorado na área económica e comercial.
Por outro lado, alguns PALOP e Timor-Leste têm sentido maior necessidade de tirar o máximo proveito dos recursos do
Fórum de Macau, pelas oportunidades de cooperação ali criadas e pelas ações de formação por ele oferecidas, através do
seu centro de formação e de instituições de ensino superior ali existentes.
Enquanto profundo conhecedor de Macau, que recomendações faria aos empresários portugueses que desejam investir
na China?
Não me considero um profundo conhecedor da China
atual, país de enorme dimensão, com muitos problemas e
a passar por grandes transformações da máquina política,
administrativa e do tecido económico; mesmo que haja
questões e áreas que possamos conhecer bem, o país é
tão grande que a mesma questão sócio-económica difere
frequentemente de região para região.
Mas creio que cada empresário na sua área de atividade
deve conhecer bem a geopolítica interior da China e
melhor ainda a região onde vai escolher investir; ter um
bom apoio de juristas especialistas na legislação chinesa
e escolher uma parceria local de conﬁança, com o apoio de
um estudo de viabilidade económica credível, sabendo se
vai produzir para o mercado interno ou para exportação;
e, se possível, dispor de uma tecnologia avançada que
possa encaixar bem com os seus parceiros e ter cuidado
com a qualidade da mão-de-obra que pode utilizar.
Deve também contratar pessoal bilingue, que fale chinês e português, uma área em que a China tem vindo a apostar, e
ainda ter muita paciência e persistência, qualidades essenciais para o sucesso de qualquer investidor estrangeiro na China.
A Fundação Jorge Álvares (FJA) é uma instituição sobretudo dedicada a temas de índole cultural. Considera que a cultura
é uma ponte para o estreitar das relações económicas e comerciais?
É uma verdade absoluta que demonstra a vantagem da existência da FJA; a ligação cultural, histórica, linguística e a
vivência comum signiﬁcam conhecimento mútuo, e este conhecimento é essencial para o desenvolvimento de todo o tipo
de atividades, facilitando as relações económicas, com conﬁança e de longo prazo.
No contexto da FJA existem mais de mil pessoas com ligações a Macau, Hong Kong e China (de várias etnias), cujo
conhecimento do ambiente e da sociedade pode permitir ajudar no reforço e aconselhamento das relações económicas.
Que novidades destacaria da 5ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau?
Foi uma reunião muito importante – a primeira Conferência Ministerial realizada no mandato do presidente Xi Kinping
– que contou com a presença do primeiro-ministro Li Keqiang, que apresentou um novo Programa de Ação, ampliando
consideravelmente as áreas de cooperação em variados domínios (das Infraestruturas e da Saúde ao Turismo e ao Mar) e
de outros quatro chefes de governo, incluindo o nosso primeiro-ministro António Costa.
As novidades que merecem destaque foram a aprovação de 18 medidas concretas visando o reforço da capacidade do
Fórum e do papel de Macau, onde será construído um complexo de prestação de serviços para apoio de pequenas e médias
empresas, para a promoção de produtos dos países lusófonos e para a promoção de convenções e exposições, além do
estabelecimento de uma base para a formação de quadros bilingues, de uma plataforma de serviços ﬁnanceiros e de um
veículo para a cooperação no domínio da medicina tradicional chinesa.
Também foram anunciados novos apoios ﬁnanceiros, muito signiﬁcativos, na forma de subsídios, empréstimos, perdão de
dívidas e bolsas para formação, bem como a criação da Confederação dos Empresários da China e os Países de Lingua
Portuguesa e do Centro de Intercâmbio para a Inovação e o Empreendedorismo ente a China e os PLP.
Li Keqiang também preconizou a articulação do papel do Fórum com a iniciativa denominada “Uma Faixa, Uma Rota” que
é um pilar fundamental da nova política económica externa chinesa.
Como classiﬁcaria a relação económica entre Portugal e a China? É uma relação com futuro ou atingiu já a sua expressão
máxima?
Muito tem sido feito em pouco tempo, mas ainda não se atingiu a sua expressão máxima. Há uma aprendizagem mútua que
está a fazer o seu caminho.
Muito ainda haverá a fazer também aproveitando esta ligação e o conhecimento profundo que em Portugal existe dos PLP
para potenciar e ter sucesso nos investimentos da China nestes países. Deve ser um jogo a três, em cada caso, que a todos
possa beneﬁciar.

TRATADO OPHIRICO
DE MANUEL GODINHO DE ERÉDIA
Obra editada conjuntamente pelo Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau, I.P. e pela Fundação Jorge
Álvares, numa edição de Juan Gil e Rui Manuel Loureiro, esta obra traz a público uma das mais interessantes produções textuais luso-asiáticas da época da expansão portuguesa. Derradeira obra de Manuel
Godinho de Erédia, o Tratado Ophirico permanecia inédito quando se vão cumprir quatro séculos sobre
a sua original redacção. O manuscrito autógrafo, que se conserva actualmente numa biblioteca francesa, foi completado em ﬁnais de 1616, quando o cosmógrafo luso-malaio vivia em Goa e se dedicava
a actividades artísticas e cartográﬁcas. Obra ambiciosa, o Tratado Ophirico propunha-se apresentar
“matérias diﬁcultosas” de uma forma acessível, nada mais nada menos que a identiﬁcação da exacta
localização da mítica região de Oﬁr, de onde provinha o ouro de Salomão.

REVISTA DAXIYANGGUO - N.º 20 – 2015
Uma publicação do Instituto do Oriente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade
Técnica de Lisboa, que conta com o patrocínio integral da Fundação Jorge Álvares desde o seu primeiro número.
Artigos: “A vida social do dinheiro: materialidade e expectativas sociais na nova migração chinesa”, de Irene
Rodrigues; “A pantograﬁa entre mulheres e deusas na tradição Hindu”, de Pedro Maias Santos; “A ciência nos
assuntos externos da RAEM no âmbito da política externa da RPC”, de Catarina Severino; “A gastronomia como
elemento de identidade: a culinária macaense”, de Manuel F. Rodrigues; “Aculturação na experiência além-mar
portuguesa com o Japão: uma aplicação do modelo de Rudmin”, de Joaquim Filipe Peres de Castro.
Recensão: Mendes, Carmem. “Portugal, China and the Macau Negotiations 1986-1999. Royal Asiatic Society.
Hong Kong Studies Series: Hong Kong, 2013, de Paulo Afonso Brardo Duarte.

MACAU NA ERA NAPOLEÓNICA
DE ANTÓNIO ALVES-CAETANO
A Fundação Jorge Álvares apoiou em 2016 a interessante edição Macau na era Napoleónica, início dos
tempos gloriosos do Ouvidor Arriaga, de António Alves-Caetano, obra integrada na colecção Uma Outra
História, da Editora Labirinto de Letras.
É de salientar neste período da história de Macau que se “correu o risco de expulsão da população portuguesa de Macau, por determinação do Imperador da China, se fosse conﬁrmado que a administração
portuguesa do território tinha sido conivente com as forças armadas inglesas na invasão que ﬁzeram
de Macau nem 1808.
A natureza violenta que a Revolução de 1820 assumiu em Macau, com ataques ferozes ao Ouvidor Manuel
de Arriaga, servidor exemplar dos interesses portugueses no Oriente, que determinaram a sua prisão
em masmorra infecta que lhe destruiu a saúde e contribuiu para que falecesse aos, apenas, 48 anos”.
António Alves-Caetano é licenciado em economia, área em que desenvolveu a sua actividade proﬁssional,
tendo-se consagrado desde 1995 à pesquisa de História Económica e Social do século XIX, com livros publicados, artigos em
revistas e participação em congressos. É membro de várias associações cientíﬁcas e culturais em Portugal, Bélgica e Brasil.
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APOIO À APRENDIZAGEM DA LÍNGUA CHINESA
Pela importância e pelo grande sucesso que têm tido as aulas de chinês para portugueses a Fundação Jorge Álvares
patrocinou oportunamente a 3.ª edição do manual da Prof.ª Wang Suoying e do Prof. Lu Yanbin Lições de Chinês em Língua
Portuguesa, uma edição do Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau do Ministério da Educação e Ciência.
Professores de português para alunos chineses desde 1977, os autores têm várias obras publicadas, tendo a partir dos
anos 90 iniciado o ensino do chinês a alunos portugueses. Mais de dois mil e quinhentos alunos passaram pelos cursos
organizados pelos autores, tendo utilizado o manual agora reeditado com o apoio da FJA.
Por outro lado, à semelhança dos anos anteriores, a Fundação
Jorge Álvares mantém o patrocínio ao Curso Livre de Língua e Cultura Chinesas do Centro Cientíﬁco e Cultural de Macau leccionado
por Wang Suoying e Lu Yanbin.

O curso, com muito sucesso e procura, decorre uma vez por semana, ao sábado de
manhã, em dois semestres.
Também o Colégio Militar de Lisboa conta, desde o ano lectivo 2013/14, com o
apoio da Fundação Jorge Álvares para o ensino da língua chinesa – o mandarim,
como actividade de complemento curricular.

AULAS DE PORTUGUÊS PARA A COMUNIDADE CHINESA
DO CONCELHO DE CASCAIS
A compreensão e o domínio da língua portuguesa é, sem
dúvida, uma das maiores dificuldades da comunidade
chinesa em Portugal, que se reﬂecte no dia a dia em todos
os sectores da sua vida e da sua intensa actividade proﬁssional.
Existindo já, designadamente em Lisboa, iniciativas similares, foi com vista a contribuir para a melhoria da integração
em Portugal da numerosa comunidade chinesa imigrante
residente no concelho de Cascais que a Fundação Jorge
Álvares, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais,
lançou no ano lectivo 2008/09 um projecto de ensino da língua portuguesa a nacionais chineses, gratuito, em horário
pós-laboral, destinado a imigrantes adultos.
Assente no êxito da experiência do ano piloto, as aulas de
português têm-se mantido desde então, continuando no ano lectivo 2016/17, na Biblioteca Municipal de Cascais - Casa da
Horta da Quinta de Santa Clara, nos seguintes períodos e horários:
- 1.º Período: 03 de Outubro a 06 de Dezembro de 2016
- 2.º Período: 03 de Janeiro a 04 de Abril de 2017
- 3.º Período: 19 de Abril a 30 de Junho de 2017
O horário é às 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs das 18h00 às 19h30 e as inscrições são efectuadas na Biblioteca Municipal de Cascais podendo ainda qualquer informação adicional ser obtida através do telefone 912 577 092 ou pelo mail isabelanjos@msn.com
(Prof.ª Isabel Anjos).
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PRÉMIOS E BOLSA FUNDAÇÃO JORGE ÁLVARES NA UNIVERSIDADE DE MACAU

Desde 2011 que, com base num Memorando de Entendimento assinado em Macau em Abril desse ano entre as duas instituições, têm sido anualmente concedidos na Universidade de Macau, no ﬁnal de cada ano lectivo, dois Prémios Fundação Jorge
Álvares e uma Bolsa Fundação Jorge Álvares:
– Um Prémio de € 2.000,00 (dois mil euros) atribuído ao aluno que obtenha a classiﬁcação mais elevada no ﬁnal da licenciatura de uma das seguintes Faculdades da UM: Faculdade de Gestão de Empresas (FBA), Faculdade de Ciências da Educação (FED), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FSH), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FST) e Instituto de Ciências
Médicas Chinesas (ICMS); a classiﬁcação ﬁnal não poderá ser inferior a 3.7 (numa escala de 0-4.0).
– Um Prémio de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) atribuído ao aluno que obtenha a classiﬁcação mais elevada na licenciatura da Faculdade de Direito da UM; a classiﬁcação ﬁnal não poderá ser inferior a 15 valores (numa escala de 0-20).
– Uma Bolsa de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) atribuída a um aluno do Departamento de Português da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas para realizar estudos em Portugal de acordo com um plano recomendado pelo Departamento.

No ano lectivo 2015/16 foram galardoados.
– U Si Man – € 2.000,00 – Prémio melhor licenciatura – Gestão de Empresas (3.93 valores na escala de 4.0 GPA)
– Ng Chan Fai – € 1.500,00 – Prémio melhor licenciatura na Faculdade de Direito, língua chinesa (15 valores na escala de 20)
– Zhang Kexin – € 1.500,00 – Bolsa FJA – Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Artes e Humanidades (3.97
valores na escala de 4.0 GPA).
Nas cerimónias de entrega dos diplomas em 2016 a Fundação Jorge Álvares fez-se representar pela Senhora Dr.ª Maria Edith
Silva, membro do seu Conselho Consultivo.

FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO DE ESCOLAS LUSO-CHINESAS DE
MACAU VISITAM PORTUGAL
A Fundação Jorge Álvares associou-se à visita
a Portugal, entre ﬁnais de Julho e inícios de
Agosto de 2016, de um grupo de estudantes
ﬁnalistas do ensino secundário das Escolas
Luso-Chinesas de Macau, para participar
numa formação suplementar em Língua e
cultura portuguesas, que teve lugar nos Institutos Politécnicos de Bragança e Viana do
Castelo.
O apoio da Fundação consubstanciou-se na
organização de uma visita a Lisboa, onde o
grupo visitou o Museu de Macau do Centro
Cientíﬁco e Cultural de Macau e o núcleo
museológico da RTP, e efectuou uma visita
turística que incluiu, entre outros, o Oceanário de Lisboa, Torre de Belém, Jerónimos, e a
zona do Estoril, Cascais e Sintra.
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LUSITÂNIA SPORT CLUBE MACAU
Desde 2004, para cada época desportiva, que a Fundação Jorge Álvares tem prestado
apoio ﬁnanceiro ao Lusitânia Sport Clube, contribuindo para a melhoria do seu funcionamento, das condições de trabalho e da participação nas muitas e importantes competições locais e regionais em que participa este prestigiado clube da RAEM.
O Lusitânia Sport Clube Macau foi fundado em 1981 graças ao empenho e à boa vontade de algumas famílias de portugueses de Macau e do continente europeu, e os seus
dirigentes têm sabido honrar o nome de Portugal no Oriente, quer durante a Administração portuguesa quer depois do estabelecimento da Região Administrativa Especial
de Macau.
Clube de Macau de matriz essencialmente portuguesa, promotor de uma das modalidades mais queridas e tradicionais da comunidade macaense – o hóquei em campo,
é detentor de honrosas classificações obtidas em competições realizadas quer em
Macau, onde já foi campeão de hóquei em campo e hóquei em patins, e em vários países
da região Ásia-Pacíﬁco.

JANTARES DO ANO NOVO CHINÊS DA LIGA DOS CHINESES
EM PORTUGAL – 2016 – ANO DO MACACO
Desde a sua criação que a Fundação Jorge Álvares tem vindo a apoiar e a colaborar com
a prestigiada Liga dos Chineses em Portugal, sediada no Porto, dinâmica associação da
comunidade chinesa que, agregando outras associações de vocação mais especíﬁca,
se dedica de um modo aprofundado aos aspectos sociais. Entre outras acções pontuais
a Fundação tem patrocinado os jantares do Ano Novo Lunar Chinês realizados anualmente, no Casino da Póvoa do Varzim, pela Liga, pela Associação para a Promoção da
Paz e China Única, e pelo ICODEPO – Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento
Portugal Oriente.
As iniciativas, comemorativas do início dos anos do calendário do Zodíaco chinês, contam habitualmente com a participação de dezenas de individualidades da comunidade
chinesa do nosso país, sendo de salientar, igualmente, para além da direcção das entidades organizadoras, a regular presença de membros do Governo, de representantes
da Embaixada da República Popular da China em Lisboa, de Deputados, altos dirigentes
da Administração Pública e numerosos convidados.

RESTAURO DA ESTÁTUA DO CORONEL VICENTE NICOLAU DE MESQUITA
Apeada do Largo do Leal Senado em Macau durante os incidentes da Revolução Cultural conhecidos por “1, 2, 3”, em 1966, a estátua do Coronel Vicente Nicolau de Mesquita foi entregue à Associação de Comandos em 1985, pelo então Governador de Macau, Contra-Almirante Vasco de Almeida e Costa, encontrando-se desde essa altura em
depósito em Portugal aguardando que a Associação dispusesse de local adequado para
a sua instalação.
Com as obras de requaliﬁcação que a Associação realizou na Bataria da Laje (2016) foi
encontrado um local digno para a mostrar, tendo a Fundação Jorge Álvares respondido
positivamente ao apelo da Associação de Comandos, a Mecenas e Amigos para apoiar a
concretização deste objectivo.
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CONCERTO “TRIBUTO A MACAU”
Com o apoio da Fundação Jorge Álvares, entre outros, designadamente da Fundação
Oriente e da Casa de Portugal em Macau, esta última a entidade organizadora, teve
lugar no dia 30 de Julho de 2016, no auditório da Fundação Oriente em Lisboa, o concerto “Tributo a Macau” da banda Sunny Side Up, composta por elementos residentes
na RAEM.
Tratou-se de uma homenagem a Macau, materializada num projecto musical de originais que visa recuperar a imagem de uma Macau empírica, descrita nos poemas de
autores como Carlos Marreiros, António Correia, Leonel Alves, Jorge Arrimar, Yao Jin
Ming e Camilo Pessanha, entre outros.

SÉRIE DOCUMENTAL “MACAU, 20 ANOS DEPOIS”
Com o apoio, entre outros, da Fundação Jorge Álvares, a série documental “Macau,
20 anos depois” apresentou já publicamente dois dos seus previstos cinco episódios –
“Macaenses em Lisboa, ilusão ou realidade” e “Portugueses em Macau, o outro lado
da história”, no auditório da Fundação Oriente, respectivamente no início de 2016 e de
2017. Com esta série de documentários o realizador Carlos Fraga e a produtora Helena
Madeira, da LivreMeio Produções, pretendem retratar o Macau 20 anos depois, e proceder à sua apresentação pública em Macau no âmbito das comemorações oﬁcias dos
20 anos da Região Administrativa Especial de Macau

11.º ENCONTRO DE FUNDAÇÕES DA COMUNIDADE DOS PAÍSES
DE LÍNGUA PORTUGUESA
Na pessoa do seu Presidente, General José Eduardo Garcia Leandro, a Fundação Jorge
Álvares participou no 11.º Encontro das Fundações da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa que teve lugar em Maputo, Moçambique, entre os dias 15 e 17 de
Novembro, e que foi subordinado ao tema geral “As Fundações e a Agenda Global 2030”.
O programa foi todo cumprido com uma excelente organização do Centro Português de
Fundações (presidido pelo Eng.º Luís Braga da Cruz) e da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) presidida pela Dr.ª Graça Machel, tendo sempre havido um
excelente ambiente e uma grande participação de todas as representações.
De sublinhar o grande envolvimento pessoal da Dr.ª Graça Machel e do antigo Presidente Joaquim Chissano em todo o Encontro, bem como a visita à Manhiça (Centros
Comunitários de Apoio à Criança e Centro de Investigação e Saúde da Manhiça) onde
se viveu um dia de grande contacto com a população local, e foi constatada a elevada
qualidade do Centro de Investigação e Saúde.
Fora da agenda do Encontro refira-se o grande envolvimento da Embaixada de Portugal (e pessoalmente da Senhora Embaixadora), do Escritor Mia Couto e da Fundação
Fernando Leite Couto, bem como a reabertura com melhores condições do Centro
Cultural Português Maputo com apoio recebido da Fundação Calouste Gulbenkian,
representada pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins.
O 12.º Encontro das Fundações da CPLP terá lugar na República de S. Tomé e Príncipe
em 2018.
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ߢՍ˓ɽȗˋͨŚʠ֢ĉ͎śąġŚŢʋǀʸǟĀȶđͿߔqĂɭĂɢr뼶
ǷəĬӇǭଡ଼࠭ȉġŚϝǡĀǀȱͶ좄λĎԪćňęĀş֏ˬǎŃĄǢǀТĖډ좄
ġĀǀȱͶćňҽĀĴǎş֏э뼷ȚĄ֟λТĖډ뼶ϝǡˊƶঞ̎ćȠފƓІь뼶
λĎĈňǥĀɢđǇ뼶࣬ՎƪŚƥǎ͢যĀȱͶГŚŝĻćġŚΫѺġɩॼ뼶ĔĄĂċƁƶɯσ뼷ƲĂƶĝĻȮġɩॼ뼶

ƀٞǕ෮ɠʏΒΡ
ƀٞǕ෮ɠʏΒΡύ෮ɠΒƤěǂѩ뼷߆ά̇ܬěѺՎ뼶Ρ˧ǘŭ
ʃū뼷ȜęŝĀϝʾΫˋą෮ɠǊƓ뼶Ρũ֏ąĠƞ֜КĀǊ͓Ɯƚ쨰ڏ
ѩąɁƬǌːƓ͠Šʗŝϭǝ쨱ć෮ɠӃɯΒٲũąĂċęՏĀ෮ɠΒ֏쨱
࢙غąĂɁĈȱ෮ɠࠨĉĀࠨě뼷Œǃąࠨĉج໘쨢ᡇͪ໓ĀǟȞ쨱ڏѩą
ȱǘΒཌĀĠɁᄝΡظŠĤΒşҘ뼶

۵ĠǩĉśଋąʏΒΡ뼷Ⱥġǡ෮ɠɽႹŠŠǊ͓ˌǥŠǊ͓ѣǥϨȀąć
෮ɠƥŝڏѩĀ෮ɠࠨĉࠨě뼶߆ά̇ܬěŢ෮ɠʏΒΡĀǊ͓̊ژƺŠ
ćƀٞǕĀŪβڏѩȩФส뼶

̖ȍϱśĀĄ뼷ΡşŐĀͨƞƜƚƻ෮ɠ̖ȍǄ؈ҠĀ࠭Г̙ږɆǨ
चů뼶

चਲ਼
ŭʃū뼷ćƀٞǕແũąŗq෮ɠ졿ġŚȉГŚŝş֏ǀȱͶrħǂʚĀěڱ뼶࣬Վěڱແ
ũĀƯ뼷ଡ଼࠭ŢʋΫѺͲٲĀކՠĘ၅ӽą߆ά̇ܬěǂଌȀɞۈၽႫࡘ؞ȜєĀचਲ਼뼶ҨছĖ
ζ֢ĀĴвȡ뼷̖ćǕʿҺζġşҘˤचਲ਼뼶

෮ɠĻćʋѺɘɌġŚĀľԘġರӲȶđĀԳɡ
߆ά̇ܬěŪӐǘŭ뼷ٍƺǘş֏ġƪŚǊ͓ŢƸĪĀǊ͓뼵͵ء뼵ؘƓ뼵ۨŠףěƜƚ뼶 ̇ěˋѲӐ
ćଡ଼࠭Āٍƺǘࠕދ෮ɠͱȀ˓෮ɠᘞਃԒͶĀƯ͎ࣂѺՎ뼷ɘƦਇɘ෮ɠćʄʋĀ̙ږ뼶
ȀɞۈၽႫࡘ؞Ȝє뼷ŭχŭʿǎ෮ɠɽႹ뼷ƍć߆ά̇ܬěǂଌ뼶Ŵćचਲ਼ġˋāĶ˓ЬąġȱͶ
ş֏Āದƺ뼷̖ȍĄ෮ɠĻćȺŴГŚŝŠġŚĀιȸġರӲȶđĀԳɡ뼶

ćqƁਸ਼҈ǫrĴʿิಭġŚѺ̇ɘɌ̤࠭Ɂ뼶ŦċĴʿĄ
āĶŚŝ֒܈ĘĀ̖ກĴʿ뼷Ĕďࣹ̚ąħƇĬ̤࠭Ɂˋġ
ŚΫѺ͠ũǽǾ쨵
ڨǰĄ뼶۵Ǩ̠ƢȆĴ࠭ĀǀṦઽ̎ؗʈŒඔȧ뼷āĶ
ĀݭǄɆͶśƍąߙȶĀ߭Ư뼶ć߆ഄǻౡܑؗĀŰߧƥĪ뼷ġ
ŚćƼЍ͓ęցؗĪĈǋŢʋΫѺ뼶ĔċĴȊ뼷ġȱͶǴċȘ
݁ŗĎĀȠފą̚ŠƱਇ̹ąġƪŚĀʸǟ뼶
࠭ĻŗĸĄġѺࢨˡɘɌ߆ि̤ɁĀɠеǾ쨵
ăƼĄ뼶ؓƔĈȏΫѺīॼǘ࠭Ą߆ഄŪ˴Ś뼷ȚĄćƼЍ
ࣨʭġŚѺ̇ˢˈΫѺ뼶
߆ά̇ܬěǂଋȀɞۈၽႫࡘ؞Ȝє

࠭ΓīǳġŚΫѺɭĎĀƯǾ쨵ǚŢġŚĔƟȘʆŕę
Ā̤Ɂ뼷࠭ࢨˡƣəƟĀş֏Ưě쨵

"CKEGRtt4QFTKIQ/CTSWGU

ġʸǟŪưĄׅƦͲȒĀ뼶ćҽҽǴŭʭ뼷ġŚǢŪħ࠭ŕęĀʋŚˢˈΫѺĎ۷ŚƥĂ뼶
࠭ĈňĠʸǟĀֻϝȢćş֏ƥġ뼶ġŚ؈ࡺတҘąĂċǊɫ뼷ȢКࣩѤą੶եƁԳिŞҠĀΫѺŠʸǟƯ̑뼷̖ȍ
ĄćໆӚѲ뼵Ƭڐؘ뼵Ĩ۷뼵࣓ˡ뼵ʕˡʠੜ뼶ȁˤ뼷ѺࢨˡĻŗȮġ༹īĂଋƥŞ뼶
࠭ĂˢŗĎŢġʸǟňĈ׀ٙ뼶ĸĖĔăīă͎Ė࠭ġŚԄěŠ࠭ΫѺŠͲਇɘٲĂˢćƙĔƶǚĀʕǟ뼶
ćĔċȱͶġ෮ɠĻŗರӲəƟĀԳɡ좄
෮ɠĻŗćŊĈɘɌĖġŚ̤ɁĀࢨˡȆġರӲqඪrĀԳɡ뼶ி࣬ΡĘ͎śĀĤڏร뼷෮ɠĻŗ֎ӚġŚŠГŚ
ŝࢨˡŝěǚĀːф뼷ŗӍħƺʔ˱ށĀʋŚࢨˡӚӐŐˊ˪ͱ͠Ɓ˪ȱͶ뼶
ĔċĴȊ뼷ˊГĄĂċȶđĀȁً뼶෮ɠďĄĂċŕڭǆĀૼŔ뼶
ĝĸ෮ɠĄġŢʋŚΫѺĀඪ뼷ǂđĄϱГŚŝǾ좄
෮ɠĀːфǟůˆȆ֥Œşஔ뼶ŅŭʈʃڏǄĀˌǥ͆ěڱŗq༾ˋƑȀұǰĀġǀȱͶrħǂʚ뼷͎śąֻԵ
ɆĀĤڏร뼷֥ŒɆƍąġŚĈǋȀ˓෮ɠԄʸǟ˖ӪːфĀǟů뼶ˤʋ뼷෮ɠŃĈĻĨş֏Ăċ̇ઽʸǟːф뼶
ġŚćଡ଼࠭ĂˢŗĎĝĄˢˈΫѺ뼶෮ɠΡĀ̇ાʕԵƑࣉŢȺŴГ̤Ɂ뼷˄οଡ଼̤࠭Ɂ뼷ŢǾ좄
ŢĀ뼶ȁħġƪŚǎĈƑ͢ڝơĀդԺ뼶ȚĄ뼷ҤϯƧˤ뼷ƪŚćǀʠੜŃˆȀ˓ʸǟȱͶ뼶
ԨĂƶǚ뼷ĂȏοिГŚŝŠʁੈᨍƑ̀đŕęԘʇŞϙů෮ɠΡ͎ࣂĀѺ۷뼷ૼƧΡĘТŪĀʸǟǋˋ뼷 ĉƷা
ۋġķŠġŚƬҁ͎ࣂĀাۋǅǅ
ǟħĂċѺ͢Āq෮ɠʘr뼷ǷŢĈǋćġŚΫѺĀଡ଼࠭ࢨˡŝĈ̜Ӛڱ좄
āăΞħĢŹο˩ą̚ϝǡĀġŚ뼶ġŚŞੜЙ๘뼷ףěɝʚҫކ뼷ƧƎȢ̎ć؈ܬЬђŠǀȻொĴʿ뼶ؓƔćԚȏʠ
ੜą̚և͢뼷ȚĄġŚĄċęŚ뼷̢̹ĄǜĂċףěǀɝʚ뼷ͨҠੜĝěԪćňęĀࡊהȡ뼶
āΞħ뼷Ʋċ࠭ࢨˡŝĝˆȆŅą̚ġŚĀŞՙ؈ܬ뼷đĄĨą̚ΫѺĀҠੜďƑČą뼶פˤƥʋ뼷ŃˆȆຟůą̚

ҭτѭ

ȺŴж̯Š͎ڱ
ᐤɞୂ̫ۈڲƚஊǒˌ졭෮ɠ졮
 ŭŗĎ뼷ƲċظՅ߆ά̇ܬěĝˋᐤɞୁ̫ۈڲƚஉǒˌƈୟѺ̇ж̯뼷ǋćъ
ՎϐڒஉǒˌĀ̫ؽŠʕǟʲɫŠ͎ƬஉǒˌϨȀȆŞŠҠੜظƂĀϨȉʇ뼶
ć෮ɠŠ߆िęހĀ࠭ŝࢮĀդǜרƺŠұ̯Ī뼷ᐤɞୁ̫ۈڲƚஉǒˌǘŭ
ŪӐ뼶ăΡĄć࠭؈ࡺϯȗʿǎŃĄ෮ɠ̖ҠŪӐƥŶ뼷உǒˌʠ֢͠ĂƧޤϰŞ
ŗ࠭ħદ뼶
ȮǕΙĘϭ뼷உǒˌĀǂɆ܍࠭Ā٣К̫Ǆ뼶உǒˌĄ෮ɠŕɩǛıĀ̙Օതֻڐ
ϝ  فᆅЍĀ֢͠뼶ӊćۈƖҠĀĠċŚŝŠŞҠĀظƂġȾīџࡊĀǩơ뼷ૼƧ뼷
ć෮ɠĀŞفᆅЍŠܳĘفᆅЍȣظġำīঌє

ଡ଼࠭ϾᘞϾĉɽěĤŭȐၰtསŭ
ĢӚӐŗĎ뼷߆ά̇ܬěȉ࠭ϾᘞϾĉɽěȠފʸǟȉж̯뼶ϾᘞϾĉɽěĀɽ
ˌѲćࡌٕʏ뼷ĄĂċ֥͟ƜƺĀϾĉغৗě뼶̋ȉȺŴৗěʸǟ뼷ٍƺǘǈ˓ϾᘞϾ
ĉƥǎĀƤഇŠਇɘġƤČ뼶ɽěṦěʸǟĀ۵ĠƜƚġ뼷ҲīĂ͎ĀĈćࡌူ
ಢူٕɁڏѩĀĂŭĂʇĀפඃȐၰ뼶Ȑၰύ̇ěՎ뼷ġŚŠːՕĂਇɘěŠ
࠭ʁƶʸǟŠş֏ࠕދԻդǜǂѩ뼶
ƲŭġŚ࣓֒ĤŭĀ٥Ɯƚ뼷Ǵʈċ࠭ĀϾĉ֣ףĝěϨȉȺġ뼶פą࢙غƶ뼷
ϨȀĤŭ݁ЯƜƚĀŃĈġŚో࠭ę̹뼷؈ࡺƬ͆Ћ˴ǅ؈ࡺĉ˴Š۵Ġɩ͠뼶

ſՂǙĘҁᄷɎĀզⅨ
ڱƂᎽǡŞӐĀſՂǙĘҁĀᄷɎćqĂȕƁƂɫrġƻȖԦ뼶ŭ뼷෮ɠɽႹ
ϾՂֿ쨢ϙ؞쨢ಢ쨢ثſǙ쨢ႄ쨢ƬٞТĘҁȜᄷɎࡡιƈąѣۍԒʸě뼶ĢˤᄷɎď
ĂˢԪǽćԒʸěǅΰȶٝ뼶
զⅨʕǟȥŪŶ뼷ć߆ά̇ܬěĀϗԭъՎĪ뼷ŭԒʸěħᄷɎߜīĂċԭމĀ
ȫǽŞ뼶

Ͷԉ݁ԌǦq෮ɠ뼷ŭƥŶr
ć߆ά̇ܬěĀѺՎĪ뼷Ͷԉ݁ԌǦq෮ɠ뼷ŭƥŶrǘŠŭحŒȍćʁ
ƶ̇ěĀ̈́ࠧ֏݁מͅږԌǦĀȺġƪמ쨰q෮ɠĉćƀٞǕ뼷ߥƴŃĄƍǰrŠq
࠭ĉć෮ɠ뼷֒܈ĀԨĂǚr뼶݁ԌǦ֢Ӳج໘ٞ쨢៓ӘȀŠ̑Ǧĉʄ쨢҈؞Ә
Ğʘľ݁ԌǦ֏Фƫ࠰ġŚŭƥŶĀ෮ɠ̖ȍǄ؈ҠĀףěǚ৲뼶

ГŚŝդǜɆ̇ěǉʈĂơěڱ
ʃʃŠū뼷ГŚŝդǜɆ̇ěǉơěڱćߡธȣՍϘĝ҈ޏڏǄ뼶ܼ
ੳ쨢ı؞ϾĠ쨢ȀɞۈၽႫࡘ؞Ȝєͳȩ߆ά̇ܬěǂଋśଋą˽ěڱ뼶ěڱĀǂʚ
Ą쨰̇ěŠŭɽūԘ뼶
ěڱćɢͲٞ쨢ҘӘȀ쨢ТՍംٞħǂଋĀГġķ̇ěŠϜӘଔ쨢҈̳ٕħǂଋĀ
դǜɆş֏̇ěĀ࢙غĪ뼷ؽҜśݘČĀ༂뼷պşϨȉ͠ϗԭϨȉěڱ뼶
̖ȍĄϜӘଔ쨢҈̳ٕǂଋŠǡߡธȣՍɽՕܼ̇ث쨢ЏଔćђċěڱľԘġϨȉʇ
ԭƬ뼷ӊĖףҠɳٿъՎġķŠМڲଔԾ֖ࠕދġķŅ߯ਲ਼˄଼ɝȆŞաΦ뼶
࠭ę̹ࢰ ̖ȍĄę̹Ǖĉ 뼷ǟŝМᙢ쨢ؘŠٕ͗ϒĠ쨢쨢̖̇ě୍୍
ϨȉĖěڱġĎ뼶ćŗԉМ쨢ৎϙάӘ쨢҈ࣼٞűՂħͳȩĀֿǕե̇ěĀъՎ
Ī뼷҈ޏГǊ͓ġķŗĤǚ৲ȶĤŢʋũǽ뼶
ŭГŚŝդǜɆ̇ěǉʈȕơěڱȜǘĠſŠڄޏɞȣդŠŚڏѩ뼶

ඳרႄٕ족ውಢڲৎ족؞족ಛԉಢۈĀ뺶߆ȣϙֿʲי뺷
뺶߆ȣϙֿʲי뺷ύ෮ɠؘƓŠǊ͓ġķŠ߆ά̇ܬěԒʸś̈뼶ŗ࠭จ˚ĴͳħӺբĪĀǊϹ
ǟȞȆġ뼷ĔˌǟȞĄ࠭ӍۈिŕĈٙĀǊϹǟȞƥĂ뼶ĔǕΒĄඳרႄٕ쨢ውಢڲৎ쨢؞쨢ಛԉ
ಢۈŕŶĀǟȞ뼷ˢĖŭƥŶȺʅྕĂˢƷīŗś̈뼶ǟ͠ĀǟȞƋྕȥŪǘŭ뼷ƧƎڅܤǘ
ʑŚĀĂŝʏΒࢰ뼶뺶߆ȣϙֿʲי뺷ŗĂƞĻȗ̚ĀƶК͎śąqܑȧĀˀΙrĔċકЯ뼷˄ϱśǨ
ࡘɠֆ̇ĀĎ۷Ş߆οɳĀԵɆʞٝ뼶

뺶ęɞߋŚކՠ뺷t0t
뺶ęɞߋŚކՠ뺷ĄƀٞǕڐęƓĀףěؘƓŠ؈ܬƓԻĀʁƶƓԻĀś̈ˀ뼶ĢކՠĀǉĂʿ뼷ύ߆
ά̇ܬěƼԘՎś̈뼶
Ǌˇ쨰ಛᅩ쨢ࡘ؞ƀϜٞĀ뺶̮ĀףěŀƜ쨰ˀΙȡŠġŚĤࡡΦĀףěʿʫ뺷쨱ೲࡘ؞쨢ࢯݔ쨢ธ
ٞĀ뺶ߩʇ͵̙ՕĪĀॲƕȉƕ̦Āࡍͻ뺷쨱ၦᅩ쨢௹វƀĀ뺶ġϾĉΦդŠŚʋι؈ॸĪĀ෮ɠ̖
ȍǄ؈ҠʋιƂӪƓɝ뺷쨱ඳרႄٕ쨢ࡘ؞ƀϜٞĀ뺶෮ɠ҅쨰ſηǟħĂƞԶԺʻً뺷쨱ܼ̇ث쨢ેϙ
ޏೲٞ쨢؞쨢ج̖ٞࡘĀ뺶ȉūǕιϰĀ࠭ʄʋǀԥϗͭ쨰؞ހǆĤ٣ՏĀˆů뺷뼶
ΒӇ쨰ɠ؞ٞ뼷جɠ 뺶࠭뼷ġŚŠ෮ɠĀٟಉ뺷 ŝۈिƓě ВࠑࠕދͶԉ쨰В
ࠑ뼷뼷̝ࡘ쨢ثƶऄ쨢ҘӘٕĠ쨢ᆙ̖ٕث

ȫʁڲৎ족ٕثάٞجႄୂĀ뺶΄ۂᘚĴͳĀ෮ɠ뺷
߆ά̇ܬěȮŭŐѺՎȫʁڲৎ쨢ٕثάٞجႄୁĀ뺶΄ۂᘚĴͳĀ෮ɠ쨰ȗƂЋثƀۈȀ
દೢĴͳĀũܸ뺷뼶ˤΒĄǊϹుś̈ףś̈ĀqԨĂċтƂrǊמĀȺġĂǕ뼶
ŦċĴͳ뼷Ƨưըǰ࠭ϯȗ͠ŠŭɌġŚĀӅŚєӿߓġʪ뼷ć෮ɠĀ࠭ĉďĈ
ƻġŚੈႛĀ߭ٛ뼶
ȗƂЋඳרႄٕ 쨢 ثƀۈȀćٍƺǘά֕ćʁƶĀ࠭ĉĀϙॼ뼶 ŭć෮ɠşŀĀݕƺȡ
ΙĀொЄġ뼷ඳרႄٕ 쨢 ثƀۈȀʴĖąպݰĀପϸ뼷˄ƻಉဆ뼶ćŞ˖ဆʿǎ뼷ŴǻɆƻዂ
ଏ뼷ŕŶɩƗઍƦǧ뼷ŭّξ뼶
ȫʁڲৎ쨢ٕثάٞجႄୁǕؘখˡǘǀƓ뼷˄ć˽ʠੜȮƂܡˡƜƚ뼶ŭƥŶ뼷Ϋǻ
ǘȘ݁ĀǀŠףě֒ދࠕ܈뼶ŴӊϨȀ˽ʠੜĀȶđěڱ뼷ćކՠĘşҘąณĠǊˇ৯χś̈
ąĠǕΒཌ뼶ȫʁڲৎŃĄ࠭뼷ȣϙĴŠֹɞĠċؘƓȉǊ͓ৗěĀŪ˴뼶

ȺŴж̯Š͎ڱ

q݁Я෮ɠr͡ǒě
ć߆ά̇ܬěŠ෮ɠ࠭ƥŝĀж̯Ī뼷ŭʃūćƀٞǕʁƶ̇ěĀ̈́
ࠧڏѩąq݁Я෮ɠr͡ǒě뼶͡ǒěĘύ෮ɠաΦغʸĀĀ5CPP[ 5KFG 7Rǒӿ੬Ű
Ӳś뼶
͡ǒěŗ݁Я෮ɠħϝĀ뼷ʘľʅՇ͡ǒ֏ФĂċ҈ܼ뼵ȫʁڲৎ쨢ؘۈ뼵ၽႫʭ
ٕ쨢ٕثά뼵ٕ৾ኈ쨢ٞ뼵ፉҷǆŠᡇͪ໓ǅࠨĉĶݓĪĀ෮ɠ뼶

ҭτѭ

͵ءŠাۋ
ж̯ࢦГƓІ
߆ά̇ܬěՎĀ͵࠭ĉĀġǊӛȾīą؎ęĀŪβ뼶ȁˤ뼷̇ěՎąὯŠംਓƳ̄ᙕ϶ĀǉƁ̈ġǊ
ࢦГӛǕ뼶˽̈Ǖύ෮ɠ͵ءᏒؘƓˌĀؘƓǊ͓ġķś̈뼶
Ģŭũ˧뼷ὯŠംਓƳ̄࠭Г͵̄뼷͵ġŚƓŀ࠭Г뼶ӊś̈ľĠˌǟȞ뼷ŭũ˧͵࠭ĉ
ġǊ뼷͵ľĀƓŀǢǀɸľąǩ뼶ϝǡ뼷߆ά̇ܬěж̯ś̈ĀࢦГӛǕȢħƪʞƳ̄Ǩů뼶
̇ěȜϰŭĀƙʑ뼷ҬφՎ෮ɠؘƓǊ͓ύὯŠംਓ͵̄࢈͵ĀġǊӛ뼶˽ӛԘ͢ɩƓŀǱ뼷դŒħƪċ
Ɠʿ뼷Ʋ̠ĂΆӛ뼶
פˤƥʋ뼷ĢƓŭʇ뼷ƀٞǕєƂƓҁć߆ά̇ܬěĀъՎĪģũѲąġǊĀჺզӛ뼶

ħಛٞجಛ̤ٞĀϾĉ֣ףũΊГӛ
Ƅࡢɝ뼷ȗ̚Šࡾ࠭ГĄӃϾĉćū˩ŀƜŠʕǟƥġҚĖĀŕęĀܑȧƥĂ뼶
ħąź۵ĠաʐćಛٞجಛٞĀϾĉňČŞઽɌĖ࠭ףěġ뼷߆ά̇ܬěȉಛٞجಛ̤ٞ؈ढ़ʸǟ뼷ǘŭ
ʇˋϾĉŪĉũѩąГӛ뼶˽ГӛԘы͗뼷ȐĘ౷ӛ뼶
ǘϰŭĀŪβǀԥ뼷ŭʇȜҬφũѲГӛ뼷ĘӛŞžħćಛٞجಛٞʏΒࢰ  ธՍӘӘଆԽĀৎٕୁƥŝ뼶
ӛԘĴǎȫ́ƧĪ쨰
ǉĂʿ쨰ŭʃūχʃū
ǉȕʿ쨰ŭʃūχʃū
ǉƁʿ쨰ŭʃūχʃū





ζǩĴǎ쨰̠Ă뼵̠Ɓ뼵̠ͅĀĴχĴŒ쨱
Şž쨰ಛٞجಛ̤ٞʏΒࢰ쨱
ǗƸ쨰

෮ɠęƓĀ߆ά̇ܬě˺ॎŠ˺Ɠ̇
ŭʃ뼷෮ɠęƓŠ߆ά̇ܬěڑ፴ąର҄̚ϚԌ뼷ǜǋѲӐƪċ߆ά̇ܬě˺ॎŠĂċ߆ά̇ܬě˺Ɠ̇뼶Ʋ
ŭĀƓŭʇܲˊƶć෮ɠęƓڑ፴˺Ɠ̇şǽѤϿ뼶
Ăċ߆ʻĀ߆ά̇ܬě˺ॎ뼶˺ॎŢղħȌīևƬೆžĀ෮ɠęƓŗĪƓԻĀǕؘখˡŀ쉫ʕԄϯȗƓԻ뼷͵ءƓ
Ի뼷ףěؘƓŠĉǊƓԻ뼷ؘƓŠڐƓԻŠġֵࠕދԻ뼶ƓŀĀೆžˆǅǘͱƬǘ쨞ೆžࣨ쨟쨱
Ăċ߆ʻĀ߆ά̇ܬě˺ॎ뼶˺ॎŢղħ෮ɠęƓʑƓԻȌīևƬೆžĀǕؘখˡŀ쉫ŪೆˆǅǘͱƬǘ쨞Ūೆࣨ
쨟쨱
Ăċ߆ʻĀ߆ά̇ܬě˺Ɠ̇뼶˺ॎŢղħףěؘƓŠĉǊƓԻȖɥĀข࠭ƓІĀĀƓŀ뼶
ƓŭʇȌ˺ĀƓŀħ쨰
75K/CP߆ʻџলǕ˺ؘʕԄϯȗ쨞ೆž뼷)2#Œ̑쨟쨱
0I%JCP(CK߆ʻџলʑƓԻǕ˺ؘġŚГҶ쨞ŪೆŒ뼷Œ̑쨟
<JCPI-GZKPt߆ʻt߆ά˺ܬƓ̇ĉǊƓԻ࠭ГͶ쨞ೆž뼷)2#Œ̑쨟
ශઆࢽ˴ěŪ˴ࢯЉಛಢԟ쨢ଋٕူͳȩ̇ěśଋą෮ɠęƓŭĀখˡ۬̈́뼶

෮ɠ╉ࢅġƓҁĀƬġখˡŀขଡ଼࠭Ϩҍ
ŭւʃܲŠԖʃحʿǎ뼷෮ɠ╉ࢅġƓҁĀƬġখˡŀć߆
ά̇ܬěĀъՎĪ뼷ćҘӘѝଔȗʕƓԻŠάۈગઉƪŞϨȀą
ГӛԘাۋ뼶
̇ě࢙غƓŀϨҍƀٞǕ뼷ȺġϨҍą෮ɠؘƓǊ͓ġķĀűˀ
ࢰŠ462Ǘ˸фĀűˀࢰġķ뼶ˤʋ뼷Ń࢙غąĂơҍʾӃǄ뼷Ϩ
ҍąƀٞǕǌࢮࢰ뼵ୁ뼵ɶࡘڲٞզƅԻ뼵ႄٞϙٕ뼵ج
ٞجಛٞŠ̖࣡ӘŞҠ뼷ǅǅ뼶

ŭʭ̗ƥ߆ά̇ܬě̽ϹʏΒࢰ
ġŚ뼵෮ɠ뼵ଡ଼࠭ĀтƂŠ̙ĸ뼷௱ġͪŠęƁֹײᇇ
߆ά̽ܬϹʏΒࢰ˧ǘŭ뼷̞ߒąԖǕŗqтƂŠ̙ĸrħǂʚĀ̽Ϲ͓ʏΒ뼶
ġŚтƂŠ̙ĸ쨰뺶Ƀ̙뺷Š뺶ྗƕҼǥΝ뺷
෮ɠтƂŠ̙ĸ쨰뺶ι࢙Āı뺷Š뺶ျຜ뺷
࠭тƂŠ̙ĸ쨰
ǂ뺷

뺶ೲࡘ؞ŠಛڲٞĀıŰтƂ뺷Š뺶ǳүɭĖӅŚĀ࠭ȓ

֒܈ĉˀ쨰௱ġͪ
෮ɠƯ쨰ęƁֹײᇇ뼷෮ɠĀԶՠƥĂ뼶
ਲ਼ɝ̽ϹʏΒࢰĀऻ쨰쨟ӽɌ̇ěЋȅYYYLQTIGCNXCTGUEQO 쨟ˢˈӽɌ
ȅɨYYYHWPFCECQLQTIGCNXCTGUDKDNKQVGECFKIKVCNEQO쨱쨟ਲ਼ɝHCEGDQQMѮ
ǚJVVRUYYYHCEGDQQMEQO$KDNKQVGEC&KIKVCN(,#뼶

߆ά̇ܬěŠ෮ɠڐؘǊ͓ġķĀʸǟ
ж̯ࠕěŠěڱ
ġŚǒ،Š͡ǒęě
ŭʃχū뼷ć෮ɠڐؘǊ͓ġķϘơڏѩąǉĂŚٗȡĀƀٞǕġŚǒ،Š͡ǒęě뼶
ĔĂƜƚĀǂđϝĀĄ͎ƬΦࢮ͡ǒƓŠ͡ǒƓŝĀƓΞԺ뼷ŗӍȀ͢Ţͨ͡ǒʗˡĀƓŀĀą̚뼶ϝǡ࠭
ĀޏʘƬҁ뼵͡ǒƓԻŠ͡ǒԻҁߴ֟λũѲΦࢮ͡ǒƓӛ뼶ŭęěĀŪβڏѩƈŭ%*+/'߆िġŚ͡ǒ
ࠕދৗěǂѩĀơęěǙĪąĂċݘČĀໆ뼶ŭ뼷͡ǒęěȜćƀٞǕڏѩ뼶࣬ˤƯ뼷ͱϿćă΅ĀȜ
Ď뼷ġŚ͡ǒǒ،ȜગɌ࠭ƬҁŠ͡ǒƓҁĀΦࢮ͡ǒƓȉ֒͡܈ǒᅢߑġ뼶
ęěɩ߆ά̇ܬěՎ뼷ǂѩƶĄ෮ɠؘƓǊ͓ġķ뼷ৗѩƶħĤƀٞǕęƓףěĉǊƓԻĀΦࢮ͡ǒŠ߈དྷƓ
Ի뼷ƀٞǕęƓೡŔƓԻŠŚŝ͡ǒűˀࢰ뼶
ŚʭʋȉěşҶ͠쨰ଔٕူ쨢ႄٕ  ੁޝઉ  Ҙࠋؘ쨞+0'6OF뼷ĤƀٞǕęƓףěĉǊƓԻ쨟뼷ႄڲৎ쨢؞ऄଔ쨞
෮ɠؘƓǊ͓ġķ뼷+0'6OF뼷ĤƀٞǕęƓףěĉǊƓԻ쨟뼷Սၽٕ쨢ຩ̖ԉᱯ쨞ǒ،űˀࢰ쨞/+/  Ҙം௹ٕ쨟
뼷៓ఄऄူ쨢ѱٕج쨞ֹแęƓ뼷͡ǒƓࠕދǨ쨟뼷JK ;KP[WP쨞ӅŚᆙęƓ쨟뼷/KP ;GP 1PI쨞ęƓۈοƓ
Ի쨟뼷ʄ쨢ƀٞ쨞Ȁӆ໘ᔮęƓ쨟뼷ၽႫٕ쨢ಢۈٞӓ쨞+0'6OF뼷ĤƀٞǕęƓףěĉǊƓԻ쨟Š៓ࠋՍ쨢
Ҩয়ᅐ쨞ၽࠢ%*+/'ġŚ͡ǒࠕ߆ދि̇ě쨟뼶

ŚٗƓࠕěrġŚ෮ɠ쉫༚̑뼵̙ږ뼵ۄr
෮ɠؘƓǊ͓ġķǘʈʃڏǄĀŚٗěڱύ߆ά̇ܬěǂѩ뼷ȺŭĀǂʚħ쨰ġŚ෮ɠ쨰༚ʏ뼵̙ږ뼵ۄ뼶
ࠕěĀؘƓࢽ˴Ū˴Ĉ쨰ɞΊ࠭ŝƓԻĀࢦƓŝঙȫ쨢ٕ뼷෮ɠؘƓǊ͓ġķĀɢͲٞ쨢ેϙޏ쨢ֹ뼷ɢ
؞άЏਧڲБęƓĀࡘ؞ƀՍ쨢ᛊՍ뼷෮ɠ̖Ҡ̇ěĀఐՠݘ뼶ࠕěĀşҶ͠ƧĪ쨰
7IQ $CNKPK뼷뺶༚֖̑ሺŞʏמŕȶđĀĉˀ쨰ѱႄٕ쨢ɂٞ뺷쨱4WK /CPWGN .QWTGKTQĀ뺶ǀඩ୯ĀɢͲٞ쨢ၓ
ܬ쨢ֹҘТĀŞʏ뺷쨱ଡ଼뼷뺶Ȯ෮ɠĖЀҷ쨰෮ɠΪˈʄĘԟᏋƥɢȉʭހĀŞʏ༚̑뺷쨱%JTKUVKPC /KW  $KPI
%JGP뼷뺶ɒŞ쨰ݷաĉĀĐࠧ뺷쨱/KIWGN 4QFTKIWGU .QWTGPÄQĀ뺶Ăċ߭ٛĀʄ쨰ʈԣ뼵ʈւȘ݁Ā࠭뼵
ɞΊ࠭ГŠೖࠋГĀŞʏƀĀćġŚϒʄࣚǄĀච༆뺷쨱(TCPEKUEQ4QSWGFG1NKXGKTC뼷뺶ŕɋĀ෮ɠŞʏמ쨰ư
̈ثǕ뼷߆िǕŠʈւ뼵ʈԖȘ݁ĀġŚ̈Ǖ뺷쨱4KEECTFQ5ECTVG\\KPKŠ/KEJGNG%CUVGNPQXK뼷뺶෮ɠŗʋ쨰ࣚ
ʄƓŝ҈͎ڲŞʏמѢˆĀġŚʭހŞʏ༚̑ƢԺ뺷쨱 4QFGTKEJ 2VCM뺶әŚ쨰ϙࢯᥖĀȘʆŞʏƀĀqәƥ্r
뺷쨱%JKCTC $QEEK뼷뺶ġŚֿŞʏ뼷ġŚĀޟŠ๛Ś쨰ᕚᠠҊ뼷ƕɳŚŠࡊੜ뺷쨱2CQNQ &G 6TQKC뼷뺶߆िີۋ
ćʈւȘ݁ĀġŚ쨰ȱǘᄲΝີĸࠍĀĂȏƚˀƓɝʚ뺷쨱'NMG뼷뺶ǆ࠷ܲŭĀ֒܈ŞȗǊǕӍŢ߆िĀۄ뺷
쨱,WCP )KN뼷뺶෮ɠ ҈ڲӘ뺷쨱(CDKQ ;WEJWPI .GG뼷뺶ʈԣ뼵ʈւȘ݁ġŚ뼵 ෮ɠ뼵 ҈ڲӘŠಯɞվǎĀݭ
Ͳ뺷쨱.QPILK &CK뼷뺶෮ɠȥђŞʏ쨰ȺȶđȡŠŢףěĀ̊ژ뺷쨱2CUECNG )KTCTF뼷뺶ˬۄǎ쨰ȱǘχ
ʿǎĠſѱٞӚӐǉĂċోġŚę̹ࢰĀġҍž뺷쨱0QÈN )QNXGTU뼷뺶χŭȫʁڲ쨢҈ٞ
ć෮ɠŠŴćġɞιȸǎರӲĀԳɡ뺷쨱/CTÊNKC FQU 5CPVQU .QRGU뼷뺶ġŚΝ̤ŠŚŞȗƢԺ뺷쨱(TCPÄQKU )K
RQWNQWZ뼷뺶ǆ࠷ȐʿĀġŚŞʏ༚̑쨰ǀŠŞՙ؈ڝܬǚ뺷쨱,COGU-%JKP뼷뺶ʄ֑ŠʓͳحʿŞʏ༚̑쨰ॄ
᭞Š뺶ʄƼʏ뺷쨞ġŚʄȥђŞʏ७쨟ĀޯૼŒୖ뺷쨱6CO -YQPI .KO뼷뺶ġŚʋιę̹ś̹ᕲЍҊŠġ
Śࣚʄ̑ʏĀӲȻ뺷쨱9KNN[8CPFG9CNNG뼷뺶ġŚĀǂđƱʜĎ۷ŠֿڲӘٞ쨢̖౻Āqⓖ╱r뺷뼶

ŭ뼷ȢҲǟفŝૈϙޏ족؞족ऄକදȘ̠ŭƥٗ뼷ˋęٍ̄
௺ඁŝ뼵ǟفŝ뼵ϱஔŝ뼷ࠕ˴ދuĂċƓԺᓑűƥĉ뼶ශઆࢽ˴ěŪ˴Š߆ά̇ܬěĀĈβƥዻ뼶
ેϙ ޏ쨢  ؞쨢 ऄଔࢵǭ̇ěĀֻϝ뼶ӊćŭ뼷ȜŴĀӭŔ뼷ʞǘ҈܌ӘĀธМϜٕ쨢؞쨢ৎ͡جఓĀӭм뼷
ʈŒۣܤĀڅȞ۵ĠĀʏΒࢰ뼷ȶđĀۨǟȞڅܤ뼷ʾָŠ͡ǒƋྕŠŀǡċĉ͡ǒǟȞǅۣܤĀмഉǘ̇ě뼶
ĂċǊ͓ǩĉ뼷Ą෮ɠĀȷƤ뼷ӊǀ̽ơȜŴĀ͡ǒɭĖą෮ɠ뼶

ŭ݁Я͡ǒěƪċࠨĉ뼷ƪċǟفŝૈϙޏ족؞족ऄକදȘ̠ŭ
ʃūĴ뼷qƪċࠨĉ뼷ƪċǟفŝેϙޏ쨢؞쨢ऄଔදȘ̠ŭ͡ǒěrćƀٞǕఫ쨢ࢯϙۈȕȘŚŝه
ԻȀ̖ढ़Ūβڏѩ뼶
͡ǒěĘ뼷ƕƬ͡ȫඟ̝Әംऄ뼷௺ඁŝר쨢ȣႄӘ쨢ٕثТŠӲ˴ܼႫ쨢ٞӲྙąٕ͗ϒĠೲऄثŠج
໘쨢ᡇͪ໓ĀࠨŠǊ뼷ቈࣹąેϙޏ쨢؞쨢ऄଔŠ໘ೲٞϜӘଔĀ͡ǒǟȞ뼶
ħą݁Я̇ěĀβዻ ેϙޏ쨢؞쨢ऄଔǟفŝදȘ̠ŭ뼷߆ά̇ܬěڏѩą˽͡ǒě뼷˄Ȝ͡ǒěǨĈʴɌ
Ȝ࠰ɌŚŝ͡ǒƓԻĀ͡ǒͶ뼶͡ǒěĘŃĘӲą͡ǒƓԻĀǟȞq͡ǒƓԻĀĴʾr뼶
Άϝȩ̞ߒŗĪʭ̗쨰
ેϙޏ쨢؞쨢ऄଔج໘쨢ᡇͪ໓쨞ʈ˗Ǆࠨ쨟쨰൮അćǸࡁĀՅΆũąɒΉĐǢද뼷ଅǋऑ৩ેϙޏ쨢؞쨢ऄ
ଔٕ͗ϒĠೲऄث쨞ࠨ쨟쨰˰̎뼷ʃʾǳāĀƋǽć੩ඇĘ ેϙޏ쨢؞쨢ऄଔƀجĠ쨢ٞ쨞᠘쨟쨰āıثĠڲ
ٞɒԽĀ൮അ൮അćāĀǻ˪쨱໘ೲٞ쨢ϜӘଔج໘쨢ᡇͪ໓쨞ࠨtۀ쨟쨰ɒũŕŶ뼷ڏŐą⃮܀Ή
ĐǢද ćઠ༒ƀȱŎƻܙĀ˓ඝāĀķǼؤŎĂԿ܀Āȶʔ ŲࠃĀ̲̙͡Ď Ąɉ࠼ą뼷ĄɉۂąāĀےۈ
ռ˱˰̎뼷ɛ͟ɒĀৈŮ쨱ϜӘଔ쨢໘ೲٕٞ͗ϒĠೲऄث쨞Е쨟쨰୨˰ĀЕŞːϞ뼶

qૈϙޏ족؞족ऄକr҈܌Ә͡ǒΆ
ć߆ά̇ܬěĀж̯ȉՎĪ뼷ŭʃūχūŪβ
ڏѩąǉĂqેϙޏ쨢؞쨢ऄଔr҈܌Ә͡ǒΆ뼶
qેϙޏ쨢؞쨢ऄଔr҈܌Ә͡ǒΆդćċढ़ڏѩąɁ͡ǒ
ě뼷ŒȍĄ҈܌ӘĀ҈܌Әు쨞ϒƫኃ쨟뼷҈܌ӘĀȣ̖ثЉ
ٞ쨢ؘٞୁ̈́ࠧŠႄƀ௹ӘĀɢɲʄ  ଋٕူ̈́ࠧ뼶͡ǒě
ߴćžŒũ˧뼷ы͗ɌɁ뼷͟ǝħٜ뼶
ć௺ඁŝ؞ثƀۈ쨢יĀۨϱ֢Ī 뼷͡ǒΆĀũŠ
Ӳąƪˌેϙޏ쨢؞쨢ऄଔĀǟȞ  뺶ᐤɞୁ  ۈڲ뼷ϯ
ዀǒ߈དྷ˖뺷Š뺶Ňιژǒ֣뺷뼶פˤƥʋ뼷͡ǒěĘӲą
۵Ġę̄ĀǟȞ뼷ƧĠဒ뼵ેؘࡘޏ໓܌뼵ٞſୁŦ뼵؞ᘭ
ɞ뼵ٵရ̖뼵ߢ̖ٞ뼵ɠ؟ٕ؞뼵ٵඳ뼵ٞՍƀۈਓ뼵ᅧ뼵
؞ᅠـՍ뼵ݔગНՍ뼵ሊӘٞŠߡ̖뼶Ϩȉ͡ǒΆĀۨ
ŝ̞ಗ쨰௺ඁŝ؞ثƀȫ쨢ၓఇ뼷៓ƀ쨢ٞ뼷ᜅ̖ƀՍ쨢ࡘ؞ƀϜٞ뼷ੵ쨢МЏٕٞ뼷̖ഌႆ쨢ᜅٕ҈쨢ೲ
Ә뼷Šܼੳ쨢͗Ә쨢ɢɲę̄ϱ֢ĀЀſǒ֣뼶

qૈϙޏ족؞족ऄକr҈܌Ә͡ǒΆ҈܌Ә̤ǥʕԘ̄ኈٕ؞ऄକ족ଌٕူƥȒ
qેϙޏ쨢؞쨢ऄଔr҈܌Ә͡ǒΆĄ҈܌Ә̤Ǌ͓Ӄɯş֏ͿߔĀĂˌŒǾ쨵̋Ąۚƈ҈܌ӘĀǊ͓ƜƚɭĎઐȀ͍Ҳ쨵
͡ǒᄏׅą҈܌ӘǊ͓ǻ̯ĈĀĀћ̖ʻً뼶ȁħĔǦעŞĄީĂĂċшĈԣϯɧඁ뼷ȘʆĘƪċŕęĀѧඁŠ
ŭᄷϯǒӿ뼶
ȁˤ뼷ćr҈܌ӘďĄ͡ǒrĀˍ̸Ī뼷̤؈ढ़ăגŞȖɘȖЙॸߔ뼶ĔĂڏรąăȚҬܺŠşੵąȆŞћ̖ĀǊ͓
ࠝм뼷ģਇɘǊ͓Ġʻ͓ş֏뼶ħǰੌۨء͵뼷ǈȀǊ͓Ӄɯڇۃƺߴǟśą؎ęᅎଢ뼶
qેϙޏ쨢؞쨢ऄଔr҈܌Ә͡ǒΆĄ҈܌Ә͡ǒۗܪĀĂċՇǋ뼶Ăƶǚ뼷҈܌Ә͡ǒΆŗʘůǒ،௺ඁħǂ뼷
ᄏׅȺћ̖ȡ뼶ԨĂƶǚ뼷͡ǒΆĘĀǟȞŠӲ͠ĀǌːӍƬ뼷ƈҍ۵තƍąĂċ˸ȴၰ뼶
ћ̖Ā͡ǒě뼶
Ȯ̜ƞǋػĘ뼷ǟفŝેϙޏ쨢؞쨢ऄଔĀǩϹĂƶǚͳȩą߆ά̇ܬě뼷ԨĂƶǚƣ̞ಗć҈܌Ә̤Ǌ͓ᅢߑƥġ뼶
ેϙޏ쨢؞쨢ऄଔĄ࠭Ǌ͓Āśĉˀ뼶ǜĴ뼷ǟħĂċ҈܌Әĉ뼷͎Ƭą҈܌ӘĀΝ̤̲ʫ뼶ȁˤ뼷ʘľ͡ǒ
Ά뼷ĉĶĻŗΞԺેϙޏ쨢؞쨢ऄଔę̄ŗӍŴĀǟȞ뼷ɘƦą̚ŴǟħǟفŝĀś͍ۨҲ뼶ેϙޏ쨢؞쨢ऄଔ
ĄɩĉऒĀĉˀ뼷ґȆĀĴȊ뼷̤؈ढ़Š߆ά̇ܬěěˋΦ۵뼵ਲ਼ϢŠɯϢ֏ФĔƟĀĉˀ֜ղ뼶
ȮĔċǋػĘĸ뼷qેϙޏ쨢؞쨢ऄଔr҈܌Ә͡ǒΆĄĠŭŗĎ̤؈ढ़Š߆ά̇ܬěă͢גɌʸǟĀŪư뼶̇
ě˝ɨǘˤ뼷ħȆŞĀǊ͓ᅢߑĠƟȡş֏ƙśąᅎଢ뼷źǕעǊ͓ĨĈƯěˈਜĖʋĎǊ͓뼶
ǷΞħǉĂĀ͡ǒΆŪβǾ쨵Ţ̤؈ढ़ƦҶ뼷ŭ͡ǒΆĀȩƍ֜КĄŕґȆĀǾ쨵ǷŢȜĎĀĻ̯φş֏Ĉ
ŊĈƇĬğʑ쨵
ŭђċـՅ뼷ȁȺԭƬĀۨǌː뼷͡ǒΆqПƜrą҈܌Ә̤ĀǊ͓뼷ŢȆŞԵĈԭȺȶđĀǋػ뼶͡ǒΆ
ƻęŝЙབܺΞ뼷ĂƶǚĄȁħǒفĀǌːԭƬ뼶ĎĢȘʆͨŞĀǒ،Ӳ̉ۨ͠ڐ፭뼷ć҈܌ӘుćʭĀĠċɁŞ
ɘǄą̉ӴĀӲྙ뼶ԨĂƶǚ뼷ĄȁħŢ͵ƓĈᅎଢ뼶͡ǒΆʿǎ௺ඁŝĶħ҈܌ӘŚŝ͡ǒƓԻĀƓŀĶ࢙غąq
ę̄ӛԘr뼷ŐĖąňČŞ͵ƓФࣨǟů뼶
ŭ뼷̤؈ढ़Ȝŗǜƞ֜КǞơڏѩ͡ǒΆ뼷˄ܷӍȖЙŠ͵Ɠƪċƶǚ뼶ŭĀ͡ǒΆȜćʃūχʃū
ڏѩ뼷ȠȱϥʜȜ֘ϣ͎ǡşҘĀΆūū֒ŠĤȀɌĀǒ،Ӳ͠ɘǄ̙ږ뼶
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Һ࣊
߆ά̇ܬě
ć ŭ  ʃχ  ʃແũĀࢽોĉࢽ˴ěěڱĘ뼷˝ڏśą߆ά̇ܬěĀĤჼƂě뼶ĤჼƂǀԥࡒֲ뼷ƢԺᓑ
ű뼷ȉȺŴჼƂۙފ뼷ĈĨƺ۩ĤჼƂěޡܡ뼶
ěڱĘǆڨą뼷ƎŶ̇ěȜݦНȱͩࢽોĉࢽ˴ěŠශઆࢽ˴ěĀȥڒŠȻƑƂࢎ뼷Ȁ˓աʐć෮ɠŠВࠑĀࢽ˴
ěŪ˴ƥǎĀԒͶ
ĤჼƂěȜćĘĂવࢽ˴ěĀϱ֢Ī̝̯ȺϯȗĀ̯φȡ뼷џϵˋ෮ɠڐؘǊ͓ġķƈୠж̯뼶ˤڏĈϙǘ̇ěĀ
Ļ̯φş֏뼶̢ϔć̤ɁࡌƚևęĀο˩ܑȧь뼷̇ěĀӪϯȗঞƔ̫Ǆ뼶
Ȁ˓ȉ෮ɠ̖ȍǄ؈Ҡ؈ࡺŠోଡ଼࠭Ā෮ɠ̖Ҡͳȩ֣Ā
ԒͶ뼷ˋ̖Ҡ؈ࡺ͎ĂċćȠȱʠੜĘĈʸǟದƺĀ͎ޯ뼶
ਇɘȉ෮ɠƯ뼵ଡ଼࠭ƯŠ෮ɠᘞਃƥǎĀʸǟȱͶ
 ŭ  ʃ  ū뼷ćఫࢯЉۈȕȘŚӐهԻĘӲąĂ
Ɂૈϙޏ족؞ऄକę̄ǟȞ͡ǒě뼶͡ǒěǨĈʴɌ࠰Ɍ
Śŝ͡ǒƓԻ뼶͡ǒěć߆ά̇ܬě뼷௺ඁŝ؞ثƀۈ
족יாŠ҈܌Ә̤؈ढ़Ā࢙غĪ뼷ʃĀ̠ܲć҈܌
ӘզƅԻŪβڏѩ뼶פˤƥʋ뼷 ૈϙ ޏ족 ؞ऄକę̄ǒ
فʅྕĀ̽Ϲ͓ģ؋ϙȥŪ뼶

ჼƂěŪ˴ȮڽχޣŒȍħ쨰'PI / #NGZCPFTC %QUVC )QOGU
&T,QTIG*4CPIGN)GPGTCN)CTEKC.GCPFTQ
&T/CTKC%GNGUVG*CICVQPIŠ&T/CPWGN%QGNJQFC5KNXC

ˋ෮ɠʏΒΡ͎ࣂͨƞъՎ뼶෮ɠʏΒΡύ෮ɠΒƤ
ৗěǂѩ뼷ŅŭʈʃćƀٞǕĀԖċǊ͓ɁŞũ֏뼶Ⱥ
ġ뼷Ǌ͓ˌˌǥśଌąć෮ɠƥŝ̇ě졭(%/졮ڏѩĀ
ĂɁʏΒΡ뼷ڇۃąęʔ෮ɠǟŝŠʥ͠Āͩǋ좀

ҬφćƀٞǕӚӐʑࠋɞٞɒԽʏΒࢰĀֻϝ뼶ʑࠋ
ɞٞɒԽʏΒࢰ˧ǘŭ뼷ʞǘ෮ɠԵĈ෮ɠϾĉףҠ
ŠǊ͓ղǋػŠͳȩȡĀʞٝ뼷ĢũࢰŗĎϨҍࣽ͠ྙăӗ뼶ŭʿǎȉƀٞṲ̈̄؈ढ़ćɁŞĀ˝ՊĘԒͶӷ
ݦ뼷˄Ⱦīąȶęɘ֏뼶פą˝ɁŞŗʋ뼷̇ěģϨȉĖֻϝĀાѺʕǟȆġ좀
ϗԭϨȉr෮ɠ졿ġŚ  ГŚŝȱͶĀඪręě˄ƈୠж̯뼶ęěĢʃũ˧҄뼷˄ǘŭʃūćף
ěؘƓȉ؈ॸࠕދǨŪβڏѩ뼶ęěĀϝĀćǘ졿ćŭʃͨʠੜʗŝϨȉĀˌǥ͆ΡƥŶ뼷ďş֏ġŚŠ
ГŚŝĀȱͶ͎śĂċĻǄؼԵɆĀĞ뼶
߆ά̇ܬěŕęԘʇŞϨȉĖଡ଼࠭ġķ̇ěĀƜƚġ뼶ħˤ뼷߆ά̇ܬěǂଌјǭϨȀʃć҈ޏોڏѩ
ĀГŚŝդǜɆ̇ěǉơěڱ뼶˽ě˓ڱЬąդǜɆ̇ěĀغŪʪŠȉěĉ˴Ā̽ʔ뼷ॏąĎĢߡธ
ȣՍĀޡݸĉ ϜӘକűՂ뼵ǡɽՕЏକŠǟŝМۈોŗӍŴĶŀƜĀݘČցؗ뼶̇ěǂଌϨȀěڱ뼷ĻŗňČ
Ş̙߰̇ě뼶ǂଌƫĖƀٞǕŶ뼷Ӑ̢߰Ҙˋ҈ޏોଡ଼࠭Ǌ͓ġķഉǕΒ좀
̇ěĀϯȗ͠Š෮ɠŚٗࠕދǨǂଌɘǄʘŠԒͶ뼷ć෮ɠŠġŚʭހǰƍƑęԘʇĘĀƱʜవࣧ
ϲȀ˓ȉӃϾĉŠଡ଼࠭ġѺࢨˡĀԒͶ뼶ć̇ěĀרƺƥĪ뼷߆ά̇ܬǂଌƻଡ଼࠭ϾᘞϾĉɽě˝ħ
ŭʇĉˀ뼶ŭʃū뼷ಭٮŭĎࡥƥٗ뼷ǂଌćࡌူಢူٕɁĀĤŭȐၰĘƻ౷ୠກદ좀
զϐǚˋ෮ɠƓŀĀ߆ά˺̇ܬĀѺՎ̑ʇ뼷Ȝ෮ɠǊƓҁŠ෮ɠȗʕƓԻۗɌѺՎࣨ좀
ˋขϨҍĀƓŀ͎ࣂъՎ뼶
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