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CIvitrbs'b~Èy"ug
BION

RR  --  KKaatt''ÂÂttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''eettGGUUhh√√aa®®ss††  EEddllVVnnbbnn††kkiiccççkkaarrBBIIGGaarrIIssttUUtt
eennAAkk~~̈̈ggssaallaaeebb""rrIIVV""eettTTIIkk,,  eennAAkk~~̈̈ggGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII111144  ..

❑

TTssßßnnvviiTTUUrrbbflflÈÈyy""uuggVVnneeFF√√IIkkaarrssiikkßßaaGGss''rryy:eeBBlleevvllaadd**yyUUrr  eennAAkk~~̈̈ggbbNNÎÎiitt
ssPPaaEEddllCCaammrrttkkvvbb∫∫FF··mmrrbbss''VV¬¬ttuugg  ..  ssaallaaeennHHVVnneeFF√√II[[KKaatt''TTaass''cciitt††
CCaaxx¬¬MMaagg  ..  KKaatt''mmaakk''ggaayyBBYYkkGG~~kkEEss√√ggrrkkbbuuNN¥¥sskk††iinniiggkkiitt††iiyysseennAATTIIeennaaHH˘̆˘̆˘̆  eemm¬¬""aaHH
eehhIIyyKKaatt''EEttggeeFF√√IIkkaarrccMMGGkkddll''BBYYkkGG~~kkTTMMaaggeennHHCCaaeerrooggrraall''´́ff©©  ..  ´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''
kk**VVnnccaakkeeccjjBBIIssaallaaeennHHEEttmm††gg  ..  KKaatt''VVnnyykkCCaabb''CCaammYYyynnwwggxx¬¬ÁÁnnnnUUvvGGaavv
mm""gg''ttUUmmYYyy,,  ddMMbbggmmYYyynniiggffgg''yyaammmmYYyyeehhIIyykk**VVnnssee®®mmcceeTTAAccUUllkk~~¨̈ggbbkkßß
ssIInnIIkkvviijj  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAATTIIeennaaHHkk**KKaatt''mmiinnVVnnssmm®®bbkkbbmmYYyynnwwggnnrrNNaaEEddrr  ˘̆˘̆˘̆  ..
eennAAkk~~¨̈ggssaallaaffµµIIdd**ttwwggrrwwuuggeennHH,,  KKaatt''VVnn®®bbeellaammCCIIvvPPaaBBrrss''eennAArrbbss''KKaatt''eeddaayy
yykk®®TTIIss∂∂IIrrbbss''eettGGUUDDrrEEddll®®ttUUvvCCaassaavv&&kkrrbbss''GGaarrIIssTTIIBB  ´́nnssaallaassIIeerrNNaaGGflflÈÈkk
mmkkGGnnuuvv&&tt††bbnnÏÏËËrrbbnnƒƒyyssPPaaBBll√√IIggCCUUrrcctt''  ..  eennAATTIIbbMMppuuttKKaatt''kk**VVnnEEss√√ggeeTTAAssiikkßßaa
eennAAee®®kkaammkkaarrddwwkknnMMaarrbbss''eettGGUUhh√√aa®®ss††  ..  

bbflflÈÈyy""uuggmmaannbbBBaaÔÔaaQQ¬¬aass´́vvBBnn''eeBBkkNNaass'',,  KKaatt''CCaaGG~~kkbbiiuunn®®bbssbb''xxaaggeeddaaHH
®®ssaayybbBBaa˙̇aaccMMeeNNaaTT¥¥®®KKbb''yy""aagg  ..  KKaatt''BBUUEEkkxxaaggssrreessrrkkMMNNaaBB¥¥  eehhIIyy
nniiggeellggeePP¬¬gg,,  eehhIIyymmaanneeTTBB¥¥eekkaassll¥¥dd**kk®®mmrrkkVVnnxxaaggEEpp~~kkvviiCCÇÇaaeerrxxaaKKNNiitt..
KKaatt''ccUUllcciitt††bbrriieePPaaKKmm˙̇ËËbbqq©©aajj''  eehhIIyymmaannCCIIvvPPaaBBrrss''eennAAllgg''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggee®®CCAA
eeTTAAkk~~¨̈ggGGMMeeBBIIGGVVyymmuuxx  ..  KKaatt''mmiinnEEddllssMMNNaakk''eennAATTIIkkEEnn¬¬ggNNaammYYyyVVnnyyUUrr
GGEEgg√√ggeeTT,,  KKaatt''ee®®ccIInnEEtteeddIIrrppßßggBBIIPPUUmmiimmYYyyeeTTAAPPUUmmiimmYYyy®®BBmmTTMMaaggVVnnccUUlleeTTAArrYYmm
eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggTTMMaaggGGss''NNaaEEddllmmaannBBIIFFIIrrCCbb''llaagg  ..  eennAATTIIeennaaHH,,  KKaatt''mmaann
PPaarrkkiiccççeeFF√√II[[GG~~kkppggeessIIccssbb∫∫aayy  nniiggeeFF√√II[[BBYYkkeeKKeess©©IIccssrreessIIrrGGMMBBIIbbBBaaaaÔÔjjaaNN
vvaagg´́vvrrbbss''KKaatt''  ..  eeddaayyKKaatt''mmaannnniissßß&&yyKKYYrr[[eeKKccUUllcciitt††˘̆˘̆˘̆mmnnuussßßmm~~aakk''@@EEttgg
EEttmmaannkkaarree®®ttkk®®ttGGaallkk~~̈̈ggkkaarrss∂∂aabb''BBaakk¥¥ssMMddIIrrbbss''KKaatt''      eehhIIyyEEttgg®®bbuuggee®®bboobb
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pp††ll''GGaahhaarreePPaakk††aaddll''KKaatt''CCaanniiccççCCaakkaall  ..
´́ff©©mmYYyy,,  bbflflIIyy""uuggVVnnddwwggffaammaannmmnnuussßßEEddllCCaass®®ttUUvvrrbbss''KKaatt''VVnneeTTAATTUUll

eess∂∂ccGGgg''TTIIeeKK˙̇aannuussßßGGMMBBIIeeddIImmkkMMeeNNIIttdd**eeffaakkTTaabbrrbbss''KKaatt''  ..  KKaatt''mmiinnVVnnyykk
cciitt††TTuukkddaakk''GGMMBBIIeerrOOggeennHHeeTT˘̆˘̆˘̆  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHKKaatt''mmaannÚÚkkBBaarrhhaakk''ddUUccCCaammiinn
VVnnddwwggmmiinnVVnnææBBIIGG√√IITTMMaaggGGss''  ..  eess∂∂ccGGgg''TTIIeeKK˙̇aannuussßßkk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnmmnnuussßß[[eeTTAA
eekkaaHHeehhAAbbflflÈÈyy""uugg[[mmkkccUUllKKaall''  eeddaayynnwwkkssµµaannffaammaann{{kkaasseeFF√√II[[CCnneennHHVVnn
TTTTYYlleesscckk††IIGGaammaass''  ..  eennAAeeBBllEEddllbbflflÈÈyy""uuggmmkkddll''  eess∂∂cckk**mmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  

--  eettII‰‰ggGGFFiibb∫∫aayy®®VVbb''GGjjbbnn††iicceemmIIll,,  ‰‰ggeeQQµµaaHHGGII  ??  mmkkBBII®®ssuukkNNaa  ??
eettIIeeddIImmkkMMNNIIttrrbbss''‰‰ggmmaannllkk≈≈NN:yy""aaggddUUcceemm††ccxx¬¬HHEEddrr  ??  eettII““BBuukkmm††aayyrrbbss''
‰‰ggVVnn®®bbkkbbmmuuxxrrbbrrGG√√IIxx¬¬HH  ??

bbflflÈÈyy""uuggBBMMuummaanneesscckk††IIPP∆∆aakk''eeppÌÌIIlleessaaHHeeLLIIyyeennAAkk~~̈̈ggeerrOOggssMMnnYYrreennHH  ..
--  ““BBuukkrrbbss''xx∆∆MM̈̈ ,,  KKaatt''eeBBaall,,  VVnn®®ttUUvveellaaHHBBIIffaann:xx∆∆MM̈̈kkBBaaÇÇHHeeKK,,  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkk

KKaatt''VVnn®®bbkkbbCCIIvvPPaaBBllkk''xx¬¬aajj''nniiggeebbflflÈÈrr´́®®bb  ..  xx∆∆MM¨̈mmiinnVVnnddwwggffaaKKaatt''mmaannrrUUbbrraagg
ssÌÌaattVVtt……kk**GGaa®®kkkk''GGaa®®kkIIEEbbbbNNaaeeTTkkaallBBIIeeddIImm,,  BBIIee®®BBaaHHmmuuxxmmaatt''rrbbss''KKaatt''
VVnn®®ttUUvvkkMMeeBBoocceevvooccvv""cc  eeddaayyssaarrEEtteeccAAhh√√aayynnaayyrrbbss''KKaatt''VVnnvvaayyddMM®®ccMMFFaakk''  ..
KKaatt''mmaannssBBaaÇÇaattiiCCaassIIuutt  eehhIIyymmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAAmmaatt''ssmmuu®®TTbbUUrrIIssEEtt˙̇nn  ..
KKaatt''VVnnCCYYbbmm††aayyxx∆∆MM̈̈eennAATTIIkkEEnn¬¬ggssaaFFaarrNN:mmYYyy  ˘̆˘̆˘̆..  KKWWeennAATTIIeennaaHHeehhIIyyEEddllGG~~kk
TTMMaaggBBIIrrVVnneerroobbGGaaBBaahh__BBiiBBaahh__CCaammYYyyKK~~aa  ..  eennAATTIIbbBBaaççbb'',,  xx∆∆MM¨̈BBMMuuVVnnddwwggffaa““BBuukk
xx∆∆MM ¨̈VVnn®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBII””®®kkiiddΩΩGG√√IImmYYyyeeTT˘̆˘̆˘̆  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[eeKKyykkKKaatt''eeTTAA
llkk''CCaammYYyynnwwgg®®bbBBnnÏÏkkUUnnTTMMaaggGGss''KK~~aa  ..  xx∆∆MM ¨̈eennAAccaaMMffaakkaalleennaaHHxx∆∆MM ¨̈CCaakkuummaarrmm~~aakk''
mmaannrrUUbbrraagg®®ssss''ssÌÌaattVVtt  eehhIIyyvvaaKKµµiinnmm~~aakk''kk**VVnnTTiijjyykkrrUUbbxx∆∆MM¨̈eeTTAA˘̆˘̆˘̆  KKaatt''eennHH
VVnnTTuukkssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥[[xx∆∆MM¨̈TTMMaaggGGss''mmuunnnnwwggKKaatt''ss¬¬aabb''eeTTAA  ..  xx∆∆MM¨̈kk**VVnnEEhhkkssMMbbuu®®tt
eeppÊÊrrmmrrttkkrrbbss''KKaatt''eeccaalleeTTAAkk~~¨̈ggeePP¬¬IIggTTMMaaggGGss''˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyVVnnffyymmkkrrss''eennAA
TTIIÂÂkkuuggGGaaEEtt˙̇nn˘̆˘̆˘̆EEddlleennAATTIIeennaaHHxx∆∆MM ¨̈VVnnxxMM®®bbwwggeerroonnssUU®®ttGGMMBBIITTssßßnnvviiCCÇÇaa  ..  kk~~¨̈gg
eeBBlleennHH,,  GG~~kk‰‰ggVVnnddwwggcc∫∫aass''®®VVkkddrrYYcceehhIIyyGGMMBBIIeeQQµµaaHHxx∆∆MM¨̈,,  ®®bbeeTTssrrbbss''xx∆∆MM¨̈,,
““BBuukkrrbbss''xx∆∆MM ¨̈,,  eehhIIyynniiggGGMMBBIIeeddIImmkkMMeeNNIIttrrbbss''xx∆∆MM ¨̈ ¨̈TTMMaaggmmUUll˘̆˘̆˘̆  KKWWddwwgg®®bbEEhhll
EEttnnwwggxx∆∆MM¨̈EEddrr  ..  eerrOOggEEddllxx∆∆MM¨̈mmaannssmm&&ttƒƒPPaaBBddwwggBBIIxx¬¬ÁÁnn‰‰ggmmaannEEttbb""uueeNNˆ̂HHeeTT  ..
EEBBrreesseehhIIyynniigghh√√flflÈÈLLËËnnIIdd  ˘̆˘̆˘̆kk**mmiinnVVcc''xxaatteeBBlleeFF√√IIkkaarrEEffmmffyy[[GG~~kkVVnn
ssbb∫∫aayycciitt††eennaaHHppggEEddrr  ..

ssmm&&yy´́ff©©mmYYyyeeKKVVnnssYYrreeTTAAbbflflÈÈyy""uuggffaa  eettIImmnnuussßß®®bbeePPTTNNaaEEddllmmaann
eesscckk††IITTuukk≈≈eevvTTnnaarreellIIssGGMMBBIIGG~~kkppgg  ..  
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--  KKWW,,  KKaatt''eeBBaalleeqq¬¬IIyyttbbvviijj,,  CCnnEEddllmmaanneeKKaall®®VVff~~aadd**xx¬¬MMaaggkk¬¬aaCCaaTTIIbbMMppuutt
rrss''eennAA[[VVnnssbb∫∫aayy  kk~~̈̈ggCCiivviittmmYYyydd**ssuuxx®®ssYYllKKµµaannppllrrmmaass''GG√√IITTMMaaggGGss''  ..

KKaatt''VVnneeBBaallffaaCCrraaPPaaBBCCaakkMMBBgg''EEpp´́nneesscckk††IITTuukk≈≈llMMVVkk,,  KKWWeennAATTIIeennaaHHeehhIIyy
EEddlleerrOOggGGPP&&BB√√eeccHHEEttFF¬¬aakk''mmkkddll''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aa  ..  eeKK®®ttUUvvrraabb''qq~~MMaa´́nnCCIIvviittrrbbss''eeKK  EEtt
ccMMeeBBaaHHEExxqq~~MMaaNNaaEEddllTTaakk''TTggnnwwggeesscckk††IIrruuggeerrOOggEEddlleeKKVVnnkkssaaggeennAAeellIIBBiiPPBB
eellaakkeennHH  ..  eessaaPP··NNPPaaBBCCaarrbbss''mmYYyy‰‰kkrraaCC¥¥BBIIxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  ˘̆˘̆˘̆eeBBaallCCaaGG√√II@@EEddll
mmiinnTTaakk''TTggCCaammYYyyxx¬¬ÁÁnneeyyIIggeeTT,,  ccMMEENNkk®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iivviijjKKWWCCaaccMMNNggll&&kk≈≈&&NNÎÎ
ccMMaaVVcc''ss®®mmaabb''kkiiccççkkaarrFFMM@@TTMMaaggGGss''˘̆˘̆˘̆  eeddaayyeehhttuuffaaeebbII≤≤tt®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieehhIIyy
KKµµaannnnrrNNaaeeFF√√IIGG√√IIeekkIItteeTT  eebbIIeeTTaaHHCCaaeeKKmmaanneeTTBBeekkaassll¥¥yy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..

´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''VVnnCCYYbb®®bbTTHHyyuuvvCCnnmm~~aakk''EEddllVVnnccaayyvvaayybbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥
ssmm∫∫tt††iirrbbss''xx¬¬ÁÁnnGGss''rrllIIgg  ..  KKaatt''kk**VVnneeBBaalleeTTAAkkaann''yyuuvvCCnnmm~~aakk''eennHHffaa  ––  ««  ®®BBHH
FFrrNNIIVVnn®®ssUUbbyykkCCnneeQQµµaaHHGGmm''hh√√flflÈÈyy""aarr""UUss  ˘̆˘̆˘̆ccMMEENNkkrrUUbb‰‰ggvviijj,,  ‰‰ggVVnn
®®ssUUbbeellbb®®BBHHFFrrNNIIyykkeeTTAAVVtt''  !!  »»  ..

CCnnssgg˙̇aarrmm~~aakk''EEddllmmaannssMMddIIxxııss''nniiggÚÚkkBBaarr®®kkGGWWtt®®kkTTmm  VVnneeBBaall®®VVbb''
KKaatt''ffaa  xx¬¬ÁÁnneeKKmmaanneeKKaallbbMMNNggssMMuu[[KKaatt''bbMMeeBBjjkkiiccççkkaarrGG√√IImmYYyy  ––  ««  GGjjnnwwggeeFF√√II
GG√√II@@TTMMaaggGGss''ttaammeeKKaall®®VVff~~aarrbbss''‰‰gg,,  bbflflÈÈyy""uuggeeBBaallttbbvviijj,,  [[EEtt‰‰ggbbBBÇÇaaËËnnmmnnuu--
ssßßmmkk®®VVbb''GGjjffaaeettII‰‰ggccgg''VVnnGG√√IĬ̆ ˘̆˘̆  bb""uuEEnn††ccUUrr‰‰ggkkMMuummkkeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg[[eessaaHH  »»  ..

eennAAkk~~uu¨̈ggeeBBllmmYYyyeeTToott,,  KKaatt''VVnnzziitteennAAkk~~̈̈ggnnaavvaammYYyyeennAAccMMkkNN††aallccMMeeNNaamm
BBYYkkÂÂkkuummeeccaarr  ..  nnaavvaaeennaaHHkk**ÂÂttUUvvccaabb''VVnneeddaayykkggrrkkßßaassmmuu®®TT  ..  BBYYkkCCnnTTuuccççrriittkk**nnii--
yyaayykkaann''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkffaa  ––  ««  BBYYkkeeyyIIggddll''´́ff©©GGnnßßaarreehhIIyy      ˘̆˘̆˘̆eebbIIkkaallNNaa
mmaanneeKKssaall''rrUUbbeeyyIIgg  »»  ..  ««  ccMMEENNkkxx∆∆MM̈̈vviijj,,  bbflflÈÈyy""uuggeeBBaall,,    xx¬¬ÁÁnnxx∆∆MM̈̈mmkkddll''́́ ff©©GGnnßßaarr
eehhIIyy  eebbIIkkaallNNaaBBMMuummaanneeKKssaall''rrUUbbxx∆∆MM̈̈eeTT  »»  ..

❑

RR--  ´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''eeXXIIjjCCnn®®ccEENNnneeKKmm~~aakk''eeddIIrrssrreessoorrmmkkkk~~¨̈ggssPPaaBB
GGaakkaarr:ee®®kkoomm®®kkmmBBnn''®®bbmmaann  ..  ««  eettIImmaanneerrOOggGGPP&&BB√√GG√√IIeekkIItteeLLIIggddll''rrUUbb‰‰gg,,        KKaatt''
eeBBaalleeTTAAkkaann''CCnneennHH  ,,        ……mmYYyykk**mmaanneerrOOggssbb∫∫aayymmYYyy    EEddllFF¬¬aakk''eeTTAAeellIIrrUUbbGG~~kk
dd´́TT  ??  »»  ..

RR--  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeXXIIjjCCnnkkMMNNaajj''ee®®kkAAtt®®mmaamm~~aakk''eeddIIrrmmkkddll'',,  KKaatt''
eeBBaallffaa    ––  ««  ‰‰ggmmiinnEEmmnnCCaammççaass''®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iirrbbss''‰‰ggeennaaHHeeTT  ˘̆˘̆˘̆KKWW®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
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rrbbss''‰‰ggeeTTAAvviijjeeTT  EEddllCCaaeeccAAhh√√aayymmççaass''rrbbss''‰‰gg  »»  ..
RR--  KKaatt''EEttggeeBBaallffaa  CCnnkkMMNNaajj''yykkcciitt††TTuukkddaakk''nnwwgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn

xx¬¬MMaaggNNaass''  ˘̆˘̆˘̆eeFF√√IIddUUccCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieennHHCCaakkmmµµssiiTTÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnnBBiittEEmmnn  ..  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††
kk~~¨̈ggkkaarrccaayyvvaayyvviijj  eeKKmmaannkkaarrPP&&yyxx¬¬aaccttkk''ss¬¬¨̈tthhaakk''ddUUccCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iieennHH
CCaarrbbss''GG~~kkdd´́TT  ..

RR--  KKaatt''yyll''ffaa  eesscckk††IITTuukk≈≈dd**FFMMbbMMppuutt  KKWWkkaarrmmiinneeccHHGGtt''®®TTMMaannwwggeesscckk††IITTuukk≈≈  ..  
RR--  eeKKmmiinnÂÂttUUvvddaakk''eeTTaassGGMMBBIICCrraaPPaaBBeeTTAAeellIIrrUUbbnnrrNNaamm~~aakk''eeLLIIyy  ((  kkMMuu[[eemmIIll

ggaayymmnnuussßßccaass''  ))    ˘̆˘̆˘̆BBIIee®®BBaaHHCCaassPPaaBBkkaarrNN__mmYYyy    EEddllmmnnuussßßmm~~aakk''@@EEttggccgg''
VVnn  ..

RR--  ssUUvv[[VVtt''bbgg''®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iixx¬¬ÁÁnnFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨̈ggkkNN††aabb''´́ddGG~~kkdd´́TTeeTTAAccuuHH˘̆˘̆˘̆
BBIIee®®BBaaHHmmnnuussßßeeyyIIggGGaaccrrss''eennAAssbb∫∫aayy  ff√√IIeebbIIÂÂttUUvvffmmffyy®®TTBB¥¥rrbbss''xx¬¬ÁÁnn    ..
ccMMEENNkkCCnnEEddllrrss''eennAAeeddaayymmaannccMMNNgg''ccgg''VVnnrrbbss''eeKKvviijj  ˘̆˘̆˘̆EEttggmmaanneesscckk††II
GGPP&&BB√√xx¬¬MMaaggNNaass''  KKµµaann{{ssffeeddaaHH®®ssaayyeeTT  ..

RR--  eeBBllxx¬¬HHeesscckk††IIkk¬¬aahhaannhhYYss®®BBMMEEddnnvvaassmmrrmm¥¥nnwwggyyuuvvvv&&yy  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††
mmnnuussßßeeyyIIggkkaallNNaaccUUllddll''vv&&yyccaass''CCrraaeehhIIyy  KKYYrrEEtteeFF√√IIGG√√IIeeddaayy®®bbyy&&tt~~
®®bbEEyygg  ..

RR  --  kkaallNNaaeeKKmmaann{{kkaassbbeegg˚̊IIttVVnnmmiitt††PP&&kk††iirrYYcceehhIIyy  eeKKKKYYrrrrkkßßaammiitt††
PP&&kk††TTMMaaggeennHHtteeTTAAeeTTootteennAAkk~~¨̈ggssPPaaBBddEEddllddUUcceeddIImm  ˘̆˘̆˘̆eeTTaaHHCCaaGG~~kkTTMMaaggeennHH  mmaann--
ccaarrwwkkllkk≈≈NN::yy""aaggNNaakk**eeddaayy,,        eeccoossvvaaggkkMMuu[[eeKKeeccaaTTffaaeeyyIIggVVnneessBBKKbb''CCaa
mmYYyynnwwggeeccaarr  ˘̆˘̆˘̆……kk**ffaaeeyyIIggVVnnpp††aacc''eemm®®ttIIPPaaBBCCaammYYyynnwwggmmnnuussßßllÌÌbbrriissuuTTÏÏ  ..

RR--  KKaatt''VVnn®®VVbb''mmiitt††PP&&kk††iiTTMMaaggGGss''[[VVnnddwwggffaa  ssBBaaÔÔaa´́nnkkaarrcc®®mmuuggccee®®mmIInn
llUUttllaass''xxaaggEEpp~~kkTTssßßnnvviiCCÇÇaaddll''kkMMBBUUll  KKWWeennAAeeBBllEEddlleeyyIIggKKµµaannkkaarrrrMMeePPIIbb
jjaabb''jj&&rrddll''ttiiccttYYcc˘̆˘̆              eebbIIeeTTaaHHCCaaGG~~kkee®®kkAAnniiyyaayy®®bbmmaaffkkaatteeTToonneeyyIIggkk††II  ……kk**
ssrreessIIrrrrUUbbeeyyIIggkk††II  ..
RR--  KKaatt''VVnneeBBaallffaa  kkaarr®®bbuugg®®bbyy&&tt~~mmaannllkk≈≈NN:xxııgg''xxııss''CCaaggssIIllFF··mm
dd´́TTeeTToottTTMMaaggGGss''˘̆˘̆˘̆kk**ddUUccCCaacckk≈≈¨̈bb∫∫ssaaTTEEddllmmaannllkk≈≈NN:xxııgg''xxııss''CCaaggvviiBBaaÔÔaaNNdd
´́TTeeTToottTTMMaaggGGss''EEddrr  ..

RR--  GGMMeeBBIIGGssiillFF··mmBBMMuuEEmmnnCCaammiitt††PP&&kk††iillÌÌ  kk~~¨̈ggkkaarrrrYYbbrrYYmmddMMeeNNIIrrCCaammYYyynnwwgg
ssmm∫∫CCBBJJÔÔ:eennaaHHeeTT,,  KKWWeeddaayyeehhttuuffaaCCaakkaarrllMMVVkkNNaass''ccMMeeBBaaHHmmnnuussßßmm~~aakk''@@kk~~̈̈gg
kkaarrhhflflaannnniiyyaayyss∂∂II[[VVnneeBBjjmmaatt''  eebbIIkkaallNNaassmm∫∫CCBBaaÔÔ:rrbbss''eeKKVVnnss∂∂II
bbeennÊÊaassGGMMBBIIeerrOOggGG√√IImmYYyyeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyCCnneennaaHHEEttggyyll''ffaa      mmaann®®BBHH……eeTTBB††aa  
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NNaammYYyykkMMBBuuggGGaakk''GGnn''cciitt††nnwwggrrUUbbeeKKeennAAkk~~̈̈ggeerrOOggeennHH  ..  
RR--  pp¬¬ËËvvEEddllnnMMaaccUUlleeTTAAzzaannnnrrkkCCaapp¬¬ËËvvggaayy®®ssYYlleeBBkkNNaass''˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®BBaaHHeeKK

ccMMNNMMaaEEtteeddIIrrccUUlleeTTAAeeddaayybbiiTTEEPP~~kk  ..
RR--  CCnnNNaaEEddlleeFF√√IIkkaarrssiikkßßaaeeLLIIggeeTTAAmmiinnddll''kk®®mmiittTTssßßnnvviiCCÇÇaa˘̆˘̆˘̆eehhIIyy{{bb

®®kkeessaabbVVnn®®ttwwmmEEttvviiTT¥¥aassaa®®ss††dd´́TTeeTToottrrbbss''mmnnuussßßCCaattii  kk**ee®®bboobbeeFFoobbVVnneeTTAA
nnwwgg®®kkuummbbuurrssEEddllttaammeess~~hhaaeessµµaaHHssµµ&&®®KKCCaammYYyyGG~~kk®®ssIIeebb""eeNNLLËËbb  KKWWBBYYkkeeKKVVnn
®®ttwwmmEEttrrYYmmrrss''CCaammYYyynnwwggQQ~~ÁÁll®®ssIIbbee®®mmII    ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††mmiinnVVnneeTTAArrYYmmrrss''PP¬¬kkßßrrssCCaattii
iiCCaammYYyynnwwggmmççaass''ppÊÊHHeennaaHHeeLLIIyy  ..

RR--  ´́ff©©mmYYyy,,  eennAAeeBBllEEddllbbflflÈÈyy""uuggzziitteennAA®®ssuukkrr""UUdd  ,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjBBYYkkGG~~kk
®®ssuukkGGaaEEtt˙̇nnEEddllmmkkrrss''eennAAkk~~¨̈ggeekkaaHHeennHHKKiittEEttBBIIeerroonnvviiCCÇÇaaxxaaggEEpp~~kkeevvaahhaassaa®®ss††
KKWWeeBBaallvvaaccaa[[VVnnssmmBBiieerraaHHddUUcceennAAkk~~¨̈ggssiill∫∫:eell≈≈aann  ˘̆˘̆˘̆..  KKaatt''kk**VVnnccaabb''eepp††IImm
bbee®®ggoonnBBIITTssßßnnvviiCCÇÇaa  ..  eennAAeeBBllEEddlleeKKss∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''ffaaeehhttuuGG√√IIVVnnCCaa
KKaatt''mmiinneeFF√√IIddUUccCCaaGG~~kkdd´́TT,,  KKaatt''VVnneeqq¬¬IIyyttbbvviijjddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  GGjjVVnnyykkeemmßßAA
ssaallIImmkkCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ˘̆˘̆˘̆  eehhttuuGG√√IIVVnnCCaa‰‰ggccgg''[[GGjjllkk''eemmßßAAddMMEEbbrreeTTAAvviijj  ??  ..

RR--  eennAAeeBBllEEddlleeKKeerroobbrraabb''GGaaNNiittGGaassUUrrGGMMBBIIeesscckk††IITTuukk≈≈eevvTTnnaarrrrbbss''®®kkuumm
nnaarrIIzzaannee®®bbttddaa´́NNyy""aadd  EEddllmmaannkkaattBB√√kkiiccççyykkkkeeBBaaÇÇIIFF¬¬¨̈HHeeTTAAddggTTwwkkmmiinneeccHH
ccbb''mmiinneeccHHeehhIIyy,,  KKaatt''kk**VVnneeBBaallttbbffaa  ––  ««  xx∆∆MM̈̈yyll''ddUUeecc~~HHeeTTAAvviijjeeTTffaa  ˘̆˘̆˘̆eebbII
ssiinnCCaaBBYYkknnaaggddYYssTTwwkkCCaammYYyynnwwggkkeeBBaaÇÇIIEEddllmmiinnFF¬¬¨̈HHvviijj  ˘̆˘̆˘̆BBYYkknnaaggrriittEEttKKYYrr[[
GGaaNNiittEEffmmeellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  »»  ..

❑

eennAATTIIbbMMppuutt,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnrrss''eennAAkk~~¨̈ggCCIIvvPPaaBBmmYYyyEEddllmmaannmmUUllddΩΩaanneennAAkk~~¨̈gg
GGMMeeBBII””®®kkiiddΩΩ,,  KKaatt''kk**VVnnFF¬¬aakk''QQWWrrMMuuaa´́rr""CCaayyUUrrEExx´́ff©©eennAA®®ssuukkccaall''ssIIuu  ..  eeddaayyKKaatt''
CCaaCCnnmm~~aakk''®®kkII®®kkCCaabbMMppuutt,,  KKµµaanneessaahhflfluuyyeeddIImm∫∫IIccaayyvvaayyeeTTAAeellIImmnnuussßßss®®mmaabb''
EEffTTMMaaBB¥¥aaVVllrrUUbbKKaatt''˘̆˘̆˘̆  eess∂∂ccGGgg''TTIIeeKK˙̇aannuussßßkk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnQQ~~ÁÁllbbee®®mmIIBBIIrrnnaakk''eeTTAA
CCYYyyeemmIIllKKaatt''  ®®BBmmTTMMaaggVVnn®®bbTTaannGGMMeeNNaayynnUUvveekkAAGGIImmYYyyppggCCUUnnKKaatt'',,  eeddIImm∫∫II
®®ssNNuukkttaammXX¬¬MMaaeemmIIllKKaatt''eennAAeeBBllNNaaEEddll®®TTgg''ssBB√√®®BBHHhh……TT&&yy  ..

eeKKVVnnnniiyyaayyffaabbflflÈÈyy""uugg,,  eennAAeeBBlleekkIIttCCmm©©WWrrMMaauu´́rr""eennHH,,  mmaannkkaarrss∂∂aayyee®®kkaayyCCaa
xx¬¬MMaagg  eeddaayyKKaatt''FF¬¬aabb''VVnn®®bbmmaaff®®BBHHnniiggeeTTBB††aa..  KKaatt''kk**VVnnbbnn''®®ssnn''®®BBHH≤≤nnÊÊ,,
®®BBHH®®BBhhµµnniiggeeTTBB††aaeeddIImm∫∫IICCYYyyrrUUbbKKaatt''[[VVnnccaakkeeccjjBBIIssPPaaBBeevvTTnnaarreexx¬¬aaccppßßaarrEEbb--
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bbeennHH  ..  KKaatt''VVnnssuuxxcciitt††eeTTAAhhiittkk¬¬iinnssaacc''eexxµµaaccEEddlleeKKVVnnff√√aayyCCaasskk˚̊aarr:

bbUUCCaaddll''eeTTBB††aa  ––  KKaatt''VVnneeFF√√IIeesscckk††IIssaarrPPaaBBGGMMBBIIbbTT””®®kkiiddΩΩrrbbss''KKaatt''˘̆˘̆˘̆®®BBmmTTMMaagg
mmaannkkaarrvveegg√√ggvvgg√√aann''rrhhUUttddll''®®bbKKll''xx¬¬ ÁÁnnKKaatt''eeTTAA[[®®ssIIeemmFFµµbb''ddaakk''GGMMeeBBIImm~~aakk''..
KKaatt''VVnnhhuucckk  nniigg´́ddrrbbss''KKaatt''eeTTAA[[®®ssIIeemmFFµµbb''eennHH  ccggEExxßßKKaaffaaddaakk''mmnn††eess~~hh__..
KKaatt''VVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨̈ggCCMMeennOOdd**mmhhssççaarr¥¥  ˘̆˘̆˘̆KKWWKKaatt''VVnnEEttggttMMaaggTT√√aarrrrbbss''KKaatt''
nnUUvvkk®®mmggpp˚̊aarreeppßßgg@@  ˘̆˘̆˘̆eehhIIyyssuuxxcciitt††eeFF√√IIGG√√II@@®®KKbb''yy""aaggeeddIImm∫∫IIrrkkßßaaCCIIvviittrrbbss''KKaatt''  ..
bb""uuEEnn††  kkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggGGss''TTMMaaggeennHHCCaakkaarr≤≤ttGGMMeeBBII  ..  CCnnkkMMsstt''eeQQµµaaHHbbflflÈÈyy""uuggkk**VVnn
TTTTYYllmmrrNNPPaaBBeeTTAA  eennAAkk~~¨̈ggkkaarrEE®®sskkddeegg˙̇aayyQQWWccaabb''eevvTTnnaarryy""aaggxx¬¬MMaaggEEddll
bbNN††aallmmkkBBIIGGVVyymmuuxxEEddllKKaatt''VVnn®®bb®®BBiitt††BBIIkk~~̈̈ggGGttIIttkkaall  ..⁄⁄

❑                          ❑

❑




