
FÉNELON                                                                                                                                                      6633

CIvitrbs'®kaEts
CRATÈS

RR  KKWWCCaaTTssßßnnvviiTTUUrrmmYYyyrrUUbbeennAAkk~~̈̈ggCCMMnnaann''bbUU""eeLLmm""uugg,,      ((  EEddllCCaaGG~~kkbbnn††ddMMEENNggBBII
eessNNUU®®kkaatteennAAkk~~̈̈ggbbNNÎÎiittssPPaarrbbss''VV¬¬ttuugg))  ..  ®®kkaaEEttssVVnnssaall''eesscckk††IIrrgg''eerrOO
ggeennAAkk~~̈̈ggssmm&&yyGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII--111133  ..

❑

®®kkaaEEttss--LLWWssIIuunnIIkk  ((mmaannnn&&yyffaa®®kkaaEEttss´́nnbbkkßß≤≤ttxx√√ll''xx√√aayy……bbkkßßssµµËËmm)),,
KKWWCCaassaavv&&kkmm~~aakk''rrbbss''CCnnll∫∫IIeeQQµµaaHHDDIIyy""UUEEssnneennaaHH‰‰gg..  ®®kkaaEEttssCCaakkUUnn®®bbuuss
rrbbss''GGaasskkuuggDDuussEEddllCCaabbUUrrIICCnnmm~~aakk''´́nnTTII®®kkuuggEEffbbeeccjjBBII®®KKYYssaarrmmYYyydd**rruugg
eerrOOggff˚̊MMëë¨̈eeff˚̊IIggssuuHHssaayysseemm∫∫IImmNNaass''  ˘̆˘̆˘̆BBIIee®®BBaaHHCCaaBBUUCCBBggßßvvgg''®®ttkkUUllmmhhaaeessddΩΩII
mmYYyymmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††ii®®kkaass''EE®®kkllmmhhiimmaa..  

´́ff©©mmYYyy,,  kk~~¨̈ggeeBBllEEddll®®kkaaEEttssVVnneeTTAATTssßßnnaaeessaakknnaaddkkmmµµ,,  KKaatt''VVnn
sseegg˚̊tteeXXIIjjffaaeetteeLLPPuussVVnneeVVHHbbgg''FFnnFFaannrrbbss''xx¬¬ ÁÁnnTTMMaaggbb""uunnµµaanneeddIImm∫∫IIrrtt''
eeTTAAccUUllbbkkßßssµµËËmmrrbbss''DDIIyy""UUEEssnn  ..    KKaatt''kk**mmaanneekkIItteesscckk††IIrrMMeePPIIbbkk~~̈̈ggcciitt††CCaaxx¬¬MMaagg,,
eemm¬¬""aaHH  eehhIIyyKKaatt''kk**VVnnssee®®mmcccciitt††ffaayykkKKMMrrUUttaammeetteeLLPPuusseeddaayyKKµµaannbbEEggÌÌrrbbggÌÌgg''
..  KKaatt''kk**ssee®®mmccllkk''ssmm∫∫tt††iieekkrr††iiGGaarrkkrrbbss''KKaatt''TTMMaaggGGss''VVnn®®VVkk''BBIIrrrryyttmm¬¬wwgg  ((
mmYYyyttmm¬¬wwgg  ……mmYYyyff¬¬wwgg--  Talent --ssmm&&yyeennaaHH,,  KKWWee®®ccIInnNNaass''  ˘̆˘̆˘̆BBIIee®®BBaaHHmmYYyyttmm¬¬wwgg
®®kkiikkCCMMnnaann''eeddIImmmmaannTTmm©©nn''CCaa®®VVkk''  ……CCaammaassBBII2200eeTTAA2277KKIILLËË  ))  ..  KKaatt''VVnnyykk®®VV
kk''eennHHeeTTAA®®bbKKll''[[mmççaass''FFnnaaKKaarrmm~~aakk''eeddaayyEEpp††pp††MMaaffaa      [[®®bbKKll''eeTTAAkkUUnnrrbbss''KKaatt''llww
kkNNaaeebbIIvvaammaannssttiissµµaarrttIImmiinn®®KKbb''®®KKaann''kk~~¨̈ggkkaarrkkssaaggxx¬¬ÁÁnn[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTssßßnnvviiTTUU
..  kk**bb""uuEEnn††eebbIIBBYYkkvvaammaannbbBBaaÔÔaaxxııgg''xxııss''eeddIImm∫∫II  eeLLIIggffaann:CCaaTTssßßnnvviiTTUUrrrrYYcceehhIIyy
KKaatt''nnwwggGGnnuuBBaaÔÔaatt††[[yykk®®VVkk''TTMMaaggeennHH  eeTTAAEEcckkccaayyddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAATTII®®kkuuggEEff
nnvviijj  BBIIee®®BBaaHHeeddaayyeehhttuuffaaBBYYkkTTssßßnnvviiTTUU  ≤≤ttmmaannÂÂttUUvvkkaarrGG√√IIeeTT  ..  ´́ff©©mmYYyy,,  ““BBuukkmm††aa
yyrrbbss''KKaatt''VVnnmmkkGGgg√√rrkkKKaatt''[[eeVVHH  bbgg''KKMMnniitteennHHeeccaalleeTTAAvviijj  eehhIIyy[[bbeegg˚̊IItt
KKMMeerraaggkkaarrNN__rrkkssIIuucciiBBaaççiimmCCIIvviitteeTTAAttaammrreebboobbeeppßßgg  ..  KKaatt''VVnneeddjjmmaattaabbiittaarrbbss''
KKaatt''[[eeccjjBBIIppÊÊHHKKaatt''̆̆ ˘̆˘̆mmiinn®®ttiimmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHVVnnyykkddMMbbgg®®BBnngg''ttaammvvaayyssMMBBggBBYYkk
GG~~kkmmaannKKuuNNEEffmmeeTToott  ..
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eennAAkk~~¨̈ggEExxeekk††AA®®kkaaEEttssEEttggBBaakk''GGaavvmm""gg''ttUUyy""aagg®®kkaass''XXµµwwkk,,  kk**bb""uuEEnn††eennAAEExxrrggaarr
vviijjKKaatt''eess¬¬øøkkBBaakk''yy""aaggeess∂∂IIggrrXXaarr  eeddIImm∫∫IITTmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''[[eeccHHGGtt''®®TTMMaannwwggeesscckk††II
TTuukk≈≈llMMVVkk  ..  KKaatt''EEttggeeddIIrrccUUllrreebboobb®®BBeehhIInneeTTAAkk~~¨̈ggppÊÊHHrrbbss''GG~~kkdd´́TT®®KKbb''KK~~aa
eeddIImm∫∫IIeeTTAAss∂∂IIbbeennÊÊaass[[eeKKGGMMBBIIeerrOOggeehhttuuGG√√II@@EEddlleeFF√√II[[TTaass''EEPP~~kk®®tteeccookkrrbbss''KKaatt''
..  KKaatt''EEttggEEss√√ggeeddjjttaamm  BBYYkkGG~~kkrrss''eennAAkk~~̈̈ggGGMMeeBBIIBBaallaa  eeddIImm∫∫IIeeTTAAnniiyyaayy®®bbmmaaff
®®ccaass''eeqqÌÌHH[[GG~~kkTTMMaaggeennHH,,  kk~~¨̈ggeeKKaallbbMMNNgg[[BBYYkkGG~~kkee®®kkaayyeennHHss∂∂IIeeCCrr®®ttLLbb''[[
KKaatt''vviijj,,  eehhIIyyeeddaayymmaannTTmm¬¬aabb''eeFF√√IIddUUeecc~~HHeeTTAA  ˘̆˘̆˘̆KKaatt''nnwwggGGaaccGGtt''®®TTMMaaCCaammYYyynnwwggBBYYkk
eeKKeennAAkk~~̈̈ggkkaall:eeTTss:eeppßßggeeTToott  ..  KKaatt''rrss''eennAAyy""aaggrreebboobbttwwggrrwwggCCaabbMMppuutt  eehhIIyy
ppwwkkEEttTTwwkk,,  ddUUccEEttmmnnuussßß‰‰eeTToottTTMMaaggGGss''eennAAkk~~̈̈ggbbkkßßssIIuunnIIkk  ..  

vvaaKKµµiinnmm~~aakk''eeQQµµaaHHeemm""®®ttUUkkmmiinnhhflflaanneeddIIrreeccjjeeTTAAkkEEnn¬¬ggssaaFFaarrNN:eeTT,,  BBIIee®®BBaaHH
KKaatt''eennHHGGtt''®®TTMMaammiinnVVnneeccHHEEtteellcceeppaammeennAAkkNN††aallvvaall,,  eerrooggrraall''eeBBllNNaa
EEddllKKaatt''nniiyyaayyss∂∂II  sseemm¬¬ggxx¥¥ll''EEddlleeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnnKKaatt''VVnneeFF√√II[[KKaatt''eekkIItteesscckk††II
eeGGoonnxxµµaass''CCaaxx¬¬MMaagg  ..  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyKKaatt''VVnnbbiiTTTT√√aarrssmm©©MMeennAAEEttkk~~̈̈ggppÊÊHH  ®®BBmmTTMMaaggVVnn
ssee®®mmccffaannwwggeennAAllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnGGaattµµaaTTIIeennHHrrhhUUttddll''CCIIvviittrrbbss''KKaatt''ccbb''  ..  eeddaayy
VVnnææeeKKnniiyyaayyBBIIeerrOOggeennHH  ®®kkaaEEttsskk**VVnnhhUUbbEEpp¬¬llUUVVMMuugg  ((  mmaann≤≤TTiiÏÏBBllddUUccCCaa
®®KKaabb''xx~~¨̈rrdduutt))  eeddIImm∫∫II[[eeBBaaHHrrbbss''KKaatt''mmaannxx¥¥ll''ccUUlleeBBjj  ˘̆˘̆˘̆rrYYccKKaatt''kk**eeddIIrrssMMeeddAA
eeqqııaaHHeeTTAAppÊÊHHeemm®®ttUUkk  ..  KKaatt''kk**VVnneeBBaallBBaakk¥¥ssMMddIIEEppÌÌmmBBiieerraaHHCCaaee®®ccIInnddll''eemm®®ttUUkk
eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajj[[CCnneennHHeeXXIIjjffaa  eeKKmmiinnÂÂttUUvvmmaanneesscckk††IIeeGGoonnxxµµaasseessaaHHeeLLIIyy
kk~~¨̈ggkkrrNNIIEEddlleeKKmmiinnVVnneeFF√√IIGGMMeeBBIIGG√√II  CCaattMMNNaagg´́nneesscckk††IIGGaa®®kkkk''  ..  eerrOOggTTMMaagg
GGss''eennHHeeTTootteessaattvvaaGGaacceekkIIttddll''mmnnuussßß®®KKbb''@@KK~~aa,,  CCaaBBiieessssvvaakk**GGaacceekkIIttmmaann
eeLLIIggccMMeeBBaaHHrrUUbbKKaatt''ppggEEddrr  ..

eennAAeeBBllEEddllKKaatt''kkMMBBuuggnniiyyaayyddUUeecc~~HH  sseemm¬¬ggxx¥¥ll''bbNN††aallmmkkBBII®®KKaabb''
llUUVVMMuuggeennaaHHkk**VVnnbbeeBBaaÇÇjj≤≤TTÏÏiiBBllrrbbss''vvaa  ..  KKMMrrUUdd**llÌÌrrbbss''®®kkaaEEttssVVnneellIIkk
TTwwkkcciitt††rrbbss''eemm®®ttUUkkCCaaxx¬¬MMaagg  rrhhUUttddll''bbNN††aall[[KKaatt''eennHHTTTTYYllssaall''nnUUvv
eesscckk††IITTnn''eexxßßaayyrrbbss''KKaatt''  ..  eeBBlleennaaHHeemm®®ttUUkkkk**EEllggrrvvIIrrvvll''nnwwggeesscckk††IIKKYYrrssmm
……kk∫∫ÁÁnnssuuCCIIvvFF··mmGG√√II@@TTMMaaggbb""uunnµµaann,,  mmiinn®®ttiimmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHKKaatt''VVnndduutteeccaalleessoovveePPAA
TTMMaaggGGss''rrbbss''eettGGUU®®hh√√aass††EEddllKKaatt''FF¬¬aabb''VVnnBB¥¥aayyaammssiikkßßaaddll''TTIICCee®®mmAA,,  eehhIIyy
kk**VVnneeddIIrrttaamm®®kkaaEEttssEEddllVVnnjjMMaauuggrrUUbbKKaatt''[[kk¬¬aayyeeTTAACCaassmmaaCCiikk´́nnbbkkßß
ssIIuunnIIkkmm~~aakk''dd**llÌÌ®®bbeessIIrr  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeennaaHHmmkkeemm®®ttUUkkkk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTssßßnnvviiTTUU
®®bbkkbbeeddaayyeekkrr††iieeQQµµaaHHxxÊÊrrxxÊÊaarreennAAkk~~¨̈ggbbkkßß®®BBmmTTMMaaggmmaannssaavv&&kkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaee®®ccIInn
EEddllssuuTTÏÏsswwggEEttmmaanneekkrr††iieeQQµµaaHHll∫∫IIppggEEddrreennAA´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAATTIIbbMMppuutt,,
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eeddaayyKKaatt''mmaannvv&&yyccaass''CCrraa®®TTuuDDee®®TTaammeeddaayyBBiikkaarrPPaaBB,,    eesscckk††IIssÌÌbb''eexxııIImm´́nnCCIIvviittkk**
VVnnmmkkssNNÏÏwwtteennAAkk~~̈̈ggrrUUbbKKaatt''eeLLIIggvviijjssaarrCCaaffµµII  ––  KKaatt''kk**VVnn®®ccVVcc''kkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggss¬¬aa
bb''EEttmm††ggeeTTAA  ..

®®kkaaEEttssmmaannrrUUbbGGaa®®kkkk''BBnn''eeBBkkNNaass''˘̆˘̆˘̆  eehhIIyyeeddIImm∫∫II[[eeKKeemmIIllmmkkeeXXIIjj
KKaatt''kkaann''EEttGGaa®®kkkk''GGssççaarr¥¥eeLLIIggEEffmmeeTToott  KKaatt''VVnneeddrrEEss∫∫kkeeccoommBBIIeellIIGGaavv
mm""gg''ttUUrrbbss''KKaatt''  ˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeeTTAAeeBBlleeKKssmm¬¬wwggeemmIIllmmkkKKaatt''  eeKKkk**mmiinnGGaaccddwwggcc∫∫aass''
ffaaeettIICCaammnnuussßß……kk**CCaasstt√√ccEEmm¬¬kkGG√√IIeeTT  ..  mm¥¥""aaggvviijjeeTToott,,  eeddaayyKKaatt''CCaammnnuussßßbbiiuunn
®®bbssbb''xxaaggmmuuxxEEll∫∫ggkkIILLaaee®®ccIInnyy""aagg,,    eennAAeeBBllNNaaEEddllKKaatt''ÂÂttUUvvssMMEEddggCCUUnn
mmttiimmhhaaCCnnTTssßßnnaannUUvvkk∫∫ÁÁnnccMMVVbb''  ……kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaEEbbbbeeppßßggeeTToott,,  BBYYkkGG~~kkQQrr
eennAATTIIeennaaHHeeccHHEEtteessIIccnnwwggKKaatt''  eeddaayyeehhttuummkkBBIImmuuxxmmaatt''ccEEmm¬¬kknniiggsseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''
dd**GGssççaarr¥¥rrbbss''KKaatt''  ..  ®®kkaaEEttssmmiinnmmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppÌÌIIllkk~~̈̈ggeerrOOggeennHHeeTT  ..    KKaatt''eellIIkk
´́ddTTMMaaggBBIIrreeLLIIggeellIIeehhIIyyEE®®sskkffaa  ––  ««  {{!!  ®®kkaaEEttssccUUrr‰‰ggxxMM®®bbwwggrrkkßßaaeesscckk††II
GGtt''FFµµtt''  ˘̆˘̆˘̆bbnn††iicceeTToottBBYYkknnrrNNaaeessIIccnnwwgg‰‰ggÂÂttUUvvyyMMvviijjmm††gg,,  eehhIIyy‰‰ggnnwwgg--
mmaannkkaarrssbb∫∫aayycciitt††eeddaayyeeXXIIjjBBYYkkCCnnTTMMaaggeennHH®®ssLLaajj''rrUUbb‰‰ggvviijj  eehhIIyy
ccaatt''rrUUbb‰‰ggffaaCCaammnnuussßßmmaannPP&&BB√√ssMMNNaagg  ˘̆˘̆˘̆eeddaayyBBYYkkeeKKnnwwggss∂∂IIbbeennÊÊaassGGMMBBIIssPPaaBB
kkMMssaakkjjIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeKK  ..

´́ff©©mmYYyy,,  KKaatt''VVnneeTTAAGGgg√√rrkkrreellaakk®®KKUUmm~~aakk''[[mmaanncciitt††sseeNN††aass®®bbNNIIccMMeeBBaaHH
ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''mm~~aakk''  ..  kk**bb""uuEEnn††KKaatt''mmiinn{{bbeeCCIIggeeffIIbbkk∫∫aallCCgggg''rrbbss''®®KKUUmm~~aakk''eennHH
EEbbrrCCaaeeffIIbbeePP¬¬AArrbbss''KKaatt''eeTTAAvviijj  EEddllCCaaeehhttuubbNN††aall[[eellaakk®®KKUUrrkkkkllxxwwgg
ssmm∫∫aarrnnwwggGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaadd**ccEEmm¬¬kkeennHH  ..

--  mmaannCCaakkaarrTTaass''xxuussGG√√II,,  ®®kkaaEEttsseeBBaalleeTTAAkkaann''eellaakk®®KKUU,,  eettIIeePP¬¬AArrbbss''‰‰ggmmii
nnEEmmnnCCaassmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥rrbbss''‰‰ggddUUccEEttkk∫∫aallCCgggg''EEddrreeTT……  ??

KKaatt''VVnneeBBaallffaaKKWWCCaakkaarrllMMVVkkNNaass''  ……CCaakkaarrmmiinnGGaacceeTTAArrYYcckk~~¨̈ggkkaarrrrkk
[[eeXXIIjjmmnnuussßßNNaamm~~aakk''EEddllmmiinnVVnn®®bb®®BBiitt††kkMMhhuuss  ..  kk**bb""uuEEnn††EEpp¬¬TTTTwwmmeennAAEEttllÌÌ
CCaanniiccççeebbIIeeTTaaHHCCaammaann®®KKaabb''rrllYYyyBBIIrrbbII®®KKaabb''kk**eeddaayy  ..  

®®kkaaEEttssccgg''[[ssaavv&&kkrrbbss''KKaatt''    ddkkcciitt††eeff¬¬IImmeeccjjBBIIssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥TTMMaaggGGss''eennAA
eellIIEEppnnddIIeennHH  ..    ««ssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥rrbbss''xx∆∆MM̈̈KKWWmmaannEEttGG√√II@@      EEddllxx∆∆MM̈̈VVnneerroonnssUU®®ttEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH‰‰gg,,  KKaatt''eeBBaall,,  GG√√II@@EEddlleennAAssll''ee®®kkAABBIIeennHHxx∆∆MM̈̈VVnnTTuukk[[BBYYkkGG~~kkEEss√√ggrrkk
eesscckk††IIrruuggeerrOOggeeTTAAccuuHH»»  ..  KKaatt''VVnnddaass''eettOOnnssaavv&&kkTTMMaaggeennHHCCaaBBiieessss[[eeccoossvvaa
vvggCCiivviitt´́nneesscckk††IIssbb∫∫aayy  BBIIee®®BBaaHHffaavvaaKKµµaannGG√√IIssmmrrmm¥¥ssMMrraabb''TTssßßnnvviiTTUU  CCaaggTTmm¬¬aabb''
rrss''eennAAkk~~̈̈ggeessrrIIPPaaBBeennaaHHeeTT  eehhIIyykk**KKµµaanneeccAAhh√√aayymmççaass''‰‰NNaaEEddllmmaannllkk≈≈NN:
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pp††aacc''kkaarrnniiyymmssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnCCaaggCCIIvvPPaaBBQQ¬¬kk''vveegg√√ggeennAAkk~~̈̈ggttNN˙̇aa®®kkaass''eennaaHHEEddrr  ..  
--  sscckk††IIGGtt''XX¬¬aann,,  KKaatt''eeBBaall,,  EEttggEEtteeFF√√II[[ssHHeess∫∫IIyyeerraaKKeess~~hhaa  ..

eebbII””ssffbb""uueeNNˆ̂HHmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eennaaHHeeTT  ˘̆˘̆˘̆eeBBlleevvllaaEEddllrrssaatt''eeTTAAEEttggEEtteeFF√√II[[
mmnnuussßßbbMMeePP¬¬ccTTuukk≈≈GG√√II@@TTMMaaggGGss''  ..  eebbIIBBMMuueennaaHHeessaatteeTT,,  eeKKKKYYrrEEttrrkkEExxßßmmYYyyccgg√√aayy
mmkkccggkkxx¬¬ÁÁnn‰‰ggss¬¬aabb''[[eehhIIyyeeTTAA  !!

kkaallNNaaKKaatt''nnwwkkeeTTAAddll''TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''BBuukkrrllYYyy  ´́nnssttvvttßßrr__rrbbss''KKaatt''
KKaatt''EEttggEEtteess††IIbbeennÊÊaasseeTTAAeellIIGGMMeeBBIIqq˚̊ÁÁttllIIllaarrbbss''mmnnuussßß  EEddllssuuxxcciitt††ccaayy
®®VVkk''TTMMaaggBBMMnnUUkkeeddIImm∫∫IIbbee®®mmIIttNN˙̇aarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk**bb""uuEEnn††EEddllnnwwkkss∂∂aayy®®sseeBBaaHHccMMeeBBaaHH
®®VVkk''BBIIrrbbIIeessnnEEddllxx¬¬ÁÁnnccaayyeennAAkk~~̈̈ggeerrOOggssuuccççrriitt  eehhIIyynniiggVVnnppll®®bbeeyyaaCCnn__  ((
kk˘̆kk˘̆nn˘̆––  ddUUccCCaaCCnnqq˚̊ÁÁttEEll∫∫ggkk~~̈̈ggssmm&&yy≤≤LLËËvv  EEddllccaayy®®VVkk''rraabb''mmWWuunndduull¬¬aarrkk~~̈̈gg
kkaassIIuuNNUUmmiinnss∂∂aayy  EEbbrrCCaass∂∂aayy®®VVkk''44--1100eessnnkk~~¨̈ggkkaarrTTiijjBBggmmaann''mmYYyyyykk
mmkkeess©©aarrlliiTTÏÏ  ˘̆˘̆˘̆))  ..

KKWW®®kkaaEEttsseennHH‰‰gg  EEddllVVnnssrreessrrkkMMNNtt''bbBBaaÇÇaammYYyydd**ll∫∫IIll∫∫aajjrrhhUUtt
mmkkTTll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ––  ««  eeKKKKYYrrEEtt[[eeTTAAGG~~kkeeFF√√IIVVyynniiggeeBBTT¥¥hhµµrrnnUUvv®®VVkk''mmYYyykkaakk''  ..
eeKKKKYYrrEEtt[[55ddmm¬¬wwggeeTTAACCnnEELLbbLLbb,,  [[EEttEEppßßggBBBBkkeeTTAATTII®®bbwwkkßßaamm~~aakk''dd**llÌÌ®®bbeessIIrr..
eeKKKKYYrrEEtt[[mmYYyyttmm¬¬wwggddll''®®ssIIeeBBss¥¥aa  eehhIIyy[[EEttmmYYyyeessnneeTTAAddll''TTssßßnnvviiTTUU»»  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIITTssßßnnvviiCCÇÇaarrbbss''KKaatt''VVnnpp††ll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__
GGII√√xx¬¬HHeeTTAA  ??

--  KKWWVVnnpp††ll''ppll®®bbeeyyaaCCnn__[[xx∆∆MM¨̈eeccHHrrss''eennAAeeddaayy®®KKaann''EEtthhUUbbbbEEnn¬¬bb""uueeNNˆ̂aaHH
kk**xx∆∆MM ¨̈ssbb∫∫aayycciitt††NNaass''eeTTAAeehhIIyy,,  KKaatt''eeBBaallttbbvviijj,,  KKWW[[eeccHHrrss''eeddaayy≤≤tt
mmaannkkaarrff~~aakk''ff~~mmEEffTTMMaa  eehhIIyyeeddaayyKKµµaanneerrOOggkkgg√√ll''kkgg√√aayyGG√√IITTMMaaggGGss''  ..

´́ff©©mmYYyyeeddeemm""®®TTIIyyuusseennAAhh√√aaEEllrrVVnneepp∆∆IInnMMbbuu&&ggeehhIIyynniigg®®ssaa®®kkhhmmmmkkCCUUnn
KKaatt''BBiissaarr  ..    ®®kkaaEEttssmmaanneesscckk††IITTaass''cciitt††CCaaxx¬¬MMaaggEEddlleeddeemm""®®TTIIyyuussnnwwkkssµµaannffaa

´́ff©©mmYYyyeeddeemm""®®TTIIyyuusseennAAhh√√aaEEllrrVVnneepp∆∆IInnMMbbuu&&ggeehhIIyynniigg®®ssaa®®kkhhmmmmkkCCUUnn
KKaatt''BBiissaarr  ..    ®®kkaaEEttssmmaanneesscckk††IITTaass''cciitt††CCaaxx¬¬MMaaggEEddlleeddeemm""®®TTIIyyuussnnwwkkssµµaannffaa
TTssßßnnvviiTTUUrrkk**ÂÂttUUvvkkaarrppwwkk®®ssaa®®kkhhmmppggEEddrr  ––  KKaatt''kk**VVnnbbBBaaÇÇËËnnddbb®®ssaaTTMMBBMMaagg
VVyyCCUUrr®®ttLLbb''eeTTAAvviijjeeddaayymmaannTTwwkkmmuuxx®®kkmmUUvv  ––  ««  {{!!  ®®BBHHCCaammççaass'',,  KKaatt''””TTaann
eeLLIIggyy""aaggxx¬¬MMaagg@@,,  ssUUmm[[mmaannmm""aassIIuunnmmYYyyddUUccmm""aassIIuunnTTwwkkEEddllbbeeBBaaççjjEEttnnMMbb&&uugg
mmkkVVnneehhIIyy  »»  ..

GGaakkbb∫∫kkiirriiyyaadd**rrMMeePPIIyyrrbbss''®®kkaaEEttssVVnneeFF√√II[[nnaagghhIIuuVV""qqaa,,  bbÌÌËËnn®®ssIIrrbbss''
eemm®®ttUUkkccaabb''cciitt††®®ssLLaajj''yy""aaggxx¬¬MMaagg  eemm¬¬""aaHHeehhIIyynnaagg≤≤ttmmaannrrvvIIrrvvll''ccgg''ddwwggGGMMBBII
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mmnnuussßßCCaa®®ccIInnnnaakk''eeTToott®®bbkkbbeeddaayyffaann:””tt††¨̈gg””tt††mmEEddllttaammEEccccgg''®®ssLLaajj''
nnaaggeennaaHHeeLLIIyy  ..  nnaaggVVnnKKMMrraammkkMMEEhhgg““BBuukkmm††aayynnaaggffaaeebbIInnaaggBBMMuuVVnn®®kkaaEEttss
CCaass√√aammIIeennaaHHeeTT,,  nnaaggnnwwgg®®bbhhaarrCCiivviittrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeccaall  ..  ““BBuukkmm††aayyææddUUeecc~~HH,,  kk**
VVnnxxMM®®bbwwggEE®®bbggee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''yy""aagg  eeddIImm∫∫IIddkkKKMMnniitteennHHeeccjjBBIIkk∫∫aallnnaagg,,
kk**bb""uuEEnn††KKWWCCaakkaarr≤≤ttGGMMeeBBII  ..      eennAATTIIbbMMppuutt,,          eellaakkTTMMaaggBBIIrrkk**VVnnrrtt''eeTTAAGGgg√√rr®®kkaaEEttss
eeddaayyppÊÊaall''EEttmm††gg[[CCYYyyBBgg√√aaggnnaagghhIIuuVV""qqaaGGMMBBIIeeKKaall®®VVff~~aarrbbss''nnaagg  ..  eeddaayy
eennAATTIIbbMMppuuttKKaatt''kk**mmiinnGGaacceeddaaHH®®ssaayybbBBaa˙̇aaeennHHVVnn,,  KKaatt''kk**eeggIIbbeeLLIIggeehhIIyyeeddaaHH
sseemm¬¬øøkkbbMMBBaakk''eeccaalleeccjjTTMMaaggGGss''ccMMeeBBaaHHmmuuxxnnaagg  eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajj[[nnaaggVVnneeXXIIjj
xx~~ggKKmm  nniiggrrUUbbkkaayy®®kkggiiuugg®®kkgg""gg''®®kkeevvoocc®®kkvv""cc  ®®VVssccaakknnUUvveessaaPP&&NNPPaaBBrrbbss''
KKaatt''  ..  KKaatt''kk**®®KKEEvvggeeccaalleeTTAAxxaaggmm≈≈aaggnnUUvvGGaavvmm""gg''ttUU,,  ffgg''yyaammeehhIIyynniiggddMMbbgg
rrbbss''KKaatt''  ((  kkkknn ––  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaabb&&kkßßssIInnIIuukkrrbbss''BBYYkk®®kkiikk  eehhIIyynniiggbb&&kkßßssµµËËmm
rrbbss''cciinnmmaannllkk≈≈NN: ddUUccKK~~aa®®ttgg''kkaarree®®bbIIddMMbbggeeQQII®®cctt''CCaanniimmiitt††rrUUbb  ))  ..

--  eeddIImm∫∫II[[nnaaggeemmIIlleeXXIIjj[[cc∫∫aass'',,  KKaatt''eeBBaalleeTTAAkkaann''nnaagghhIIuuVV""qqaa,,  nniiggkkMMuu
PP&&nn††®®ccLLMM[[eessaaHHffaaeennHHeehhIIyyCCaaGGIIEEvv""GGIIvv""aann''TTMMaaggbb""uunnµµaann  EEddllbb††IIrrbbss''nnaaggmmaann  ..
ssUUmm®®kkeeLLkkeemmIIllkk~~̈̈ggeeBBlleennHHeeddIImm∫∫IIddwwggffaannaaggccgg''VVnnGGII  ??    ®®bbssiinneebbIInnaagg  ssuuxx
cciitt††eerroobbkkaarrCCaammYYyyrrUUbbxx∆∆MM̈̈@@mmiinnhhflflaannGGYYttGGaaggffaa  xx∆∆MM̈̈mmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iiGG√√IIeeppßßggee®®kkAABBIIeennHH
eeTT  ..

nnaagghhIIuuVV""qqaammiinnVVnneerrrraaeessaaHHeeLLIIyy  ..  nnaaggssee®®mmccee®®CCIIsseerrIIssyykk®®kkaa--
EEttsseehhIIyyllHHbbgg''eeccaallGG√√II@@TTMMaaggGGss''EEddllnnaaggFF¬¬aabb''mmaann  ˘̆˘̆˘̆eeBBaallKKWWrrUUbb®®kkaaEEttss
mmaanntt´́mm¬¬eellIIssBBIIGG√√II@@TTMMaaggGGss''EEddnnaaggFF¬¬aabb''ssggÙÙwwmm  ..  ttMMaaggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk,,  nnaaggmmiinn
EEddllVVnneeVVHHbbgg''eeccaallbb††IInnaaggeessaaHHeeLLIIyy  ..  nnaaggVVnneeddIIrrttaammbb††IInnaaggrrhhUUtt  eehhIIyy
VVnnccUUll®®KKbb''TTII®®bbCCMMuu‰‰NNaaEEddllmmaannbb††IInnaaggeennAAkk~~̈̈ggTTIIeennaaHH  ..

´́ff©©mmYYyyeennAAeeBBll  EEddllGG~~kkTTMMaaggBBIIrrVVnnccUUlleeTTAArrYYmmkk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggeennAAppÊÊHHrrbb--
ss''llIIssIIuumm""aaKKuuss,,  nnaagghhIIuuVV""qqaaVVnnbbeeBBaaççjj®®TTwwss∂∂IIssUUhh√√flflÈÈss††mmYYyy  ((  rreebboobbnniiyyaayyssII††
EEvvkkEEjjkkeeddaayyKKµµaannmmUUllddΩΩaann®®ttwwmm®®ttUUvv  ))      GGnnuuvvtt††nn__eeTTAAeellIICCnn≤≤tteeCCOO®®BBHHmm~~aakk''eeQQµµaaHH
eettGGUUDDrr  ˘̆˘̆˘̆eeddaayyeeBBaallBBaakk¥¥ddUUeecc~~HHffaa  ––  ««  ®®bbssiinneebbIICCaaeettGGUUDDrr  VVnn®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIGGII√√
mmYYyyeehhIIyymmiinnVVnnTTTTYYlleeTTaasskkMMhhuuss,,      hhIIuuVV""rrqqaaEEddll®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIddUUccKK~~aaeeddaayykk**
≤≤tt®®ttUUvvTTTTYYlleeTTaasskkMMhhuussppggEEddrr,,  eemm¬¬""aaHHeehhIIyyeeBBll  EEddlleettGGUUDDrrvvaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg,,
cc∫∫aass''CCaaKKµµaannnnrrNNaass∂∂IIbbeennÊÊaass[[KKaatt''eeTT  eeddaayyeeBBaallddUUeecc~~HHnnaaggkk**TTHHkkMMeePP¬¬ooggeettGGUU--
DDrrmmYYyy´́dd,,  eebbIIhhIIuuVV""qqaavvaayyeettGGUUDDrrkk**mmiinnÂÂttUUvvmmaannnnrrNNaass∂∂IIbbeennÊÊaass[[ddUUccKK~~aaEEddrr  »»  ..

kk~~̈̈ggeeBBllPP¬¬aamm@@eennaaHH  eettGGUUDDrrmmiinnVVnnnniiyyaayyttbbtteessaaHHeeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††bbnn††iicc
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ee®®kkaayymmkkCCnneennHHkk**ccaabb''kk®®nn††aakk''GGaavvmm""gg''ttUUeeccjjBBIIssµµaarrbbss''hhIIuuVV""qqaaEEddllBBMMuuVVnn
ssMMEEddggnnUUvvkkaarrPP∆∆aakk''eeppÌÌIIllGG√√IITTMMaaggGGss''  ..

--  eemmIIllEEhh~~±±  !!  eettGGUUDDrreeBBaall,,  eennHHeehhIIyyCCaa®®ssIImm~~aakk''EEddllVVnnXX¬¬aattccaakkBBII®®kk--
NNaatt''®®TTaabb''nniiggssMMbbuukkBBIIBBaaggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

--  kkaarreennHHCCaakkaarrBBiitt,,  hhIIuuVV""qqaaeeBBaall,,  kk**bb""uuEEnn††eettIIKKaatt''‰‰ggyyll''ffaaxx∆∆MM ¨̈VVnneeFF√√II
GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''NNaass''NNaa±±eeTTAA……  eeddaayyVVnnee®®CCIIsseerrIIssyykkTTssßßnnvviiCCÇÇaa  nniiggeeddaayy
VVnnTTmm¬¬aakk''eeccaallmmuuxxrrbbrrrrbbss''®®ss††II  ??

llTTÏÏppll´́nnGGaaBBaahhBBiiBBaahh__dd**xxııgg''xxııss''rrvvaagghhIIuuVV""qqaaeehhIIyynniigg®®kkaaEEttss  KKWWkkaarr
[[kkMMeeNNIItteeTTAAbbuu®®ttmm~~aakk''eeQQµµaaHHVV""ssIIuuEEkk¬¬ss  EEddllTTMMaagg““BBuukknniiggTTMMaaggmm††aayyVVnnbbgg˙̇aatt''
bbee®®ggoonn[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTssßßnnvviiTTUUrrssIIuunnIIkkmm~~aakk''dd**llÌÌ®®bbeessIIrr  ..  

´́ff©©mmYYyyeess∂∂ccGGaaeeLLccssgg''VVnneess~~IIrrddll''®®kkaaEEttssnnUUvvBBaakk¥¥ddUUeecc~~HHffaa  ––
--  KKYYrrEEtt‰‰ggeerroobbccMMkkssaagg®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''‰‰ggeeLLIIggvviijj  ˘̆˘̆˘̆  ((TTII®®kkuuggEEffbb))  ˘̆˘̆˘̆
--  eettIIVVnn®®bbeeyyaaCCnn__GG√√IIeeTTAA,,    ®®kkaaEEttsseeBBaallttbbvviijj,,    BBIIee®®BBaaHHnnwwggmmaanneess∂∂ccGGaa--

eeLLccssgg''mmYYyyGGggeeTToottmmkkbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccxxÊÊIIGGss''EEttddEEddll  ..
KKaatt''VVnneeBBaallffaaKKaatt''KKµµaann®®bbeeTTssCCaattiiGG√√IIee®®kkAAEEttBBIIeesscckk††II®®kkII®®kk    eehhIIyynniiggkkaarr

mmaakk''ggaayyeesscckk††IIff˚̊MMëë̈̈eeff˚̊IIggrruuggeerrOOggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  ..  KKaatt''CCaaBBllrrddΩΩmm~~aakk''rrbbss''DDIIyy""UUEEssnn
eemm¬¬""aaHHeehhIIyyKKaatt''KKµµaannccMMNNgg''ccgg''VVnnGG√√IITTMMaaggGGss''  ..

KKaatt''VVnneeBBaallffaa  ssmm∫∫tt††ii®®TTBB¥¥rrbbss''BBYYkkGGmmççaass''kk**ddUUccEEtteeddIImmeeQQIIFFMM@@  xxııss''@@
TTMMaaggLLaayyEEddlldduuHHeennAAeellIIkkMMBBUUllPP~~MM®®kkmmffµµ®®ssYYcc@@EEddllKKµµaannrrNNaaeeLLIIggeeTTAAVVnn˘̆˘̆˘̆..
mmaannEEtt  sstt√√ttµµaattnniiggsstt√√EEkkÌÌkkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHEEddllGGaaccbbrriieePPaaKKppllEEpp¬¬́́ nneeddIImmeeQQIITTSS--
ggeennHH..  yy""aaggNNaammiijj,,  KKWWmmaannEEtt®®ssIIeeBBss¥¥aaeehhIIyynniiggBBYYkkCCnnEELLbbLLbbEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
EEddllGGaaccBBwwggBBaakk''GGaa®®ss&&yyhhUUbb®®TTBB¥¥ssmm∫∫tt††iirrbbss''BBYYkkGGmmççaass''  ..  KKaatt''VVnneeBBaall
bbEEnnƒƒmmeeTToottffaa    CCnnGG~~kkmmaannmm~~aakk''EEddllmmaannCCnnEELLbbLLbbeennAACCMMuuvviijjxx¬¬ÁÁnn    kk**hhaakk''ddUUccCCaa
kkUUnneeKKaammYYyyEEddllrrss''eennAAkkNN††aallccMMeeNNaammEEqq˚̊cccckk  ..

eennAAeeBBllEEddlleeKKssYYrrKKaatt''ffaa  eettIIeeKKÂÂttUUvvGGnnuuvvtt††®®TTiiss∂∂IITTssßßnnvviiCCaaÇÇrrhhUUttddll''eeBBll
NNaaEEddrreeTTAA  ??

--  KKWW,,  KKaatt''eeBBaall,,  rrhhUUttddll''eeBBllmmYYyyEEddlleeKKTTTTYYllssaall''ffaa  BBYYkkCCnnEEddll
eeKKttÂÂmmUUvv[[ddwwkknnMMaanniiggbbBBaaÇÇaarr®®ttYYtt®®ttaammnnuussßß  ttaammBBiittKKWWssmmsskk††iiEEttddwwkknnMMaahh√√ËËggsstt√√
llaaeeTTAAvviijjeeTT  ..

®®kkaaEEttsskk**ddUUccEEttTTssßßnnvviiTTUUrr‰‰eeTToott@@kk~~¨̈ggbbkkßßssIIuunnIIkk  KKWWmmiinnVVnnyykkcciitt††TTuukk
ddaakk''nnwwggvviiTT¥¥aassaa®®ss††dd´́TTeeTToottTTMMaaggGGss''ee®®kkAAEEttBBIIssIIllFF··mm  ..  KKaatt''VVnnrrss''rraannmmaann
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CCIIvviittCCaayyUUrrGGEEgg√√ggqq~~MMaaeeBBkkNNaass''  ––  KKaatt''kk**VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammnnuussßßccaass''CCrraammaann
xx~~ggeekkaaggyy""aaggxx¬¬MMaagg  eennAAkk~~¨̈ggbb""uunnµµaannqq~~MMaaccuuggee®®kkaayy´́nnCCiivviittrrbbss''KKaatt''  ..  eennAAeeBBll
EEddllKKaatt''ddwwggxx¬¬ÁÁnnffaa  eeBBllccbb''rrbbss''KKaatt''VVnnCCiittmmkkddll''eehhIIyy  ˘̆˘̆˘̆KKaatt''kk**VVnnKKiitt
BBiiccaarrNNaaeellIIrrUUbbxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddaayyeeBBaallffaa  ––  ««  {{  bbuurrssKKmmdd**kkMMsstt''eeGGIIyy,,  qq~~MMaaGGaayyuu
EEvvggGGnn¬¬aayyrrbbss''‰‰gg  kkMMBBuuggeerroobbccMMyykkrrUUbb‰‰ggeeTTAAddaakk''eennAAkk~~¨̈ggpp~~ËËrreeBBlleennHHeehhIIyy;;
bbnn††iicceeTToott  ‰‰ggnnwwggGGaacceeXXIIjjmmaatt''TT√√aarr®®VVssaaTT´́nnzzaannnnrrkkdd**BBiitt®®VVkkdd  »»  ..

®®kkaaEEttssVVnnTTTTYYllkkaarrll∫∫IIeeQQµµaaHHxx¬¬MMaaggeennAAkk~~¨̈ggGGUULLMMaaBB¥¥""aaddTTII--111133  ..  CCaa
BBiieesssseekkrr††iieeQQµµaaHHrrbbss''KKaatt''VVnneellccæærrnnÊÊWWrrssuuHHssaayyeennAATTII®®kkuuggEEffbb˘̆˘̆˘̆  EEddll
CCaaeehhttuubbNN††aall[[eeQQµµaaHHGG~~kkdd´́TTeeTToott  ccuuHHffmmffyyCCaaxx¬¬MMaaggeennAAkk~~̈̈ggCCMMnnaann''yyuuKKssmm&&--
yyrrbbss''kkaatt''  ..    KKWWKKaatt''eennHHeehhIIyyEEddllCCaa®®KKUUFFMMrrbbss''eessNNuugg˘̆˘̆˘̆    EEddllCCaaeemmddwwkknnMMaa
bbkkßßss††ËËGGflflÈÈkkdd**ll∫∫IIll∫∫aajjeennAAeeBBllCCaabbnnÊÊaabb''mmkk  ((kkkknn ––  bbkkßßBBYYkkGG~~kkTTTTYYll®®TTMMaavvaass
nnaayyffaakkmmµµeeddaayymmiinnmmaannttÌÌËËjjEEttÌÌmmYYyymm""aatt''  ))  ..
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