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b"ueNˆaH ! 
eettIIvvaaFF©©nn''FF©©rrxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''eeTTAA……  ??

eeddaayyllII--eeDDoobb  ‹‹  ´́ff©©TTII2200  mmIInnaa  22000055

bb""uunnµµaann´́ff©©kknn¬¬ggmmkkeennHH  eellaakkssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaaxx√√ll''xx√√aayynnwwggeerrOO
ggVVtt''bbgg''TTwwkkddII®®BBHHnnKKrrssMMeebbIImmNNaass''  ..  TTMMnnggeemmIIlleeTTAA  ddUUccCCaaKKaatt''eell
bbKKaatt''eellbbff~~SSxxuusseeTTddwwgg  VVnnCCaaeeccjj®®kkLLaassaarryy""aaggddUUeecc~~HH  ??

bbJJ˙ȧaTTSSggBBIIrreennHH  eekkIIttmmaannttSSggBBIICCMMnnaann''GGuuggllUUvvNNaass''mmkkeehhIIyy  ..
EExxµµrreeyyIIggVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ««CCaapp¬¬ËËvvkkaarr»» kkaallCCMMnnaann''KKaatt''eessaayy
rraaCC¥¥eellIIkkTTII11  KKWWeennAAqq~~SS11994499mmkkeemm""¬¬HH  ..    eehhIIyybbJJ˙ȧa®®BBMM®®bbTTll''EEddnnEExxµµrr
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~CCaammYYyyyyYYnneeTTootteessaatt    kk**ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammrraaCC¥¥nniiggee®®kkaammkkaarrTTTTYY
llxxuuss®®ttUUvvrrbbss''KKaatt''ddEEddll ((TTssvvttßßqq~~SS6600))  EEddllCCaammUUlleehhttuudd**ccMMbbgg
mmYYyy  CC®®mmuujj[[eekkIIttmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  ..

eennAAkk~~¨g̈gGGttƒƒbbTTTTSSggBBIIrrTTSSggbbIIrrbbss''KKaatt''  ccuuHHppßßaayykk~~¨g̈g  <<®®BBwwttii††bb&&®®tt‰‰kk
ssaarr®®bbccSSEExx  BMD ´́ff©©TTII1166--1177--1188mmIInnaa22000055>>,,  eellaakkssIIhhnnuueeFFII√√eemmII
llEEttrraa®®ss††EExxµµrrKKµµaannddwwggGG√√II  nniiggBBMMuuVVnnææBBIIkkaarreehhkkhhkkKKµµaannVVnnkkaarrrrbbss''
KKaatt''rraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyyyy""aaggddUUeecc~~aaHH  ((!!!!))  

bbMMeePP¬¬cceeTTAAccuuHH  !!  kk~~¨g̈gkkaarrTTaammTTaarrTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammBBIIyyYYnnmmkkvviijj  BBII--
ee®®JJHHeeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**KKaatt''®®CCuullCCaaccUUll  <<rrWWuuEE®®tttt>>  hhYYsseeTTAA
eehhIIyy  @@kkiiccççkkaarrGGss''TTSSggeennHH  vvaaVVnnFF¬¬aakk''eeTTAACCaakkaattBB√√kkiiccççrrbbss''bbggbbÌÌËËnn
EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  EEddll®®ttUUvveeFFII√√ttssflflUUTTaammTTaarrTTwwkkddIIddUUnnttaaeennaaHH  mmkkCCaarrbbss''
PPiinnEExxµµrreeyyIIggeeLLIIggvviijj  eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAeehhIIyy  ..  

bbggbbÌÌËËnnrrbbss''eeyyIIgg  eellaakkGGss''eesscckkII††ssggÙÙwwmmrrllIIggeeFFggBBIIssIIhhnnuu  !!
eebbIIssIIhhnnuuKKaatt''BBiittCCaa®®ssLLaajj''TTwwkkddII®®ttgg''mmMM††¨ëennaaHHEEmmnn  eennaaHHKKaatt''mmuuxxCCaa
mmiinneeFFII√√[[rrbbUUtteeTTAA®®BBHHeeccAAVVvvddaayykkaallBBIICCaaggkknn¬¬HHssttvvttßßmmuunneennaaHHeeTT  ..
KKaatt''ssuuxxcciitt††VVtt''bbgg''<<kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm>>TTSSggmmUUll  eeddIImm∫∫IIbb††ËËrrKK~~aaeeTTAAnnwwgg®®BBHHrraa
CCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ®®BBmmTTSSgg‰‰kkrraaCCPPaaBBbbrriibbUUNN··kkaallBBIIqq~~SS11995533  ..  mmaannnn&&yyffaa
eellaakkssIIhhnnuuxxaattddIImmYYyyccMMeehhooggnnKKrr  eeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnnVVnneessaayyrraaCC¥¥  nniigg
VVnn‰‰kkrraaCC¥¥  eeddaayyBBMMuuccSSVVcc''eeFFII√√kkaarrttssflflUUGGII√√FFMMddMMuueeLLIIyy  KKWW®®KKaann''EEttee®®bbIIkkggCCII
vvBBllnnaarrIIkk¬¬aahhaannllIIkkSSeePPII¬¬ggeeQQIInniiggbbMMBBgg''ÚÚssßßIIbbggÌÌÁÁttVVrrSSggVVnneehhIIyy  ..  

ddbb''qq~~SSee®®kkaayyBBIIkkaarrVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  eellaakkssIIhhnnuukk**eeFFII√√
kkMMhhuussmmYYyyeeTToott  KKWWVVnneeTTAAccaajj''eeVVkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaagg
eeCCIIgg  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnxxaa
ggeekkIItt  eeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannTT&&BBrrbbss''BBYYkkeeKKeeddIImm∫∫IIcc∫∫SSggCCaammYYyykkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSS
ggnniiggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††eeyyookkNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  

eennAArraall''ssMMbbuu®®ttqq¬¬ggeeqqII¬¬yy  GGnnuussßßaarrNN: nniiggkkiiccççssnn¥¥aannaannaa  eeyyIIgg
EEttggsseegg˚t̊teeXXIIjjBBMMuummaannxxaakkxxaannkk~~¨g̈gkkaarree®®bbIIJJkk¥¥  ««eeKKaarrBB‰‰kkrraaCCPPaaBB

GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII»» KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkeessaaHH  ..  JJkk¥¥
GGss''eennHH  vvaaeessIIÊÊrreeTTAACCaaeemmssUU®®ttccSSrrtt''mmaatt''rriiuulleeTTAAeehhIIyy  ..  EEtteennAATTIIbbMMppuutt
KKWWBBYYkkkkggTT&&BByyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennHH‰‰ggeehhIIyy  EEddll
®®ttUUvvssIIhhnnuuBBnn¥¥¨ḦH[[ccUUllvvaayy®®bbhhaarrddll''eebbHHddUUggrrbbss''CCaattiiEEttmm††gg  ..  ssII
hhnnuummiinneehhAA®®bbttiibbttii††kkaarreeyyaaFFaaeennaaHHffaa  CCaa<<GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnkkmmıı¨C̈Caa>>eeTT  BBII
ee®®JJHHvvaaCCaaTT&&BBEEddllssIIhhnnuuKKaatt''xxIIççee®®bbII  eeddIImm∫∫II[[ccUUlleeTTAAddeeNNII††mmyykkGGMM--
NNaaccmmkk®®bbKKll''[[xx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaffIIµµ  ..

ccMMEENNkkkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  EEddllVVnnbbUUCCaaCCIIvviitteeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr
TTwwkkddIIEExxµµrr  EE®®bb®®ttLLbb''CCaa®®ttUUvvssIIhhnnuurriiHHKKnn''ffaa  CCaakkggTT&&BB´́nnbbnnBBYYkkkk∫∫tt''  nnii
ggCCaaVVvvbbMMeerrIIcc®®kkBBttii††®®bbttiikkiirriiyyaaGGaaeemmrriikkSSggeeTTAAvviijj  ssUUmm∫∫IIEEttrrhhUUttmmkkdd--
ll''eeBBlleennHHsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkBBMMuuEEddllVVnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrrddll''mm††ggNNaa
eessaaHHkk**eeddaayy  ((KKµµaannmmUUllddΩΩaannTT&&BBTTIIggrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk
EExxµµrr  ddUUcceennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeennAA®®ssuukk´́ffeeTT))  ..

kkMMhhuussdd**mmhhaaFF©©nn''FFrrmmYYyyeeTToottrrbbss''ssIIhhnnuu  KKWWKKaatt''VVnneeFFII√√CCaaeemmddwwkk
nnSSbbnneeBBCCŒŒXXaattEExxµµrr®®kkhhmm  ®®bb®®BBwwtt††««GGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaall»»eeTTAAeellII®®bbCCaa
BBllrrddΩΩEExxµµrrGGss''33llaannnnaakk''  eennAAcceenn¬¬aaHHccaabb''BBIIqq~~SS11997755eeTTAAddll''qq~~SS11997799
mmuunneeBBllKKaatt''hhkk''eeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyBBYYkkGGaayy""ggyyYYnn  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gkknn¬¬ggmmYY--
yyTTssvvttßß  ee®®kkaayyBBIIGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn´́nnkkggTT&&BByyYYnn  EEddllKKaatt''FF¬¬aabb''
BBwwggJJkk''kkaallTTssvvttßß7700  ccUUllQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrreeBBjjTTssvvttßß8800  ..

ssMMuussYYrrffaa  eettIIbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvVVnneeddaaHH®®ssaayyeeccjj……eeTTeennAA
ee®®kkaammssmm&&yyrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22  ??  ..  cceemmII¬¬yy  KKWWGGtt''pp¬¬ËËvvddEEddll  !!  ..  kktt††aa
EEddllKKµµaann®®cckkeeccjj  KKWWmmkkBBIIBBYYkkeemm@@EExxµµrrEEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHHmmaannrrYYmmTTSSggssII
hhnnuuppgg  VVnn®®ttUUvvyyYYnnddkkhhUUtt®®BBllwwgg®®BBllHHGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  kkMMuunniiyyaayy
ddll''eeFFII√√kkaarrttvvaa""TTaammTTaarr  ssUUmm∫∫IIEEtteellIIkkyykkbbJJ˙ȧaeennHHmmkknniiyyaayyKK~~aa‰‰gg
eessaaHH  kk**mmiinnhhflflaannTTSSggnniiyyaayyppgg  ..

yyUUrr@@mm††gg  eeyyIIggEEttggææssUUrrssIIhhnnuubbUUlleekk¬¬vv@@  rreebboobbeehhkkhhkk  eeddII--
mm∫∫II[[qq¬¬ggeeTTAAppuuttBBIImmuuxxBBIImmaatt''KKaatt''  eennAAeeBBllNNaammaannkkaarrEE®®sskkmmiinnssbb∫∫aa
yycciitt††BBIIssMMNNaakk''bbggbbÌÌËËnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmm††gg@@  ..  

<<KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa>>  EEddllmmaannTTIIss~~aakk''kkaarreennAA®®ssuukkVV--
rrSSgg  nniiggmmaanneellaakkssflflaann--eebb""ggEEssCCaa®®bbFFaann  VVnnxxiittxxMMeeFFII√√kkaarrGGMMJJvvnnaavv
eehhIIyyGGMMJJvvnnaavveeTToott  ssMMuu[[EEtt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll®®bbkkaass
lluubbssnniiÏÏssJJÔÔaaEExxµµrr--yyYYnneeccaall  EEddll<<GGttIIttrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa>>VVnneeFFII√√kkaallBBIIqq~~SS
11997799--8800--8822--8833  nniigg8855  eeddaayyGGnnuueellaammttaammssnniiÏÏssJJÔÔaassnnii††PPaaBB
TTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS11999911  ..  EEttKKµµaanneeXXIIjjeess††ccnniiggmmÂÂnnII††EExxµµrrNNaaeeFFII√√eeTT  ((!!!!))  

nniiyyaayyffaa  hhflfluunn--EEssnnmmiinneeFFII√√eeTTAAccuuHH  BBIIee®®JJHHmmkkBBIICCaa  ««GGaayy""ggyyYY--
nn»»... ccuuHHssIIhhnnuuEEddllmmiinn®®BBmmeeFFII√√EEddrreennaaHH  eettIIKKaatt''CCaa  ««GGaayy""gg»» GG~~kkNNaa
EEddrreeTTAA  ??  ……mmYYyyCCaabb''EEkkÌÌll<<kkJJÇÇHHyyYYnn>>ttSSggBBIIGGMMLL¨g̈gqq~~SS6600mmkk  ??  ..  eerrOOgg
ssMMxxaann''mmYYyyEEddlleeyyIIggccggccSS  KKWWeennAAee®®kkaayyeeBBllssIIhhnnuuvviill®®ttLLbb''ccUUll
eeTTAA®®ssuukkEExxµµrrvviijj  ((´́ff©©TTII1144vviicciiœœkkaa11999911))  ´́ff©©TTII2255kkuumm∏∏:11999922  ssIIhhnnuuVV
nn®®bbkkaass[[BBiiPPBBeellaakkVVnnææxxÊÊrrxxÊÊaarrffaa  ––  KKaatt''rrkkmmiinneeXXIIjjmmaannTTaahhaann
yyYYnnmmYYyy®®KKaabb''NNaaeessaaHHeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr ..  BBuueeTTÏÏaa  ((!!!!))

ssIIhhnnuummiinneeFFII√√ttSSggBBIIeeBBlleennAAeessaayyrraaCC¥¥  rrhhUUttccUUllrrWWuuEE®®tttt  eehhIIyy
eeppÊÊrrrraaCC¥¥eeTTAA[[kkUUnn  kk**eess††cckkUUnneennAAEEttmmiinneeFFII√√ddUUccKK~~aa  ..  eebbIITTSSggeess††cc““eess††cc
kkUUnnmmiinneeFFII√√nnUUvvTTeeggII√√yy""aagg®®ssbbcc∫∫aabb''mmYYyy  ((ttaammmmaa®®ttaaTTII88´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ))
yy""aaggddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyy  eettIIccgg''<<ssIIuueeCCaarr>>nniiyyaayyGGMMBBIIeerrOOggGGII√√EEddrreeTTAA  ((????))

xxaaggee®®kkaammeennHH  CCaakkaarrbbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr  nnUUvvGGttƒƒbbTTrrbbss''ssIIhhnnuu
EEddllKKaatt''ssrreessrrccuuHHeennAAkk~~¨g̈g<<®®BBwwttii††bb&&®®tt‰‰kkssaarr®®bbccSSEExxµµrr  --BMD>>rrbbss''
KKaatt''  ––



««®®BBwwttii††bb&&®®tt‰‰kkssaarr®®bbccSSEExx
««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
««eebb""kkSSgg,,  ´́ff©©TTII1166  mmIInnaa  22000055
««´́ff©©eennHH,,  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''GGaaccbbddiieessFFkkaarrBBiittEEddllffaa  kkmmıı¨C̈Caa´́nnrraa

CCaaNNaacc®®kkTTII22  VVnnVVtt''bbgg''mmYYyyEEpp~~kk´́nnbbUUrrNNPPaaBBEEddnnddIIeeKKaakknniiggssmmuu
®®TTEEddllxx¬¬ÁÁnnmmaannkkaarrBBIIGGMMLL¨g̈gqq~~SS11996633  ((CCaammYYyynniiggkkaarrvviill®®ttLLbb''́́ nn®®VV
ssaaTT®®BBHHvviihhaarr))  eennAAqq~~SS11996699eennaaHHeeTT  ..

´́ff©©eennHH,,  eeKKVVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  EEddnnddIInniiggEEddnnssmmuu®®TTrrbbss''eeyyII
ggmmYYyyEEpp~~kkFFMM  kkaallBBIICCMMnnaann''qq~~SS11996633--11996699  kkaann''EEttrrYYmmccUUllmmkk  eeddaayy
KKµµaannkkaarrttvvaa""®®bbqqSSggGGII√√TTSSggGGss''  ccMMeeJJHHEEddlleeKKeehhAAffaa««GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB»»
BBIIGG~~kkCCiittxxaaggTTSSggbbIIrrbbss''eeyyIIgg  ((mmaann´́ff,,  eevvoottNNaamm  nniiggllaavv))  EEddllmm~~aa
kk''@@VVnneebbHHeeVVccmmYYyyccMMEENNkkffIIµµEEffmmeeTToott´́nnnnMMrrbbss''EExxµµrr  ..

CCaaååTTaahhrrNN__,,  eeyyIIggVVnnrrkkeeXXIIjjPPUUmmiimmYYyyccMMnnYYnnrrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††
eeyyIIgg  EEddllssiiƒƒtteennAAxxaaggkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa´́nnssggmmrraa®®ss††nniiyymm  eehhIIyy≤≤LLËËvv
eennHHEE®®bbCCaa33ddgg  ««BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy»»  eennAAxxaaggkk~~¨g̈gTTwwkkddIÍ́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmm
nniiyymmeevvoottNNaamm  ((eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg))  eeTTAAvviijj... EEddllkkaarrJJrreeddaayy
kkggTT&&BB  ((dd**mmiinneeccHHccaajj''nnrrNNaa))  ´́nn««bbggeevvoottNNaamm»»rrbbss''eeyyIIgg  ..

eeBBllffIIµµ@@eennHH,,  eellaakk®®KKUU Michel Buisson nniiggmmiitt††PPkkii††VVnnKKUUssbb--
JJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  ««bbggeeyyookkNNaamm»»eennHH  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaammççaass''PPUUmmiiEExxµµrr
GGss''eennaaHHeeTTAAeehhIIyy  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiirrbbss''eeyyIIgg®®kkxx¬¬SSggeeBBkk
®®ttUUvvCCYYllddIIeeTTAA[[eeKK  ……eehhIIyyEEddllFF©©nn''FF©©rrCCaaggeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  KKaatt''llkk''
eeTTAA[[««bbggeeyyookkNNaamm»»EEttmm††gg  ..  eellaakk®®KKUU  Buisson ((VVrrSSgg))  VVnn
eeXXIIjjnnwwggEEPP~~kk  ffaaBBYYkkeeyyookkNNaammrruujj««®®BBMMEEddnnffIIµµ»»BBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
ccUUllmmkkxxaaggkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr´́nn««rraaCCaaNNaacc®®kkTTII22»»  ..

q

KKWWCCaakkaarrBBiitteehhIIyyEEddllffaa  eennAAee®®kkaammkkaarr®®KKbb''®®KKggrrbbss''llnn''--nnll''
((´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr))  BBYYkkCCnnCCaattiieevvoottNNaammBBII««eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»
((kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm))  VVnneeppII∆∆ssMMbbuu®®ttmmkkCCnnCCaattiieeyyookkNNaammeennAAss√√aayyeerroogg
eeddaayyssrreessrryy""aaggcc∫∫aass''eennAAeellIIee®®ssaammssMMbbuu®®ttffaa  ««ss√√aayyeerroogg,,  ®®bbeeTT
sseeyyookkNNaamm»» ((sic!!))  ..
((  kkkknn ––  ssIIhhnnuukkMMBBuuggeeFFII√√CCaaeePP¬¬ccffaa  eennAAeeBBlleennaaHH  KKWWxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eennHHeehhIIyy
EEddllCCaaGG~~kkeeTTAAeeKKooggKKrrnniiggBBnn¥¥¨ḦHkkggTT&&BByyYYnn  [[hhkk''ccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn
®®ssuukkEExxµµrr  pp††iillpp††aacc''GGaayyuuCCIIvviitt®®bbCCaarraa®®ss††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  nniiggbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
EExxµµrrsswwggJJyyGGss''mmYYyynnKKrr  ..  KKiitteeTTAA... KKaatt''eennAAmmaannmmuuxx®®kkaass''ccgg''ddaakk''
kkMMhhuusseeTTAAeellIIeellaakkllnn''--nnll''  EEddllCCaaGG~~kkxxMMkkaarrJJrrTTwwkkddIIEExxµµrreennaaHH
eessaaHHeeTTAAvviijj  ??  ))  ..

vvaaCCaakkaarrBBiittppggEEddrrEEddllffaa  kkggTT&&BBrrbbss''eegg√√øøgg--vvaa""nn''FFIIvv  VVnnkkaann''kkaa
bb''®®kkuuggGG~~kkeellOOggrrbbss''eeyyIIgg  rrYYccddUUrreeQQµµaaHHffaaCCaa  ««´́sshh˚g̊gmmWWyy»»  ((EE®®bbffaa
®®kkuugg´́sshh˚g̊gffIIµµ  ……CCaaPPaassaaVVrrSSggeehhAAffaa  NOUVEAU SAIGON ))  ..

q

vviill®®ttLLbb''eeTTAAeellaakk®®KKUU Michel Buisson vviijj,,  KKaatt''VVnneeXXIIjjTTaa
hhaanneevvoottNNaammttSSggxx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaaeemmeekkIIyyeellII®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrkk~~¨g̈gPPUUmmiiEExxµµrreennAA
®®ssuukkss~~ÁÁll  ..

q

ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  ««VVnnbbeeggII˚t̊t»»®®BBMMEEddnnffIIµµ  ((CCaa
®®bbeeyyaaCCnn__xxaaggeeKK))  eeddaayyssgg''kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gTTssvvttßßqq~~SS8800,,  9900  nniigg22000000
nnUUvv  ««®®cckkTT√√aarrccUUll»»  ®®BBmmTTSSggCCIIkkEE®®BBkkeennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®BBMMEEddnnTTwwkkddIIrrbbss''
eeyyIIggqq~~SS11996633--11996699  ..

´́ff,,  xxaaggEEpp~~kkrrbbss''eeKK  kk**VVnn««bbeeggII˚t̊t»»®®BBMMEEddnnffIIµµ  ((CCaa®®bbeeyyaaCCnn__rrbb--
ss''eeKK))  eeddaayyssaaggssgg''pp¬¬ËËvvFFMMBBuuHHkkaatt''eexxtt††EExxµµrrxx¬¬HH´́nn««rraaCCaaNNaacc®®kkTTII22»»  ..
ddIITTSSggeennaaHH  KKWWssiiƒƒtteennAACCiitt®®ssuukk´́ffttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvFFMMeennAAxxaaggeellII  EEddll
ccaabb''BBII≤≤LLËËvveennHHeeTTAA  kk¬¬aayyCCaarrbbss''rraaCCaaNNaacc®®kk´́ff  ..

q

´́ff©©eennHH  TTeeggII√√EEddll®®kkuummrrbbss''‰‰˘̆åå˘̆  vvaa""--KKwwmmhhuugg  kkMMBBuuggeeFFII√√kkaarrCCaapp¬¬ËËvv
kkaarrCCaammYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeyyIIggTTSSggbbII  eeddIImm∫∫IIrrkk[[ddwwggffaa  eettII®®BBMMEEddnnEExxµµrr
mmaannPPss††¨ẗtaaggcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddeennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaa  ––

TTIImmYYyy,,  ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm,,  rraaCCaaNNaacc®®kk´́ff  nnii
ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuullaavv  mmiinnTTTTYYllssaall''CCaaddaacc''xxaatt  nnUUvvPPaaBB®®ttww
mm®®ttUUvvnniigg®®ssbbcc∫∫aabb''́́ nn®®BBMMEEddnnEExxµµrr  kk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gqq~~SS11996633  eeTTAAqq~~SS11996699
((eeTTaaHHbbIIeennAAeeBBll®®bbCCMMuukkMMBBUUll®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinneennAATTII®®kkuuggkkgg''ttuugg,,  mmaann
BBYYkkKKNN:®®bbttiiPPUÚ́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbddiivvtt††nn__bbeeNN††aaHHGGaassnn~~eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
gg  ((®®bbFFaannaaFFiibbttIIeegg√√øøgg--hhuuflflyyffUU)),,  ssaaFFaarrBBrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm
((nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ppSS--yyuuSSggdduugg)),,  NNaavvLLaavvhhaakk''ssaatt  ((®®TTgg''ssuuppaaNNaavvggßß
))  VVnnTTTTYYllssaallCCaapp¬¬ËËvvkkaarrnniiggCCaaååLLaarrwwkk  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxrrddΩΩmmÂÂnn††IITTII11  CCUU
eeGGnnLLaayy  ((´́nnssaaGGaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuucciinn))  kkaarrkkMMNNtt''®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa
qq~~SS11996633--11996699  nniiggVVnnssnn¥¥aayy""aaggeehhaaccNNaass''CCaaååLLaarrwwkk  kk~~¨g̈gnnaa
mm®®bbeeTTss  CCaattii  nniigg®®bbCCaarraa®®ss††eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeKKaarrBBCCaanniiccçç  mmaann&&yyffaaCCaaeerroo
ggrrhhUUtteeTTAA  nnUUvvKKMMnnUUssssIImmaa®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIgg ..
((  kkkknn ––  ssIIhhnnuuKKWWCCaassmmaaCCiikk´́nnssnnii~~ssiiTTkkMMBBUUll®®kkuuggkkgg''ttuugg  kk~~¨g̈gvvttƒƒ¨b̈bMM
NNggeeKKooggKKrr®®bbeeTTsskkuummµµ¨ÿynniiss††TTSSggbbII        [[mmkkCCYYyycc∫∫SSggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk
EExxµµrr  eeddaayymmaanncciinnCCaaeemmeexx¬¬aaggeennAABBIIee®®kkaayy  ..  eebbIIBBYYkk®®bbeeTTssTTSSggeennaaHH
VVnnssnn¥¥aaCCaammYYyyssIIhhnnuueennAAmmuuxxcciinn  KKWWssIIhhnnuu®®ttUUvvvviill®®ttLLbb''eeTTAArrkkcciinn
vviijj  eeddIImm∫∫IInniiyyaayy®®VVbb''ffaa  BBYYkkvvaaTTSSggbbII®®bbeeTTssGGtt''VVnneeFFII√√ttaammkkiiccççss
nn¥¥aarrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTT  ..  EEttssIIhhnnuuGGtt''VVnneeFFII√√eerrOOgghh~~wwggeessaaHH  ee®®JJHHTTIImmYYyyrrvv--
ll''ssbb∫∫aayyeeddaayyVVnnBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeellIIkk[[eeLLIIggeeFFII√√CCaa<<®®bbmmuuxxrrddΩΩGGss''
mmYYyyCCIIvviitt>>  nniiggTTII22  rrvvll''VVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaaffIIµµ  ..  eeyyIIggssMMNNUUmmBBrr
ffaa  eebbIIssIIhhnnuuVVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''    GGMMBBIIBBYYkk®®bbeeTTssTTSSggbbIImmiinn®®BBmmeeKKaarrBB
PPaaBB®®ttwwmm®®ttUUvvnniiggPPaaBB®®ssbbcc∫∫aabb''́́ nn®®BBMMEEddnnEExxµµrryy""aaggddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyy  KKaa
tt''®®ttUUvvEEttlluubbeeccaallssnniiÏÏssJJÔÔaaEExxµµrr--yyYYnnqq~~SS11997799--8800--8822--8833  nniigg
8855eeTTAA  eeddaayyGGnnuueellaammttaammssnniiÏÏssJJÔÔaassnnii††PPaaBBTTII®®kkuuggVV""rrIIssqq~~SS11999911
nniiggeeyyaaggttaammmmaa®®ttaaTTII88´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrr  ??  ..  eettIImmkkBBIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaa
KKaatt''mmiinn®®BBmmlluubbeeccaall  ??  eerrOOggeennHHggaayyeessaaHHeeTTeettII  KKWWKKaatt''eeFFII√√EEttxxaaggEEpp~~
kkEExxµµrreeTTAAVVnneehhIIyy  !!  ))  ..  

TTIIBBIIrr,,  kkmmıı¨C̈Caa´́nnrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22rrbbss''eeyyIIgg  ((ttMMNNaaggeeddaayy®®kkuumm
‰‰˘̆åå˘̆  vvaa""--KKwwmmhhuugg))  kkMMBBuuggeeFFII√√GGtt††XXaatt  eeddaayyTTTTYYllssaall''eennAAee®®kkaammEEPP~~kk
cc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ffaa®®ssuukkEExxµµrrBBMMuummaann®®BBMMEEddnnBBiitt®®VVkkddeeTT  ..

kkaarryyll''®®BBmmTTTTYYllyykkCCaapp¬¬ËËvvkkaarrnnUUvvkkaarrccrrccaaKK~~aaeeLLIIggvviijjGGMMBBIIbbJJ˙ȧa
®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIgg  KKWWhhaakk''ddUUccCCaa®®ssuukkEExxµµrr  ««ssmm&&yyGGggrrffIIµµ»»  ´́nneeyyIIgg
TTTTYYllssaall''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  BBMMuuddwwgg®®BBMMEEddnnddIIeeKKaakknniiggssmmuu®®TTeennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬gg
NNaaeeTT  ..

eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarreennHH,,  kkaarree®®bbIIJJkk¥¥<<GGtt††XXaatt>>  KKWWBBMMuuVVnnbbMMeeppII¬¬sseeLLIIyy
BBIIee®®JJHH®®ssuukkmmYYyyEEddllTTTTYYllssaall''ffaa  xx¬¬ÁÁnnBBMMuummaann®®BBMMEEddnncc∫∫aass''llaass''
nniigg®®ssbbcc∫∫aabb''  KKWWCCaa®®ssuukkss¬¬aabb''  »»  ..

q                       q

q



««®®BBwwttii††bb&&®®tt‰‰kkssaarr®®bbccSSEExx
««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
««eebb""kkSSgg,,  ´́ff©©TTII1177  mmIInnaa  22000055
««bb""uunnµµaannqq~~SSkknn¬¬ggmmkkeennHH,,  BBYYkkEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  VVnnnniiyyaayyyy""aaggee®®ccII

nn  nniiggssrreessrryy""aaggee®®ccIInnGGMMBBII  ««PPaaBBmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvnniiggPPaaBBmmiinn®®ssbbcc∫∫aabb''
»»  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbKKll''kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeTTAA[[eevvoottNNaammeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11994499eeddaayy
VVrrSSgg  ..

xxMM∆∆¨k̈k**VVnnssrreessrryy""aaggee®®ccIInnppggEEddrrGGMMBBIIeerrOOggeennHH
eeTTaaHHbbIIddUUeecc~~HHkk**eeddaayy,,  kk~~¨g̈g´́ff©©eennHH,,  CCaakkaarrssMMxxaann''EEddll®®ttUUvvbbJJÇÇaakk''ffaa––
11--  kkaallqq~~SS11886600,,  eeBBllkkmm¬¬SSggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggssMMeerrccyykk((eeddaa

yykkmm¬¬SSgg))nnUUvvkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ((EEddlleeKKeehhAA<<kkUUssSSggssIIuunn>>ttaammVVrrSSgg))  kkgg
TT&&BBEExxµµrrrrbbss''®®BBHHVVTTGGggDDYYgg  nniiggee®®kkaayymmkkrrbbss''®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  VVnn
eeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aayy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaCCaammYYyykkggTT&&BBCCnnCCaattiiGGNNˆâamm  EEddllssiiƒƒtt
eennAAee®®kkaammGGFFiirraaCCGGNNˆâamm  ––  KKWWkkggTT&&BBEExxµµrrVVnnkkaarrJJrrnnKKrr,,      TTwwkkddIIdd**CCaaTTII
sskk̊̊aarr:´́nnkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammrrbbss''eeKK  eeTTaaHHbbIIkkggTT&&BB´́nnGGFFiirraaCCGGNNˆâamm  ccgg''®®ttYY
tt®®ttaakkmmıı¨C̈Caa  nniiggbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''eeKK  EEddlleeKKeehhAAffaarraaCCaaFFiirraaCCaa
NNaacc®®kkGGNNˆâammkk**eeddaayy  ..
((  kkkknn ––  ccuuHHccMMEENNkkssIIhhnnuu  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaKKµµaannkkaarrttssflflUUGGII√√®®bbqqSSggnnww
ggVVrrSSggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbKKll''TTwwkkddIIeennHHeeTTAAyyYYnnyy""aaggddUUeecc~~HH  ??  eeyyII
ggeeXXIIjjEEttxxaaggEExxµµrrbbJJÇÇËËnnKKNN:®®bbttiiPPUUrreebb""HHrreeVV""HHeeTTAA®®ssuukkVVrrSSgg  rrYYcceehhII
yy®®ttUUvvssIIhhnnuussggßß&&yynniigg®®ccEENNnnffaa  CCaaBBYYkkmmnnuussßßrrbbss''KKNNbbkkßß®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥  VVnnbbJJÇÇaa[[vviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eeddaayyTTuukkeeccaall
[[GGSSggddMMrrII  nnUUvvkkiiccççkkaarrGGaayyuuCCIIvviittdd**FFMMeeFFggrrbbss''CCaattii  ..  eebbIInniiyyaayyffaa  ssIIhh
nnuuKKaatt''yykkkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeTTAAddUUrrKK~~aannwwgg®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ®®bbEEhhll®®ttwwmm®®ttUUvvCCaa
gg  ..  ‰‰kkrraaCCPPaaBBEEddllVVrrSSggeeVVHH[[EExxµµrrkkaallBBIIqq~~SS11995533  mmiinn®®VVkkddCCaa
CC&&yyCCMMnnHH´́nn®®BBHHrraaCCbbUUCCnnIIyykkiiccççeeTT  KKWW®®ssuukkEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥EEttyyIIeehhaabb""uu
eeNNˆâaHH  ee®®JJHHeeyyIIggVVnnVVtt''bbgg''<<kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm>>TTSSggmmUUlleeTTAAyyYYnn  ))  ..

q

22--  VVrrSSgg,,  eeddaayyssMMeerrccVVnneeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√GGaaNNaanniiKKmmkkmmıı¨¨
CCaaee®®kkaamm  eeddaayyddaakk''CCaaGGaaNNaanniiKKmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  nniiggeeFFII√√CCaaeexx®®ttxx&&NNÎÎ́́ nnrrddΩΩ
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ((cc®®kkPPBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn))      VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yykk~~¨g̈gkkaarrbbJJççbb''rrhhUUtt
ddll''qq~~SS11994499  ((qq~~SSEEddllVVrrSSggTTTTYYllssaall''ssnniiÏÏssJJÔÔaa‰‰kkrraaCC¥¥kkmmıı¨C̈Caa
nniiggGGNNˆâamm´́nnGGFFiirraaCCVVvvddaayy))    nnUUvvkkaarr®®bbQQmmmmuuxxGGaavvuuFFKK~~aarrvvaaggkkggTT&&BB
EExxµµrrnniiggGGNNˆâamm,,  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmeeFFII√√CCaammççaass''́́ nnEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  VVrrSS
ggeeddIIrrttYYrrnnaaTTIICCaaeeccaarrTTII33  llYYccEEpp¬¬<<mm""aarruugg>>  <<kkUUssSSggssIIuunn>>  EEddllkkMMBBuuggEEtt
GGSSggeennAAeellIIeePPII¬¬gg  ..

q

33--  CCaammYYyykkaarreellccppuusseeLLIIgg´́nn  ««GGflfl˜˜uuhhUU»»  ((hhUU--CCIImmiijj))  CCaavviirrbbuurrss
CCaattií́ nn®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm  ((xxaaggeeCCIIgg  kkNN††aall  nniiggxxaaggtt∫∫ËËgg))  ssaaFFaarr
NNrrddΩΩVVrrSSggKKiittrraarrSSgghhUU--CCIImmiijjnniiggBBYYkkeevvoottmmiijj  kkMMuu[[ddeeNNII††mmyykkkkUU--
ssSSggssIIuunn  ..  VVrrSSggeennHHKKiittffaa  eeddaayy®®bbKKll''kkUUssSSggssIIuunneeTTAA[[VVvvddaayy
®®bbCCaaBBllrrddΩΩeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggmmuuxxCCaaeeBBjjcciitt††eeFFII√√CCaaGGaayy""gg´́nncc®®kkPPBB
eennHHBBMMuuxxaann  ..  bb""uuEEnn††vvaaCCaakkaarrKKiittxxuussdd**GGaa®®kkkk''mmYYyy,,  xx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaanniigg
mmiinnyyll''ddwwggGGII√√TTSSggGGss''  GGMMBBIIbbJJ˙ȧaCCaa®®KKwwHHmmUUllddΩΩaannrrbbss''eevvoottNNaammnniigg
kkmmıı¨C̈Caa  ..  

eeyyaabbll''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ––  ccaabb''eeppII††mmBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††nniiggkkaarrBBiittEEddllBBMMuuGGaacc
®®bbEEkkkkVVnn  eennAAeeBBllEEddllVVrrSSggccuuHHCCaann''ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeeBBllNNaammkk,,  kk
mmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHH  BBMMuuEEmmnn®®ttYYtt®®ttaaeeddaayyBBYYkkGGNNˆâammbb""uueeNNˆâaHHeeTT  ((ccaabb''BBIIcc®®kk

PPBBGGNNˆâammmmkk)),,  kkmmıı¨C̈Caarrbbss''eeyyIIgg,,  CCaattiieeyyIIgg  nniigg®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrrrbbss''
eeyyIIgg  mmaannssiiTTiiÏÏnniiggkkaattBB√√kkiiccççnnwwggpp††nnÊÊaaeeTTaass  eeTTAAeellIIPPaaBBGGyyuuttii††FFmm··yy""aagg
FF©©nn''FF©©rr´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩVVrrSSgg  EEddlleennAAeeBBllKKaatt''QQbb''EEllggeeFFII√√GGaaNNaannii
KKmm®®ttYYtt®®ttaaeellIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeehhIIyy      KKaatt''®®ttUUvv®®bbKKll''®®ttLLbb''mmkk®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈CaaeeyyIIggvviijj    yy""aaggeehhaaccNNaass''ccMMnnYYnn5500%%´́nnkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggmmUUll
bbJJççËËllmmkkkk~~¨g̈grraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa »»  ..

q                        q

q

««®®BBwwttii††bb&&®®tt‰‰kkssaarr®®bbccSSEExx
««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
««eebb""kkSSgg,,  ´́ff©©TTII1188  mmIInnaa  22000055

((bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarreeddaayyKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa®®bbeeTTssVVrrSSgg))
««VVtt''bbgg''®®BBMMEEddnnEEddll®®ttwwmm®®ttUUvvttaammllkk≈≈NN:cc∫∫aabb''  nniiggVVtt''bbgg''bbUUrr--

NNPPaaBBTTwwkkddII  KKWWVVtt''bbgg''nnUUvv®®BBllwwggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈gzzaann:CCaa®®bbeeTTss  kk~~¨g̈gzzaa
nn:CCaarrddΩΩ  CCaa®®bbCCaaCCaattii  CCaa®®bbCCaarraa®®ss††  nniiggkk~~¨g̈gzzaann:CCaaCCaattiissaassnn__  ..  

®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIggEEddll®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAttaammcc∫∫aabb''eennHH  mmaannEEccggnniiggKKUU
ssyy""aaggcc∫∫aass''  eennAAeellIIEEppnnTTIIEEddllVVnneerroobbccMMeeLLIIggnniiggeeVVHHBBuummııppßßaayy
eeddaayysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrIIkkaarr®®ttUUvvkkaarrrrbbss''eeKKeennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaammmmYY--
yynniigg®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  eennAAkk~~¨g̈gTTssvvttßß11996600nniigg11997700  ..    xxMM∆∆¨K̈KiittCCaa
BBiieesssseeTTAAddll''EEppnnTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarr  EEddlleennAAeellIIeennaaHHmmaannKKUUssyy""aagg
cc∫∫aass''llaass''  eennAAkk~~¨g̈gmmaa®®ttddΩΩaannyy""aaggFFMM®®KKbb''®®KKaann''  nnUUvv®®BBMM®®bbTTll''rrvvaagg®®bb--
eeTTss´́ffLLgg''  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  nniigg®®bbeeTTssLLaavv  ..
eennAAeellIIEEppnnTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennaaHH  ((EEddlleeFFII√√eeLLIIgg
mmiinnEEmmnnssMMrraabb''««ppaabb''cciitt††»»  ddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa´́nn««nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu»»eeTT))
mmaannccuuHHrrhhUUttddll''PPUUmmiixx~~aattEEddllttUUccttaacc  TTSSggkkUUnnEE®®BBkkttUUcc@@  bbwwggbbYYrr  GG--
NN††ËËgg  ……kk**kkEEnn¬¬ggEEddllmmaannTTwwkk  TTSSggpp¬¬ËËvvllMM  pp¬¬ËËvveeffIIµµrreeCCIIgg  TTSSggkkUUnnPP~~MM  TTSSggddMM
bbUUkkGGII√√TTSSggGGss'' eeddaayyeehhttuuffaakkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggnniiggpp˚åayyrrNNbbEEddlleeKK
ee®®bbIIkk~~¨g̈gkkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarrnnaannaaeennaaHH®®ttUUvvkkaarrccMMNNuuccEEddllllÌÌiittllÌÌnn''TTSSggeennHH..

q

ddUUcceennHHbbJJ˙ȧaBBMMuuEEmmnnssiiƒƒtteennAAeellIIkkaarrKKUUssbbnnÊÊaatt''®®BBMMEEddnnffIIµµmmYYyyeeTToott
rrvvaagg®®bbeeTTss´́ffLLgg''  eevvoottNNaamm  LLaavv  nniiggkkmmıı¨C̈CaaeennaaHHeeTT  bb""uuEEnn††  ((CCaakkaarrmmYY
yyEEddll®®ssbbeeTTAAttaammcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  nniiggeennAAkk~~¨g̈gTTMMeennoommTTMMllaabb''TTMMnnaakk''TTMM--
nnggKK~~aallÌÌrrvvaagg®®bbeeTTssnnaannaa))  KKWWkkaarrssMMuu[[®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeyyIIggTTSSgg33
((®®bbeeTTss´́ffLLgg''  ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  ssaaFFaarrNNrrddΩΩ
®®bbCCaammaanniittuu®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥LLaavv))  eeKKaarrBBeennAAkk~~¨g̈gTTeeggII√√  ««eennAAeellIIddII»»  ««on

the ground»»,,  ««sur le terrain même»»  nnUUvvKKMMnnUUss®®BBMMEEddnnkk~~¨g̈gEEddnnddIIeeKKaa
kknniiggkk~~¨g̈gEEddnnssmmuu®®TT  EEddllmmaannrrvvaagg®®bbeeTTss´́ffLLgg''nniiggkkmmıı¨C̈Caa    rrvvaagg®®bb  
eeTTsseevvoottNNaammnniigg®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  nniiggrrvvaagg®®bbeeTTssLLaavvnniigg®®bbeeTTsskk
mmıı¨C̈Caa  ..  KKMMnnUUss®®BBMMEEddnneennaaHH  CCaaKKMMnnUUssEEddllmmaannttSSggBBIIqq~~SS11996633rrhhUUttmmkk
ddll''11996699mmkk  EEddllmmaannbbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''llaass''    eennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIGGKK--  
eessnnaaFFiikkaarrsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ((EEddllmmiinnccUUllcciitt††nnwwggssIIhhnnuueeTT))      eennAAkk~~¨g̈g
TTssvvttßß11996600--11997700  ..  

q

eettIInnrrNNaaxxaaggEExxµµrrEEddll®®ttUUvvEEttggttSSggpp¬¬ËËvvkkaarreeddaayyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́nn
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaTTII22  eeddIImm∫∫IInnwwggeeTTAABBiinniitt¥¥[[ddll''TTIIkkEEnn¬¬ggeennAAeellIIKKMMnnUUss®®BBMM
EEddnneennHH  mmYYyyKKIILLËËEEmm""®®tteeTTAAmmYYyyKKIILLËËEEmm""®®tt  kkEEnn¬¬ggNNaaxx¬¬HHEEddlleennAAddEEdd
ll  nniiggkkEEnn¬¬ggNNaaEEddllVVnnpp¬¬aass''bb††ËËrr  ((®®ttgg''eennHHeeyyIIggCCaaEExxµµrr  eeyyIIggmmiinnyy
ll''®®BBmmTTTTYYlleeLLIIyy))  eennAAttaammkkEEnn¬¬ggnnIImmYYyy@@  ??  eeddaayymmiinnKKiittBBIIbbuuKKlliikk



rrddΩΩVVll  bb""UUlliiss  nniiggkkggTT&&BBEEddll®®ttUUvvmmaannccMMnnYYnnee®®ccIInneennaaHH  nniiggnniiyyaayy
EEtteennAAeellII  ««GG~~kkddwwkknnSS»»  EEddll®®ttUUvveennAAeeFFII√√kkaarrnniiggeeVVHHCCMMrrMMeennAAppÊÊaall''ddll''TTIIkk
EEnn¬¬gg  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttggttSSggeeddaayy®®BBHHrraaCC®®kkwwtt¥¥nnUUvvGG~~kkddwwkknnSSddUUccmmaannxxaagg
ee®®kkaammeennHH  ––  ttMMNNaaggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnmm~~aakk''  ttMMNNaaggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈n
ssiiuunnbbiiuuccmm~~aakk''  ttMMNNaaggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨m̈m~~aakk''  nniiggeebbIIGGaacceeFFII√√VVnn  eellaa
kkssflflaann--eebb""ggEEss  ((®®bbFFaannKKNN::kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa  CCaaGG~~kkllnn''--
nnll''nniiyymm--ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  BBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kkssIIhhnnuunniiyymmeeTT))  ..

q

CCaakkaarrmmYYyyEEddllKKYYrreeCCOOVVnn  ®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeyyIIggTTSSgg33  nnwwgg®®ccaann
eeccaallnnUUvvmmeeFF¥¥aaVVyyeennHH  EEddllCCaaddMMeeNNaaHH®®ssaayymmYYyyeeTTAAnnwwggbbJJ˙ȧa®®BBMM
EEddnn  EEddllmmiinn®®ttUUvvmmaannTTaall''EEtteessaaHHeennHH  ..  ®®bbssiinneebbIIbbeeTTssTTSSggeennHH
®®ccaanneeccaall  eennHHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  ®®bbeeTTssTTSSggeennHHmmaannbbMMNNggeeddaayy
BBiitt®®VVkkddkk~~¨g̈gkkaarrssmm¬¬aabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeyyIIgg  eehhIIyyEEddlleeKKnnwwggeeFFII√√[[
rrllaayyeeTTAAeennAAkk~~¨g̈gGGnnaaKKttmmiinnCCaayyUUrrbb""uunnµµaannxxaaggmmuuxxeennHH  »»  ..
((  kkkknn ––  eebbIIeeyyaaggttaammGGttƒƒbbTTxxaaggeellIIeennHH  ssIIhhnnuuVVnnddwwggrrYYccee®®sscc
eeTTAAeehhIIyyffaa  BBYYkk®®bbeeTTssCCiittxxaaggTTSSgg33eennaaHH  eeKKmmuuxxCCaa®®ccaanneeccaallEEppnn
kkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIll®®BBMMEEddnneennHHddaacc''xxaatt  ..  eehhIIyyssIIhhnnuukk**VVnnbbJJÇÇaakk''
yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  ««®®bbeeTTssTTSSgg33eennHHmmaannbbMMNNggyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  kk~~¨g̈gkkaarr
ssmm¬¬aabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeyyIIgg»»  ((sic))  ..  eebbIIGGJJççwwggeeTT  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaassII
hhnnuu®®TTSSeennAAeess©©øømmeeTTAAeekkIItt  ??  ..  ®®bbkkaarrssnnii~~ssiiTT®®kkuuggkkgg''ttuugg  nniiggkkiiccççss--
nn¥¥aammYYyyccMMPP¬¬ËËssrrbbss''BBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg... ccaatt''TTuukkffaaeePPII¬¬……ssIIuueeCCaarr  ««ccaa--
jj''eeVVkkeeKK»»  rrhhUUtteessIIÊÊrrrrllaayynnKKrreeTTAAccuuHH  ..        eeyyIIggssUUmmqq©©ll''ffaa  ––  ccuuHH  
eehhttuuGGII√√VVnneess††cc““ssIIhhnnuunniiggeess††cckkUUnnnneerraatt††mm--ssIIhhmmuunnII      mmiinn®®BBmmeeFFII√√  

nnUUvveerrOOggEEddllxx¬¬ÁÁnnGGaacceeFFII√√VVnn  ??  ..  eerrOOggeennHHKKWW  kkaarreeFFII√√eesscckkII††®®bbkkaasslluubb
eeccaall  ««ssnniiÏÏssJJÔÔaaEExxµµrr--yyYYnnqq~~SS11997799--8800--8822--8833  nniigg8855»»  ??  ..
eeyyIIggccgg''eeXXIIjj®®ttwwmmEEttbbnnii††ccbb""uuNNˆˆwwggssiinneeTT  kkiiccççkkaarreeppßßgg@@eeTToott  ddUUccCCaa
kkaarrddaakk''JJkk¥¥bbNN††wwggeeTTAAttuullaakkaarrGGnn††rrCCaattiiCCaaeeddIImm  vvaaCCaaCCMMhhaannTTII22  EEddll
EExxµµrr®®ttUUvveeFFII√√tteeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  eebbIIssIIhhnnuueehhIIyynniiggkkUUnnmmiinn®®BBmmccaabb''eeppII††mmeeFFII√√
®®ttwwmmEEttbbnnii††cceennHHppgg  eettIIssggÙÙwwmmGGII√√nnwwggeeFFII√√ddll''eeTTAA®®bbkkaarrFFMM@@eennaaHH  ??  ..  ddUUcc
eeyyIIggVVnnnniiyyaayyrrYYccmmkkeehhIIyyddUUeecc~~aaHH  eebbIIkkaallNNaammaannbbJJ˙ȧaGGII√√rrMMeeBBIIkkrrMM--
eeBBIIggeekkIItteeLLIIgg  TTaakk''TTggeeTTAAnnwwggbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn……bbJJ˙ȧaVVtt''bbgg''TTwwkkddIIEExxµµrr  ssII
hhnnuuKKaatt''®®KKaann''EEtteeFFII√√CCaa  ««eehhkkhhkk»»  eeddIImm∫∫II[[ppuuttBBIImmuuxxBBIImmaatt''KKaatt''eeTTAAbb""uu--
eeNNˆâaHH  ..  GG~~kkEEddllGGaacceesscckkII††®®bbkkaasslluubbeeccaallssnniiÏÏssJJÔÔaammaannEEttBBIIrr
nnaakk''KKtt''eeTTKKWW  ––  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  nniiggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  EEttCCaattMMNNaagg‰‰kkrraa--
CCPPaaBB,,  GGFFiibbeettyy¥¥PPaaBB  nniiggbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMM
EEddnnkkmmıı¨C̈Caarrbbss''eellaakkssflflaann--eebb""ggEEss  BBMMuummaannllkk≈≈NN:ttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''GGaacc
eeFFII√√VVnneeTT  ee®®kkAAEEttGGMMBBIIxxMM®®bbwwggxx~~HHEExx~~ggCCYYyyCCMMrruujj[[bbJJ˙ȧaeennHHeekkIItteeLLIIgg  nniigg
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyCCaassƒƒaaBBrr  ..  eeyyIIggssUUmmKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  ««bbJJ˙ȧa®®BBMMEEdd
nn»»  BBMMuuEEmmnnCCaabbJJ˙ȧarrbbss''GG~~kkNNaamm~~aakk''eeTT  EEttKKWWCCaabbJJ˙ȧarrbbss''®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr
TTSSggmmUUll  ((eess††cc  BBYYkkmmÂÂnnII††  nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ))  ..  kkaarrEEbbggEEcckkEExxµµrrCCaa  kkuummµµ¨¨
yynniiss††nniiyymm,,  rraaCCaanniiyymm  ((ssIIhhnnuunniiyymm))  nniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiyymm  vvaa
BBMMuu®®ttUUvv[[eekkIIttmmaanneeLLIIyy  ..  ®®kkSSggssaarrttaaCCaattiiVVnnkktt''®®ttaarrYYcceeTTAAeehhIIyy  ffaa
GG~~kkNNaaEEddllCCaaeemmeexx¬¬aagg  vveegg√√gg  ssIIuueeCCaarr  ccaajj''eeVVkkxxµµSSgg  eeFFII√√[[TTwwkkddIInniigg
GGaayyuuCCIIvviittEExxµµrr®®ttUUvvxxaattrriiccrriillnniiggVVtt''bbgg''  ..  eeyyIIggVVnneeCCOOCCaakk''ffaa  KKWWeemm
eexx¬¬aagg««XXaattkkssmm¬¬aabb''CCaattiixx¬¬ÁÁnn»»eennHH‰‰ggeehhIIyy  EEddllkkMMBBuuggCCYYyyss®®ttUUvvCCiitt
xxaagg  [[bbnn††bbMMpp¬¬aajjkkmmıı¨C̈Caa  ..⁄⁄


