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eebbIIKKiitt[[ee®®CCAA  eettIIGGII√√EEddllCCaabbuuBB√√eehhttuú́ nnkkaarrrrllaayyrrlltt''rraaCCaanniiyymm  
eennAA®®ssuukkEExxµµrr  ??  KKWWeess††ccssIIhhnnuuxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEttmm††gg  EEddllCCaabbuuBB√√eehhttuuFFMMbbggÌÌss''
nniiggmmuunneeKKbbMMppuutt  ..  KKWWee®®JJHHEEttcciitt††eellaaPPllnn''GGMMNNaaccnniiggeellaaPPkkiittii††yyss
hhYYsseehhttuuppgg  rrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennaaHHeehhIIyy  VVnnCCaaeess††ccssIIhhnnuueeddIIrr
ttYYrrCCaaeess††ccppgg  eehhIIyyCCaaeemmccaatt''EEccggnneeyyaaVVyyEExxµµrrppgg  ((GGaaCC∆∆aakkNN††aall
eeKKmmiinnEEddllbbeeJJççjjeeyyaabbll''ffaa®®ttUUvveellIIkkhhflfluunn--EEssnn  [[eeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩ
mmÂÂnnII††ssMMrraabb''nnIIttiikkaallTTII33  mmuunnGGII√√@@eekkIItteeLLIIggddUUeecc~~HHeeTT))  ..

®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  BBMMuuEEmmnnCCaa<<kkaarrkkMMccaatt''……kkaarrrrMMllaayy
eeccaall>>nnUUvvrrbbbbrraaCCaanniiyymmddUUccEEddlleess††ccssIIhhnnuunniiggBBYYkkEEhhrrhhmmEE®®sskk
eeqqaaeeLLaaeennaaHHeeTT  ttaammBBiitteeTTAAssPPaaEExxµµrrTTSSggBBIIrrVVnnTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuueecc--
jjBBII  <<ttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ>>  bb""uueeNNˆâaHH  ((BBMMuuEEmmnnTTmm¬¬aakk''eess††ccssIIhhnnuueeccjjBBII
®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚e̊ennaaHHeeLLIIyy))  ..

eennHHKKWWCCaaeemmeerroonn®®bbvvttii††ssaa®®ss††eekk††AA@@®®VVbb''[[ddwwggcc∫∫aass''ffaa  kkaarrvviinnaass
ss¬¬aabb''́́ nnrraaCCaanniiyymmeennaaHH  vvaabbNN††aallmmkkBBIImmnnuussßßrraaCCaanniiyymm  EEddllVVnn
TTaatt''eeccaallxx¬¬ÁÁnn‰‰ggnnUUvv  kkaarrFFaannaaddll''nniirrnn††PPaaBB  ((la continuité))  ´́nnrraaCCaannii--
yymmeennaaHHEEttmm††gg  CCaaBBiieessssKKWWeess††ccssIIhhnnuu  ((!!!!))

eeTTaaHHCCaarrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔqq~~SS11994477  TTTTYYllssaall''nniiggFFaannaaccMMeeJJHHvvtt††mmaann´́nn
eess††cc®®ssuukkEExxµµrrkk**eeddaayy  kk**ssIIhhnnuuKKµµaannccgg''[[nnrrNNaaeessaayyrraaCC¥¥eeTTee®®kkAABBII
eeQQµµaaHHssIIhhnnuu  eehhIIyyEEkk´́xxmmaa®®ttaarrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  mmiinnGGaacc[[mmaanneess††cceessaa--
yyrraaCC¥¥CCaabbnn††eennAAeeBBllrraaCCbbll¬¬&&gg˚T̊TMMeennrreennaaHHeeTT  ..  ddUUeecc~~HHeeKKGGaaccVV""nn''ee®®ss
ccCCaammuunnffaa  ppuuttBBIIssIIhhnnuuPP¬¬aamm  KKWWkkaarrkkaabb''ccaakk''rrvvaaggeess††ccnnaannaa  eeddIImm∫∫IIeeLLIIgg
eessaayyrraaCC¥¥  ..

❑

ccMMnnYYnnCCaagg33TTssvvttßßee®®kkaayymmkk˘̆˘̆˘̆
ffIIµµ@@eennHH,,  eess††ccssIIhhnnuuxxMM®®bbwwggbbgg√√iill®®BBwwttii††kkaarrNN__nneeyyaaVVyyCCaattii  BBII

eexxµµAAeeTTAAss  ……BBIIsseeTTAAeexxµµAA      eeddIImm∫∫II®®BBHHGGggeeqq¬¬øøttyykkee®®bboobbGGUUssTTaajjbbJJ˙ȧa
<<eess††ccss~~ggrraaCC¥¥>>mmkkeeFFII√√CCaaff~~ËËrrssMMrraabb''ddUUrrKK~~aa  ..  eebbII®®BBHHGGggGGaacceeFFII√√[[ssMMeerrcc
nnUUvvnneeyyaaVVyyrrbbss''cciinn--yyYYnn  EEddllccgg''VVnnhhflfluunn--EEssnnbbnn††kkaann''kk††aabb''GGMM--
NNaacckk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllnnIIttiikkaallTTII33EEmmnneennaaHH    CCaakkaarrttbbvviijj  ®®BBHHGGggccgg''[[
®®KKbb''@@KK~~aassuuxxcciitt††[[®®BBHHGGggVVnnssMMeerrccssmmttaamm®®BBHHrraaCChhÚÚTT&&yy  ..  

ddUUcceeKKddwwgg®®ssaabb''rrYYccmmkkeehhIIyy,,  eess††ccssIIhhnnuummaannbbJJ˙ȧa<<eess††ccss~~gg
rraaCC¥¥>>  ttSSggyyUUrrmmkkeemm""¬¬HH  ..  mmUUlleehhttuuKKWWmmkkBBII®®BBHHGGggmmaann®®bbBBnnÏÏee®®ccIInneeBBkk
nniiggBBggeeccaalleennAAJJssTTIIkkEEnn¬¬gg  ..  ®®BBHHrraaCCbbuu®®ttaaEEddll®®BBHHGGggeeBBjjcciitt††CCaa
ggeeKK  KKWW®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--nnrraa""TTIIbb""UU  ..  ®®BBHHGGggccgg''VVnnkkUUnneennHH  eeLLIIgg
kkaann''ttMMEENNggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ((eess††ccssIIhhnnuuEEff¬¬ggGGMMBBIIeerrOOggeennHH  eennAAeeBBll®®BBHH
GGggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ))  ..  CCaaGGkkuussll,,  ®®BBHHGGggmmççaass''nnrraa""TTIIbb""UU  CCnncciinnkkuummµµ¨ÿynnii
ss††nniiyymmrrUUbbeennHH  kk**®®ttUUvvss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gCCMMnnaann''EExxµµrr®®kkhhmmeeTTAA  ..  ddll''ddUUeecc~~HH
eeTTAA  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammbbÌÌËËnn  kkUUnn  nniiggkkµµÁÁyy  eess††ccssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaammiinneeBB--

jjcciitt††nnwwggGGggmmYYyyNNaaeessaaHH  ..  kkaarree®®CCIIsseerrIIssTTII22  ®®bbEEhhll®®BBHHGGggmmççaa
ss''nneerraatt††mm--ssIIhhmmuunnII  EEddll®®ttUUvvCCaakkUUnnrrbbss''®®BBHHGGggCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnnii--
kk  ..  kk**bb""uuEEnn††  ®®BBHHGGggmmççaass''ssIIhhmmuunnIIVVnnTTYYllttbb®®BBHHGGggCCaaee®®ccIInnddggrrYYcc
mmkkeehhIIyyffaa  ®®TTgg''mmiinnccgg''ss~~ggrraaCC¥¥bbnn††eeTT  eehhIIyyssuuxxcciitt††eellIIkk®®BBHHrraaCC
bbll¬¬&&gg˚f̊f√√aayyeeTTAA®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--rrNNÚÚTTiiÏÏ  EEddll®®ttUUvvCCaakkUUnn®®bbuuss®®bb
BBnnÏÏTTII11rrbbss''eess††ccssIIhhnnuuCCaammYYyyGG~~kkmm~~aagg  ppaatt''--kkaajj""¨l̈l  ((GG~~kkmm~~aaggppaatt--
kkaajj""¨l̈lee®®kkaayymmkk  VVnneeTTAAeerroobbkkaarrCCaammYYyyeellaakkccaabb--hhYYtt  VVnnkkUUnn®®bbuu
ssmmYYyyeeTToott  eeQQµµaaHHccaabb--jj""aallIIvvuuFF))  ..

eess††ccssIIhhnnuummiinnssBB√√®®BBHHTT&&yyCCaammYYyy®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏbb""uunnµµaanneeLLIIyy  EEtt
kkaarr®®bbKKll''rraaCC¥¥ff√√aayyeeTTAA®®BBHHGGggmmççaass''eennHH  kk**mmuuxxCCaabbgg˚[̊[mmaannssÂÂggaammCCaa
mmYYyy®®BBHHGGggmmççaass''mmYYyyccMMnnYYnneeTToottBBMMuuxxaann  ..  ddUUeecc~~HHddMMeeNNaaHH®®ssaayymmaann
EEttmmYYyyKKtt''  KKWWeellIIkk®®bbBBnnÏÏccuuggTTII66rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWWGG~~kkmm~~aagg  Paule Monique

Izzi [[eeLLIIggss~~ggrraaCC¥¥bbnn††  ……[[eeLLIIggeeFFII√√CCaanniimmiitt††rrUUbbrrbbbbrraaCCaanniiyymm  CCMMnnYY--
sseexxµµaacc®®BBHHmmaattaarrbbss''®®BBHHGGgg  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIssIIuussuuvvttiiƒƒ--kkuussmm:nnaa
rrIIrr&&tt~~  ..

®®BBHHGGggVVnneellIIkkeeLLIIggnnUUvveellss®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ®®BBmmTTSSggddMMEEGGddMMGGUU--
jjTTYYjjTTuukk≈≈ffaa    ®®BBHHGGggmmaann®®BBHHCCnnµµaayyuu8822®®BBHHvvssßßaaeehhIIyy    mmiinnddwwggss¬¬aabb''
´́ff©©NNaaeeTT˘̆˘̆˘̆  ssPPaakk**KKµµaann  rrddΩΩaaPPiiVVllkk**mmiinnddwwggeekkIItteeBBllNNaa  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaa
®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚k̊k**ddwwggCCaannrrNNaaxx¬¬HH    eehhIIyycc∫∫aabb''eess††ccss~~ggrraaCC¥¥kk**BBMMuuVVnneeFFII√√
eennAAeeLLIIyy  ––  eebbIIddUUeecc~~HH˘̆˘̆˘̆  eebbIIGGtt''BBII®®BBHHGGggeeTTAA  sseemm††ccCCaa--ssIIuummnnwwggeeLLIIgg
CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTII  rrYYcceehhIIyymmhhaakkßß®®ttIImmuunnIInnaaffnnwwggeeTTAACCaa  ««nniimmiitt††rrUUbbrrbbbb
rraaCCaanniiyymmEExxµµrr»»  ..  ccMMNNuucceennHHeess††ccssIIhhnnuuccgg''mmaannnn&&yyffaa  ––  eebbIIcciinn--
yyYYnnVVnnddUUccbbMMNNgg,,  sseemm††cchhflfluunn--EEssnnnnwwggVVnneeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††,,
sseemm††ccCCaa--ssIIuummVVnneeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTIĬ̆ ˘̆˘̆  ®®BBHHGGgg®®KKaann''EEttssMMuumm""UUnniikkbbnn††rraa
CC¥¥EEttmmYYyybb""uuNNˆˆwwgg˘̆˘̆˘̆  mmiinnVVnneeTT……  ((????))  ..  

❑

eerrOOggEEddlleess††ccssIIhhnnuummiinnxx√√ll''GGMMBBll''eennaaHH  KKWW®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  ..  ®®BBHH

GGggGGtt''««mm""uugghh√√ËË»»eeTT  ddll''kkaallNNaaGGtt''BBII®®BBHHGGggeeTTAA  ..  eeTTaaHHGGaaNNaa®®bbCCaa

nnuurraa®®ss††ccUUllcciitt††nnwwgg®®bbBBnnÏÏccuuggrrbbss''®®BBHHGGggkkII††  ……mmYYyymmiinneeBBjjcciitt††kkII††  ..

®®BBHHGGggmmaanncciinn  mmaannyyYYnn  mmaannsseemm††cchhflfluunn--EEssnn  mmaannsseemm††ccCCaa--ssIIuumm

CCYYyykkaarrJJrr®®bbBBnnÏÏccuuggeennHHrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔCCaacc∫∫aabb''eeKKbbeeggII˚t̊t

VVnneeTTeettII  ddUUcceeKKeellIIkk®®BBHHGGgg[[eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaaeellIIkkTTII22eeTToottGGIIccww

gg  ssUUmm∫∫IIEEtt®®ttUUvvkk∫∫tt''nnwwggJJkk¥¥ssccççaarrbbss''xx¬¬ÁÁnnkkaallBBIIqq~~SS11995555    EEddllffaammii  



nn®®ttLLbb''mmkkkkaann''rraaCCbbll¬¬&&gg˚v̊viijjddaacc''xxaattkk**eeddaayy  kk**eeKKeennAAEEtteellIIkkff√√aayy
®®BBHHGGggddEEddll  ((eess††ccssIIhhnnuuVVnnrraaCCbbll¬¬&&gg˚m̊mkkvviijj  kk**eeddaayyssaarrff~~ËËrrCCaa
mmYYyycciinn--yyYYnn  nniiggbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  yyll''®®BBmm[[hhflfluunn--EEssnneeFFII√√CCaannaa
yykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII22  nniiggyyll''®®BBmm[[bbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caakk††aabb''GGMMNNaaccCCaagg
JJkk''kkNN††aallCCaammYYyyKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc))  ..  

eennAAee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarrqq~~SS11999977,,  eettIIBBMMuuEEmmnneess††ccssIIhhnnuueeTT……  EEddll
®®bbeehhbb®®tthhbbkkaann''eeCCIIgghhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  rrYYccvvaa
yy®®bbhhaarreeTTAAeellIIkkUUnnbbeeggII˚t̊txx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ??  ..  nnrrNNaa@@kk**yyll''EEddrr  GGMMBBIIGGaakk--
bb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennHH  !!  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkk®®BBHHGGggkk**bbgg≈≈MM®®TTgg''rrNNÚÚ
TTiiÏÏ  [[EEbbggEEcckkGGMMNNaaccKK~~aaCCaammYYyyhhflfluunn--EEssnnCCaaeellIIkkTTII22  ..

ååbbmmaaffaa  eennAAeellIIkkeennHH  eess††ccssIIhhnnuuVVnnssMMeerrcc®®BBHHbbMMNNgg  eellIIkk
®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--ssIIhhmmuunnII  ……eellIIkk®®bbBBnnÏÏccuuggmm""UUnniikkrrbbss''®®BBHHGGgg[[
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥˘̆˘̆˘̆  eettIIeehhttuukkaarrNN__nnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa  ??  ..

ddUUcceeyyIIggVVnnCCMMrraabbmmiitt††GG~~kkGGaannCCaaee®®ccIInnddggrrYYccmmkkeehhIIyyffaa  eess††cc
ss~~ggbbnn††rraaCC¥¥ee®®kkaayyBBIIssIIhhnnuu  mmuuxxCCaannwwggmmaann<<bbJJ˙ȧa>>TTSSggGGss''  ..  mmUUll--  

eehhttuuEEddlleeyyIIggnniiyyaayyddUUeecc~~HH  BBIIee®®JJHHssUUmm∫∫IIEEtteess††ccssIIhhnnuuKKgg''eennAA®®CC
eeggaa@@  mmaannBBYYkkeemmEExxµµrrxx¬¬HH®®bbmmaaffeemmIIllggaayyeeTTAAeehhIIyy  ((hhflfluunn--EEssnnFF¬¬aabb''nnii
yyaayyffaa  xx¬¬ÁÁnnmmiinnccgg''eeFFII√√eess††cceeTT  EEttccgg''eeFFII√√CCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊teess††cc  !!  ccMMEENNkk
rrNNÚÚTTiiÏÏnniiggssmm--rrggßßII¨v̈viijj  nnaaeeBBllffIIµµ@@eennHH  mmiinnTTSSggeeTTAAssMMuussYYrreeyyaabbll''
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEEddllkkMMBBuuggKKgg''rrgg''ccSSeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkeeTT  EEttnnSSKK~~aaeeFFII√√ddMMeeNNIIrr
eeccjjee®®kkAA®®ssuukk  ssMMuukkaarrKKSS®®TTBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllbbrreeTTsseeTTAAvviijj  ..  TTSSggGGss''
eennaaHHKKWWCCaakkaarr®®bbmmaaffeemmIIllggaayyddll''eess††ccssIIhhnnuuxx¬¬SSggNNaass''  !!))˘̆˘̆˘̆ccuuHHTTMMrrSS
GGtt''BBII®®BBHHGGggeeTTAA    eettII[[eeKKnnSSKK~~aaeennAAeeKKaarrBB<<lltt''®®kkaabb>>  kkUUnnnniigg®®bbBBnnÏÏccuugg
rrbbss''®®BBHHeeTToottEEddrr……eeTT  ??  CCaaBBiieessss®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ    ((!!!!))    

eeyyIIggeeCCOOffaa  eess††ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√<<VVbb>>kkUUnnnniigg®®bbBBnnÏÏccuuggeeccoossCCaa
ggCCYYyyeellIIkk[[xxııgg''xxııss''  ((!!!!))  ..  eehhIIyyCCaammYYyyKK~~aaeennHHEEddrr  eebbIIKKNNbbkkßßrraa
CCaanniiyymmhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccrrMMllaayyxx¬¬ÁÁnnccUUllKK~~aaCCaammYYyyKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨d̈dUUcc
kkaarrssnn¥¥aarrbbss''®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏEEmmnn  eennaaHHeeKK®®bbEEhhllnnwwggeeXXIIjj««rrbbbbssaa
FFaarrNNrrddΩΩTTII22»»  ccaabb''bbddiissnniiÏÏeeLLIIggeeTTddwwgg  ((????))  ..

‹‹  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttss¬¬aabb''eehhIIyy  !!  CCeeyyaa®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ((!!!!))



G`km`agm"Unicnwgk¬ayeTACa
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eennAA®®ssuukkEExxµµrr  GGII√√@@ssuuTTÏÏEEttEEbb¬¬kkccEEmm¬¬  
kkGGssççaarr¥¥  ssUUmm∫∫IIEEttkkaarree®®CCIIsseerrIIsseess††
ccss~~ggrraaCC¥¥bbnn††BBIIeess††ccssIIhhnnuueeTTAA  kk**EEbb¬¬
kkmmiinnEEddlleeXXIIjjBBIImmuunnmmkkEEddrr  ..  

mmaa®®ttaaTTII1100´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔrraaCCaaNNaa
cc®®kkkkmmıı¨C̈CaaTTII22EEccggffaa  ––  ««rrbbbbrraaCCaannii--
yymmkkmmıı¨C̈Caa  CCaarrbbbbee®®CCIIssttSSgg  ..  ®®BBHHmm
hhaakkßß®®tt®®TTgg''<<≤≤ttmmaann>>®®BBHHrraaCCGGMMNNaa
ccccaatt''ttSSgg®®BBHHrrCCÇÇTTaayyaaTT  ssMMrraabb''®®KKgg''
ssmm∫∫ttii††eeLLIIyy»» ..

mmaa®®ttaaTTII1122EEccggffaa  ––  ««eennAAeeBBll
®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''ccUUllTTIIvvggtt  ®®bbFFaann
rrddΩΩssPPaaTTTTYYllPPaarrkkiiccççCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTII
kk~~¨g̈gzzaann:CCaa®®BBHHrraaCCaannuussiiTTiiÏḮ́ nn®®BBHHrraaCCaa--
NNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa»»  ..

mmaa®®ttaaTTII1144´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔVVnnEEccggffaa  ––  ««®®ttUUvvVVnnee®®CCIIsseerrIIssCCaa®®BBHHmmhhaakkßß
®®tt´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ssmmaaCCiikk´́nn®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßßEExxµµrr  EEddllmmaann®®BBHHCC
nnµµaayyuuyy""aaggttiicc3300®®BBHHvvssßßaa  eehhIIyyEEddllCCaa®®BBHHrraaCCbbccœœaajjaattií́ nn®®BBHHmmhhaakkßß®®ttGGgg
ddYYgg  ……®®BBHHmmhhaakkßß®®ttnneerraatt††mm  ……kk**®®BBHHmmhhaakkßß®®ttssIIuussuuvvttiiƒƒ  ..  mmuunnccUUll®®KKgg''rraaCCss--
mm∫∫ttii††  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''EEff¬¬ggssccççaa®®bbNNiiFFaann  ddUUccmmaannEEccggkk~~¨g̈gååbbssmmıınnÏÏTTII44»» ..

❑

‹‹‹‹  mmiinnxx√√ll''eeFFII√√ttaammmmaa®®ttaaxxaaggeellIIeennHH  nniiggeebbIIeeyyaaggttaamm<<rraaCCssaarr>>rrbbss''eess††  
ccssIIhhnnuuEEddlleeyyIIggVVnnccuuHHeennAAxxaaggee®®kkaamm  eeyyIIggsseegg˚t̊teeXXIIjjeess††ccssIIhhnnuukkMM
BBuuggbbEEnnƒƒmmTTmm©©nn''[[FF©©nn''EEffmmeeTToott  eeTTAAeellII<<vviibbttii††nneeyyaaVVyyEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~>>  nniiggccgg''
eeqq¬¬øøtt{{kkaasseeBBll<<ssPPaanniiggrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr>>kkMMBBuuggrrSSggssÊÊHHmmiinnTTaann''®®bbssUUtt††eeccjjCCaa
rrUUbbrraaggeennAAeeLLIIyyeennHH  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvvvttƒƒ¨b̈bMMNNggrrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllVVnnKKMMuuTTuukkCCaa
yyUUrrmmkkeehhIIyyeennaaHH  KKWWeellIIGG~~kkmm~~aagg<<mm""UUnniicc>>[[eessIIµµzzaann:mm††aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeFFII√√CCaa<<rraaCCaannuu
ssiiTTiiÏÏ>>bbnn††BBII®®BBHHGGggeeTTAA  nniiggeeFFII√√CCaa<<GGnnaaKKttnniimmiitt††rrUUbb´́nnrrbbbbrraaCCaanniiyymmEExxµµrr>>  ..  

ssMMnnYYrrrrbbss''eeyyIIggssYYrrffaa  ––  eebbIIBBYYkkeemm@@EExxµµrrccgg''eeFFII√√GGII√√ee®®sscccciitt††  bbMMJJnneellIIcc∫∫aabb''
……KKiittEEttBBII<<EEkkcc∫∫aabb''>>eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllttaammkkaarree®®ttkk®®ttGGaallccgg''VVnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggeennHH
eettIIGGnnaaKKtt®®ssuukkEExxµµrrnnwwggkk¬¬aayyCCaayy""aaggNNaaeeTTAA  ??  

eennAAee®®kkaayy®®bbCCMMuukkMMBBUUll´́ff©©TTII55  vviicciiœœkkaa  22000033,,    eeyyIIggeeXXIIjjeess††ccssIIhhnnuummaannGGaa
kkaarr:GGnnÊÊHHssaarryy""aaggxx¬¬SSgg  xxMMbbeeJJççjjnnUUvv<<rraaCCssaarr>>nniiggGGttƒƒbbTTppÊÊÁÁnn@@KK~~aa  ®®BBmmTTSSggeekkoo
ggBBYYkkeemmKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyEExxµµrrEEddllQQ~~HHeeqq~~aatt  [[®®bbjjaabb''®®bbjjaall''ccUUllrrYYmmbb--
eeggII˚t̊tssPPaanniiggrrddΩΩaaPPiiVVll  ..  ®®BBHHrraaCCkkaayyvviikkaarrnniigg®®BBHHrraaCCbbnnÊÊËËllTTSSggGGss''eennaaHH  hhaa
kk''ddUUccCCaaeeFFII√√kkaarrbbgg≈≈iittbbgg≈≈MMeeTTAAeellII<<ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥>>  eehhIIyyggaakkeeTTAA
yykkcciitt††xxaaggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa kk~~¨g̈gllkk≈≈NN:<<tt´́ff¬¬TTUUTTaatt''ddUUrrrrbbss''KK~~aaeeTTAAvviijj

eeTTAAmmkk>>  ((ssUUmmGGaannGGttƒƒbbTT<<GGggrrbbUUrrII>>ee®®kkaammccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  ««‰‰ggeeGGHHxx~~ggGGjj--
GGjjeeGGHHxx~~gg‰‰gg»»))  ..  rrbbss''EEddlleess††ccssIIhhnnuuccgg''ddUUrrKK~~aaCCaammYYyyeellaakkhhflfluunn--EEssnn
nniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaeennaaHHKKWW    eebbII®®BBHHGGggCCYYyyeellaakkhhflfluunn--EEssnn[[eeLLIIggeeFFII√√
CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††̆̆ ˘̆˘̆  eellaakkhhflfluunn--EEssnnnnwwgg®®ttUUvvssuuxxcciitt††eellIIkk<<®®bbBBnnÏÏccuuggTTII66>>rrbbss''
®®BBHHGGgg  [[eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bbnn††  ((ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammssmmaaCCiikk®®kkuumm®®bbww
kkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††TTSSgg99nnaakk''  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caammaannsseemm¬¬ggee®®ccIInnCCaaggeeKK))  CCaa
ssMMNNggmmkkvviijj  ..  

®®BBHHrraaCCssaarr´́ff©©TTII1111  vviicciiœœkkaa  22000033,,  eess††ccssIIhhnnuussMMuu[[eeKKeeFFII√√cc∫∫aabb''eeVVHHeeqq~~aatt
ee®®CCIIsseerrIIsseess††ccss~~ggrraaCC¥¥  [[mmaannllkk≈≈NN:yy""aaggggaayybbMMppuutt  KKWW55sseemm¬¬ggTTll''nnwwgg99
ccaatt''TTuukkCCaaVVnnkkaarr  ..  kkaarreeFFII√√cc∫∫aabb''yy""aaggddUUeecc~~HH  eess††ccssIIhhnnuuccgg''[[®®VVkkddffaa    eellaakk
hhflfluunn--EEssnnnniiggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn®®KKaann''EEtt<<GGUUeexx>>eeTTAA  vvaaccbb''VVtt''eeTTAAeehhIIyy  eeddaayy
KKµµaannbbJJ˙ȧaGGII√√mmkkrrSSggssÊÊHHeessaaHHeeLLIIyy  eeJJlleeTTaaHHbbII®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏEEddllnnwwgg®®bbEEhhll
eeFFII√√CCaa<<®®bbFFaannssPPaa>>  ccgg''eeVVHHCCMMTTaass''ddUUcceemm††cckkII††  kk**BBMMuuGGaacc®®bbqqSSggVVnnEEddrr  ..  kkaarr®®bb
kkaasseellaakkCCaa--ssIIuumm[[eeFFII√√CCaa<<®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTII>>  eennAAkk~~¨g̈geeBBllGGvvtt††mmaannrrbbss''®®BBHHGGgg
KKWWCCaall∫∫iiccmmYYyyeeTToottrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu      eeddIImm∫∫II®®ccaann®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ[[eeccjjeennAAqq©©aayy
BBII<<mm††aayyccuugg>>  ……[[eeccoosseeccjjBBIImmaatt''CCeeNNII††rrrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ ssUUmm∫∫IIEEtteennAAEEkk∫∫rrkk**mmiinnGGnnuu
JJÔÔaatt[[EEddrr  ..

ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaannrraaCCssaarrrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ––

raCsar®BHkruNa®BHVTsem†c
®BHnerat†m-sIhnu ®BHmhakß®t´n®BHraCaNac®kkmı¨Ca

epI∆f√ay®BHsgÙ nigCnrYmCati®Kb'rUbCaTIeKarB 
nig®sLaj'd*®Cale®CACaTIbMput

PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII1155  EExxvviicciiœœkkaa  qq~~SS22000033          

ssUUmm®®kkaabbff√√aayybbggMMsseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCCTTSSggBBIIrr®®BBHHGGgg      CCaaTTIIeeKKaarrBBsskk˚åarr:dd**

xxııgg''xxııss''bbMMppuutt
ssUUmm®®kkaabbff√√aayybbggMM®®BBHHssggÙÙCCaaTTIIeeKKaarrBBsskk˚åarr:dd**xxııgg''xxııss''bbMMppuutt
ssUUmmeeKKaarrBBCCnnrrYYmmCCaattii  bbggbbÌÌËËnn  kkUUnneeccAA  eeccAATTYYtt  TTSSggkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  nniiggee®®kkAA®®bb--
eeTTss  CCaaTTII®®ssLLaajj''dd**®®CCaallee®®CCAACCaaTTIIbbMMppuutt

TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨m̈maannhhÚÚTT&&yyTTuukk≈≈®®BBYYyykkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  BBII  
mmYYyy´́ff©©eeTTAAmmYYyy´́ff©©  eeddaayyeeXXIIjjffaarrddΩΩssPPaaffIIµµEEddll®®bbCCaarraa®®ss††eellaakkVVnneeVVHHeeqq~~aatt
eennAA´́ff©©TTII2277  EExxkkkk˚d̊daa  qq~~SS22000033  CCUUnnGGMMNNaaccssBB√√®®KKbb''ddll''KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨¨
CCaa  KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  nniiggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ ssMMrraabb''ddwwkknnSSkkaarrJJrrkkssaagg
rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaTTII22  kk**EEttggttSSggeeFFII√√kkaarrttaammbbTTbbJJÔÔttii††rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔBBMMuueekkIItt  eeTTaaHHbbII
ssmmaaCCiikk  ssmmaaCCiikkaadd**åått††¨g̈gåått††mmccMMnnYYnn112233rrUUbb´́nnrrddΩΩssPPaaCCaattiinnIIttiikkaallTTII33  eellaakk
VVnneeFFII√√ssccççaa®®bbNNiiFFaanndd**ååLLaarriikkeennAA®®VVssaaTTeeTTvvaavviinniiccœœ&&yynnaa´́ff©©eessAArr__TTII44  EExxttuullaa
qq~~SS22000033  ee®®kkaammGGFFiibbttIIPPaaBB´́nnTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ ̈ nniiggsseemm††cc®®BBHH
ssggÙÙrraaCCTTSSggBBIIrrKKNN: ..  TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨k̈k**VVnneerroobbccMMBBiiFFIIeelloogg
ssaayyPPtt††CCaakkiittii††yysseennAA´́ff©©eennaaHH  CCUUnnGG~~kkttMMNNaaggrraa®®ss††TTSSgg112233rrUUbb  ((mmkkBBIIKKNNbb
kkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  kkNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  nniiggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨)̈)  ..

kkaarrEEddllCCEECCkk®®ttUUvveeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aa[[mmaannrrddΩΩssPPaaffIIµµ  nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµttaa
mmrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  cc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eessrrIIBBhhuubbkkßß  KKWWKKµµaannVVnnllTTÏÏppllGGII√√
eessaaHH  eeddaayyssaarrKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccnniiggKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ ddaakk''llkk≈≈&&NNÎÎCCaa
ee®®ccIInneellIIKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaammuunnnnwwggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllnniiggrrddΩΩssPPaaddMMeeNNIIrrkkaarr
VVnn..

sshhKKmmnn__GGnn††rrCCaattii  KKNN:®®bbttiiPPUU®®bbeeTTssFFMM@@nnaannaaEEddllVVnnGGeeJJIIÇÇjjmmkkKKaa--
ll''TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ëeKKVVnnssMMEEddggnnUUvvkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHvviibbttii††nn
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PPrriiyyaaTTII66rrbbss''eess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu



eeyyaaVVyyeeddaaHH®®ssaayymmiinnrrYYccnnaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkaalleennHH  ..  eeKKVVnneessII~~TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨¨
xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨K̈KiittKKUUrreeFFII√√yy""aaggNNaa[[mmaannssiiƒƒrrPPaaBBnneeyyaaVVyy  ®®bbCCaarraa®®ss††eellaakk
rrss''eennAAssuuxxssaann††ssUUmm[[mmaannrrddΩΩssPPaaffIIµµ  nniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµ®®ttwwmm®®ttUUvvttaammcc∫∫aabb''rrddΩΩ--

FFmmµµnnuuJJÔÔ  ..
rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  CCaarrddΩΩ‰‰kkrraaCC¥¥EEddllccSSVVcc''®®ttUUvvmmaannrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ..  vviibbttii††

nneeyyaaVVyynnwwgg®®ssaayyBBMMuurrYYcceeddaayyKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ mmii
nnccuuHHssMMrruuggCCaammYYyyKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  eehhIIyyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllccaass''EEddll®®ttUUvvbb
JJççbb''GGaaNNttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnneennaaHH  eeccHHEEtteennAAbbnn††tteeTTAAeeTToottBBII11qq~~SSeeTTAA11qq~~SS  eebbIIkkaarrBBiiPPaakkßßaa
KK~~aaBBMMuuVVnnssMMeerrccrrhhUUttddll''kkaarreeVVHHeeqq~~aattsskkllCCaaffIIµµeennAAqq~~SS22000088  eehhIIyyEEddllnnwwgg
bbnn††rreebboobbeennHHtteeTTAAeeTToott  ..  kkaarreennHHnnSS[[®®bbCCaaCCaattiieeyyIIggGGaamm""aass''GGaabb''{{nnkkiittii††yyss
kkiittii††nnaamm  eehhIIyyeeFFII√√[[®®bbCCaarraa®®ss††eellaakkrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaeeTTAAttaammhh~~wwggEEddrr  ..  TTUUll®®BBHHbb
ggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨k̈k~~¨g̈gzzaann:CCaammhhaakkßß®®tt  BBMMuummaannssiiTTiiÏÏGGMMNNaaccGGII√√eeTT  mmaannEEtt®®bb
CCaarraa®®ss††eeTTEEddlleellaakkCCaammççaass''vvaassnnaaCCaattii  mmaannGGFFiibbeettyy¥¥eeBBjjbbrriibbUUrrNN__  eellaa
kkGGaaccddwwkknnSSCCYYyyBBnn¥¥ll''KKNNbbkkßßFFMM@@TTSSggbbIIkkMMuu[[eeFFII√√xxuussBBII®®bbeeTTssnnaannaaeennAAeellIIss
kklleellaakk  [[mmaannrrddΩΩssPPaaffIIµµeekkIItteeccjjBBIIkkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaasskkll  EEddllCCaattiinniiggGGnn††
rrCCaattiieeKKTTTTYYllssaall''ffaa®®ttwwmm®®ttUUvv  [[ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrggaarrbbMMeerrII®®bbCCaarraa®®ss††  ..

bbJJ˙ȧaFFMMmmYYyyeeTToottEEddllTTaakk''TTggnnwwggGGaayyuuCCIIvviitt®®bbCCaaCCaattiieeyyIIggKKWW  rrbbbbrraaCCaanniiyy

mmGGaa®®ss&&yyrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  ..  sseemm††cchhflfluunn--EEssnnVVnnmmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––  mmiinn®®ttUUvvbbMM--

VVtt''eeccaallnnUUvvrrbbbbrraaCCaanniiyymmGGaa®®ss&&yyrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  KKWWrrkkßßaaddUUccmmhhaa®®bbeeTTsscc®®kkPPBB

GGgg''eeKK¬¬ss  mmhhaa®®bbeeTTssCCbb""uunn  rraaCCaaNNaacc®®kk´́ffCCaaeeddIImm  ..
TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨s̈sUUmmGGrr®®BBHHKKuuNN®®BBHHssggÙÙ  CCnnrrYYmmCCaattii  bbgg

bbÌÌËËnn  kkUUnneeccAA  eeccAATTYYttEEddll®®BBHHeemmtt††aa  eemmtt††aammaannhhÚÚTT&&yy®®ssLLaajj''rraabb''GGaann  TTuukkcciitt††
ccMMeeJJHHTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ËEddllmmaannCCnnµµaayyuu8822vvssßßaaeehhIIyy  ..  ®®BBHH
kkrruuNNaa®®BBHHVVTTsseemm††cc  ®®BBHHnneerraatt††mm  ®®BBHHssuurraa®®mmwwtt  ®®BBHHbbiittaaTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHH
kkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ëellaakkmmaann®®BBHHCCnnµµ6644®®BBHHvvssßßaa  ..  ccMMEENNkk®®BBHHkkrruuNNaa  ®®BBHHVVTT®®BBHHmmuunnII
vvggßß  CCIIttaaTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨m̈maann®®BBHHCCnnµµ6644®®BBHHvvssßßaa  ..  ≤≤LLËËvveennHH
eettIImmhhaakkßß®®tt  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEddllmmaannCCnnµµaayyuu8822vvssßßaaeehhIIyy  eettIIGGaaccmmaannCCnnµµaa
yyuuVVnnbb""uunnµµaannqq~~SS  bb""uunnµµaannEExx  bb""uunnµµaannssVV††hh__  bb""uunnµµaann´́ff©©tteeTTAAmmuuxxeeTToott  ??  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkaall
eennHH  rraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈CaaBBMMuuTTaann''mmaannrrddΩΩssPPaa  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµCCaaeehhttuunnSS[[ssmmaass
PPaaBB´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††  ((®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏssPPaa--®®bbFFaarrddΩΩssPPaa--nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††--
sseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCCTTSSggBBIIrrKKNN:--GGnnuu®®bbFFaannTTII11  nniiGGnnuu®®bbFFaannTTII22´́nn®®BBwwTTÏÏssPPaa--
GGnnuu®®bbFFaannTTII11  nniiggGGnnuu®®bbFFaannTTII22´́nnrrddΩΩssPPaa))  BBMMuummaann®®KKbb''ccMMnnYYnnEEddllVVnnEEccggkk~~¨g̈g
rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarree®®CCIIsseerrIIssmmhhaakkßß®®ttffIIµµ  ..  ååbbmmaa
ffaammhhaakkßß®®ttnneerraatt††mm--ssIIhhnnuuccUUllTTIIvvggtt''  eeyyIIggKKµµaannGGggkkaarr®®ssbbcc∫∫aabb''  eeJJllKKWW
®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraassmm∫∫ttii††ssMMrraabb''ee®®CCIIsseerrIIssmmhhaakkßß®®ttffIIµµ  EEddllppÊÊ¨ÿyBBIIssMMNNUUmmBBrrrrbbss''
sseemm††cchhflfluunn--EEssnn  KKSS®®TTrrbbbbrraaCCaanniiyymmGGaa®®ss&&yyrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  EEddllmmaannEEtteennAAeellII
®®kkddaass  ..  eebbIIKKµµaannmmhhaakkßß®®tt  ®®bbeeTTssCCaattiinnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩCCaaffIIµµeeLLIIgg
vviijj  ..  ≤≤ssßßrrCCnnFFMM@@ttYYyy""aaggddUUcc‰‰kkåått††mmbbNNiiÎÎtteeLLAA--mm""uugg´́hh  EEddllCCaaGG~~kkmmaanntt--
´́mm¬¬xxaaggssIIllFFmm··  FF¬¬aabb''®®bbqqSSggnnwwggnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  KKSS®®TTssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrmmaannmmttii
ffaa  KKYYrrrrkkßßaaTTuukk[[eennAAKKgg''vvggßßtteeTTAAeeTToottrrbbbbrraaCCaanniiyymmGGaa®®ss&&yyrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  EEddll
CCaarrbbbbllÌÌ®®bb´́BBCCaarrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩbbnn††bbnnÊÊaabb''  EEddlleekkIIttmmaannee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarr
´́nneellaakkllnn''NNuull--ssiirriimmtt: ((kk~~¨g̈gccMMeeNNaammrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEEddll®®bbeeTTssCCaattii
eeyyIIggVVnneeBBIIbb®®bbTTHH  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩbb""uull--BBttFF©©nn''CCaaggeeKK))  ..

eettII®®ttUUvveeFFII√√ddUUcceemm††cceeddIImm∫∫IIEEffrrkkßßaarrbbbbrraaCCaanniiyymmeennHH  ??

ttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  eebbIImmhhaakkßß®®ttmmiinnKKgg''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  sseemm††ccCCaa--ssIIuummeeFFII√√CCaa

®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTIICCMMnnYYssmmhhaakkßß®®tt  ..

ttaammeeyyaabbll''dd**ss††ÁÁcceessII††gg´́nnTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨K̈KYYrreeyyIIggeeFFII√√ttaa

mmssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥kkUUeerr""  ..  eeKK®®ssLLaajj''‰‰kkåått††mmmmhhaaeessnnaa®®bbmmuuxxKKii

mm--GGiiuullssuuggCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  eellaakkCCaabbiittaa‰‰kkrraaCC¥¥  bbiittaarrMMeeddaaHHCCaattii  bbiittaassƒƒaabbnnaa´́nnkkaarr

llUUttllaass''®®KKbb''vviiss&&yy  ..  eellaakkssuuKKtteeTTAA  bbuu®®tteellaakkmmiinnhhflflaannCCMMnnYYssbbiittaaeellaakk

eeBBjjllkk≈≈NN:eeTT  ..  ®®bbCCaaCCnnkkUUeerr""TTuukk‰‰kkåått††mm  mmhhaaeessnnaa®®bbmmuuxx  KKiimm--GGiiuullssuugg

eennAArrss''CCaaGGmmtt: ..  kkmmıı¨C̈CaaeeyyIIggeebbIIKKµµaannrrddΩΩssPPaaffIIµµ  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµKKYYrreeFFII√√ttaammssaaFFaa

rrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuu®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥kkUUeerr""  eeddaayyTTuukkmmhhaakkßß®®ttnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEdd

llssuuKKtteennAAmmaannCCnnµµaayyuu  EEttbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççBBMMuueekkIItt  ddUUeecc~~HHCCUUnnsseemm††ccCCaa--ssIIuummTTTTYYll

PPaarrkkiiccççCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩssII††TTII  bbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççCCaabbnn††eeTToott  ..  
eettIInnrrNNaaCCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnrrbbbbrraaCCaanniiyymm  ??
eennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyssggmmrraa®®ss††nniiyymm  eennAAeeBBllEEddll®®BBHHkkrruuNNaa  ®®BBHHVVTTsseemm††cc

®®BBHHnneerraatt††mm--ssuurraa®®mmwwtteess††ccccUUllTTIIvvggtt''  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††VVnnee®®CCIIsseerrIIssnn--
eerraatt††mm--ssIIhhnnuu  [[eeLLIIgg®®KKggrraaCC¥¥ssmm∫∫ttii††  ..  TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨m̈miinn
TTTTYYllttaammssMMeeNNIIeennHH  ddUUeecc~~HHeeKKVVnnTTUUllssUUmmsseemm††cc®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII®®BBHHkkuuss
mm: ssIIuussuuvvttiiƒƒnnaarrIIrr&&tt~~  ®®BBHHmmeehhssII®®BBHHkkrruuNNaa  ®®BBHHVVTTsseemm††cc®®BBHHnneerraatt††--ssuurraa®®mmwwtt
nniiggCCaa®®BBHHmmaattaaTTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨T̈Tuukk®®BBHHGGggCCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnccIIrrPPaaBB
ssiiƒƒttssiiƒƒrrccIIrrkkaall´́nn®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ mmkkuuddrraaCC¥¥  nniiggrraaCCaanniiyymm  ..  eeKKeeKKaarrBBnniiggTTuukk
®®BBHHGGggCCaa®®BBHHmmaattaaCCaattii  CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnrraaCCaanniiyymm  eehhIIyy®®BBHHGGgg®®TTgg''mmiinnkkaann''GGMM--
NNaacceeTT  ..  

ddUUeecc~~HHKKYYrrrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEEddllmmaannsseemm††cchhflfluunn--EEssnnCCaa®®bbmmuuxxrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll
®®BBHHeemmtt††aaTTuullsseemm††cc®®BBHHrraaCCGGKKmmeehhssIInneerraatt††mm--mmuunnIInnaaffssIIhhnnuu  CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nn
rraaCCaanniiyymmddUUcckk~~¨g̈gssmm&&yyssggmmrraa®®ss††nniiyymmqq~~SS11996600  eeTTAATTll''nnwwggqq~~SS11996699  mmuunn
rrddΩΩ®®bbhhaarreellaakkllnn''  NNll''--ssiirriimmtt: ..  sseemm††cc®®BBHHrraaCCGGKKmmeehhssIIVVnnbbMMeerrIICCaattii
mmaattuuPPUUmmii  ®®bbCCaarraa®®ss††eeddaayyeessµµaaHHssµµ&&®®KK  sskkmmµµbbMMppuutt  nniiggmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBbbMMppuutt  ..
®®BBHHGGggeeccHHrraakk''TTaakk''KKYYrrssmm  ff~~aakk''ff~~mm  eeccHHeeKKaarrBB®®BBHHssggÙÙ  eehhIIyyEEddll®®bbCCaarraa®®ss††
®®KKbb''rrUUbbTTSSggeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  nniiggee®®kkAA®®bbeeTTsseeKKeeBBjjcciitt††  ..  mmaannEEttpp¬¬ËËvveennHHeeTTeeTTIIbb
EEffrrkkßßaassiiƒƒrrPPaaBB  nniirrnn††rrPPaaBB´́nnrraaCCaanniiyymmeeyyIIgg  ..  sseemm††cc®®BBHHrraaCCGGKKmmeehhssIImmiinnkkaa
nn''GGMMNNaaccGGII√√TTSSggGGss''  eehhIIyybbMMeerrIICCaattiikk~~¨g̈gvviiss&&yy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  vviiss&&yy≤≤ss¬¬aammssaa
ssnnaa  vviiss&&yy®®KKwwHHssaassnnaa  nniiggkk~~¨g̈gvviiss&&yyvvbb∫∫FFmm··    ssggmmkkiiccçç    mmnnuussßßFFmm··CCYYyykkUUnn
eeccAAkkssaaggssaallaaeerroonn  ppÊÊHHeeBBTT¥¥  kkUUnnssııaann  CCIIkk®®ssHH  ..ll..

sseemm††cc®®BBHHrraaCCGGKKmmeehhssII  KKgg''CCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnrraaCCaanniiyymmrrhhUUttddll''mmaann®®kkuumm
®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††GGaaccee®®CCIIssttSSggmmhhaakkßß®®ttffIIµµ  ..  kkaarree®®CCIIsseerrIIsseennHH  eebbIITTaammTTaarr
[[yyll''®®ssbbKK~~aaTTSSgg99rrUUbbCCaa‰‰kkccœœnnÊÊeeTTAAeellIIGGggeess††ccNNaammYYyykk**eeccjjmmiinnrrYYcceeTT  ..
ssBB√√́́ ff©©eeyyIIggBBMMuummaanncc∫∫aabb''TTMMllaabb''GGII√√eeTT  KKYYrreeyyIIggyykkPPaaKKee®®ccIInneeJJllKKWW55eellII44kk~~¨g̈gccMM
eeNNaamm99rrUUbb  eeddaayyssuuxxcciitt††eeFFII√√ttaammcc∫∫aabb''llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  eeddaayymmiinnccSSVVcc''VV
nn22PPaaKK33  ……110000PPaaKKrryy  ..  kkaarreeFFII√√EEbbbbeennHHeeyyIIggGGaacceeccjjrrYYcc  eeccoossvvaaggmmaann
ee®®KKaaHHff~~aakk''tteeTTAAeeTToott  ..

ttSSggBBIIeeKKssmm¬¬aabb''ssggmmrraa®®ss††nniiyymmmmkk  ee®®KKaaHHff~~aakk''FFMM  ee®®KKaaHHff~~aakk''mmFF¥¥mm  ee®®KKaaHH
ff~~aakk''ttUUccmmaannkkaarrVVjj''kkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aammiinneeccHHccbb''rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  KKYYrreeyyII
gg®®bbyy&&tt~~®®bbEEyy""ggEEkkkkuunn[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvkk~~¨g̈gCCIIvvPPaaBBCCaattiieeyyIIgg  eeddIImm∫∫IICCaaåått††mm®®bb--
eeyyaaCCnn__  kkiittii††ss&&BBÊÊ  kkiittii††nnaamm´́nnmmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈CaaeeyyIIgg  EEddllmmaanneeQQµµaaHHffaammaattuuPPUUmmiiGGggrr

TTUUll®®BBHHbbggMMCCaaxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨ÿyll''eeXXIIjjffaaKKYYrreeyyIIggeeddIIrreeTTAAttaammpp¬¬ËËvv[[VV
nn®®ssYYll  [[mmaannssiiƒƒrrPPaaBB  [[mmaannGGaayyuuyyWWnnyyUUrrCCaaGGttiibbrrmmaa  ee®®ccIInnssttvvttßßrr__tteeTTAAmmuu
xxeeTToottddll''kkmmıı¨C̈CaammaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaasskk˚åarr:eess~~hhaaeellIIssCCIIvviitt´́nneeyyIIggTTSSggGGss''
KK~~aa  ..

ssUUmmGGrr®®BBHHKKuuNN  GGrrKKuuNNCCaaGGeennkkbb∫∫kkaarr  ..
((®®BBHHhhttƒƒeellxxaa  ––  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu))



KKiitteeTTAAeess††ccssIIhhnnuummaannmmhhiicciiœœttaaFFMMeeFFggNNaass''  ..  kkaallssmm&&yyssÂÂggaammeevvoott
NNaamm  eeddaayy®®BBHHGGggccgg''mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHddUUcchhUU--CCIImmiijj  nniiggccgg''ccUUllrrYYmmCC&&yyCCMMnnHH
CCaammYYyy®®bbeeTTssyyYYnnnniiggllaavv  eeTTAAeellIIcc®®kkBBttii††®®bbttiikkiirriiyyaaGGaaeemmrriikkSSggeennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaa
KK≤≤NNÎÎËËcciinn  eess††cceennHHssuuxxcciitt††yykkeePPII¬¬ggmmkkdduuttppÊÊHH‰‰ggeeqqHH[[yy""aaggsseennÏÏaarrsseennÏÏAA  rrYYcc
hhkk''eeTTAAccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''CCaattii  ..  ®®BBHHGGggVVnneekkooggKKrrTT&&BBBBYYkk
yyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg    [[hhkk''ccUUllmmkkpp††iillpp††aacc''GGaayyuuCCIIvviittCCnnCCaattii
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  nniiggbbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrrsswwggJJyyGGss''mmYYyynnKKrr  ..  TTeeggII√√eennHHee®®kkaayymm
kkVVnneeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa  <<TTIIllaannBBiiXXaatt>>  ……kk¬¬aayyeeTTAACCaassƒƒaannnnrrkkeellaakkii
yy´́nnssttvvttßßrr__TTII2200  ..  

eeyyaaggttaammeellaakk  Justin J. Corfield kk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßß´́nn
®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨C̈Caa»»,,  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnpp††ÁÁllrrMMllMM<<rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr>>rrYYcceehhIIyy
PP¬¬aamm  eess††ccssIIhhnnuuVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaa<<®®bbmmuuxxrrddΩΩ>>´́nnkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII
2255  EExxeemmssaa  qq~~SS11997755  ..  eellaakk  Corfield BBMMuuVVnnnniiyyaayyffaa  eennAAee®®kkaayyeeBBll
eess††ccssIIhhnnuullaaQQbb''BBIIttMMEENNggnnaaqq~~SS11997766  ®®BBHHGGgg®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmmddaakk''<<KKuukk>>
eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCvvSSggeeTT  EEttnniiyyaayyffaa®®BBHHGGgg®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[<<ccUUllnniivvtt††nn__>>eeTTAAvviijj  ((ssUU
mmGGaannTTMMBB&&rrTTII9988))  ..

kkaarree®®sskkXX¬¬aannccgg''eessaayyrraaCC¥¥eeLLIIggvviijj  VVnnbbgg≈≈MM[[eess††ccssIIhhnnuussuuxxcciitt††TT--
mm¬¬aakk''eeccaallkkaarrttssflflUUeessIIÊÊrrmmYYyyTTssvvttßßqq~~SS8800®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnn
eehhIIyyggaakkeeTTAA®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyy<<®®kkuummGGaayy""ggyyYYnn>>  ..    ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkyyYYnneennHH

KKWWCCaaBBYYkkyyYYnnddEEddll  EEddlleess††ccssIIhhnnuuFF¬¬aabb''VVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[ddIIttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAttaa

mmbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItt    nniiggCCaaBBYYkkyyYYnnddEEddllEEddll®®BBHHGGggFF¬¬aabb''VVnnBB--
nn¥¥¨ḦH[[ccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrrkkaallBBIIGGMMLL¨g̈geeddIImmqq~~SS7700  ..  

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCaaeellIIkkTTII22  ((kk∫∫tt''nnwwggJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg

kkaallBBIIeeBBllddaakk''rraaCC¥¥ff√√aayy®®BBHHbbiittaa  ffaaxx¬¬ÁÁnnnnwwggmmiinnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®BBHHrraaCCbbll¬¬

gg˚v̊viijjddaacc''xxaatt))  eess††ccssIIhhnnuuccaabb''eeppII††mmKKiittKKUUrreerroobbccMMkkEEnn¬¬ggkknn¬¬MM¨T̈Tuukk[[<<kkUUnnnniigg®®bbBB

nnÏÏccuugg>>bbnn††rraaCC¥¥tteeTTAAeeTToott  ..  bbJJ˙ȧaeennHHVVnnbbNN††aall[[eekkIIttmmaann  <<ssÂÂggaammvvSSgg>>

rrvvaaggmm††aayyccuuggnniiggkkUUnneeddIImm˘̆˘̆˘̆  eeJJllKKWWrrvvaaggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccnniigg®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏ  EEddllCCaa

KKUU®®bbkkYYtt®®bbEECCggKK~~aa  ..
eeddaayyssaarr®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏCCaa<<nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††>>  nniiggee®®kkaayymmkkCCaa<<®®bbFFaannssPPaa

CCaattii>>  EEddllCCaassmmaaCCiikkyy""aaggssMMxxaann''́́ nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††    eeTTIIbbcc∫∫aabb''ee®®CCIIsseerrII
sseess††ccss~~ggrraaCC¥¥  nniiggbbJJ˙ȧaeess††ccss~~ggrraaCC¥¥®®ttUUvvKKSSggeess∆∆jjrrhhUUttmmkkTTll''eeBBlleennHH
..  eess††ccssIIhhnnuussMMNNUUmmBBrreeFFII√√cc∫∫aabb''eeVVHHeeqq~~aattsseemm¬¬gg55eellII44kk~~¨g̈gccMMeeNNaammssmmaaCCiikk
®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††99nnaakk''kk~~¨g̈grraaCCssaarrxxaaggeellIIKKWWeeddIImm∫∫IIeeccoossvvaagg<<GGMMeeBBIIBBhhiikkaarr>>
rrbbss''®®TTgg''rrNNÚÚTTiiÏÏeennHH‰‰gg  ((!!!!))  ..

eeddIImm∫∫IICCaakkaarreeddaaHHddUUrrKK~~aaCCaammYYyyeellaakkhhflfluunn--EEssnn  [[eeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllnnIIttiikkaallTTII33    eess††ccssIIhhnnuuccgg''VVnnGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicceeLLIIggeessaayyrraa
CC¥¥bbnn††  eeddaayy<<eeFFII√√CCaa>>eeccjjrraaCCssaarr<<TTYYjjddMMGGUUjj>>ffaa  ®®BBHHccaass''eehhIIyymmiinnddwwggss¬¬aabb''
eennAA´́ff©©NNaaeeTT  !!˘̆˘̆˘̆  BBuueeTTÏÏaa  !!

eess††ccssIIhhnnuuxxMMeeFFII√√kkaarree®®bboobbeeFFoobb®®ssuukkEExxµµrr  eeTTAAnnwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniitt
®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥kkUUeerr""  ((®®bbeeTTsskkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg))    ((®®BBHHGGggmmiinnhhflflaannee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwgg
®®bbeeTTAAnnwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  EEddlleeKKeellIIkkddMMkkll''ddMMeekkIIgg
<<hhUU--
CCIImmiijj>>  eeFFII√√CCaabbiittaaGGmmtt:rrbbss''CCaattiiyyYYnneeTT))  ffaaCCnnCCaattiikkUUeerr""eeKKeeKKaarrBB®®ssLLaajj''eellaa
kkKKwwmm--GGiiuullssuuggddUUcc<<®®BBHH>>  ssUUmm∫∫IIggaabb''eeTTAAeehhIIyykk**eeKKeennAAEEtteellIIkkddMMeekkIIggEEddrr  ..  ®®BBHH
GGggccgg''[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrreellIIkkddMMeekkIIgg®®bbBBnnÏÏccuuggxx¬¬ÁÁnn  EEddllKKµµaannQQaammCC&&rrCCaaeess††ccGGII√√
bbnnii††cceessaaHHeeFFII√√CCaa<<nniimmiitt††rrUUbb´́nnrrbbbbrraaCCaanniiyymm>>ddaakk''BBIIeellIIeexxµµaaccmm††aayyxx¬¬ÁÁnnKKWW®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttIIyyaannIIkkuussmm: EEddll®®BBHHGGggbbJJÇÇaakk''ffaa  CCaanniimmiitt††rrUUbb<<ccIIrrPPaaBB  nniirrnn††rrPPaaBB  ssiiƒƒttssiiƒƒrr

ccIIrrkkaall>>´́nnrraaCCaanniiyymm  ..  eebbII®®BBHHmmaattaaCCaa<<nniimmiitt††rrUUbbccIIrrkkaall>>eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆ccuuHH®®bbBBnnÏÏ
ccuuggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeFFII√√eemm††ccnnwwgg<<ccIIrrkkaall>>BBIIeellIIEEmm""eeTToottVVnneeTTAA  ??  ..

eess††ccssIIhhnnuubbMMPP&&yyffaa  ––  eebbIImmiinn®®BBmmeeFFII√√ddUUeecc~~aaHHeeTT  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrnnwwgg
hhkk''®®ttLLbb''mmkkvviijjBBMMuuxxaann  ..  ddUUeecc~~HHKKWWmmaannEEtt<<®®bbBBnnÏÏccuugg>>rrbbss''xx¬¬ÁÁnneennHHeeTT  EEddllGGaa
ccTTbb''ss˚åatt''VVnnyy""aagg<<mmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBbbMMppuutt>>  ..  

eeddIImm∫∫IIddwwggcc∫∫aass''BBIIGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc--ssIIhhnnuu  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjGGaann®®bbvvttii††rrUUbbsseegg≈≈bbddUU
cctteeTTAA  ––

‹‹  ssrreessrreeddaayyeellaakk  Justin J. Corfield eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««Le Royal

Family of Cambodia»»  p.106 ––
««®®bbBBnnÏÏTTII66rrbbss''ssIIhhnnuuKKWW  GG~~kkmm~~aagg  Monique Izzi EEddllCCaakkUUnn®®ssIIrrbbss''

François Izzi,,  CCnnCCaattiiVVrrSSggkkMMeeNNIIttGGIIuuttaallII  CCaammYYyyGG~~kk®®ssII  Pomme Peang ..
GG~~kk®®ssII  Pomme Peang kkaallBBIImmuunneerroobbkkaarrCCaammYYyyvvrr:eessnnIIyy__‰‰kk  GGflfluu˜-̃-vvIINNaavvuuFF
((ss¬¬aabb''kkaallBBIIqq~~SS11996677))  ..  GG~~kk®®ssII  Pomme Peang ss¬¬aabb''eennAA´́ff©©TTII11  EExxmmiinnaa  qq~~SS
11999911  eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  ..  Monique Izzi eekkIItteennAA´́ff©©TTII1188  mmiiffuunnaa  qq~~SS11993366  nniigg
eeFFII√√kkiiccççkkaarryy""aaggsskkmmµµkk~~¨g̈g®®kkuummkkaakkVVtt®®kkhhmm  ccaabb''BBIIqq~~SS11996600rrhhUUttTTll''eeBBllrrddΩΩ
®®bbhhaarrqq~~SS11997700,,  FF¬¬aabb''eeFFII√√CCaa®®bbFFaannkkiittii††yysskkaakkVVtt®®kkhhmmEExxµµrr  ccaabb''ttSSggBBIIEExxmmii
nnaaqq~~SS11996611  ..  nnaaggVVnneerroobbkkaarrCCaammYYyyssIIhhnnuueennAA´́ff©©TTII55  mmiinnaa  11995555 eehhIIyymmaa
nnkkUUnnBBIIrrnnaakk''  ..  nnaaggVVnn®®ttUUvveeKKkkaatt''eeTTaassGGvvtt††mmaann  eeFFII√√kkaarrCCaaTTmm©©nn''GGss''mmYYyyCCIIvviitt
CCaammYYyymm††aayyrrbbss''nnaagg  eeddaayyttuullaakkaarr®®KKaann''EEttbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjmmYYyyCCMMnnaann''ssaaFFaarr
NNrrddΩΩEExxµµrr  ..  nnaaggCCaassmmaaCCiikkKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrkkNN††aall´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbnn
®®ggYYmmCCaattiikkmmıı¨C̈Caa  ((GRUNK))  ccaabb''BBIIqq~~SS11997733  ..    nnaaggssiiƒƒtteennAACCaammYYyybbII††kk~~¨g̈gssmm&&yy
kkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥    eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11999900VVnneeTTAArrss''eennAACCaammYYyybbII††‰‰®®bbeeTTss
kkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg»»  ..

‹‹  ssrreessrreeddaayyeellaakk  Raoul M Jennar eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA  ««Les Clés du

Cambodge»»  p. 210 ––
««eekkIItteennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII1188  mmiiffuunnaa  qq~~SS11993366,,  ““BBuukkCCaaCCnnCCaattiiGGIIuuttaallII  nniigg

mm††aayy  CCaaCCnnCCaattiicciinnkkaatt''yyYYnneeQQµµaaHHeellaakk  Pomme ..  eerroonnssUU®®ttmmFF¥¥mmssiikkßßaaeennAA
vviiTT¥¥aall&&yy  Descartes ..  eerroobbkkaarrCCaammYYyynneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ´́ff©©TTII55  mmiinnaa  qq~~SS11995555
eehhIIyymmaannggaarrCCaaGG~~kkmm~~aagg  ..  kkaarrrrYYmmssMMVVcc''KK~~aaeennHHmmaannkkUUnnBBIIrrnnaakk''  ––  nneerraatt††mm--ssIIhh
mmuunnII  ((eekkIItt´́ff©©TTII1155  ååssPPaa  11995533))  nniiggnneerraatt††mm--nnrriiÂÂnnÊÊBBggßß  ((eekkIItt´́ff©©TTII1188  kkJJÔÔaa
11995544))  ..

VVnnnniirreeTTssxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®kkuuggeebb""kkSSggCCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  ccaabb''BBIIEExxmmiinnaaqq~~SS11997700
ddll''qq~~SS11997755  ..  ®®ttUUvvkkaatt''eeTTaassCCaabb''KKuukkmmYYyyCCIIvviitt  eeddaayyttuullaakkaarrsswwkk®®kkuuggPP~~MMeeBBjj
kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1177  ssIIhhaa  qq~~SS11997700  rrYYcceehhIIyyVVtt''bbgg''ssJJÇÇaattii  ..

vviill®®ttLLbb''mmkk®®kkuuggPP~~MMeeBBjjvviijj  EExxkkJJÔÔaa  11997755  ..  ®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmmccaabb''ddaakk''KKuu
kkCCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  BBIIEExxeemmssaa11997766  ddll''EExxmmkkrraa11997799  ..  

nniirreeTTsseeTTAAkkaann''®®kkuuggeebb""kkSSggnniigg®®kkuuggBB¥¥¨g̈gyy""aagg  CCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  ccaabb''BBII
EExxmmkkrraa11997799  ddll''EExxvviicciiœœkkaa11999911  ..

eeFFII√√sshh®®bbFFaannccllnnaahhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  ((ccaabb''BBIIEExxssIIhhaa11998899--kkuumm∏∏:11999922))  ..
VVnneeLLIIggzzaann:CCaa®®BBHHrraaCCCCaayyaa  eennAA´́ff©©TTII2200  kkuumm∏∏: 11999922  ..
QQ~~HHbbNN††wwggkk~~¨g̈gkkII††bbrriihhaarreekkrr††ii__®®bbqqSSggkkaaEEssttVVrrSSgg  ««ELLE»»  nniiggGG~~kkkkaaEEsstt

eeQQµµaaHH  Alain Lebas kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1111  mmiiffuunnaa  11999922  CCaaTTwwkk®®VVkk''ccMMnnYYnnmmYYyyrryyJJ
nn''®®tteeNNaattVVrrSSgg      rrYYcceehhIIyyVVnneeFFII√√GGMMeeNNaayy®®VVkk''TTSSggGGss''eennaaHHeeTTAAGGggkkaarree®®kkAA
rrddΩΩaaPPiiVVll  ««Handicap International»»  ssMMrraabb''CCYYyyddll''CCnnBBiikkaarr  ..

VVnneeLLIIggzzaann:CCaa®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIkkmmıı¨C̈Caa  ((´́ff©©TTII2244  kkJJÔÔaa  11999933))»»  ..

❑

eebbIIeeyyIIggee®®bboobbeeFFoobb´́ff©©eerroobbkkaarrrrvvaaggGG~~kkmm~~aaggCCaammYYyyeess††ccssIIhhnnuu  EEddllmmaann



eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAArrbbss''  Justin J Corfield nniiggeellaakk  Raoul M Jennar CCaammYYyy
CCIIvv®®bbvvttii††rrbbss''GG~~kkmm~~aaggccuuHHeennAAkk~~¨g̈gwebsite rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu,,  eeKKrrkkeeXXIIjjffaaxxuuss
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