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KKWWttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuuEEttmm††gg  EEddllVVnnyyll''®®BBmm[[TT&&BBeevvoottkkuuggmmkkttSSggmmUUll--
ddΩΩaannsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr  ttaammCCaayyEEddnnEExxµµrr--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayycciinnCCaaGG~~kkCCYY--
yyEEccccUUvv[[  ..  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eeddaayy®®KK
bb''mmeeFF¥¥aaVVyykk~~̈̈ggccMMVVMMggCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg (12) ..

mmUUllddΩΩaannTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
((sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr
ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600  nniiggVVnnCCYYyypptt''ppgg''TT&&BByyYYnneennHH®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  pp††ll''GGgg˚̊rr  ff~~SS
eeBBTT¥¥  ®®KKaabb''rrMMeessvv  ssaaÂÂss††aavvuuFF®®KKbb''FFuunn  EEddllddwwkkttaammkkVV""ll''mmkkkkMMBBgg''EEppssIIhhnnuu  kkMM--
BBgg''eessaamm  CCaaBBiieesssskkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllmmkkccuuHHEEppeennAAkkMMBBgg''eessaamm
kk~~¨̈ggeeBBllEEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522  TTMMllaakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIpp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjyy""aaggxx¬¬SSgg
ccaabb''BBIIqq~~SS11996655mmkk  ..
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ttMMbbnn''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††®®ttYYtt®®ttaa

mmUUllddΩΩaannyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††

ellIIkkeeTTAA®®kkeeccHHeeBBll
yynn††eehhaaHHeebb--5522
TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk

COSVN
EEpp¬¬ssnnÊÊËËcc

CCbb''eemmmmtt''

®®kkeeccHH

QQUUggssmmuu®®TT´́ff

eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

PRG

ccMMBBuuHHeesskk



mmUUllddΩΩaannsswwkkGGss''TTSSggeennaaHHVVnnccaabb''eeFFII√√mmkkttSSggBBIIqq~~SS11996600  ..  xx¬¬HHeeTToottCCaammUUll
ddΩΩaannccaass''  ttSSggBBIIssmm&&yyssÂÂggaammttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSggeemm""¬¬HH  ..  mmUUllddΩΩaannsswwggEEttTTSSggGG--
ss''  ttSSggeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  KKWWttSSggBBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss  ((llaavv--EExxµµrr--
yyYYnn))  kk~~̈̈ggeexxtt††rrttnnKKIIrrII  llMMppaatt''  LLaaVVnneessookk  GGUUrrSSgg  ss~~ÁÁll  eemmmmtt''--CCbb''  EE®®kkkk  ®®BBMMEEdd
nneexxtt††ss√√aayyeerroogg  ttaaEEkkvv  kkMMBBgg''®®ttaacc  ..  

ttSSggEEttBBIIee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuueeFFµµccEEPP~~kkeeFFII√√mmiinneeXXIIjjnnUUvvGGII√√@@  EEdd
llVVnneekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAttaammttMMbbnn''CCaayyEEddnn  ((EExxµµrr--eevvoottNNaamm))  (13) ..

TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkaarriiyyaall&&yykkNN††aallPPUUmmiiPPaaKKeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ((  COSVN,

Central Office South Vietnam ))  ttSSggeennAAeemmmmtt''  CCaabb''nnwwggccMMkkaarreekkAAssflflUUEEttmm††gg  ..  
TTIIbbJJÇÇaakkaarr´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ((  NLF - National Liberation Front of

South Vietnam ))  mmaannTTIIttSSggeennAATTll''mmuuxxEE®®kkkk  kk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..
‰‰TTIIss~~aakk''kkaarrkkNN††aall´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~bbddiivvtt††nn__eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË

gg  ((  PRG = Provisinal Revolutionary Government of South Vietnam ))
mmaannTTII  ttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMBBgg''®®ttaacc  kk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..

eennAAttaammmmUUllddΩΩaannTTSSggeennaaHH  mmaannssgg''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  EEddllGGaaccddaakk''EE®®KK  EEddllGGaaccddaa
kk''EE®®KKGG~~kkCCmm©©WWVVnnCCaagg®®VVMMrryy  XX¬¬SSggss††̈̈kkssmm∏∏aarr:sswwkkrraabb''eettaann  ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''vvaayy
lluukkccUUlleevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ddUUccCCaakkrrNNIIkkaarrvvaayylluukk®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  kkaallBBIIbbuuNN¥¥
EEttttccUUllqq~~SScciinnyyYYnn  ((11996688))  ..

kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11996677  eeddaayymmaannkkaarrttvvaa""BBIIssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  nniiggBBIIssƒƒaann
TTUUttGGaaeemmrriikkSSggffaa  mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuuggttSSggeennAATTll''mmuuxxkkMMccaayymmaarr      CCaabb''eellII®®BBMMEEddnn
EExxµµrr--yyYYnn  TTTTwwggTTMMhhMM55KKIILLËËEEmm""®®tt  nniiggbbeeNN††aayy1155KKIILLËËEEmm""®®tt  ..  eellaakkvvrreessnniiyy
‰‰kk  eessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnnnSSkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊeeTTAAeeddjj  ee®®JJHHKKNNkkmmµµkkaarr
xxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaa  ((  ≤≤NNÎÎaa,,  kkaaNNaaddaa,,  bb""UULLËËjj  ))  mmkk®®ttYYttBBiinniitt¥¥  ..  eemmeevvoottkkuuggVVnn
mmkkCCYYbbnnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eehhIIyyhhuuccnnaammbb&&NNˆ̂sseemm††ccssIIhhnnuummkkppgg  ..  eevvoo
ttkkuuggVVnnnniiyyaayyffaa  ––  sseemm††ccVVnnccuuHHxxssnn¥¥aayyll''®®BBmm[[BBYYkkeeKKeennAAeellIIddIIEExxµµrr
eeddIImm∫∫IIeeKKccBBIIkkaarreeddjjttaamm´́nnkkggTT&&BBeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  kkaall
NNaaKKNNkkmmµµkkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAppuuttGGss''  BBYYkkxxMM∆∆̈̈ssMMuuvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  TT&&BBeevvoo
ttkkuuggkk**ddkkffyyeeccjjBBIIttMMbbnn''PPUUmmii®®tteeLLaakkEEbbkkyyYYnnrryy:eeBBllttUUcc  ..  ddll''KKNNkkmmµµ--
kkaarrxxaaggbbTT®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeemmIIll  VVnneeXXIIjjEEttTTaahhaannEExxµµrrccaass''mm~~aakk''  kkMMBBuuggGGgg̈̈yybbiitt
ÚÚssßßIIeennAAkk~~̈̈ggeerraaggeeddaallyy""aaggFFMM  ..  kkaarreennHHvvaappÊÊ¨̈yyKK~~aaBBIIrrUUbbfftt  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemm
rriikkSSggffttVVnneeTTAAvviijj  ((1188)) ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11996699  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkssMMeerrccee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  vvaayylluukkTTmm¬¬aakk''
®®KKaabb''EEbbkkkkMMeeTTkkmmUUllddΩΩaannsswwkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn
yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  ®®TTSSmmiinnVVnnBBYYkkkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggGGKKbbJJÇÇaa
kkaarrvvaaVVnnrrtt''ffyyccUUllee®®CCAAmmkkssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ttMMbbnn''́́ ®®BBeexxtt††®®kkeeccHH  

((1188)),,  ((1199)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  GGttIIttvvrreessnniiyy‰‰kkssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..
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ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..    eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
ccmm©©aayy115500KK˘̆mm˘̆PPaaKKxxaaggeeCCIIggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  ..  eeddaayyee®®bbII®®VVss''eexxtt††EExxµµrrPPaaKKxxaagg
eeCCIIgg  BBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnrrYYccppuuttmmiinnGGnn††rraayyeeddaayyssaarryynn††eehhaaHH
eebb--5522  ..  eeddaayykkggkkmm¬¬SSggeeKKVVnn®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''eennHHttSSggEEttBBIIkkaallmmuunnmmkk      BBYYkkeeKK
GGaaccssmm©©MMyykkkkmm¬¬SSggmmuunnnnwwggccUUllvvaayylluukk  ((yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg))  eeTToott (14) ..

mmUUllddΩΩaannsswwkkkk**ddkkffyyccUUllee®®CCAAmmkkkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrr  mmkkttSSggTTIIeennAAeellIIee®®ttIIyyxxaa
gglliiccTTeenn¬¬eemmKKgg  CCiitt®®kkeeccHH®®kkuugg  ..

eennAA´́ff©©TTII2244eemmssaa11997700  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥mmuunnBBYYkkeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggkk--
ssaaggmmUUllddΩΩaann  nniiggbbJJÇÇaakkaarrsswwkkffIIµµeellII®®ccSSggTTeenn¬¬eemmKKggkk~~̈̈ggeexxtt††®®kkeeccHHeennaaHH  BBYYkkeemm
ddwwkknnSS≤≤NNÎÎËËcciinn®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  VVnnCCYYbbKK~~aaCCaakkMMBBUUlleennAA®®kkuuggkkgg''ttuugg
eeddaayymmaannvvtt††mmaannsseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkccMMNNUUllffIIµµppgg  ..  ppSS--vvaa""nn''dduugg[[eekkaaHHeehhAAxxaa--
ggVV""eeffttLLaavv  KKWW®®TTgg''ssuuppaannuuvvggßß,,  ®®bbFFaannrrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHHeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
eegg√√øøgg--hhflflUUffUU  nniiggsseemm††ccssIIhhnnuu[[ccUUllrrYYmmppgg  ..  eeBBlleennaaHHsseemm††ccVVnneeff˚̊aalleeTTaass
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyyVVnn®®bbkkaassGGnnuuJJÔÔaatteeddaayyeeccjjmmuuxx[[eevvoottkkuugg--eevvoottNNaa
mmxxaaggeeCCIIggee®®bbII®®VVss''EEddnnddIIEExxµµrreeTToottppggkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyss®®ttUUvvrrYYmm  KKWWcc®®kk
BBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  (15) ..

ssUUmmssYYrrffaa  eettIIssIIhhnnuukk¬¬aayyCCaaGGII√√eehhIIyyeennAAeeBBlleennHH  ccMMeeJJHH®®ssuukkEExxµµrrnniiggccMMeeJJHH
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  ??  ee®®JJHHeehhttuuGGII√√  eeddIImm∫∫IIGGII√√  eeTTIIbbssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyss®®ttUUvvCCaattiiEExxµµrr
eennHH  ??

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997700rrhhUUttmmkkddll''bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  eettIIssIIhhnnuummaannEEddllmmaannbbnnÊÊËËll
ffaa  ®®TTgg''VVnneeFFII√√xxuuss  ……nneeyyaaVVyy®®TTgg''xxuuss  eennAATTIINNaa  ´́ff©©NNaamm††ggeehhIIyy……eennAA  ??

eessIIÊÊrr®®KKbb''EEttssuunnÊÊrrkkffaa  ssIIhhnnuuEE®®sskkeeCCrrEEkk††gg@@  eeff˚̊aalleeTTaasseexxµµaacceellaakkllnn''
nnll''nniiggssiirriimmtt::rrhhUUtt  xxMMllaaggxx¬¬ÁÁnnBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµCCaattii‰‰ggeennHH  ssIIhhnnuummiinnEEddllxxuussTTaa
ll''EEtteessaaHH  ..  ®®ssuukkEExxµµrreeTTAACCaayy""aaggeennHH  mmkkBBIIBBYYkkGGaakk∫∫tt''GGss''eennHH  vvaaeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarr
TTmm¬¬aakk''xxMM∆∆̈̈®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆̈̈  !!  ssUUmmkkUUnneeccAAeemmtt††aa®®CCaabb  !!

®®TTgg''eemmIIllmmiinneeXXIIjjee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnvvtt††mmaannkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
eellIIddIIEExxµµrr  EEffmmBBIIeellIIeennHH  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyss®®ttUUvveellbbTTwwkkddIIEExxµµrreennHHssBB√√EEbbbbyy""aagg
eeddaayyeeCCOOyy""aaggssflflbb''eeTTAAeellIIssMMddIIeeVVkk®®VVss''rrbbss''CCUU--eeGGggLLaayynniigghhUU--CCIImmiijj  eeddaa
yyKKµµaannBBiiccaarrNNaa  ..

mmaannEEttssIIhhnnuunniigg®®bbeeTTssEExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''  EEddll®®BBmmTTTTYYllssaall''nniiggddaakk''TTUUtt
CCaammYYyyeevvoottkkuugg  ..

eennAAqq~~SS11996699  mmaannEEttsseemm††ccssIIhhnnuummYYyyGGggKKtt'',,  kk~~̈̈ggffaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr,,  EEdd
llVVnneeTTAAss®®mmkk''TTwwkkEEPP~~kk®®sseeNNaaHH®®sseeNNaakkeeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNxx&&nnÏÏeemmXXaattkkrr  nniigg
eemmeerroobbccMMEEppnnkkaarreellbbTTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllVVnnss¬¬aabb''eeTTAAmmuunnVVnnssMMeerrccmmhhiicciiœœttaarrbbss''vvaa
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sIhnunigrbbdwknaMe®kay‰kraC¥

ttSSggBBIIVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeBBjjeelljjBBIIVVrrSSgg      ssIIhhnnuuKKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√ee®®kkAAEEttBBIIkkaarrJJrr
GGMMNNaaccEEddll®®TTgg''yyll''ffaa,,  rrhhUUttmmkkddll''≤≤LLËËvvkk**eeddaayy,,  CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxx  CCaaeekkrrii††__
mmrrttkk®®bbccSS®®ttkkUUllrrbbss''®®TTgg''EEttmm~~aakk''KKtt''  eeTTIIbb®®TTgg''ccaabb''kkssaaggTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB
®®bbCCaaPPiiffuuttii  bbeeJJÇÇaarreeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AA  eeddaayy®®TTgg''yyll''ffaaTTuunneennHHGGaaccrrkkßßaaGGMM--
NNaaccrrbbss''®®TTgg''CCaammççaass''EEppnnddIIEExxµµrr[[eennAAssiiƒƒtteessƒƒrrVVnnyyUUrrGGEEgg√√ggtteeTTAA  ..  eehhIIyy
eeddaayy®®TTgg''yyll''rreebboobbeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®TTgg''ccaatt''EEccggrrccnnaanneeyyaaVVyyddwwkknnSSrrbbss''
®®TTgg''eeTTAAttaammEEttTTMMeennIIggcciitt††ccgg''  ttaammEEttbbMMNNggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniiggCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__ssMMrraabb''
GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccppgg  eeddaayyyykk®®ssuukkEExxµµrr  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGGss''CCaaååbbkkrrNN__EEll∫∫gg≤≤tt
BBiiccaarrNNaarrbbss''®®TTgg''  ..  eeddaayyxx¬¬aaccssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmTTuunneennHHBBIÍ́ dd®®TTgg''  ssIIhhnnuu
VVnnGGnnuuvvtt††bbnnßßaabbBBiissssWWgg--gg""uukkffaajj''  eeddaayyeeccaaTTffaa  eellaakkffaajj''CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii
kk∫∫tt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊  eehhIIyymmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkffaajj''ccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmkk~~̈̈ggssggmmCCaattiieessaaHH
eeLLIIyy  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544  ee®®JJHH®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSgg
GGss''CCaassmm∫∫ttii††ddaacc''́́ ff¬¬rrbbss''ssIIhhnnuuEEttmm~~aakk''KKtt''  ssUUmm∫∫IIeellaakkffaajj''VVnnssrreessrrssMMbbuu
®®ttppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkssMMuuccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®TTgg''  kk**®®TTgg''mmiinnyyll''®®BBmmTTaall''EEtteessaaHH  ..  ee®®kkaa
yymmkkqq~~SS11995577      eellaakkffaajj''VVnnssrreessrrlliixxiittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnccMMnnYYnnbbIIpp††ll''{{vvaaTTssIIhhnnuu  
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ffaa  ««  sseemm††cckkMMBBuuggeeFFII√√nneeyyaaVVyynnSSeesscckkII††vviinnaassmmkk[[®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrreehhIIyy  »»  kk**sseemm††ccmmiinnQQWWkk∫∫aallyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvVVnn[[
EExxµµrrrrkkßßaannUUvvbbuuNN¥¥ss&&kkii††rrbbss''GG~~kkccuuHHccUUllddUUcckkaallBBIIeeddIImm  EEttssIIhhnnuummiinnVVnneeKKaarrBB
llkk≈≈&&NNeennHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjkk**ddUUccEEttEExxµµrr≤≤ssßßrr::  nniigg®®kkuummPP~~MMddggEErrkk,,  BBYYkk
ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  EEddrr  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''VVnnTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIsseemm††ccssIIhhnnuueessaaHH
eeLLIIyy  mmiinn®®ttwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnTTSSggccaatt''BBYYkkKKiijjttaammGGeegg˚̊tt®®KKbb''GG~~kk
ccuuHHccUUllCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  ..  GGeegg˚̊ttttSSggBBIIsskkmmµµPPaaBB®®bbccSS´́ff©©  JJkk¥¥ssMMddIIeebbIInniiyyaayyTTii--
eettoonnddll''nneeyyaaVVyyssIIhhnnuu  kk**nnwwgg®®ttUUvvKKiijjccaabb''jjaatt''KKuukkPP¬¬aamm  ddUUcckkrrNNIIeellaakkvvaa""nn''
QQYYgg,,  GGttIIttEExxµµrr≤≤ssßßrr::ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ((11)),,  eellaakkqqaayy--yy""tt  ((22)),,  eellaakkeekkgg--
vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeddIImm  ..

((11)) eeddaayymmiinnVVnnbbuuNN¥¥BBIIssIIhhnnuu  BBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr::PP~~MMddggEErrkk,,  ee®®kkaayyBBIIccUUllmmkkrrYYmmrrss''kk~~̈̈ggssggmmCCaa
ttiieehhIIyy,,  kk**eeTTAArrkk®®bbkkbbrrbbrreeppßßgg@@cciiJJççwwmmCCIIvviitt  ..  eellaakkllaavv--FFaannssIIuuVVnnmmkkEEGGbbCCaammYYyyeellaakk
llnn''--nnll''  ee®®JJHHFF¬¬aabb''CCaassiissßßnnaayyTTaahhaann  eehhIIyyCCiittddiitteeTToottppgg  ‰‰bbÌÌËËnneeQQµµaaHHllaavv--FFaannGGIIuumm
®®ttUUvvCCaammiitt††PPkkii††rrYYmmff~~aakk''CCaammYYyyllnn''--NNuunnppgg  ..  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssIIuueeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy‰‰kkCCnneexxmmrraa  EEddllCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏrrbbss''eellaallllnn''--nnll''ppÊÊaall''  ..  eellaakkllaavv--
FFaannssIIuuVVnneebbIIkkttUUbbllkk''eessoovveePPAAmmYYyy  eeQQµµaaHHssaarriikkaa  eennAA®®ttgg''ccMMNNttrrffyynn††QQ~~ÁÁlleennAAppßßaarrffIIµµ  ..
eellaakkddYYgg--cc&&nnÊÊssaarr""aattVVnneeTTAArrkkssIIuullkk''ssSSggeennAATTeenn¬¬bbwwTT  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt
eeFFII√√CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannEExxµµrrffIIµµ,,  eeTTAAmmuuxx,,  QQaammEExxµµrr  eehhIIyyVVnnnniiBBnnÏÏ®®bbeellaammeellaakkdd**EEssnnBBii--
eerraaHH  mmaanneess~~hhaaxxııgg''xxııss''  nniiggmmaanneess~~hhaaCCaattiidd**eebbaaHHmmuuttrrbbss''ttYYGGgg  KKWWeerrOOgg  ««eetteeCCaa®®kkhhmm»»  nniigg
««mmhhaaeeccaarreennAATTll''EEddnn»»  rrhhUUttddll''eellaalleesskk--ssMMeeGGoottccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eennAAeeddIImmqq~~SS
11995599  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnGGaanneessoovveePPAATTSSggBBIIrreennHH  ((11995566))  eeddaayymmaaxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''mmaannttUUbbllkk''eessoovveePPAA
rrMMllggKK~~aabbYYnnttUUbb  ..  ‰‰eellaakkGGIIuuvv--yy""aaggeeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonn‰‰kkCCnn  nniiggssIIuuQQ~~ÁÁlleeFFII√√eemmFFaavvIICCaammYYyyCCaattii
kk¬¬wwgg≤≤NNÎÎaamm~~aakk''eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj..  eellaakkKKSS--eerr""tteeFFII√√kkaarrCCaammYYyy®®kkuummhhflfluunnCCMMnnYYjj  ««mmhhaabbUUJJ··JJNNiiCCÇÇ»»
xxaaggeeCCIIggppßßaarrFFMMffIIµµ  xxaaggEEpp~~kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  ..  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''ccUUll
eeTTAAEEGGbbCCaammYYyymmhhaakkßß®®ttIIyyaannIIkkuussmm: eeddIImm∫∫IIkkaa´́LLeell≈≈aannnniiggssiill∫∫::bbMMeerrIIeeKKaallKKMMnniittEEkkEE®®bbssgg--
mmEExxµµrrttaammbbMMNNggrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnEEpp††pp††SS  eeddaayyssrreessrreerrOOggeell≈≈aannddUUccCCaa  ––  ««eerroomm
cc∫∫ggeeyyIIgg,,  eeffAAEEkkcciitt††eeccaarr,,  ssMMbbuukk≤≤tteemmVV,,  kkJJÔÔaaccrriiyyaa,,  vviibbttii††eess~~hhaa,,  cciieeJJççøønnbbJJççSScciitt††,,  eeddIImm
FF¬¬kkrrkkßßaaCCaattii,,  ffµµrrSS  »»  EEtteellaakkmmiinnddaakk''eeQQµµaaHHeellaakkCCaaGG~~kknniiBBnnÏÏeeLLIIyy  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr  ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg
eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg' 
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..
((22)) eellaakkqqaayy--yy""ttkk**CCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkuummssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr          ssIIhhnnuuccaabb''ddaakk''KKuukkCCaammYYyyKK~~aannwwgg  
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eellaakkGGIIuuvv--yy""aagg  ..  llnn''--NNuunnVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIssIIhhnnuueeTTAAccaabb''BBYYkkPP~~MMddggEErrkk®®BBmm@@KK~~aaEEttmm††ggeennAA
´́ff©©TTII2200  EExxmmkkrraa  qq~~SS11995599  eeddaayy®®TTgg''ssggßß&&yyffaa  VVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyssmm--ssaarrII,,  ddaabb--QQYYnn
®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIGGIIuuvv--yy""aagg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggVV""rrIIss  ®®bbeeTTss
VVrrSSgg  ..  ‰‰eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt®®ttUUvveellaakkss&&kkii††bbIIeesskk--ssMMeeGGoottCCaaGG~~kkccaabb''  ..  eellaakkeesskk--ssMM
eeGGoottVVnnyykkeeCCIIggeeTTAAQQUUssssMMeeNNAAnniiBBnnÏÏrrbbss''eellaakkssSSgg--ssaavvaa""tt  FF¬¬aakk''rraatt''rraayy  ((ttaammeesscckkII††
[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakksswwuumm--KKiinn  ))  rrYYcceehhIIyyyykkeellaakkssSSgg--ssaavvaa""tteeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbeeNN††aayy
eeTTAA  ..  eesskk--ssMMeeGGoott  ee®®kkaayyBBII®®bbmmUUlllluuyykkaakk''eeddaayyllkk''́́ ®®BBeeQQII  bbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttMMbbnn''bbnnÊÊaayyqqµµaarr  ((
hhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyhhflfluull--TTnn  ))  mmaannlluuyyrraabb''llaannVVtt  eehhIIyyVVnnssgg''eerraaggkkuunn  mm""aassiiuunnkkiinn®®ssUUvv  ssgg''
vvIILLaaeennAA®®ssuukkeessoomm    eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  ..  ee®®kkaayyeesskk--ssMMeeGGoottGGss''GGMMNNaacc
eeddaayyEExxµµrr®®kkhhmmQQ~~HH  eehhIIyyCCiiHHååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoomm  eeddaayyssggÙÙwwmmeerraaggkkuunnvvIILLaaTTSSgg
eennaaHH  EEtt®®ttUUvvssuugg--ssaakk''ddaakk''eeQQµµaaHHvvaaTTSSggGGss''  eesskk--ssMMEEGGoottssll''EEttkkii††tteexxaa  eehhIIyymmkkGGaall&&yy
EEttCCaabb''́́ ddyykk®®bbBBnnÏÏeemm""AA--ssnn,,  ccaagghh√√aaggttuullaakkaarrsswwkkVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbBBnnÏÏeeddIImmeesskk--ssMMeeGGoottkk**
rrtt''eeccaalleeTTAAeennAA®®ssuukkVVrrSSggCCaammYYyykkUUnn®®ssII((kkUUnncciiJJççwwmmCCaakkµµÁÁyyxxaagg®®bbBBnnÏÏ))  eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeesskk--
ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffccUUllmmkkCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  EEttKKµµaann®®bbeeTTssNNaammYYyy®®BBmmTTTTYYllyykkeessaaHH  TTSSgg  Père

Venet,,  TTSSggxxaaggsshhrrddΩΩVVnn®®VVbb''eesskk--ssMMeeGGoottffaa  ––  ««  ®®bbeeTTsseeKKKKµµaannkkEEnn¬¬gg[[KKaatt''eeTTAArrss''
eennAAeeTT  ((qq~~SS11998811))  »»  ..  eessµµrrxxMM∆∆̈̈VVnnmmkkTTaann''eeXXIIjjeesskk--ssMMeeGGootteennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMqquunnbbUUrrII  ..  kkaalleennaaHH
eesskk--ssMMeeGGoottVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyy®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNhhuukk--ssaavvNNˆ̂  ((ssBB√√́́ ff©©KKgg''eennAA®®bbeeTTsskkaaNNaa
ddaa  ))  eeFFII√√CCaajjttiieeppII∆∆eeTTAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  KKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyyeeddIIrreeKKoorrKKrreeKK[[CCYYyyccuuHH
hhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  EEttxxMM∆∆̈̈EEddllTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaaggssllaallaammFF¥¥mmssiikkßßaaFFuunnbbUUrrII  VVnn®®bbqqSSgg
mmiinn®®BBmmccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIjjttiieennaaHH  ee®®JJHHssMMGGaaggffaa  nneeyyaaVVyysseemm††ccssIIhhnnuummiinncc∫∫aass''llaass''
sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eellaakkeesskk--ssMMeeGGoottEEffmmTTSSggssYYrr  nniiggVVnnTTSSggkktt''eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈TTuu
kkkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''KKaatt''eeTToottppgg  ..

ee®®kkaayymmkkeesskk--ssMMeeGGoottVVnnssUUkk´́ffEEkkeeQQµµaaHH  eehhIIyyeeFFII√√  Visa EEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  VVnneeccjjeeTTAA®®ssuu
kkVVrrSSgg  eeTTAArrss''eennAAllaakk''mmuuxxkk~~̈̈gg®®kkuuggVV""rrIIss__rrhhUUttddll''qq~~SS11999900  ..
((kkkknn ––  eennAAqq~~SS11999933  eesskk--ssMMeeGGoottVVnnvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyllkk''kk∫∫aallCCaammYYyy
nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII,,  nneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  nniiggnnuutt--NNaarrSSgg  kk~~̈̈ggCCYYrrKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  qq~~SS
11999988  eesskk--ssMMeeGGoott,,  nneerraatt††mm--bbuuVVππeeTTvvII  nniiggnneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß  kk**vviillkk∫∫aallmmkkccuuHHccUUllxxaagg
KKNNbbkkßßhhflfl√√̈̈nnssiiuunnbbiiuuccvviijj  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeesskk--ssMMeeGGoott  VVnneeFFII√√CCaassmmaaCCiikk®®BBwwTTÏÏssPPaaxxaaggKKNN
bbkkßßhhflfl√√¨̈nnssiiuunnbbiiuucc  ))  ..

ssIIhhnnuuVVnnkk¬¬aayyCCaammhhaavvIIrrbbuurrss  eeddaayyTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥VVnnBBIIGGaaNNaanniiKKmmVV
rrSSggeeddIImm∫∫II®®kkeessbbyykkGGMMNNaacc[[eeBBjj´́dd  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnddaakk''rraaCCssmm∫∫ttii††ddll''
mmaattaabbiittaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  eehhIIyyhhkk''ccUUllmmkk®®bbLLËËkkbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyymmYY--
eeQQµµaaHH  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  ..  mmaannEExxµµrrxx¬¬HHVVnnllYYccxxßßiibbnniiyyaayyKK~~aaffaa  KKNNbbkkßß
nneeyyaaVVyyrrbbss''ssIIhhnnuueebbII[[eeQQµµaaHHffaa  ««  ssggmmrraaÂÂss††yyMM  »»  eeTTIIbb®®ttUUvvCCaagg  ..  
((kkkknn ––  ««  ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  »»  eebbIIddkkEEttJJkk¥¥rraaÂÂss††eeccjjKKWWKKNNbbkkßß  ««  ssggmmnnii
yymm  »»  ..  eeddIImm∫∫II[[rrwwttEEttddUUccssggmmnniiyymmEEmmnnEETTnn  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn[[ssmmaaCCiikk
eennAAkk~~̈̈ggbbkkßßeehhAAKK~~aaffaa  ««  sshhCCIIvviinn  ……sshhCCIIvviinnII  »»  CCaaeeddIImm  ))  ..  ®®TTgg''VVnnkkMMeeTTccKKNN
bbkkßßnneeyyaaVVyydd´́TTeeTToott  eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIeeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaa[[mmnnuussßßyykk®®KKaabb''
EEbbkkeeTTAAKKbb''ssmm¬¬aabb''eellaakkeeGGoovv--eekkIIss  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  nniiggCCaa®®bbFFaannKKNNbbkkßß®®bb  
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CCaaFFiibbeettyy¥¥,,  [[eellaakkssmm--ssaarrIIyykkBBYYkkKKiijjnniiggTTaahhaannhh¬¬ÁÁgg  eeTTAAVVjj''eellaakkeeGGoorr
ssIIuuccUUvv,,  eekkgg--vvaa""nn''ssaakk''CCaaeeXXaassnniikkbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  EEddllkkMMBBuuggeeXXaassnnaaeennAA
mmuuxx®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaakk~~̈̈ggqq~~SS11995555  EEttee®®KKaaHHllÌÌ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  EEbbrrCCaammkk®®ttUUvvGG~~kkeebbII
kkbbrrLLaannssmm--ssaarrIIeeTTAAvviijj  ((33)) ..

®®kkuummbbkkßßnneeyyaaVVyyTTSSggGGss''  eeddaayyxx¬¬aaccssIIhhnnuueeFFII√√VVbbssmm¬¬aabb''eeccaall  kk**®®BBmm
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraaÂÂss††nniiyymm  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaa®®bbFFaannGGss''  xx¬¬HH
eeTToottkk**rrss''eennAAEEtt‰‰kk‰‰gg  mmiinnhhflflaanneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyGGII√√eeTTootteeLLIIyy  ddUUeecc~~HH
KKµµaannGG~~kkCCMMTTaass''®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuueeTTootteeTT  ..  ssIIhhnnuukk**GGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyy
rreebboobbCCiiHHeessHHEEbbrrxx~~ggEEllgg´́dd  eeFFII√√ee®®ssccnnwwggcciitt††®®TTgg''nnwwkkeeXXIIjj  KKµµaannnnrrNNaammYYyy
hhflflaannCCMMTTaass''rraarrSSgg  ssUUmm∫∫IIEEttGG~~kkEEddllssIIhhnnuuVVnnEEttggttSSggCCaaTTII®®bbwwkkßßaappÊÊaall''rrbbss''®®TT
gg''eennaaHH  kk**mmiinnhhflflaannpp††ll''{{vvaaTTppÊÊ̈̈yyBBIIkkaarryyll''eeXXIIjjrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuueessaaHHeeLLIIyy
..  EExxµµrrkkaalleeNNaaHHEEttggEEttnniiyyaayyKK~~aaffaa  ––  ««  ttaammEEtt®®BBHHbbJJÔÔaajjaaNNdd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''
®®BBHHGGggccuuHH  »»  CCaaBBiieesssseellaakkmm""aa--eeLLAABBII  EEddllCCaaGG~~kkeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyEEffmmffyyyy""aa
ggBBiieerraaHHkk~~¨̈ggBBiiFFIIssiimmiiTTiiÏÏeeppßßgg@@  EEddllmmaannssIIhhnnuuCCaaGGFFiibbttII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈
CCaattii  ..
((  kkkknn ––  eellaakkmm""aa--eeLLAABBII  VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkEExxµµrrvviijjkk~~̈̈ggssmm&&yyrrddΩΩkkmmıı̈̈CCaa
eehhIIyyVVnnccUUllCCaassmmaaCCiikkKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨̈CCaa  ..  eellaakkeennAAEEtt®®bb®®BBwwtt††EEll∫∫gg
CCll''mmaann''ddEEddll  CCaaccMMNNUUllcciitt††rrbbss''eellaakkttSSggEEttBBIIeeddIImmrrhhUUttmmkk  ..      eellaakkVVnn
ss¬¬aabb''eennAA®®ssuukkEExxµµrreeddaayyeerraaKKeebbHHddUUgg  ((mmiinnccSSqq~~SS  ……®®bbEEhhllmmuunneeBBlleeVVHHeeqq~~aattGGflfluunn
ttaakk''  ))  ))  ..

eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaannmmttiiyyll''eeXXIIjjbbIIccMMeeJJHHrrUUbbttYYGGggsseemm††ccssIIhhnnuu  ––
11--  BBBBYYkkkkssiikkrrEExxµµrreennAA®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  eeddaayymmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrssiikkßßaaGGbb''rrMM

EEpp~~kk  ««vviiCCÇÇaaBBllrrddΩΩ  (( Instruction civiques - Social studies ))  mmaannCCMMeennOOffaa  ««
ssIIhhnnuu  CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥  »»  CCaa  ««  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ttaammkk∫∫ÁÁnnBBuuttTTMMnnaayy  ((44)) ®®ttgg''vvKK
««  cciinn  llIIKKmmIIıırreeddIIrrrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  »»  ..

kkaallxxMM∆∆̈̈eennAACCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yyssnnii††PPaaBB®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW    kk~~̈̈ggqq~~SS11996600    kkaalleennaaHH  
sseemm††ccVVnnyyaaggeeTTAAsseemmııaaFFGGaaKKaarrvviiTT¥¥aall&&yymmYYyyeeTTIIbbnnwwggssgg''ffIIµµ  ..  BBYYkkeeyyIIggCCaassii  

((33)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAArrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((44)) ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkEE®®bbffaa  eess††ccEEddll®®bbkkbbeeddaayyFFmm··  GGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''TTssBBiittrraaCCFFmm··  ((  FF··mmTTSSgg1100
®®bbkkaarr  EEddlleess††ccllÌÌ®®ttUUvvGGnnuuvvtt††eeKKaarrBBttaamm  ))  ..  ®®BBHHVVTTFFmmµµwwkkeennHHmmaannkk~~̈̈gg®®kkSSggTTMMnnaayyrrbbss''ttaaBBuutt
EEttEExxµµrrGG~~kkccmm¬¬ggtt@@mmkk  eeddaayyccgg''[[eeKKeeCCOOkkaann''EEttxx¬¬SSggeennaaHH,,  kk**ssrreessrrEEkkeeTTAACCaa  ««BBuuTTÏÏTTMMnnaayy»»
eeTTAAvviijj  ..  ttaammBBiitt®®BBHHBBuuTTÏÏKKgg''eennAA®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa‰‰eeNNaaHH  BBMMuuVVnneeFFII√√kkaarrTTssßßnn__TTaayyBBII®®ssuukkEExxµµrreeTT..
TTMMnnaayyttaaBBuuttVVnnEEccggffaa  ––  ddll''JJkk''kkNN††aallssaassnnaa  ((BBuuTTÏÏsskkrraaCC22550000))  eennAA®®ssuukkEExxµµrrnnwwgg
mmaannGGssuurr®®VVMMbbIITTiiss  cc∫∫SSggkkaabb''ccaakk''KK~~aaQQaammddaabbeeJJHHddMMrrII  eehhIIyynniiggmmaanncciinnBBII®®ssuukkcciinn  llIIKKmmııIIrr
eeddIIrrss√√HHEEss√√ggrrkk®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  mmkkCCYYbbeellaakkssggÙÙFFuuttuuggccIIBBrrrrEEhhkkKKgg''eellIIffµµ  eehhIIyyssaall''ffaaCCaa
®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  kk**nnSSeess††ccFFmmµµwwkkeennHH[[eeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkkGGssuurrTTSSggeennaaHH[[QQbb''cc∫∫SSggKK~~aa  rraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukk
EE®®sskk**nnSSKK~~aakkaatt''yyll''ffaa  ssIIhhnnuuCCaa®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..
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ssßßeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyyuuvv&&nn  eexxaaGGaavvkkaaKKII  mmaannccgg®®kkaavvaa""tt''eexxµµAAyy""aaggttwwggbbMMBBgg''kk
nniiggss&&kkii††bbeenn††aaggrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  pp¬¬aakk««yyuuvvCCnnrraaCCssggmmnniiyymmEExxµµrr»»  rrEENNggrr--
eeNNaaggyy""aaggFFuujj®®TTaann''  ..  BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeellaakkccaagghh√√aagg  ggYYnn--ee®®ssgg
[[ee®®kkaakkttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnmmkkQQrrccSSTTTTYYllbbddiissNNΩΩaarrkkiiccççsseemm††cc
ssIIhhnnuu  ttSSggEEttBBII®®BBmmwwmmeemm""aagg®®VVMMmmYYyyrrhhUUttddll''́́ ff©©®®ttgg''eekk††AAEEhhgg  ..  EEPP~~kkTTSSggrraaÂÂss††
TTSSggssiissßßTTSSggGGss''KK~~aa  xxMMssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAAllMMhhGGaakkaass  EE®®kkggeeXXIIjjyynn††eehhaaHHkknnMMÊÊ¨̈
rruuyyeess††cc““eehhaaHHmmkk  ..  eeBBllååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeehhaaHHEEqq√√llBBIIeellII  ssIIhhnnuuVVnneeVVHH®®kk--
NNaatt''yyIIeehhaa««ssggmm»»..  eekkµµgg@@rraaÂÂss††TTSSgg®®ssIITTSSgg®®bbuussrrtt''CCaann''KK~~aattaammddeeNNII††mm®®kk--
NNaatt''eennaaHH  ..  eennAACCiittxxMM∆∆̈̈mmaannmmIIggmm~~aakk''  ®®ssaabb''EEtt®®kkNNaatt''FF¬¬aakk''mmkkccMMKKaatt''EEttmm††gg  xxMM∆∆̈̈eeXXII
jjTTwwkkmmuuxxKKaatt''ee®®ttkkGGrrNNaass''  ´́ddeeGGaabb®®kkNNaatt''eennaaHHyy""aaggCCaabb''  QQrrPP¬¬wwkkeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnmmYY
yyssnnÊÊ¨̈HHFFMM  ..  ee®®kkaayymmkkKKaatt''BBMMuuVVnnyykk®®kkNNaatt''FFuunneeffaakkeennaaHHeeTTAAkkaatt''eess¬¬øøkkJJkk''
eeLLIIyy  KKaatt''eeCCOOffaaCCaavvttƒƒ̈̈BBiissiiddΩΩiirrbbss''®®BBHHVVTTFFmmµµwwkk  ..  KKaatt''VVnnyykk®®kkNNaatt''eennaaHHeeTTAA
ttMMkkll''eellIIhhwwuuggCCaammYYyy®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ((55)) ..  ssuunnÊÊrrkkffaayy""aaggEEvvggGGnn¬¬aa
yy  EEbbkkCCaaGGUUrrhhUUrrCCaassÊÊwwgg  sseemm††ccttiiHHeeddoollbbggÌÌaabb''GGaaeemmrriikkSSggffaa  ««GGaaKKSSgg»»  ((66)) mmiinn
eeccHHeeFFII√√EE®®ssxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuu  ((ttaammBBiittGGaaeemmrriikkSSggCCaa®®bbeeTTsseellxxmmYYyykk~~̈̈ggkkaarrddwwkkGGgg˚̊rreecc
jjeeTTAAllkk''ee®®kkAA®®bbeeTTss))  eeCCrrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††eessoommffaa  ««  GGaaff~~mmkkaaTTiikkaaccnn  kkaattnn  kkaa
qqaa  »»  ppgg  eeCCrryyYYnneegg""aa--DDiinneeDDoommppgg  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ss,,  CCaaBBiieessssttaayyaayy
ccaass''@@  GGgg̈̈yyeeccaaggeehhaaggss††aabb''ssuunnÊÊrrkkffaasseemm††ccssIIhhnnuu  eehhIIyy{{nneellIIkk´́dd®®bb--
NNmm¥¥ddaakk''eellIIkk∫∫aall  ddUUcceeKKss††aabb''eellaakkeeTTssnn__GGJJççwwgg  ..

rraaÂÂss††®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  mmuunnnnwwggnniiyyaayyddll''®®BBHHnnaamm®®TTgg''  eeKKEEttggEEtteellIIkk´́dd
bbnnÊÊËËlleeLLIIggeeTTAAeellIIkk∫∫aall  nnwwkkrrMMllwwkkddll''®®BBHHGGggCCaanniiccçç  ee®®JJHH®®TTgg''CCaaGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥
..  GG~~kkxx¬¬HH  mmaannTTSSggBBYYkk®®BBHHGGggmmççaass''xx¬¬HHppggGGYYttffaa  nnwwggeeCCOOffaa  ««vvggßßeess††ccEExxµµrrCCaavvggßß
®®BBHHeeJJFFiisstt√√»»  EEffmmeeTToottppgg  ..  rraaÂÂss††EExxµµrrxx¬¬HHeeTToott  VVnnTTSSgghhaammkkUUnneeccAAkkMMuu[[ttiieeTToo
nnBBII®®TTgg''  ee®®JJHHnnwwggmmaannVVbbFF©©nn''NNaass''  ..

22--  ccMMeeJJHHmmttiibbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrvviijj  BBYYkkeeKKyyll''eeXXIIjjffaa  sseemm††ccssIIhhnnuueellaaPPllnn''
GGMMNNaacchhYYsseehhttuu  ®®kkeessaabbyykkkkiiccççkkaarrnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††mmkkkkaann''ppÊÊaall''  yykkkkiiccççkkaarr
rrbbss''ttuullaakkaarrmmkkeeFFII√√CCaakkaarrccUUllKKaall''ssvvnnaakkaarrttaammEEbbbbeess††ccEExxµµrrCCMMnnaann''eeddIImm    ®®TTgg''
[[rraaÂÂss††QQbb''eeQQ¬¬aaHHKK~~aa  eehhIIyyssnn¥¥aa[[®®VVkk''bb""uueeNNˆ̂HHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..    eellaakkttaahhflfluull  ……

((55)) ®®KKbb''EEttccaass''@@  CCaaBBiieessss®®KKUUmmnn††GGaaKKmm  VVnnyykk®®kkNNaatt''ssggmmeennaaHH  ……kk**rrUUbbffttsseemm††ccssIIhh
nnuuddaakk''eellIIhhuuwwggCCaammYYyy´́TT®®KKUU  kkEEnnßßggyy®®nn††  ®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ff√√aayybbggMMrraall''́́ ff©©  ..
((66)) JJkk¥¥ssIIhhnnuueehhAAGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ttaammeerrOOggbbuurraaNNEExxµµrrEEddllssrreessrrEEttBBIIeerrOOggeess††cc  ddUUccCCaa®®BBHH
CCiinnvvggßß,,  rrttnnaavvggßß,,  TTiiBB√√ssgg√√aarr˘̆˘̆˘̆..ll..  eeKKssrreessrrrreebboobbEEttmmYYyy  KKWWmmaannkkUUnneess††cceeccjjeeTTAAeerroonn
mmnn††GGaaKKmmKKaaffaaBBIIttaa≤≤ssIIeennAA´́®®BBeehhmmJJnn††  ..  ®®KKbb''@@EEtteerrOOggEEbbbbeennHH,,  ttaa≤≤ssIImmaanneekkµµggbbMMeerrIImm~~aakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««GGaaKKSS»»  ((GGaaKKSSggeeccAAttaa))  ..  GGaaKKSSggll©©gg''mmhhaaEEssnnll©©gg''  rrss''eennAACCaammYYyyeellaakkttaa≤≤ssII
rraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ssIIÌÌkk**GGaaKKSSggmmiinneeccHHEEddrr  kkMMuussUUmm∫∫II  ««nnxx√√aakk''»»  kk**mmiinneeccHHppgg  ..  ssIIhhnnuuyykk
eeQQµµaaHHGGaaKKSSggeennHHmmkkeehhAAmmkkddaakk''[[GGaaeemmrriikkSSgg  ffaaGGaaeemmrriikkSSggll©©gg''  ((mmaannEEttssIIhhnnuueeTTEEddlleeccHH))
GGaaeemmrriikkSSggxx√√HHGGgg˚̊rrssIIuuCCaaeeddIImm  ..
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eellaakkXXwwmm--TTiittEEddllkkaann''lluuyyeennaaHH  mmiinnEEddlleebbIIkk®®VVkk''[[rraaÂÂss††eennaaHH@@  ttaammbbnnÊÊËËll
rrbbss''sseemm††cceeTT  KKaatt''llYYcckkiibbLLiibbllaakk''TTuukkppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''yy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  ..  ccMM--
eeJJHHGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eeTTAAeerroonn‰‰bbrreeTTssvviijj  ((77)) ®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[xx¬¬HH@@EEddrr  EEttEEpp~~kkxxaa
ggttiikknniikkbbeeccççkkeeTTsseessµµaaHH  ‰‰xxaagg  ««nneeyyaaVVyy,,  eessddΩΩkkiiccçç,,  ssggmmkkiiccçç,,  cc∫∫aabb''»»  ®®TTgg''
mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[CCaaddaacc''xxaatt  eeddaayyssIIhhnnuussMMGGaaggffaa  xx¬¬aaccnnSSmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaabbrreeTTsseepp††
sspp††aassccUUll®®ssuukk  ..  ttaammBBiittKKWWssIIhhnnuuxx¬¬aacceeKKeeccHHCCaagg  eehhIIyymmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacc
BBII®®TTgg''eeTTAAvviijjeeTT  ..

ssIIhhnnuuCCaaeess††cccciitt††®®ssII  qqaabb''xxwwgg  mmaayyaaggrrgg""kk''ee®®ccIInn  kkMMeejjIIjjccgg''llaaEEllggrraabb''
rryyddgg  ((EEttssIIhhnnuueennAAEEtteellIIGGMMNNaaccrrhhUUtt))  [[eeKKGGgg√√rrnnSSKK~~aaeeFFII√√jjttii  ……QQrrTTaammTTaarr
ssMMuu[[®®BBHHGGggeennAACCaa  ««GGKKmmKK̈̈eeTTÊÊsskk__eeqqII~~mmtteeTTAAeeTToott»»  xxaatteeBBlleevvllaaGGss''ssnnÏÏwwkk  ..

ssIIhhnnuuGGYYttGGaaggxxaaggBBUUEEkkeeFFII√√kkuunn  ddUUccCCaabbeeggII̊̊ttJJkk¥¥  ««FFIIggeemmaagg»»  CCaaeeddIImm  ..  ttaa
mm®®bbPPBBcc∫∫aass''kkaarrNN__ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuxxUUccEEmmnn  ccUUllcciitt††®®ssIINNaass''  ((88)) ..  nnaammWWuunn
EExxµµrrmm~~aakk''  eeddaayyccgg''yykkKKaabb''KKYYrrCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  kk**nnSSPPrriiyyaadd**®®ssss''eekkµµggeeTTAA
ccUUllKKaall''sseemm††ccTTtteeXXIIjjkk**ssBB√√®®BBHHTT&&yy  TTaajj´́ddeellaakkCCMMTTaavveekkµµggccUUllbbnnÊÊbb''VVtt''
eeTTAA  ..  nnaammWWuunneennaaHHeessIIÊÊrrEEttnnwwggeeFFII√√GGtt††XXaattxx¬¬ÁÁnnee®®JJHHEEtteerrOOggeennHH  EEtteeddaayysseemm††ccssII
hhnnuuddeemmII¬¬ggbbuuNN¥¥eessIIµµnnwwggrrddΩΩmmÂÂnnII††  kk**eeBBjjcciitt††VVtt''mmaatt''QQwwggEEttmm††ggeeTTAA  ((99)) ..  ddUUcc®®bb
BBnnÏÏccuugg®®bbFFaannaaFFiibbttII≤≤NNÎÎËËeeNNssIIuussUUflflkkaarrNNUU  CCaammYYyy®®KKUUeekkµµggeexxtt††eessoommrraabbmm~~aakk''  ..
GG~~kk®®ssIIssflflUUkkaarrNNUUVVnnmmkkeennAACCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  ‰‰ddMMNNaakk''PP~~MMbbUUkkeeKKaaccMMnnYYnnmmYYyy
GGaaTTiitt¥¥EEttBBIIrrnnaakk''  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuCCaabbiittaa®®KKbb''vviiss&&yy  ––  bbiittaa‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii,,  bbiittaakkIILLaaCCaattii,,  bbiittaassii
kkßßaaFFiikkaarrCCaattii,,  bbiittaassiill∫∫::  ((ttYY‰‰kkPPaaBByynn††)),,  bbiittaaccee®®mmoogg  mmaannbbTTkkUUllaabbllYYgg®®VV
VVgg  ((rrhhUUttVVnnmm~~aaggllaavvmmYYyy)),,  eeBBllrraa®®ttIICCYYbbPP&&®®kk††̆̆ ˘̆˘̆..ll..  CCYYnnkkaall®®TTgg''eeLLIIgg®®bbKKMMuu
eePP¬¬ggppgg,,  bbiittaakkaassIIuuNNUUCCaattii,,  bbiittaaeevvoottkkuugg  nniiggccgg''eeFFII√√CCaabbiittaaeeddjjeevvoottkkuuggeeTToott  EEtt
®®TTgg''ssiirriimmtt::nniiggllnn''--nnll''mmiinnGGnnuuJJÔÔaattTTuukk{{kkaass[[  ..

((77)) GGaahhaarrUUbbkkrrNN__CCaaCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTTsseeCCOOnneellOOnn  ttaammrryy::GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  mmaann UNES-

CO CCaaeeddIImm  ddll''®®bbeeTTssTTnn''eexxßßaayy  [[bbJJÇÇËËnnssiissßßeeTTAAeerroonneennAA®®ssuukkeeKK  mmaannVVrrSSgg,,  GGaaeemmrriikkSSgg
GGgg''eeKK¬¬ss˘̆˘̆˘̆  EEtteeddIImm∫∫IIVVnnGGaahhaarrUUbbkkrrNN__TTSSggGGss''eennaaHH  eeKK®®ttUUvvssUUkk®®VVkk''xxÊÊgg''1100mmWWuunneerrooll  ddll''GG~~kk
EEddllkkaann''kkaabb''xxaaggGGaahhaarrUUbbkkrrNN__eennaaHH  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTT  eeKKbbJJÇÇËËnnEEttkkUUnneeccAAeeKK  kkUUnnnnaammWWuunnEEddlleeVV""
EELL[[eeTTAAeerroonneerroonneeTTAAvviijj  ..
((88)) eennHHCCaaTTmm¬¬aabb''rrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrrttSSggBBIIbbUUrraaNNmmkk  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††BBIIeess††cc  eeKKyykkkkUUnn,,  CCYYnn
kkaallCCaa®®bbBBnnÏÏ  [[EEtteess††ccssBB√√®®BBHHTT&&yy,,  eeTTAAff√√aayyeess††ccddUUccCCaakkffaaffnnjj""̈̈jj,,  ““BBuukkkkffaaffnnQQMMuu,,
eess††cc®®ttaajj''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg,,  VVnnyykkkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁggnneerraatt††mm  nniiggkkUUnn®®ssIImmYYyyeeTTootteeTTAA
ff√√aayyeess††cceessoommCCaaeeddIImm  ..
((99)) ssUUmmGGaanneesscckkII††ssmm∏∏aassnn__rrbbss''ssIIhhnnuu  kk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  Playboy Vol.34 No.5- May 1987

ppggccuuHH  EEtt®®TTgg''BBMMuuVVnnllaatt®®ttddaaggGGss''BBIIeerrOOggBBiittrrbbss''®®TTgg''  CCaammYYyyGGss''eellaakkCCMMTTaavv  eellaakk®®ssIIxx¬¬HH
@@eennaaHHeeTT  ..
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sseemm††ccssIIhhnnuummaannccrriittEE®®bb®®bbYYll  KKµµaanncc∫∫aass''llaass''  mmaanneeKKaalleeddAArrkkßßaaEEttGGMM--
NNaaccppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  bbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyyttaammnnwwkkeeXXIIjj  ´́ff©©eennHHGGeeJJççHH  EEssÌÌkkeeLLIIggEE®®bbCCaa
GGJJçç̈̈HHeeTTAAvviijj  ssIIuueeCCaarr  nniiggccUUllcciitt††[[eeKKbbeeJJÇÇaarreekkaattssrreessIIrrBBIIxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

ssIIhhnnuuKKWWkkmmıı̈̈CCaa  !!  kkmmıı̈̈CCaaKKWWssIIhhnnuu  !!    nnrrNNaa  EExxµµrrNNaaEEddllmmiinnyyll''®®ssbbttaamm
eeyyaabbll''®®TTgg''eeTT  KKWWCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ..      sseemm††ccssIIhhnnuuyykkeellaakk®®JJbb--GGiiuunn  ((1100)),,  
eessAA--gg""uuyy,,  ssIIuussuummuutt--ssuuvvNNˆ̂rrIĬ̆ ˘̆˘̆  nniiggEExxµµrreessrrIICCaaee®®ccIInneeTToott  eeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®tt
JJMMgg®®kkLLwwgg  ((kkMMBBgg''ssWWıı))  rrYYcceehhIIyyffttbbJJççSSggkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIITTUUrrTTssßßnn__  ®®KKbb''eerraaggkkuunnkk~~̈̈gg
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjnniiggeexxtt††ee®®kkAA  ®®BBmmTTSSggccuuHHkk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  ««ssggmm»»  EEddllmmaann®®TTgg''CCaa
ccaagghh√√aaggppgg  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbeeggII̊̊tt[[eellggeebboorreeVV""  GGaaeeVV""gg  EEll∫∫ggssIIuussgg®®KKbb''mmuuxxeeBB
llccUUllqq~~SSEExxµµrrmm††gg@@  eeFFII√√[[VVtt''bbgg''GGss''EEll∫∫gg®®bbCCaa®®bbiiyyEExxµµrr  eehhIIyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
eennAAeellggEEll∫∫ggssIIuussggCCaaee®®ccIInnEExxbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  ®®TTgg''eebbIIkkkkaassIIuuNNUUrrddΩΩyykk®®VVkk''
ccUUllCCYYyyTTbb''ffvviikkaaCCaattiieeGGaannffyy  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††  nnaammWWuunnEExxµµrrvvwwkkvvrree®®JJHHEEttkkaassIIuuNNUUCCaa
ttii  xx¬¬GGEEllggllHHKK~~aa  ddUUccCCaakkrrNNIIeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  ((1111)) CCaaeeddIImm  xx¬¬HHeeTToottccggkk
ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  eellaattTTwwkk  ®®ssII@@xx¬¬HHkk¬¬aayyCCaa®®ssIIllkk''xx¬¬ÁÁnn  eeccaarrkkmmµµeeccaarrqqkk''eekkIIttJJsseeBB--
jj®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkuuggssIIuubbJJççSSggkkaann''EEtteekkIIttee®®ccIInneeLLIIggeennAAmmuuxxeerraaggkkaassIIuuNNUUmmaatt''TTeenn¬¬
CCiittssaallccttuummuuxx,,  nnaammWWuunn  KKyy  bb""UUllIIsskkaann''EEttssIIuussMMNNUUkk  BBuukkrrllYYyykkaann''EEttxx¬¬SSgg  eeddII
mm∫∫IIyykklluuyyeeTTAA®®ssgg''eeddIImmkk~~̈̈ggkkaassIIuuNNUUrrddΩΩ  ..

‰‰mmaattaassIIhhnnuu,,  kkßß®®ttIIkkuussuumm::  nniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicckk**xxMMrrkkssIIuuEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnnEEddrr  ..  kkßß
®®ttIIkkuussuumm::CCaammaattaasseemm††ccssIIhhnnuunniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniiccmmiinn®®ttUUvvKK~~aaeeTT  xxMM®®bbEECCgg®®bbNNSSgg
ddeeNNII††mmee®®bbIIGGMMNNaacc≤≤TTiiÏÏBBllCCaammaattaa  CCaa®®bbBBnnÏÏ®®bbmmuuxxrrddΩΩeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn    eeddaayyEEttggttSSgg
mmnnuussßßCCaaTTIIssMMNNbb''cciitt††  eeccjjssMMbbuu®®tteeVVHH®®ttaarraaCCvvSSgg  ttSSggPPYYgg--mm""aarrhhaaMMgg[[eeFFII√√CCaa
ccaagghh√√aaggeeGGssss˚̊aaeedd  (S.K.D.) CCaaeeddIImm  ..  GG~~kkmm~~aaggCCaammYYyybbggxx¬¬ÁÁnnKKWWGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn
eeqq¬¬øøttrrkkssIIuuhhflfluunnCCaammYYyyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugghhuugg--yyUUppgg,,  rrtt''BBnnÏÏmmaassVV¬¬TTIInnttaammyynn††--
eehhaaHHppgg  ((1122)) ((KKyymm~~aakk''EEddllccaabb''eeddaayymmiinnVVnnddwwggffaa  CCaarrbbss''GG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc    kk**    
®®ttUUvveeKKpp¬¬aass''eeccjj2244eemm""aagg  vviissEEttnnwwggGGss''bbuuNN¥¥ss&&kkii††EEffmmeeTToott)),,  ddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  

((1100)) kkaalleennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  [[EExxµµrreessrrIIccUUllmmkkccrrccaaKK~~aa  ..  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''ssYYrrrrkkGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  EEddllkkaalleeNNaaHHeellaakkGGiiuunn--ttSSeeFFII√√
CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..  ssIIhhnnuuVVnnEEkkEE®®bbBBIIccrrccaaCCaammYYyyEExxµµrreessrrII  ®®ttLLbb''CCaayykk®®JJbb--GGiiuunn  eeTTAA[[
eekkµµggeeCCrrmm††aayy®®ccaass''eeqqÌÌHHyy""aaggGGaa®®kkkk''GGaa®®kkII  ppßßaayyttaammsseemm¬¬ggvviiTT¥¥¨̈CCaattii  ..  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnn®®VVbb''
®®JJbb--GGiiuunn[[ssMMuueeTTaasssseemm††cceeTTAAnnwwggVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  EEtt®®JJbb--GGiiuunnmmiinn®®BBmm  ..  sseemm††cc[[yykk
®®JJbb--GGiiuunneeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg  ffttbbJJççSSgg®®KKbb''eerraaggPPaaBByynn††  ..
((1111)) ppÊÊHHxxMM∆∆̈̈eennAArrMMllggBBIIrrppÊÊHHBBIIppÊÊHHeellaakkssWWgg--eePPOOkkff  EEddllCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††mm††gg  nniiggCCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··
mmaann  ««mmaattuuPPUUmmii»»  EEttee®®kkaayymmkk®®ttUUvvssIIhhnnuubbwwTTeeccaall  kk**eeVVHHeerrooggcciinnmmaann  ddaavvTTiiBB√√ssflflUULL¨̈gg,,  eeTTBB
≤≤ÂÂnnII††eessnnaakk¬¬aahhaann˘̆˘̆˘̆..ll..  vviijj  ..
((1122)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkEEmm::--eessAArrII  CCaakkµµÁÁyyxxaaggPPrriiyyaaeellaakkGGiiuunn--ttSS  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA
®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
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kkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''rrMMeessvv  CCaammYYyycciinnKKYYcc--GGaann        eeTTAApp††ll''[[TT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaagg
eeCCIIgg  eennAAmmUUllddΩΩaannttSSggeellIIddIIEExxµµrr  ttaammeexxtt††CCaabb''CCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ..  mmYYyyeeTToott®®KKYY--
ssaarrEExxkk--vvNNˆ̂DDII  ((mmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggCCiittddiittCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggppgg))  VVnnTTTTYYll‰‰kkssiiTTiiÏÏ
BBiieesssskk~~¨̈ggkkaarrrrkkssIIuueeFFII√√CCMMnnYYjj  eeddaayyyykk®®kkuummhhflfluunnrrddΩΩeeFFII√√CCaa®®ttIImmuuxx  (( Magasin

d'Etat ))  kk~~̈̈ggkkaarrnnSSTTMMnniijjccUUllBBIIbbrreeTTss,,  BBiieessssBBII®®ssuukkVVrrSSggmmkkllkk''  ..
ee®®JJHHEEttrreebboobbyy""aaggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbb®®bbeeTTssEExxµµrrEEddllpp††aacc''CCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggkk**

mmaannvviibbttii††eessddΩΩkkiiccççyy""aaggFF©©nn''FF©©rr  eehhttuummkkBBIIeemmddwwkknnSSnniiggnnaammWWuunnttUUccFFMMKKµµaannvviiccaarrNNJJÔÔaa
NNKKiittxx¬¬aaccrrllaayyGGss''®®ssuukkddll''bbnnii††cceessaaHH  ..  rrhhUUttssBB√√´́ff©©eennHHeehhIIyykk**eeddaayy
eeKKeennAAEEtteeqqII¬¬yyddaakk''ffaa  ««  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaacc,,  mmkkEEttBBIIBBYYkk®®KKUUccUUllCCaa
mmYYyyEExxµµrr®®kkhhmm  ((ssMMddIIBBYYkknnaayyTTaahhaannxx¬¬HH))  »»  EEtt®®ttgg''ssIIhhnnuu  ®®ttgg''nnaammWWuunnEExxµµrreeFFII√√kkaarr
[[EExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√kkaarr[[yyYYnnmmkkyykk®®ssuukkeennaaHH  BBYYkkeeKKhhaakk''ddUUccCCaaeemmIIllmmiinneeXXIIjj
eessaaHH  ..  ttaammBBiittGG~~kkccUUllCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnEEmmnnmmaannEEtt®®KKUUeeTT  mmaann®®KKbb''®®kkssYYgg
ttSSggBBIIeeBBTT¥¥  eeccAA®®kkmm  vviiss√√kkrr˘̆˘̆˘̆..ll..  ‰‰sseemm††ccssIIhhnnuueessaattkk**CCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmEEff
mmeeTTAAeeTToott  ..

33--  ttaammTTssßßnn::GG~~kknniiBBnnÏÏbbrreeTTss  CCaaBBiieessssBBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTss  eeKKeemmIIlleeXXII
jjffaa  ssIIhhnnuuCCaaeess††ccsskkii††PPUUmmiittSSggBBIIqq~~SS11994411  (1) ddll''qq~~SS11997700,,  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ,,  CCaa
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  CCaa®®bbFFaannbbkkßßnneeyyaaVVyyEEttmmYYyyKKtt''  ((ssggmmrraaÂÂss††nniiyymm)),,  GG~~kkddwwkk
nnSS®®bbKKMMuuvvgg''eePP¬¬gg  Jazz,,  ccaagghh√√aaggTTssßßnnaavvddII††  ((ssggmm,,  eeppßßgg@@)),,  ccaagghh√√aaggffttPPaaBB
yynn††  nniiggCCaattYY‰‰kkppgg,,  CCaaGG~~kkeebbIIkkkkaassIIuuNNUU,,  CCaaGG~~kkssaakkll∫∫ggrrYYmmbbJJççËËll®®TTwwssII††BBuuTTÏÏnnii
yymmnniiggllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ((ttaamm{{vvaaTTrrbbss''®®bbFFaannaaFFiibbttIIrr""UUmm""aannII  EEddll®®ttUUvv®®bbhhaa
CCIIvviitteennAAEExxFF~~ËË11998899  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaGGMMNNaacc®®TTgg''[[VVnnmmYYyyCCIIvviitt))  ..  CCaammnnuussßß≤≤ttVVnn
kkaarr  qqaabb''xx∆∆aall''  ccUUllcciitt††GGYYttGGaaggBBIIffII√√́́ ddxxaagg««eeFFII√√kkuunn»»,,  mmiinnGGnnuuJJÔÔaattGGtt''eeTTaassddll''kkaarr
TTiieettoonnnniiggkkaarrEExx√√ggeeyyaabbll''ppÊÊ̈̈yyBBII®®TTgg''eeLLIIyy,,  ccaatt''TTuukkTTII®®bbwwkkßßaanniiggGG~~kkCCMMnnYYyyffaammaa
nnssmmttƒƒPPaaBBmmiinnddll''®®TTgg'',,  cciitt††llÌÌNNaass''CCaammYYyyGG~~kkEEddlleeccHHyykkcciitt††  lluutt®®kkaabbKKaa
bb''KKYYrrrreeNNbbrrNNbb®®ssbbttaamm®®TTgg''  ((EEddllPPaassaassaammJJÔÔnniiyyaayyffaa  eeccHH®®ttwwmmEEtt  ««kkUU
NNaaeessss@@bb""uueeNNˆ̂aaHH)),,  EEttmm~~aakk''@@xx¬¬aaccjjeejjIIttNNaass''nniiggccrriittqqaabb''xxwwgg®®cceeLLaattrrbb--
ss''®®TTgg''  ..  ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaassMMddII  ««eeccaallddwwggTTSSggddgg»»  mmaannllkk≈≈--
NN::BBiieessssLLbb''@@mm""¥¥aagg  (Idiosyncratic) eehhIIyy‰‰kkaarrBBnn¥¥ll''rrbbss''®®TTgg''ee®®ccIInnmmaann
nn&&yymmiinn®®VVkkddmmiinncc∫∫aass''llaass''  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuummaanneeTT--
BBeekkaassll¥¥bbiiuunn®®bbssbb''xxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyy  mmaannssmm∏∏ssßßrrwwggbbwwuuggnniiggmmaann®®VVCC∆∆aaeevvoo--
gg´́vv  ((EEttKKYYrrss††aayynnUUvveemmddwwkknnSSeennHH  EEddllmmiinnVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMxxaaggEEpp~~kkddwwkknnSSeessaaHH
))  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrccaabb''eeppII††mm  ((eerroonneeFFII√√nneeyyaaVVyyTT®®TTIIbbTT®®TTaabb  mmiinncc∫∫aass''llaass''mmYYyy
BBIIddMMbbUUggTTIImmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuee®®kkbbCCJJÇÇkk''yykkVVnnllkk≈≈NN:TTSSggGGss''eennHH  kk~~̈̈ggppll
®®bbeeyyaaCCnn__́́ nnbbuuBB√√eehhttuudd**xxııgg''xxııss''mmYYyy  --KKWWkkaarrrrkkßßaa®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa[[ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggss
nnii††PPaaBBnniigg‰‰kkrraaCCPPaaBBVVnnmmYYyyrryy::  rrYYccppuuttBBIIkkaarrrrMMeellaaPPrrbbss''GG~~kkCCiittxxaagg  ((eessoomm--
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEttssIIhhnnuu[[yyYYnnxxaaggeeCCIIggrrMMeellaaPPttSSggeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeennAAeellIIddIIEExxµµrr))
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TTMMnnaakk''TTMMnnggeennHHVVnneeFFII√√[[®®TTgg''GGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIss®®ttUUvvxxaaggee®®kkAA  kk**ddUUccCCaaGGtt††aaFFii
bbeettyy¥¥´́nnss®®ttUUvvxxaaggkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEEddrr  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  KKWWTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''
®®TTgg''CCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggCCaammYYyy®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaaccbbrreeTTss  --  CCaaBBiieessss
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddllmmkkCCMMnnYYssVVrrSSgg  mmaannGGMMNNaaccCCaaFFMMkk~~̈̈ggee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËccii
nneennaaHH  --  CCaaEEpp~~kkdd**ssMMxxaann''mmYYyy´́nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††kk~~̈̈ggkkaarrrrllaayyvviinnaassGGnn††rraayyrrbbss''
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeennHH  ..

❑                              ❑

❑
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