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eennHHCCaarrUUbbPPaaBB®®BBHHvviihhaarrvvtt††ttaammMMuukkMMBBuuggkkssaaggeeLLIIggvviijj  bbnnÊÊaabb''BBIIssÂÂggaammeennAAeeyyookk
NNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnrrlltt''eehhIIyy    rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩFFIIvv--KKII    ®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  ..    kk~~̈̈gg
ssmm&&yyssÂÂggaamm11996600--7755    BBYYkkrrbbbbeessrrIIkk**ddUUccrrbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††ssBB√√́́ ff©©VVnnttSSgg  
mmUUllddΩΩaannTT&&BBTT&&BBeennAAkk~~̈̈ggvvtt††ttaammMMuu  eehhIIyyeeqq¬¬øøtteeBBllhh~~wwgg  BBYYkkeeKKVVnnVVjj''eepp¬¬aaggkkSS--
eePPII¬¬ggkkaaNNuuggccUUllkk~~̈̈ggvvtt††  bbMMNNggeeddIImm∫∫IIkkMMeeTTccvvtt††GGaarraammEExxµµrree®®kkaamm  ..  eeddaayyeeXXIIjj
®®BBHHvviihhaarrVVkk''EEbbkkxxUUccxxaatt  jjaattiieejjaammBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTrrYYmmCCaammYYyyKKNN::vvtt††  VVnneerroobbccMM
CCYYssCCuullkkssaagg®®BBHHvviihhaarreeLLIIggvviijj  TTuukkssMMrraabb''®®bbeeKKnn®®BBHHPPiikk≈≈̈̈ssggÙÙeeFFII√√vvtt††bbddiivvttii††nn__
nniiggssggÙÙkkmmµµnnaannaa  ..  vvtt††ttaammMMuu  XXMMuuttaammMMuu  ®®ssuukkGGeeggoogg  eexxtt††®®kkmmYYnnss  ®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa

ee®®kkaamm  ..  yyYYnnxxMMeehhAAttaammEExxµµrrffaa  Giong Rieng EEddllkk¬¬aayymmkkBBIIGGeeggoogg  ..
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eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkiiccççkkaarreennHH[[VVnnssMMeerrcc  xxMM∆∆̈̈eettaaggddwwkknnSSrrUUbb  ««llwwgg»»  [[eeTTAAddll''mmaatt''EE®®BBkk
eeddIImm∫∫IInnSSeeTTAAttaammpp¬¬ËËvvTTwwkkccuuHHrrhhUUtteeTTAAddll''®®kkuugg´́®®BBnnKKrr..  eeKKBBiiVVkknnwwggee®®bbIIrreeTTHHeeKKaa®®kk
bbIINNaass''  ee®®JJHHvvaaFF©©nn''eeBBkk..  eehhttuueennHHeehhIIyy  xxMM∆∆̈̈kk**GGMMJJvvnnaavveehhAArrkkrreeTTHHmm""¥¥aaggssMMrraabb''
rrMMGGiilleellIITTwwkkEE®®BBkk  ((un traîneau))  EEddlleeKKppÊÊwwmmeeddaayyeeKKaa  ..  kk**bb""uuEEnn††eeTTAAmmuuxxVVnn®®bb
mmaaNN110000EEmm""®®tt  ®®ssaabb''EEtteeKKaaTTSSggeennaaHH®®kkaajjEEllggeeddIIrreeTTAAmmuuxxeessaaHHEEttmm††gg  ..    eeKK
kk**eeTTAAyykk®®kkbbIImmkkppÊÊwwmmCCMMnnYYssvviijj  ®®kkbbIImmaaDDmmSS@@TTSSggeennaaHHkk**®®kkaajjmmiinneeddIIrreeTTAAmmuuxxddUUcc
eeKKaaEEddrr  ..      eeddaayyyyll''eeXXIIjjffaaGG~~kkttaadd**ssMMeebbIImmKKYYrr®®BBWWxx¬¬aacc    eebbIIssiinnNNaaxxMM∆∆̈̈mmiinnGGaacc
rrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeFFII√√yy""aaggNNaannSSddMMuuffµµdd**EEssnncceeccssrrwwggrruuHHeeccjjBBIITTIIeennHHVVnneeTTeennaaHH
eekkrr††ii__eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈®®VVkkddCCaassaabbrrllaabbCCaaBBMMuuxxaann..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈kk**ccaatt''EEccgg[[eeFFII√√CCaaEEss~~ggEEssgg
rrMMkkiilleeddaayymmnnuussßß2200nnaakk''  ..  eeyyIIggkk**VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yynnSS««GG~~kkttaa»»eeTTAAddll''PPUUmmii
kk**bb""uuEEnn††KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''yyll''®®BBmmyykk««GG~~kkttaa»»eennaaHHeeTTAAddaakk''eennAACCiittppÊÊHHssMMEEbbggrrbbss''
eeKKeessaaHHeeLLIIyy  ..  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrcc[[eeKKyykkeeTTAAddMMkkll''TTuukkmmuuxxssaallaaXXMMuu  EEddllCCaaTTIIkkEEnn¬¬gg
xxMM∆∆̈̈rrss''eennAA  eeddaayyddaakk''rr""bbbbeeNN††aayyttaammpp¬¬ËËvvllMMccUUll  ..    eeKKkk**nnSSKK~~aaeerroobbddaakk''TTTTwwggpp¬¬ËËvv  bb
nnÊÊaabb''mmkkxxMM∆∆̈̈kk**ccaatt''[[eerroobb®®ssbbnnwwggpp¬¬ËËvvccUUlleeLLIIggvviijj  ee®®kkaayymmkkBBYYkkeeKKeennAAEEttcceeccss
TTaajjmmkkddaakk''TTTTwwggpp¬¬ËËvvddEEddll  ..  eeddaayyxxMM∆∆̈̈CCCCIIkkssYYrrrrkkeehhttuuppllEEddllbbNN††aallnnSS[[
BBYYkkeeKKmmaann::cceeccssxxuussTTmm¬¬aabb''  ccMMEELLkkxxuussBBIIssBB√√ddggEEbbbbeennHH  eeKKkk**VVnnBBnn¥¥ll''mmkk
xxMM∆∆̈̈vviijjffaa  ––  kk~~̈̈ggkkrrNNIITTII11  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''nnwwgg®®ttUUvvCCmm©©WWGGII√√mmYYyymmkkyyaayyIIeebbootteebboonnCCaaBBMMuuxxaa
nn  eeddaayykkaarrssMMEEddggnnUUvvkkII††eekk††AA®®kkhhaayymmYYeemm""AArrbbss''GGaarrkkßßGG~~kkttaa  ..  ccMMEENNkkxxaaggeellIIkk
TTII22vviijj  xxMM∆∆̈̈ccaatt''TTuukkffaa  TTeeggII√√EEbbbbeennHHCCaakkaarrppÊÊ̈̈yy……eellIIµµssBBIIbbJJÇÇaarrbbss''xxMM∆∆̈̈  kk**ee®®JJHHEEtteeKK
ccgg''kkaarrJJrrppll®®bbeeyyaaCCnn__nniiggkkII††ssuuxxssbb∫∫aayyddll''rrUUbbxxMM∆∆̈̈ppggEEddrr  ..  bb""uuEEnn††eebbII®®bbssiinn
NNaaCCaaxxMM∆∆¨̈mmiinn®®ttUUvvkkaarrnnUUvvkkaarrKKSS®®TTkkaarrJJrr  eeKKkk**mmiinnGGaacceeFFII√√[[ssMMeerrccVVnnEEddrr  eeddaayy
eeVVHHbbgg''eeccaall[[xxMM∆∆̈̈TTTTYYlleeTTAAttaammvvaassnnaaGGaa®®kkkk''ååbb®®TTBBcc´́®®gg  vviinnaasshhiinneehhaaccttaa
mmyyffaakkmmµµeeTTAAccuuHH  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeeBBlleennaaHHmmkk  xxMM∆∆̈̈kk**VVnneeTTAABBiinniitt¥¥ddIITTYYllddMMbbUUkkmmYYyykkEEnn¬¬
gg  EEddllxxMM∆∆̈̈VVnnccaatt''EEccggCCIIkkkkkkaayyrruukkrrkkkk~~̈̈ggddIInnUUvvbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈  ..  eennAAeellIIkkMMBBUUll´́nnddIIddMM
bbUUkkeennHH  eehhIIyyeennAA®®ttgg''KKll''eeQQIImmYYyyeeddIImmFFMM  mmaannppÊÊSSggffµµmm¥¥""aaggrrwwggbbMMppuutt  (( un bloc de

granit))  KKµµaannrraaggeerrAA≤≤tt®®TTgg''®®TTaayyGGII√√eeTT  EEddlleeKKeeCCOOCCaakk''ffaa  mmaann®®BBllwwggeexxµµaacc®®JJyy
GG~~kkttaaGGaarrkkßß  ®®bbkkbbeeddaayykkMMhhwwggQQ~~aanniiss  ttaammbbMMpp¬¬aajjeeddaayykkII††mmYYeemm""AAeekk††AA®®kkhhaayy
eehhIIyyEEddllGG~~kk®®ssuukkTTUUeeTTAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''eennaaHHVVnnddwwggcc∫∫aass''®®KKbb''@@KK~~aa  ..  xxMM∆∆̈̈kk**eeccjjbbggaabb''
bbJJÇÇaammiinn[[nnrrNNaarrMMkkiillppÊÊSSggffµµeennHHeeccjjBBIITTIIeennaaHHCCaaddaacc''xxaatt      eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggCCaaccSS  
VVcc''kk~~̈̈ggkkaarrrrkkßßaannUUvveesscckkII††ssuuxxssbb∫∫aayyddll''BBBBYYkkkkmmµµkkrrKKUUllIITTSSggLLaayy  ..  nnaa´́ff©©dd
EEddllhh~~wwgg    xxMM∆∆̈̈kk**®®bbTTHHeeXXIIjjeennAAeellIIddIITTYYllddMMbbUUkkeennaaHHppggEEddrr    nnUUvvmmnnuussßßbbIInnaakk''EEddll  
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kkMMBBuuggeerroobbccMMbbnn''®®ssnn''ff√√aayyddgg√√aayyddll''GG~~kkttaa    ..  BBYYkkeeKKeeTTIIbbnnwwggeerroobbccMMeennAATTIIsskk˚̊aarr:
bbUUCCaannaaTTIICCnnbbTT®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarreennHHnnUUvv  ––TTaa´́xx√√mmYYyy,,  ®®ssaarrmmYYyyddbb,,  EEpp¬¬eeQQIIxx¬¬HH@@,,
VVyymmYYyyccaann  eehhIIyynniiggFFUUbbmmYYyyddMMuu  ..  eeBBlleennaaHHBBYYkkeeKKkk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIgg    eerroobbccMM
ccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHH  rrYYccBBYYkkeeKKkk**VVnnnniiyyaayyrraa""yyrr""aabb''®®VVbb''xxMM∆∆̈̈ffaa  nnaa´́ff©©mmYYyy““BBuukkrrbbss''
BBYYkkeeKKVVnneeTTAAeemmIIllkkiiccççkkaarrEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnccaatt''EEccggeeLLIIggeennaaHH    ((  kkaarrrrMMkkiillGG~~kkttaammhhaa
llwwgg))  KKaatt''kk**®®ssaabb''EEttQQWWccuukkccaabb''eeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jj  eekkIIttmmaanneeLLIIggPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC
eehhIIyymmiinnTTaann''eeXXIIjjmmaannkkaarrCCaassHHeess∫∫IIyyeennAAeeLLIIyy  ..    eennaaHH®®VVkkddCCaaGG~~kkttaaccaabb''
kkMMhhuussccaabb''eeTTaassGGUUssddMMeeNNIIrryy""aaggkkaaccssaahhaavv  yy""aaggGGaa®®kkkk''GGaa®®kkIIeeddaayyBBiitt®®VV--
kkddeehhIIyy  ..  ddll''eevvnnxxMM∆∆̈̈mmkkddll''eehhIIyy  xxMM∆∆̈̈kk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''TTIIeennaaHHssaarreeLLIIggvviijj
eeddaayymmaannCCnnCCaattiiEExxµµrrmm~~aakk''mmaannffaacc''--vvggßß  VVnneeTTAACCaammYYyyxxMM∆∆̈̈ppggEEddrr    rrYYccKKaatt''VVnnssMMuu
GGnnuuJJÔÔaattBBIIxxMM∆∆̈̈  [[KKaatt''ssMMuubbww††ggttvvaa""ccMMeeJJHHssaarrNNvvttƒƒ̈̈eennaaHHppgg  ..  xxMM∆∆̈̈eeXXIIjjKKaatt''nniiyyaayy
ttvvaa""eeddaayykkaarrxxßßiibbeexxßßøøvvyy""aaggyyUUrrEEvvggGGnn¬¬aayyCCaammYYyyffµµGG~~kkttaaeennaaHH..  KKaatt''nniiyyaayyeeTTAA
rrkkGG~~kkttaaeeddaayysseemm¬¬ggttiicc@@  ®®bbkkbbeeddaayyvvaaccaanniiggkkaayyvviikkaarrbbJJçç¨̈HHbbJJççËËll[[eeCCOOCCaa
kk''mmkkeellIIrrUUbbKKaatt''  ..  KKaatt''BBnn¥¥ll''eeTTAAGG~~kkttaaffaa  rrUUbbKKaatt''ffaacc''--vvggßßCCaaCCnnkkUUnneeccAA®®kkII®®kk
llMMVVkkNNaass''    eehhIIyyKKaatt''mmaannkkaarree®®sskkXX¬¬aannCCaaBBnn''eeBBkk  ..    ccMMEENNkkxxaaggGG~~kkttaadd**
mmaann≤≤TTiiÏÏÚÚTTiiÏÏeeddaayykkaarrPP&&yyxx¬¬aacc      nniiggeeddaayykkaarreeKKaarrBBbbUUCCaaBBIIssMMNNaakk''ssaaFFaarrNNCCnn
TTUUeeTTAA  GG~~kkttaammaannGGII√√@@ssBB√EEbbbbyy""aaggssMMbbUUrrhhUUrreehhoorr≤≤ttxx√√HH  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyy  KKaatt''kk**ttSS
ggeessII~~ssMMuueeddaayykkII††eeKKaarrBB{{nnllMMeeTTaann  ssMMuuGG~~kkttaaeemmtt††aaEEcckkrrMMEEllkknnUUvvee®®KKOOggbbUUCCaaTTSSggGGMM
VVll''mm∫∫aaNNEEddllssbb∫∫¨̈rrss    CCnnVVnnnnSSyykkmmkkff√√aayyeennaaHH[[ddll''rrUUbbKKaatt''ppggeeddaayy
kkII††GGnnuuee®®KKaaHH  ..    xxMM∆∆̈̈ssnnii~~ddΩΩaannffaa  ®®bbEEhhllCCaaGG~~kkttaayyll''®®BBmmttaammeesscckkII††eessII~~ssMMuurrbbss''
rrbbss''ffaacc''--vvggßßeennaaHHeehhIIyy  VVnnCCaaxxMM∆∆̈̈eeXXIIjjKKaatt''eellIIkkddbb®®ssaa--ssppwwkkkkwwÌÌkk@@  kkaacc''eeCCII
ggTTaanniiggkkTTaaTTuukk[[GG~~kkttaaeeddaayyeeCCOOssflfluubb  eehhIIyyrrbbss''rrbbrree®®kkAABBIIeennaaHHKKaatt''®®bbmmUUllyy
kkeexxÊÊcc  ..    eerrOOggrraa""vvBBIIGG~~kkttaaeennHH  bbgg˙̇aajjbbJJÇÇaakk''®®VVbb''eeyyIIgg[[ddwwgg  BBIIssttiissmm∫∫CCÇÇJJÔÔ:dd**
FFmmµµttaaggaayyyyll''bbMMppuuttccMMeeJJHH®®bbCCaakkssiikkrrEExxµµrr  kk**ddUUccCCnnCCaattiiPPaaKKee®®ccIInnddUUeecc~~aaHHEEddrr
eeJJllKKWW®®ttwwmmEEttssMMuu®®bbkkbbrrbbrrkkssiikkmmµµ  eeddaayyssuuxxssbb∫∫aayyEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBYYkkeeKKmm~~aa
kk''@@  eeTTaaHHbbIIEExxµµrr……yyYYnnkk**eeddaayy  mmaannÚÚkkJJrrccrriiyyaaKKYYrr[[®®ssLLaajj''rraabb''GGaann    nniiggKKYYrr[[
eeKKaarrBByykkcciitt††TTuukkddaakk''eeTToottppgg  ..  eennAAeeBBllNNaaEEddlleeKKnniiyyaayyGGMMBBIIkkaarrrrss''eennAA
yy""aaggFFmmµµttaa  yy""aaggssaammJJÔÔbbMMppuuttrrbbss''BBYYkkeeKKvviijj  BBYYkkeeKKEEttggnnSSKK~~aaGGgg̈̈yyeellIIkkeennÊÊll
ppwwkkEEttCCEECCkkBBIIeerrOOggeeppßßgg@@eeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  eeddaayyKKµµaannkkll∫∫ll∫∫iicc  ..  ‰‰GG~~kkss††aabb''kk**
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®®bbuugg®®tteeccookkss††aabb''eeddaayykkII††rrIIkkrraayy  nniiggeeddaayykkaarryykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  ®®ttgg''eennHHxxMM∆∆̈̈ss--
eegg˚̊tteeXXIIjjeeddaayyeeggOOggqq©©ll''eeddaayykkII††ccEEmm¬¬kkffaa    BBYYkkeeKKTTSSggLLaayyeennaaHHmmaannllkk≈≈NN:

mmiinnxxuussKK~~aaTTaall''EEtteessaaHH  nnwwggkkssiikkrreennAAttaammCCnnbbTTCCiittqq©©aayynnaa®®bbeeTTssVVrrSSggrrbb--
ss''eeyyIIgg  hhaakk''bbIIddUUccCCaaBBYYkkeeKKVVnnff¬¬wwggBBiiccaarrNNaarrYYccCCaaee®®sscc  eeddaayy≤≤ttmmaannkkaarrss--
ggßß&&yykk~~̈̈ggkkaarrbbgg˙̇aajjnnUUvvGGmmiitt††PPaaBB      nnUUvvkkaarr®®bbTTUUss††rraayyccMMeeJJHHCCnnCCaattiibbrreeTTsseessaaHH
eeLLIIyy  ..  CCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnddggNNaass''mmkkeehhIIyy  EEddllxxMM∆∆̈̈rrEEmmggeeFFII√√ddMMeeNNIIrrssBB√√TTii--
ssTTII  eeddIIrr  CCiiHHeessHH  CCiiHHrreeTTHH  ……CCiiHHssMMVV""nneeTTAA    ®®KKbb''eexxtt††xx&&NNÎÎTTSSggLLaayy´́nnEEddnnddIIkkUU--
ssSSggssIIuunneeddaayy®®BBmmTTTTYYllttaammeesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjdd**eessµµaaHHssµµ&&®®KKBBIIvvtt††GGaarraammnnaannaarrbbss''
EExxµµrr  ..  

BBYYkkeeKK®®bbjjaabb''®®bbjjaall''rrtt''rrkkeebbHHEEpp¬¬ddUUggxxIIççyykkmmkk[[xxMM∆∆̈̈ppwwkk  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''kkaarree®®sskk  ..
ccMMEENNkkxxaaggxxMM∆∆̈̈vviijj  xxMM∆∆̈̈VVnnCCUUnnddll''BBYYkkeeKKnnUUvveeTToonnFFUUbbnniiggkkJJççbb''EEtt..  kk~~̈̈ggppÊÊHHCCnnEEddll
TTTTYYll[[xxMM∆∆̈̈ss~~aakk''GGaa®®ss&&yy  eeKK®®kkaallkkeennÊÊllTTTTYYllxxMM∆∆̈̈ssMMrraann††ssMMrraakkkkaayy  ..  nnaarrddUUvveekk††AA
eeBBll´́ff©©®®ttgg''eekk††AAxx¬¬SSgg  ®®bbkkbbeeddaayyvvaaeeyyaadd**bbrriissuuiiTTÏÏbbkk''rrMMeePPIIyy@@mmkkmm††ggmm˚̊aall  xxMM∆∆̈̈hhaa  

rrUUbbfftt®®BBHHvviihhaarrvvtt††nniiee®®KKaaFF  kkMMBBgg''kkßßaann††  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ((  ®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
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kk''ddUUccCCaammaannGGaarrmmµµNN__  ffaaKKµµaanneeBBllNNaaeehhIIyyEEddllss©©bb''ss©©aatt''kk~~̈̈ggssttiiGGaarrmmµµNN__CCaa
CCaaggeeBBlleennHHeeTT  ..  xxMM∆∆̈̈eeKKggTTMMeerrtteellIIEE®®KKTTMMeerrtteeFFII√√GGMMBBIIÚÚssßßIIeennAAeellIIppÊÊHHEExxµµrrTTSSggeennaaHH
ssgg''xxııss''BBIIddII  ..  xxMM∆∆̈̈sseegg˚̊tteemmIIll®®BBHHssggÙÙ®®bbkkbbeeddaayyss∫∫gg''CCIIBBrrBBNN··eellOOggTTMMuu  kkMMBBuu
ggnniimmnn††eeddaayy®®ssKKtt''®®ssKKMMeennAAttaammTTIIFF¬¬aa˘̆˘̆˘̆  mm††gg@@xx¥¥ll''rrMMeePPIIyyttiicc@@VVnneeVVkkbbkk''
eeyyaallkkJJççMM̈̈FFaaggddUUggrrvviiuucc@@  ..  CCaajjyyddgg  xxMM∆∆̈̈EEttggeeTTAAkkaann''ssaallaaeerroonneennAAttaammvvtt††nnaa
nnaaeennAAeeBBlleekkµµgg@@eeccjjeellggmm††gg@@  eeddaayyææsseemm¬¬ggCCEECCkkKK~~aarrGGflflUU@@ttiicc@@  eeFFII√√[[xxMM∆∆̈̈ccaabb''
GGaarrmmµµNN__nnwwkkeeXXIIjjffaa  eennAATTIIeennHHbbJJ˙̇aassiikkßßaaFFiikkaarrVVnneeccaaTTyy""aaggxx¬¬SSggNNaass''eeTTeettII
ccMMeeJJHHsshhKKmmCCnnCCaattiiPPaaKKttiiccEExxµµrreennAAEEddnnddIIkkUUssSSggssIIuunneennHH!!  ..  sshhKKmmEExxµµrreennHH
mmaannllkk≈≈NN::ddUUccKK~~aaTTSSggGGss''  ((un ensemble homogène))  TTSSggcciitt††KKMMnniittTTSSggTTmm¬¬aa
bb''rrss''eennAA  TTSSggPPaassaa  TTSSggssaassnnaa  TTSSggTTMMeennoommTTMMllaabb''  TTSSgg®®bb´́BBNNII˘̆˘̆˘̆..  eeddaayyttSS
ggcciitt††yy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnkk~~¨̈ggkkiiccççEEffrrkkßßaannUUvvTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''rrbbss''BBYYkkeeKKyy""aaggmmwwuuggmm""aatt''eennaaHH
eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkkeeKKssÌÌbb''eexxIIıımmmmiinnccgg''bbJJÇÇËËnnbbuu®®ttFFIIttaarrbbss''BBYYkkeeKKeeTTAAkkaann''ssaallaaeerroonn
VVrrSSgg--yyYYnn  ((Ecole Franco-Annamite))  eeTTaaHHbbIIPPaassaaVVrrSSgg--EExxµµrr  ((Ecole

Franco-Khmère))  mmaannccMMnnYYnnttiiccttYYcckk**eeddaayy  ..  rrhhUUttmmkkddll''eeBBlleennHH  eeKKVVnnssaa
kkll∫∫ggrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeddaayyllMMVVkkkk~~¨̈ggkkiiccççjj¨̈SSgg[[ssiikkßßaaFFiikkaarrssmm&&yybbuurraaNNVV
nneeCCOOnneellOOnnccMMeerrIInnllUUttllaass''  ttaammrryy::ssaallaaeerroonneennAAttaammvvtt††vvaa""  ..  ssaallaavvtt††mmaann
bbIIEEbbbb  ––  ssaallaavvtt††EEbbbbTTIImmYYyyCCaassaallaass√√&&yyPPaaBB  ((‰‰kkrraaCCmmççaass''kkaarrxx¬¬ÁÁnnTTIIBBwwggxx¬¬ÁÁnn))
ddUUeecc~~HHssaallaaeerrOOnnEEbbbbeennHH  ≤≤tteennAAee®®kkaammGGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''eeyyIIggeeLLIIyy  ..  ssaa
llaaEEbbbbeennHHeeKKrraabb''eeTTAAeeXXIIjjmmaann9955ssaallaakk~~¨̈ggqq~~SS11994444  eeddaayymmaannssiissßßaannuu--
ssiissßßssrruubb11005588nnaakk''  ..  ssaallaaxx¬¬HHeeTToott®®ttUUvvVVnnCCMMnnYYyyååbbttƒƒmm∏∏CCaa®®VVkk''kkaassnniigg
CCaassmm∏∏aarr::BBIIrrddΩΩGGMMNNaacc  ..  ssaallaaEEpp~~kkeennHHmmaannccMMnnYYnn2200nnaaeeddIImmqq~~SS11994455  eeddaayy--
mmaannssiissßßaannuussiissßß557711nnaakk''..  eennAATTIIbbJJççbb''  ccaabb''ttSSggBBIIrrvvaagg1155qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeehhIIyy
eeKKVVnnxx~~HHEExx~~ggbbeeggII̊̊ttccMMnnYYnnssaallaaeerroonneennAAttaammvvtt††GGaarraammnnaannaa    EEddlleeKK[[eeQQµµaaHHffaa  
««ssaallaavvtt††TTMMeennIIbbffIIµµ    Ecoles Pagodes Rénovées »»  EEddllkkiiccççkkaarrssiikkßßaa®®ttUUvvVVnn
®®BBHHssggÙÙCCaaGG~~kkpp††ll''[[  eehhIIyyEEddll®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHH  ®®ttUUvvVVnneeKKbbJJÇÇËËnn[[nniimmnn††
eeTTAAeeFFII√√kkmmµµssiikkßßaa  ]]rrwwttEEttllÌÌ®®bbeessIIrr  (( un stage de perfectionnement ))  eennAATTII®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj,,  eennAAeexxtt††®®ttaavviijj  ……eennAAeexxtt††ssuukk®®ttSSgg  ..  ®®ttgg''eennHHeeKKeettaaggxxiittxxMMEENNnnSSpp††ll''
eeyyaabbll''ttaammkkaall::eeTTss::EEddllGGaacceeFFII√√  eeTTAAVVnnttaammcc∫∫aabb''  ccMMeeJJHHssiikkßßaaFFiikkaarrEEdd--
llmmaannllkk≈≈NN::eessIIÊÊrrssuuTTÏÏsswwggttaammmmaaKK··aa  ssaassnnaaEEttTTSSggGGss''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  ..  ccMM
nnYYnnssaallaaeerroonnEEbbbbeennHHVVnneekkIInneeLLIIggBBII  3377kk~~̈̈ggqq~~SS11993300  eeTTAAddll''9900kk~~̈̈ggqq~~SS1199--
3366  eehhIIyynniiggmmaannrrhhUUtteeTTAAddll''220099kk~~̈̈  ggqq~~SS11994444  ..      rrII‰‰ccMMnnYYnnkkUUnnssiissßßkk**VVnn
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eekkIInneeLLIIggCCaallMMddaabb''llMMeeddaayyEEddrr  KKWWBBII1155  2244nnaakk''kk~~̈̈ggqq~~SS11993300  rrhhUUtteeTTAAddll''7722--
7744nnaakk''kk~~̈̈ggqq~~SS11994444  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammeennaaHH  eeKKrraabb''eeXXIIjjmmaannssiissßßnnaarrII11009933nnaakk''
EEddrr  EEddllrrhhUUttmmkkTTll''eeBBlleennHH  ssiissßß®®ssII@@eeddaayyssMMGGaaggeeTTAAeellIITTMMeennoommTTMMllaabb''
®®bb´́BBNNII  ®®ttUUvveeKKeeFFII√√[[XX¬¬aattqq©©aayyBBIIkkaarrssiikkßßaa  ..  eennAAkk~~̈̈ggddMMNNaalleeBBllCCaammYYyyKK~~aa
eennaaHH  ccMMnnYYnnssaallaaeerroonnVVrrSSgg--EExxµµrr  ((  Ecoles Officielles Franco-Khmères ))  CCaa
pp¬¬ËËvvkkaarrkk**mmaannmmiinneellIIssBBII1199ssaallaaEEddrr    eehhIIyymmaann®®KKUUbbee®®ggoonnEEtt3300nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH
..  ®®ttgg''eennHHvvaammaannbbJJ˙̇aammYYyyEEddllKKYYrrEEttccggccSSkk~~¨̈ggssttiiGGaarrmmµµNN__  ..  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrccaa
tt''EEccgg[[mmaannkkaarrGGbb''rrMM®®BBHHssggÙÙCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnyy""aaggeennaaHHkk**eeddaayy  kk**kkaarrbbeeggII̊̊tt  ««  ssaa
llaavvtt††EEbbbbffIIµµ  Ecoles de pagodes Rénovées »»  eennaaHH®®KKaann''EEttCCaammeeFF¥¥aaVVyybb--
eeNN††aaHHGGaassnn~~EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  kk**mmiinnGGaaccCCaaCCMMnnYYsskkaarrssiikkßßaaFFmmµµttaa  EEddllmmaannBBIIrrEEpp~~kk
eennaaHHeeLLIIyy  KKWWEEpp~~kk  ((  Cycle Elémentaire ::  kkuummaarrddΩΩaann,,  bbrriieevvccnnddΩΩaann  nniigg  GGaaTTiikkddΩΩaa
nn  ))  EEddllkkaarrssiikkßßaassiiƒƒtteennAACCaaPPaassaaEExxµµrr  ..      ‰‰EEpp~~kk  ((  Cycle Complémentaire

::mmCCŒŒwwmmddΩΩaannTTII11,,  mmCCŒŒwwmmddΩΩaannTTII22  nniigg  åått††mmddΩΩaann  ))    eennaaHHvviijj  eettaaggccaabb''eeppII††mm[[ssaall''
eeccHHGGkkßßrrssaaÂÂss††CCaaPPaassaaVVrrSSgg  ..  kk**bb""uuEEnn††eeKKCCYYbb®®bbTTHHnnwwgg  bbJJ˙̇aaBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarree®®CCII--
sseerrIIssrrkk®®KKUUbbee®®ggoonnbbzzmmssiikkßßaa  ®®BBmmTTSSggkkiiccççxxiittxxMMxx~~HHEExx~~gg    eeddIImm∫∫IIbbJJççËËllkkaarrssii--
kkßßaaeeTTAAkk~~̈̈ggGGaaNNaaeexxtt††TTSSggLLaayyrrbbss''EExxµµrr  ((ssggmmEExxµµrrssmm&&yybbUUrraaNN))  ..  TTSSggeennHH
eehhIIyyEEddlleeFFII√√[[KKSSggddMMeeNNIIrr  ee®®JJHHEEttkkgg√√HHccMMnnYYnn®®KKUU  eehhIIyynniiggbbuuKKlliikkmmaannssmmttƒƒ
PPaaBB  ..  kk~~̈̈ggnn&&yyeennHH  xxMM∆∆̈̈ccgg''CCMMrruujjssiikkßßaaFFiikkaarr[[eeCCOOnneellOOnneeTTAAmmuuxx  ssMMrraabb''CCnnCCaattii
EExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  ..  eehhttuueennaaHHeehhIIyyVVnnCCaaccgg''[[bbzzmmssiikkßßaaCCaann''ddMMbbUUgg  ((
Ecoles Primaires Elémentaires))    VVnnllUUttllaass''eeCCOOnneellOOnneeTTAAmmuuxxyy""aaggqqaabb''
rrhh&&ss    CCaaeehhttuujj¨̈SSgg[[kkUUnnEExxµµrrTTSSggLLaayymmaannvviiJJÔÔaabbnnbb&&®®tt  ((Certificates d'Etu-

des))  eehhIIyyEEddllBBYYkkeeKKPPaaKKxx¬¬HHnnwwggkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaCCMMnnYYyy  (( Institu-

teurs auxiliaires ))  rrYYccxx¬¬HHeeTToottnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaaKKrruussiissßßCCMMnnaann''ddMMbbUUggbbggÌÌss''eennAAssaa
llaaKKrruuvviiCCÇÇaa  eehhIIyyEEddllBBYYkkeeKK®®ttUUvvEEttvviill®®ttLLbb''mmkkbbMMeerrIIkkaarrggaarrEEpp~~kkssiikkßßaaFFiikkaarrvviijj
eeBBllkkiiccççkkaarrGGbb''rrMMccbb''ssBB√√®®KKbb''rrYYccrraall''GGss''eehhIIyy    eeddaayyllHHbbgg''eeccaallEEpp~~kkkkiiccççkkaarr
nneeyyaaVVyyeeccjj  eeddIImm∫∫IIccUUll®®bbLLËËkkCCYYyyCCMMrruujjkkaarrssiikkßßaaEEpp~~kkbbzzmmssiikkßßaa  EEddll®®ttUUvv
ccuuHH{{nnffyyyy""aaggxx¬¬SSggeennAAeellIIEEddnnddII≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  ccaabb''ttSSggBBIImmaannvviibbttii††eessddΩΩkkii--
ccççkk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11992299--11993333eennaaHHmmkk  ..

bbJJ˙̇aammiinn®®ttwwmmEEttTTaakk''TTggeeddaayyppÊÊaall''  ……bb""HHJJll''CCaaBBiieesssseeTTAAddll''bbuu®®ttaabbuu®®ttII
EExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  kk~~̈̈ggkkiiccççpp††ll''nnUUvvkkaarrssiikkßßaaEEpp~~kkbbzzmmssiikkßßaa  EEddllCCaassiiTTiiÏÏrrbb
ss''BBYYkkeeKKbb""uueeNNˆ̂aaHHeeLLIIyy  EEttvvaaCCaabb''TTaakk''TTggTTSSggmmUUll      eeTTAAnnwwggbbJJ˙̇aadd**llMMVVkkkk~~̈̈ggkkaarr  
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ee®®CCIIsseerrIIssrrkkGG~~kkccMMNNaann@@eellIIsseeKK  ((  les élites ))  eeTTAAeeTToottppgg  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammCCnn
CCaattiiPPaaKKttiiccEExxµµrreennAA®®ttgg''ttMMbbnn''TTeenn¬¬eemmKKggEEpp~~kkxxaaggee®®kkaamm  ((Bas-Mékong))  kk**ddUUccCCaa
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllppggEEddrr  ..  kkaarrEEddlleeFFII√√[[GG~~kksseegg˚̊ttkkaarrNN__ccaabb''GGaarrmmµµ--
NN__CCaaggeeKKeennaaHH  KKWWffaakk~~̈̈ggssggmmeennHHxx√√HHyy""aaggxx¬¬SSggnnUUvv®®kkbbxx&&NNÎÎGG~~kkddwwkknnSSeellIIkkEEllgg
ggEEtt®®BBHHssggÙÙeeccjj  ..  eennAAkk~~¨̈ggrraaCCaaNNaacc®®kkEExxµµrrssmm&&yybbUUrraaNN  PPaaKKee®®ccIInn@@EEtt
CCnnCCaattiiyyYYnneeTT  EEddllCCaammÂÂnnII††eennAAkk~~¨̈ggEEpp~~kkrrddΩΩVVll  ……kk~~¨̈ggEEpp~~kkkkiiccççkkaarrssaaFFaarrNN::
eehhIIyyssƒƒaannPPaaBBEEbbbbeennHHKKWWccMMeeJJHHCCnnCCaattiiEExxµµrrEEddll®®ttUUvvEEtt®®BBYYyyVVrrmm∏∏CCaaggeeKKbbggÌÌss''
EEtthhaakk''bbIIddUUccCCaammiinnTTaann''mmaannkkaarrPP∆∆aakk''eeppIIÌÌll    ……mmaann®®bbttiikkmmµµttTTll''ee®®ccIInnNNaass''NNaa
''EEtteessaaHH  ..  eennHHkk**®®bbEEhhllCCaammaann®®bbPPBBeeddIImmBBIIyyUUrrEEvvggGGnn¬¬gg''mmkkeehhIIyykk**mmiinnddwwgg  ..
KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  kkaarrccuuHH{{nnffyy´́nn®®bbeeTTsseennHH  eekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAeeBBllddMMNNaa--
llKK~~aa  nnwwggssmm&&yykkaallmmYYyyEEddll®®bbeeTTss≤≤NNÎÎaa®®ttUUvvQQ¬¬aannJJnnlluukklluuyy  BBIIBBYYkkmmuu""--

rrUUbbfftt®®BBHHvviihhaarrvvtt††eeJJFFii®®ssHH®®ssgg''  kkMMBBgg''  ((  rrkkaaffIIµµ  ))  ((  ®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ))
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yyssflfluullmm""gg''  ((Invasions musulmanes GG~~kkkkaann''ssaassnnaammhhaamm""aatt''))  ..  ccaabb''ttSSggBBII
eeBBllEEddll®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa®®ttUUvvxx√√HHGG~~kk®®kkbbxx&&NNÎÎddwwkknnSS  ®®bbEEhhll®®ttUUvvpp††ll''[[eeddaayyBB
BBYYkk®®JJhhµµNN__eennaaHH‰‰ggeehhIIyy  EEddllPPaaBBGGaabb''{{nnkk**®®ttUUvvFF¬¬aakk''ccuuHHccaabb''eeppII††mmeeLLIIggPP¬¬aamm  ..
mmaannmmUUlleehhttuuxx¬¬HH@@EEddrrssMMrraabb''yykkmmkkppßßHHppßßaarrbbwwTTVVMMggkkaarrxx√√HHxxaattkk~~¨̈ggkkiiccççee®®CCIIsseerrII
ssrrkkGG~~kkccMMNNaannCCaaggeeKKeennaaHHeeddaayyVVnnpp††ll''nnUUvveehhttuuppllddUUccKK~~aannaassmm&&yyhh√√ËËNNnn
bbUUrraaNN  ((dans l'ancien Fou-nan))  eehhIIyyEEddlleeKKVVnnrrkkeeXXIIjjBBBBYYkkCCnnCCaattiieessoo
mm  ((  les Siamois ))  nnaaeeBBllffIIµµ@@eennHHVVnnttttSSggTTbb''TTll''nnwwggkkaarree®®kkaakkeeLLIIggPP∆∆aakk''rrllww
kkeeLLIIggvviijj´́nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  eennAAeeBBllccUUlllluukklluuyyrraatttt∫∫aattrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  VVnnkkaabb''
ssmm¬¬aabb''……ccaabb''nnSSyykkeeTTAAnnUUvv®®kkbbxx&&NNÎÎGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggLLaayy  ..

eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kkiiccççkkaarrCCaabbnnÊÊaann''  kkiiccççkkaarrCCaaccSSVVcc''  KKWW®®ttUUvvpp††ll''[[ddll''
CCnnCCaattiiPPaaKKttiiccEExxµµrreennAAEEddnnkkUUssSSggssIIuunn  nnUUvvmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''®®KKaann''ssMMrraabb''CCYYyyFFaannaa
ddll''bbuuKKlliikkllkk≈≈NN::CCaammnnuussßßPPaaBB  ((les moyens de sauvegarder sa personna

lité ))  eeddaayybbgg˚̊bbeeggII̊̊ttCCaassaallaaeerroonnssMMrraabb''BBYYkkeeKK  eehhIIyyCCaaBBiieesssseeTTAAeeTTootteettaagg
bbJJŒŒbb''nnUUvvTTmm¬¬aabb''EEddllVVnn®®ttwwmmpp††ll''nnUUvv®®VVkk''kkaass®®TTBB¥¥bbnnii††ccbbnn††ÁÁcccciiJJççwwmmxx¬¬ÁÁnneessIIÊÊrr
mmiinnrrss''  EEddllrrEEmmggEEttggEEttpp††ll''[[ddll''®®KKUUbbee®®ggoonnEExxµµrreennAAttaammPPUUmmii®®ssuukkTTSSggLLaayy
nnUUvv®®VVkk''eebboovvttßßttiiccttYYccss††ÁÁcceessII††ggNNaass''ddUUccCCaakk~~¨̈ggkkrrNNII®®KKUUbbee®®ggoonneennAAEEddnnkkUUssSS
ggssIIuunneennHH®®ssaabb''  EEddllkk~~̈̈ggqq~~SS11994433®®KKUU@@®®ttUUvvVVnnee®®CCIIsseerrIIssVVnnmmkkeeddaayyllMMVVkk
EEtt®®VVkk''EExxBBYYkkeeKKkk~~̈̈ggkkaarrbbMMeeBBjjsskkmmµµ--  PPaaBBvviiCCÇÇaaCCIIvv::  bbUUkkppßßMMnnwwgg®®VVkk''bbMMNNaacc''  ((  les

indemnités comprises))  VVnn®®ttwwmmEEtt´́mm∏∏mmYYyyBBIIyy""aass''  ((21 piastres ®®VVkk''ssmm&&--
eennaaHH  ))  kk~~̈̈ggmmYYyyEExx  ..      bbJJ˙̇aabbJJççËËllkkaarreerroonnssUU®®tteeTTAAkk~~̈̈ggsshhKKmmCCnnCCaattiiPPaaKKttiicc
TTSSggeennaaHH  mmiinnEEmmnnCCaabbJJ˙̇aaEEttmmYYyyKKtt''dd**ssmmrrmm¥¥    EEddlleeKKtt®®mmUUvv[[eeyyIIgg  ®®bbkkbbeeddaa
yyssuuqqnnÊÊ:®®KKbb''®®KKaann''bb""uueeNNˆ̂aaHHeeLLIIyy  EEtteettaaggmmaannffvviikkaabbrriibbUUNN··EEffmmeeTTAAeeTToott  ..    GGII√√
@@ssBB√√EEbbbbyy""aaggssuuTTÏÏEEtteeccjjmmkkBBIIGGvviiCCÇÇaa  ..      ®®bbCCaakkssiikkrrEExxµµrr®®ttUUvvmmaannssiiTTiiÏÏkk~~̈̈ggkkaarr
EEss√√ggrrkkvviiCCÇÇaa  ..  eeddaayymmaanncciitt††®®ssLLaajj''yy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnnnUUvvTTwwkkddIICCaaeekkrr††ii__GGaakkrrmmtt··kkBBII
ddUUnnttaarrbbss''eeKKrraabb''ttMMNNmmkkeehhIIyyeennaaHH    eemm""¬¬aaHHeehhIIyyBBYYkkeeKK≤≤ttmmaannTTSSggee®®KKOOggssJJ√√
vvuuFFyyuueeTTÏÏaabbkkrrNN__GGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ssMMrraabb''kkaarrJJrrnnUUvveebbttiikkPP&&NNÎÎCCaattiirrbbss''BBYYkkeeKK
ppgg  (( son patrimoine ))  ddUUeecc~~aaHHeehhIIyyCCaaeerrOOyy@@    BBYYkkeeKK®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeeddaayy
kkaarree®®bbIIll∫∫iicckkllddeeNNII††mmyykk  ……eeddaayykkaarree®®bbIIkkmm¬¬SSggVVyy  ((spoliation))..  ®®BBHHss
ggÙÙCCaaGG~~kkååbbttƒƒmm∏∏KKSSJJrr      CCaaFFmmµµttaaddll''BBBBYYkkeeKKGGbb''rrMMEENNnnSSBBYYkkeeKK[[eeddIIrrttaammmmaaKK··aadd**
llÌÌ®®bb´́BBttaammEEpp~~kkssIIllFFmm··,,  mmnnuussßßFFmm··,,  ssaammKKIIFFmm··,,  mmiinneebbootteebboonnGG~~kkdd´́TT
eeJJlleeddaayyxxII¬¬KKWWEEffrrkkßßaayy""aagg  mmwwuuggmm""aatt''nnUUvvTTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNIIBBIIbbUUrrMMbbUUrraaNNkkaall
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EEtteeddaayymmiinnVVnnKKiitteeTTAA    ddll''BBnnWW¬¬́́ nnGGnnaaKKttdd**rruuggeerrOOgg´́nnkkaarrrrss''eennAAnnaassmm&&yyTTMMeennII
bbeennaaHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkccaass''®®BBwwTTÏÏaaccaarr¥¥    EEddllBBYYkkeeKKrrEEmmggEEttggEEtteeKKaarrBB    nniiggeessII~~rrssYYrr
eeyyaabbll''eeppßßgg@@eennAAeeBBll  EEddllCCYYbbnnUUvvååbbss&&KKdd**llMMVVkkmm††ggmm˚̊aalleennaaHH    kk**BBYYkkccaass''
@@TTSSggeennaaHHVVnn®®ttwwmmEEttGG~~kkkk¬¬aahhaannGGgg''GGaacc  ®®bbkkaann''xxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnnnUUvv®®bb´́BBNNIIIIBBIIbbUUrraaNNEEdd
ll≤≤ttmmaannTTSSggccaarrwwkkGGII√√CCaakk∫∫ÁÁnnxx~~aatteessaaHHeeLLIIyy  ((eeFFII√√ttaammtt@@KK~~aa))  kk**BBYYkkeeKKTTSSggeennaaHH≤≤
ttmmaannGGII√√CCaaTTIIBBwwggBBMMnnaakk''ppggEEddrr  ..  eennAAccMMeeJJHHmmuuxx´́nnkkaarrccSSVVcc''EEddllKKµµaanneeccHHGGtt''{{nn……
eellIIkkEEllgg  kk~~̈̈ggkkaarreerroobbccMMccaatt''EEccggEEpp~~kkssggmmkkiiccçç      eehhIIyyEEddlleesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''
rrbbss''GG~~kkTTnn''eexxßßaayy  ®®ttUUvvVVnneeKKeellIIkkyykkbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjBBIIkkaarr®®bbyyuuTTÏÏyykkTTIIkkEEnn¬¬
gg  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeeddaayyttwwggEEttggbbMMppuutt  KKYYrr[[®®BBWW̆̆ ˘̆˘̆..

kkaarrbb""HHTTggiiccrrvvaaggCCaattiissaassnn__BBIIrrxxuussKK~~aa  EEddllmmYYyysskkmmµµmmiinneeccHHeennAAeess©©øømm
rrbbiiuullrrbb""UUcc  EEddllkk¬¬aahhaannmmiinnjjeejjIIttjjeejjIImm    eehhIIyyEEddllmmYYyyeeTToottEEllggQQWWccaabb''
……xx√√ll''®®BBYYyy  eehhIIyyEEddllCCaaGG~~kk®®bb´́BBNNIInniiyymm  rrEEmmggpp††ll''[[CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  CCaaGGccii  
´́ÂÂnn††yy__nnUUvvkkaarrrrMMeellaaPPeeKKgg®®bbvv&&JJçç  nnUUvvPPaaBBEEddll®®CCuullhhYYsseehhttuu  ..  EEtt®®bbeeTTsseeyyIIgg
KKµµaannmmeeFF¥¥aaVVyy˘̆˘̆˘̆  mmiinnddwwggeeFFII√√yy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫II®®KKbbssgg˚̊tt''……bbÂÂgg˚̊aabbnnUUvvCCeemm¬¬aaHHTTaass''
EETTggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aaGGss''TTSSggeennHHVVnn  ..  eehhIIyyEEddllPPaarr::kkiiccççeennHH®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAeellIInnaa--
yykkxxaaggKKNNeebbsskkkkmmµµsshhBB&&nnÏÏTTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkxxaaggssMMrruuHHssMMrrYYllGGFFiikkrr  ……CCaaGGCC∆∆aakk--
NN††aall  ((Chef de la mission fédérale d'arbitrage))    EEddll®®ttUUvvee®®CCIIsseerrIIssEEttgg

rrUUbbfftt®®BBHHvviihhaarrvvtt††eeJJFFiissaallrraaCCkkMMBBgg''  kkssaaggmmuunnååkkjjaassWWgg--KKuuyyBBlliikkmmµµCCIIvviittqq~~SS11884411
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