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Epígrafe

“La science n’a pas de patrie, parce que le savoir
est le patrimoine de l’Humanité,
le flambeau qui éclaire le monde”.

“Dans les champs de l’observation,
le hasard ne favorise que
les esprits préparés”.

Louis Pasteur
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