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سال يازدهم

ورزشي

(دوره جديد)
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ميز خبر
تست کانواسپرینت تیم ملی اسپرینت اساللوم
نوجوانان برگزار شد
تست کانواسپرینت تیم ملی اسپرینت اساللوم نوجوانان در پایان

چهارمین مرحله اردوی آمادگی برگزار شد.
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رقابت های تنیس قهرمانی سطح  2آسیا – ویتنام؛

مشکات الزهرا صفی جواز حضور در فینال را به
دست آورد

در بخ�ش کانواس�پرینت ،قایقرانان حاض�ر در اردوی تیم ملی در

مراح�ل مقدماتی ،نیم�ه نهایی و فینال  Aو  Bدر م�واد کایاک و کانو
رقابت کردند و در پایان نفرات برتر مشخص شدند.

در کایاک مردان علی طاهری ،پارسا امیدوار ،امیررضا آهنگربهان

و مرصاد واحدی در رتبه های برتر قرار گرفتند.

در کان�وی بان�وان زهرا مطهر ،نیروانا اس�دبیگی ،گلش�ن رهیده،

ستاره همایون فرد اول تا چهارم شدند.

در کایاک بانوان ملیکا سماکی ،آتوسا خراطی ،یاسمن رضاسلطانی

و نازنین فرزانه مقام های اول تا چهارم را بدست آوردند.

در کان�وی م�ردان کمی�ل خزای�ی اول ،س�بحان بیرانون�د

دوم ،عبدال�ه مش�ایخ بخشیس�وم و محم�د مه�دوی نی�ا چه�ارم

شدند.

برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی شطرنج
نوجوانان
شطرنج بازان نوجوان تیم ملی وارد اردوی تدارکاتی می شوند.

به منظور آماده س�ازی تیم ملی نوجوانان ،فدراسیون شطرنج در

نظ�ر دارد اردوی�ی  3روزه از  27تا  29دی ماه در محل فدراس�یون
برگزار نماید .گفتنی اس�ت اس�تاد بزرگ مرتضی محجوب به عنوان

سرمربی در این اردو هدایت تیم را بر عهده دارد .اسامی نفرات دعوت
شده به این اردو ،به شرح زیر است:

.1امیر حسام جاللوند قهرمان  8سال کشور

.2رضا مهدوی قهرمان  10سال کشور

.3بردیا دانشور قهرمان  12سال کشور

.4ماهان رمضانی قهرمان  14سال کشور

.5آرمان حاکمی قهرمان  16سال کشور
.6آریا امیدی قهرمان  18سال کشور

.7عسل ابراهیمی قهرمان  8سال کشور
.8زهرا حمدالهی قهرمان  10سال کشور

نماینده کش�ورمان موفق ب�ه حضور در فینال
رقابت های تنیس قهرمانی سطح  2آسیا شد.
در ادام�ه رقابت های تنی�س قهرمانی زیر 13
س�ال سطح  2آس�یا در ویتنام  ،مشکات الزهرا از
ایران که در تیم غرب آسیا حضور دارد موفق شد
با شکست حریف خود صفی جواز حضور در فینال
بازیها را بدست آورد.
در مرحل�ه نیمه نهایی بخ�ش انفرادی  ،صفی
موفق ش�د با نتیجه (  ۶-۲و  ) ۶-۰مقابل تنیسور
ویتنامی به برتری برس�د و با کس�ب این پیروزی
ج�واز حض�ور در فینال را کس�ب ک�رد .نماینده
کشورمان برای کسب عنوان قهرمانی باید با ماریا
بردی از لبنان مسابقه دهد.

همچنی�ن در بخش دو نفره نیز تیم مش�کات
الزهرا صفی از ایران و ماریا بردی از لبنان با نتیجه
(  ۶-۰و  ) ۶-۰حری�ف خ�ود را شکس�ت دادند تا
در فینال با زوجی از الئوس و مغولس�تان مسابقه
بدهند.
در بخش پسران یونس طالور و آریو جوادی از
ایران  ،تایم عزمه از س�وریه و فدی بیدان از لبنان
و در بخش دختران مشکات الزهرا صفی از ایران و
ماریا بردی از لبنان به عنوان نمایندگان تیم غرب
آسیا در این دوره از رقابت ها حضور دارند.
تیم تنیس غرب آس�یا به همراه تنیسورهایی
از کش�ورهای بنگالدش ،بوت�ان  ،برونئی ،کامبوج
کره جنوبی ،قرقیزس�تان ،الئوس ،ماکائو ،مالدیو،

مغولس�تان ،میانم�ار ،پاکس�تان ،س�نگاپور ،
ترکمنس�تان ،تاجیکس�تان و ویتنام در مسابقات
قهرمانی س�طح  2آس�یا رده س�نی زیر  14س�ال
شرکت می کند.
این رقابت ها تا  29دی ماه به میزبانی هوش�ی
مین�ه ویتن�ام برگزار م�ی ش�ود و برترینها جواز
حضور در رقابت های س�طح یک آس�یا را کسب
می کنند.
س�رمربیگری تیم غرب آس�یا بر عهده س�ید
امی�ر برقعی ( مدیر توس�عه تنیس غرب آس�یا و
آسیای میانه ) از ایران است و فدی بیدان از لبنان
و شهرزاد شیخ صراف از ایران به عنوان مربی تیم
غرب آسیا را در این رقابت ها همراهی می کنند.

.9هستی خسروی نفر سوم رده سنی  8سال جهان
.10سحر معصومی قهرمان  12سال کشور

.11درسا ابری قهرمان  14سال کشور

.12آنوشا مهدیان قهرمان  16سال کشور

.13وصال حامدی نیا قهرمان  18سال کشور
.14آرتین اشرف قهرمان زیر  8سال پسران

 .15مبینا علی نسب نایب قهرمان زیر  18سال
 .16طناز ازلی نایب قهرمان زیر  16سال

 .17آرش طاهباز قهرمان زیر  18سال

عدم ش�رکت در اردو ب�ه منزله انص�راف از حضور در مس�ابقات

قهرمانی و جوانان آسیا محسوب خواهد شد.

صفرپور:

غیبت «مبینا نژاد» یک طالی صددرصد
را از ما گرفت

بشار با دو پاس گل شروع کرد
بشار رسن در نخستین بازی تیم زیر  23سال عراق در رقابت های

قهرمانی آسیا درخشید.

بش�ار که در تی�م ع�راق پیراهن ش�ماره  13محبوب�ش را به تن

می کند ،با بازوبند کاپیتانی در ترکیب اصلی مقابل مالزی قرار گرفت.
در نهایت عراق با درخش�ش بشار برد  4بر یک را مقابل مالزی تجربه

کرد.

در ای�ن ب�ازی بش�ار دو پ�اس گل داد .یک�ی در دقیق�ه  5ک�ه

گل اول را ب�ا س�انتر بی�رون پ�ا ب�رای محم�د خال�د جف�ال الجمیل

پای�ه گ�ذاری ک�رد و دیگ�ری پ�اس گل س�وم تیم�ش ک�ه ب�رای

علا عل�ی مهاوی س�اخت ت�ا در دقیق�ه  56تیمش با س�ه گل پیش
بیفتد.

رسن در دقیقه  85این بازی از زمین بیرون رفت و جای خود را به

احمد عبدالرضا داد .هافبک عراقی پرسپولیس در این بازی به عنوان

هافبک کناری در ترکیب قرار گرفت و مدام بین جناح چپ و راس�ت
جای خود را تغییر می داد.

رس�ن در ای�ن ب�ازی بس�یار هوش�مندانه و ب�ا تفک�ر ب�ازی

م�ی ک�رد و مش�خص ب�ود ب�ازی در پرس�پولیس زی�ر نظ�ر برانکو

تاثی�ر مثبت�ی در فوتب�ال او گذاش�ته اس�ت .رس�ن و تی�م زی�ر

س�رمربی تیم تکواندو نوجوانان
دختر گفت :متاسفانه مبینا نژاد را به
دلیل آس�یب دیدگی در رقابتهای
جهانی تونس در اختیار نداریم.
فاطم�ه صفرپ�ور در خص�وص
انتخاب مجددش به عنوان سرمربی
تیم تکواندو نوجوان�ان دختر اظهار
داشت :در س�ال  ۲۰۱۶سرمربی این
تیم ب�ودم و ب�ا کمک خ�دا و همت
بچهها توانس�تیم برای نخستین بار
قهرم�ان جهان ش�ویم و بنده هم به

عن�وان بهتری�ن س�رمربی انتخاب
شوم .ضمن اینکه حدود سه سال در
رده نونهاالن در کن�ار مهرو کمرانی
کار کردم و حاال اعضای آن تیم وارد
نوجوانان ش�دند و شناخته خوبی از
این نفرات دارم.
وی در خص�وص دی�ر تش�کیل
ش�دن اردوی ای�ن تی�م گف�ت :از
آنجای�ی که ملیپوش�ان م�ا درگیر
امتح�ان بودن�د ،زمان زی�ادی را از
دس�ت دادیم .امی�دوارم بتوانیم در

پدیده جام جهانی نوجوانان ،استقاللی شد

 23س�ال ع�راق در دی�دار بع�دی خ�ود ب�ه مص�اف عربس�تان
می روند.

مسابقات ووشوی قهرمانی بسیج گیالن؛

قهرمانی بانوان صومعه سرا
بانوان صومعه سرا با کسب  ۵مدال طال قهرمان مسابقات ووشوی

جام شهید مدافع حرم بابک نوری هریس شدند.

مس�ابقات ووش�و قهرمان�ی بس�یج گیالن ،ج�ام ش�هید مدافع

حرم بابک نوری هریس در س�الن اختصاصی ووش�وی رش�ت برگزار
ش�د 70.ووش�وکار از رش�ت ،صومع�ه س�را ،آس�تانه اش�رفیه،

تالش،رضوانشهر،رودس�ر و ماسال در  ۳رده س�نی نوجوانان ،جوانان
و بزرگس�االن ب�ا هم ب�ه رقابت پرداختند ک�ه در پایان صومعه س�را

مق�ام اول ،تالش مقام دوم و آس�تانه اش�رفیه مقام س�وم را کس�ب
کردند.
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«Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z
¯ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À
»¨Á Y|/¬» Z/Ë {Y|/ e ¶»Z/ Y {Â/y µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z
«Ä/¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì
]ÃY/¼Å Ä/] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä
»h/·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz
{Â/¿ /Å Á cÓZ/¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y
Ä¼Ì¼/ Ä/] ZY ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e
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ورزش جوان و نوجوان
کاپیتان تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان:

وضعیت ما دردناک است

کاپیت�ان تیم فوتبال بانوان اس�تقالل خوزس�تان با اش�اره به
شرایط نا به سامان این تیم گفت :وضعیت ما دردناک است و دلم برای
تیمم می سوزد؛ اگر این تیم منحل شود ،شخصیت ما چه می شود؟
معصوم�ه رحیمی درخصوص مش�کالت ای�ن تیم ب�رای اعزام به
س�یرجان برای بازی در هفته نخست نیم فصل دوم لیگ برتر کشور،
اظهارکرد :ما مش�کالت بسیاری داریم و برای بازی این هفته به همراه
سرپرس�ت تیم در محل باشگاه بودیم و از مسئوالن باشگاه خواستیم
که بگذارند که این برای بازی به س�یرجان برویم ،زیرا اگر در غیر این
صورت از جدول مسابقات کنار گذاشته می شویم.
وی بیان کرد :در ابتدا قرار بود با هواپیما به س�یرجان برویم و بعد
هم گفتند نمی توانیم تیم را اعزام کنیم که س�خنگوی باش�گاه نیز با
مدی�رکل ورزش و جوانان اس�تان تماس گرف�ت و او هم گفت که من
کمک می کنم ولی بعد هم خبری نش�د و حتی به ما گفتند که ممکن
است ،تیم منحل شود و باید آقای حیدری کمک کند.
بازیکن تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان ادامه داد :به هر حال
باش�گاه می گوید که آقای حیدری باید حمای�ت کند زیرا خود او نیز
قول حمایت داده اس�ت و حداقل او باید هزینه های رفت و برگش�ت
ب�ه بازی ها را تقبل کند و ما هم هزینه اس�کان و خ�ورد و خوراک را
می دهیم .در نهایت هم به نتیجه نرس�یدند و ما هم به آن ها التماس
کردیم که حداقل بگذارید که بازی با سیرجان را برویم.
وی بی�ان کرد :پ�س از کش و قوس های فراوان قرار ش�د که ما با
اتوبوس به سیرجان سفر کنیم و بازی هم با یک روز تاخیر ،روز شنبه
برگزار ش�ود که البته سیرجان قبول نکرد و در نهایت هم بازی معوقه
اعالم ش�د.کاپیتان تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان گفت :ما چه
گناهی کرده ایم که این وضعیت ما اس�ت .من اول فصل می خواس�تم
به ذوب آهن بروم و حتی تا پای قرارداد هم رفتم ولی گفتم برای تیم
اس�تانم بازی کنم ،بهتر اس�ت و اگر اکنون تیم منحل ش�ود ،ما ضرر
می کنیم.وی در ادامه صحبت هایش با ایس�نا بیان کرد :یک هفته ای
است که ما با شش بازیکن تمرین می کنیم و برای بازی با سیرجان به
س�ختی  11نفر ش�دیم ،آن هم بدون این که بازیکن ذخیره ای داشته
باش�یم .برای جذب بازیکن هنوز هیچ اقدامی نشده است و امیدوارم
آقای حیدری کمک کنند تا بتوانیم بازیکن جذب کنیم .مش�کالت ما
بسیار است و در این مدت سرمربی و سرپرست ما بسیار اذیت شدند.
سرمربی ما فشار بسیاری را تحمل می کند ،زیرا بازیکن ندارد.
رحیم�ی ادامه داد :اگر مس�ئوالن کمک کنن�د و بودجه بدهند تا
بتوانیم س�ه چه�ار بازیکن جذب کنیم ش�رایط تیم تغیی�ر می کند.
وضعیت ما دردناک اس�ت .بازیکنان باتوجه به وضعیت مان ،زانوی غم
بغل کرده بودند و حتی گریه کردند .دلم برای تیمم می سوزد .اگر تیم
منحل شود ،شخصیت ما چه می شود؟ مگر تیم داری در بخش بانوان
چقدر هزینه در بردارد.

ÄÌWYmY

»Á É/¿ ¾Ì/] Ê]Â/Àm ³Z¯ w [Ô¬¿Y ½Y|Ì» ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ¾»ÂËY {YÂm Ä· ¹Â°v
/za Á /¿ .1 ºÆÌ/¸ ¹Â/°v» -4 |uYÁ 3  7 Ôa \Zf³ d] ¾] Æ¼¿YÁ
»12 w [Ô/¬¿Y ½Y|/Ì» ½Y/Æe Ê¿Z¿ Ä] {ZÀË{ ÄÌ» º¿Zy Ê·ÂX» dËË|» Ä] {Z Ì
§– ½Z/°¼·Y µÂÆn» Ê¿Z¿ Ä] {§ É|Y |Ì¼u .2 ¹Á{  116 Ôa É¿ w ¾Ë{Á
»Ä/] ½ZÌÀÌ/u Ä¿Z¼/ Ã|Ì/ .1 Ã|Ì Ä· ¹Â°v» Ê¿Â¿Z« ¹Z¬» ºWZ« ZË Ã|ÀËZ¼¿ cZz
¿.2 ¾»Â/ËY {YÂm Ê«Â¬u Ã|ÀËZ¼¿ ¹Á{  20 Ôa Âe w ¾Ì¸§ ½Y|Ì» ½YÆe Ê¿Z
»Ê«Â/¬u Ã|/ÀËZ¼¿ ¹Á{  20 Ô/a Âe w ¾Ì¸§ ½Y|Ì» ½YÆe ©ÁZ] É{Z¿ |Ìn
ÃZ¼/ Ä/] Ä/Â]» º/°u ÉY/mY d/YÂy{ \/mÂ¼] Ä/] ¹Â°v» -¾»ÂËY {YÂm
Ä/Ì¸ ¹Â°v» 9609971050800403 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ Á 9610091050800216
»40./000/000 ¢/¸^» d/yY{a ] ÊÀ^» ¯~·Y ©Â§ Ä»Z¿{Y{ {Z¨» ÉYmY Ä] dY ¹Â°v
d/yY{a Á Ê/{Y{ Ä/ÀËÅ d/]Z] µZ/Ë 780/000 ¢¸^» Á ÄfYÂy ¶Y d]Z] µZË
0ZÀ¼/ º/°u ÉY/mY dËZ¤· 95/07/30 ®q |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe cZy
Y d/Y ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» .|Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v» Ã|Æ] Ì¿ Êf·Á{  ºÌ¿ ÄÀËÅ
½Â¿Z/« 34 Ã{Z/» ) {Y~³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á Ã{ ¥ -1 :ÄÌËYmY ¡Ô]Y xËZe
|/À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY] Ê^Ìee -2 ( Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY
¯{Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y Ä] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä
Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY
½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â Ä] µÂ¬À» Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y
¿{ ]cZ/z» ÃY/¼Å Ä/] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z
{«ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y ÄÌ¸¯ Á Â¯~» ÉZÆ]Zu ªÌ
»{ /´Ë{ /ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á h·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z
d/YÂy{Y{ Ä¼Ì¼/ Ä/] Z/Y ÉYÂ{ s Y ¶^« µZ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y
) {Â/ Ê/» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY Á |ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY
»¹Ô/Y Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây -4 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ
¯{ Y d/¨Å Ä/m{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y Y§ ÂÀ» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z
ÃÂ/v¿ ½Â¿Z« 16 Ã{Z» Á Y ¹ © 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y{ Êa
Y Y/§ Ã/Ì´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY
\/mÂ» |/Z^¿ Ê§Z/¯ ½Â/Ë{ d/yY{a ÉY/] µYÂ»Y Ã|¿Z¼Ì«Z] Ä¯ ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y
»cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É|¬¿ ÉYm ZË  Äm{ ÉË e cYZn
»cÂ/ Ä/r¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê
d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM {Â ÄËYY Á Ê d¸Æ» Y a µYÂ»Y
»1 Ã/^e ) {Â/] |ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì¨¯ Ê§ » ZË Ä¬ÌiÁ Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v
»( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« Ä Ã{Z
»508 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-2001/138115

¼½YÆe Æ ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ã{ZË ÃZ
ÄÌWYmY

»ÉY Z/a ÉÁ]Á ¼uY µÔÅ w ½YÆe Ê¿Z¿ Ä] ½Y{Z^¿Y É{Y|»Y Áy Ä· ¹Â°v
– ½Z/°¼·Y µÂ/Æn» Ê¿Z/¿ Ä/] ½Z/ËZ¼ » YÅ ÄÌ¸ ¹Â°v» -22 Ôa Z·Y ZZa
»9610091050800201 ÃZ¼/ Ä] ÄÂ]» º°u ÉYmY dYÂy{ \mÂ¼] Ä] ¹Â°v
ÉY/mY Ä] dY ¹Â°v» ÄÌ¸ ¹Â°v» 9609971050800328 ÄÂ]» Ä»Z¿{Y{ ÃZ¼ Á
»¨Äf/YÂy ¶Y d]Z] µZË 45/000/000 ¢¸^» dyY{a ] ÊÀ^» ¯~·Y ©Â§ Ä»Z¿{Y{ {Z
cZ/y d/yY{a ¾ÌÀr¼Å Á Ê{Y{ ÄÀËÅ d]Z] µZË 1/970/000 ¢¸^» dyY{a Á
Ã|/Æ] Ì¿ Êf·Á{  ºÌ¿ 0ZÀ¼ º°u ÉYmY ¹Z´ÀÅ Ze |Ì xËZe Y ÄË{Ze ÌyZe
»Ã{ ¥/ -1 :ÄÌËYmY ¡Ô]Y xËZe Y dY ¦¸°» ÄÌ¸ ¹Â°v» .|Z] Ê» ÄÌ¸ ¹Â°v
Ê/^Ìee -2 ( Ê¿|/» ¹Z°uY ÉYmY ½Â¿Z« 34 Ã{Z» ) {Y~³ YmY «Â» Ä] Y¿M {Z¨» Á
]Ä/] ¹Â°v» Z¨ÌfY Á º°u YmY Ä¯ |À¯ Ê§ » Ê·Z» -3 |Å|] Ä] ¹Â°v» dyY{a ÉY
Á Ê ¥ |ËZ] |¿Y|¿ ÄÌËmY {Z¨» ÉYmY Ä] {Z« Y {Ây Är¿ZÀq |Z] Ì» ½M Y
¯¸Ä/] µÂ/¬À» /Ì£ Á µÂ¬À» µYÂ»Y Ä¼Å d¼Ì« Á Y|¬» ZË {Y| e ¶»Z Y {Ây µYÂ»Y ÄÌ
Ê·Z» cZÂ» Á ZÆ°¿Z] {¿ ½YÂÀ Å Ä] Ä¯ É|¬¿ ÃÂmÁ ½YÌ» ] ¶¼f» sÁ» Â
Ä/Ì¸¯ Á Â¯~/» ÉZÆ]Zu ªÌ«{ cZz» ÃY¼Å Ä] {Y{ ÊmZy ZË Ê¿YËY ÉZ^fY Á
h/·Zi ZzY Y ÁY cZ^·Z» ÄÌ¸¯ Á |¿Y{ h·Zi ZzY {¿ Âv¿ Å Ä] ÁY Ä¯ Ê·YÂ»Y
µZ/ ®Ë ½Z» Y Â¯~» µYÂ»Y { ´Ë{ ÌÌ¤e Â¿ Å Á cÓZ¬f¿Y Á ¶¬¿ dÆ§ Ì¿ Á
«^¶ Á |/ËZ¼¿ ÄWYY ÊËZ« ¹Z¬» Ä] ZY dYÂy{Y{ Ä¼Ì¼ Ä] ZY ÉYÂ{ s Y
d/Ì»Â°v» ÉYmY ½Â¿Z« 3 Á 8 {YÂ» ) {Â Ê» dY{Z] Ä· ¹Â°v» dYÂy{ Ä] ÓY
»Y/§ Â/À» Ä] µYÂ»Y cÂ ¶»Z¯ ¹ÔY Y ÄÌ¸ ¹Â°v» ÉY{{Ây -4 ( 1394 Ê·Z
ÉY/mY ½Â¿Z/« 34 Ã{Z/» ) {Y{ Ê/a { Y d¨Å Äm{ ÉË e ^u º°u ÉYmY Y
( 1394 Ê·Z/» dÌ»Â°v» ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 16 Ã{Z» Á Y ¹ © 20 Ã{Z» Á Ê¿|» ¹Z°uY
Ã|/¿Z¼Ì«Z] Ä/¯ ÉÂv¿ Ä] ¾Ë{ ÉY{Y Y Y§ ÃÌ´¿Y Z] Âv¿ Å Ä] É´Ë{ Ä] µZ» µZ¬f¿Y -5
ÉY/m ZË  Äm{ ÉË e cYZn» \mÂ» |Z^¿ Ê§Z¯ ½ÂË{ dyY{a ÉY] µYÂ»Y
¿¬|ÉYmY ÃÂv¿ ½Â¿Z« 21 Ã{Z» ) {Â Ê» cYZn» Á{ Å ZË Ä] ¹Â°v» ¦¿ µ{Z » É
»{Â/ Ä/ËYY Á Ê d¸Æ» Y a µYÂ»Y cÂ Är¿ZÀq -6 ( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
Ê/§ » Z/Ë Ä/¬ÌiÁ /Ë{Âe ZË Ä· ¹Â°v» d¬§YÂ» Ä] ÂÀ» ½Y|¿ Y ÄÌ¸ ¹Â°v» É{YM
¯¨ÉY/mY ÃÂ/v¿ ½Â¿Z/« Ä/ Ã{Z/» 1 Ã/^e ) {Â/] |/ÅYÂy ÄÌ¸ ¹Â°v» Âe ¶Ì
»( 1394 Ê·Z» dÌ»Â°v
»508 Ä^  ¥ÔfyY ¶u ÉYÂ Ä^  f§{ µÂX
{-2004/138120
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