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�ری ا#(�: 
Hد دی�J  �Nرت ھ�ی ���4ض �& ��وج ا��ی@� از ���1مP/1 وایH
ا�Jام !/.-�، �>�P . ا
�/+ G/�ی� از او، ��وط: 'A: را ��ای �9ا'�ه !�  '���، �&  &' 
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��ت ��ا� و دو�� او، !�#Q#�<� R �& ا*(م آ��د;:  �TJ

'�ه ��ون !�  ��ط ��ا� #�>: ��ز��ن 
�ا
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�ن ���ان ��ای ���� و ��ز '	�
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��وع ��اھ� ��ه د�NF  ٣ھ� D>� روز د�NF و دور دوم �F�X= ھ�، ����V Wور 
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�F�X= ھ�ی ا�J]�دی �� '>�ن ����ت '�ری �& ا�J]�د '��ر و �& ز
�;: '�ر;�ان، زG/�@��ن و 
�: ��د�F ��وع دور اول و دوم �F�X= ھ�ی ا�J]�دی دو�� ��ا� و 
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ی�ان �� �P1ن و ���Jاری را�T& �� *�دی #�زی �>�#��ت ا
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