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زیست بـوم

زاویه دید

اینجا را نگاه کن!

مهدی رجبی
mhd.rjb17@gmail.com

«کلیس��ای مع��روف نوت��ردام» س��وخت .اتف��اق
خوشحالکنندهای نیست.
اما برایم عجیب است .اینکه این خبر در صدر اخبار
دنیا قرار میگیرد .آدمهای سیاس��ی ،فرهنگی ،ورزشی
و خالصه س��لبریتیهای ریز و درش��ت از سراسر دنیا
پیام همدردی میفرس��تند .یک��ی مثل ترامپ دریافت
خبر آتش س��وزی در کلیسای نوتردام را «وحشتناک»
میخواند و...
صفح��ات مج��ازی آنطرف ب��ه کنار ،ش��بکهها و
صفحههای ما هم پر میش��ود از فیلم و عکس سوختن
نوتردام .پر میش��ود از تحلیل و آه و افس��وس و تبیین
چرایی س��وختن یکی از میراثهای فرهنگی اروپا .بعد
میلیاردرها هرکدام به نوعی سعی میکنند در گلریزان
بازسازی نوتردام حضور پیدا کنند و دالرهایشان را با
صفرهای زیاد خرج کنند.
خوب اس��ت که حواسشان و حواسمان به میراث
فرهنگی بشر باشد.
اما یک س��وال .ت��وی همهی ای��ن جنگهایی که
همی��ن غربیها رقم زدند ،توی همین س��رطانی مثل

داعش ک��ه امریکا و غربیها و س��عودیها نطفهاش را
گذاشتند ،هیچ جای باارزشی تخریب نشد.
اصال کاری به کشتارها ندارم .فعال یمن و افغانستان
و روهینگی��ا و عراق و س��وریه و ...را کنار بگذاریم .این
را ک��ه همه میدانند جان آدمیزاد برای مدعیان حقوق
بشر ،پشیزی نمیارزد.
حرفم س��ر همین نگرانیها ب��رای میراث فرهنگی
دنیاس��ت .که این هم اتفاقا ش��بیه همان حقوق بش��ر
دروغین آنهاست.
وقت��ی حضور نظامی امریکا در افغانس��تان همهی
میراث آن کش��ور را به یغما برد چرا صدای کس��ی در
نیامد؟
وقت��ی امری��کا به بهان��هی آزادی ع��راق از چنگ
عملهی خ��ود یعنی صدام به این کش��ور حمله کرد و
م��وزهی ملی عراق که سرش��ار از بقای��ای تمدن بابل
بینالنهرین و ایران بود را غارت کرد و به توبره کشید،
چرا کسی ابراز تاسف نکرد؟!
چرا وقتی آدمکوکیهای داعش ،عراق و س��وریه را
ب��ا خاک یکس��ان کردند و آثار تاریخ��ی نینوا ،موصل،
هت��را ،پالمی��را و ...را از بی��ن بردن��د ،هیچک��س ابراز
همدردی نکرد؟
قصه همان قصهی تکراری اس��ت .بستگی دارد آن
میراث متعلق به کدام تیره و قوم باش��د .درس��ت مثل
سلبریتیهای یک قِرانی ما که برای انفجار کازینو اشک
ریختند و شمع روشن کردند ،اما در مقابل کشتار مردم
عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن و ...خفقان گرفتند.
داستان همان داس��تان بیمزهی همیشگی است.
همه چیز به «ژن خوب» و بد برمیگردد.

حضور  ۲۳۹۸ناشر داخلی با  ۳۰۰هزار عنوان در نمایشگاه کتاب
رئیس نمایش��گاه
گزارش رسانه
کتاب ته��ران در
نشس��ت خب��ری ای��ن روی��داد گفت:
 ۲۳۹۸ناش��ر داخل��ی در نمایش��گاه
امسال ثبتنام کردهاند که حضورشان
با  ۳۰۰هزار عنوان کتاب نشانه خوبی
است.
محسن جوادی در نشست خبری
گفت :امس��ال آمار خوبی از مشارکت
ناش��ران داخل��ی داریم ۲۳۹۸ .ناش��ر
داخلی در نمایش��گاه امس��ال ثبت نام
کردهاند که حضورش��ان ب��ا  ۳۰۰هزار
عنوان کتاب نشانه خوبی است و فضای
مناسبی برای انتخاب کتاب در اختیار
بازدیدکنندگان میگذارد .از  ۸۰۰ناشر

خارجی هم که به طور مس��تقیم یا با
نمایندگی ش��ان در نمایش��گاه حضور
دارن��د حدود  ۱۳۷ه��زار عنوان کتاب
به نمایش گذاش��ته میش��ود .در این
زمینه تاکید داشتیم کتابهای جدید
عرضه ش��ود و یارانه حمایتی بیشتر به
کتابهای التین و عربی دو تا سه سال
اخیر اختص��اص پیدا کرد و کتابهای
قدیمیت��ر مورد حمای��ت کمتری قرار
گرفتند.
در ادام��ه این نشس��ت ،قائممقام
نمایشگاه کتاب گفت :سال گذشته ۱۷
میلیارد و  ۹۰۰میلی��ون تومان هزینه
اجرای نمایش��گاه ش��د که ای��ن رقم
امسال با  ۱۵میلیارد تومان انجام شد.

قادر آش��نا افزود :بح��ث دیگرمان
با شورای سیاس��تگذاری ،شفافسازی
همه درآمدها و هزینههای نمایش��گاه
ب��ود .هرآنچه به عن��وان درآمد وصول
میکنیم به مزایده گذاشتیم.
در بخش بعدی این نشست ایوب
دهقان کار س��خنگوی نمایشگاه کتاب
درباره فعالیتهای نظارتی نمایش��گاه
گفت :م��ا در حوزه نظارت نمایش��گاه
امس��ال س��ه کارگ��روه اصل��ی داریم:
کارگ��روه نظ��ارت بر ناش��ران داخلی،
ناش��ران خارج��ی و کارگ��روه نظارت
ب��ر امور مالی اجرای نمایش��گاه که به
عنوان بازوی هم افزاینده به دوس��تان
بخش اجرایی کمک میکند.

اذان ظهر 13:03:اذان مغرب 19:58:اذان صبح فردا 4:57:طلوع آفتاب فردا6:26:

پيامبر اکرم صلیاهلل علیه وآله و سلم:

صدقه بال را برطرف مىكند و مؤثرترينِ داروست.
همچنين ،قضاى حتمى را برمىگرداند و درد و بيمارىها
را چيزى جز دعا و صدقه از بين نمىبرد.
بحاراألنوار (ط-بیروت) ج  ،93ص  ،137ح 14

ننجون
آن عکس مربوط
به قهوهخانه مش قنبر است نه مجلس

نماین�ده هرمزگان :عکس�ی که از من منتش�ر
ش�ده که در مجل�س پاهای�م را دراز ک�ردهام و با
موبایل بازی میکنم "من" نیستم.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از اشعار زیبای
ادبیات پارسی است؟

الف) من نبودم دستم بود.تقصیر آستینم بود.
ب) این من که میگم من نیست .این من مثل اون
من نیست .هیچ من که مثل من نیست.
ج) من نه منم نه من منم پیر منم جوان منم.
د) تو همه من من همه او ما همه تو تو همه ما

ایض�ا نماین�ده هرمزگان :ش�اید صح�ن علنی
نب�وده و ،چ�ون پاهایم را جراحی ک�ردهام ،در این
حالت نشس�ته باشم ،اما مطمئنم جلوی نمایندگان
اینگونه ننشستهام.
اگر لوکیش�ن عکس "صحن علنی" نبوده پس
کجا بوده؟

الف) البی کاخ سفید
ب) قهوه خانه مش قنبر
ج) یک سفره خانه حوالی چاله میدان
د) خانه خاله جان

همچنان نماینده هرمزگان :خیلیها گفتهاند از
عکاس شکایت کن ،اما من این کار را نکردم.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) حت��ی اگر عکس م��ال آدم نباش��د باز هم
میشود با از عکاس جماعت شکایت کرد.
ب) عک��س متعل��ق به ی��ک خلب��ان هواپیمای
توپولوف اس��ت و با ش��کایت از یک عکاس همه چیز
درست میشود.
ج) دیوار حاش��ا آنقدر بلند اس��ت که حتی دیوار
چین هم اینهمه بلند نیست.
د) تدبی��ر و امید این "خیلیه��ا" در حلق دونالد
ترامپ!
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جای خالی ریاکاران

را در ب��وق و کرنا کنن��د .اینگونه بوده
اس��ت که نامهای بزرگی در تاریخ این
س��رزمین درخشیدن گرفته و بر تارک
جوانمردی و رادمردی درخشیده است.
اما آنچه امروز بدان عمل میشود انگار
رگههای��ی از خودنمایی ماجراس��ت و
اینکه از البالی درده��ای مردم ،نامی
خ��وش ب��رای خویش غص��ب کنند و
نهایتاً برایش��ان ه��م اهمیتی ندارد که
فرجام آسیبدیدگان از بالیای طبیعی
چه میشود.
ب��ر همین اس��اس و ب��ا عمومیت
یافتن این نوع کمکهای ریاکارانه بود
که واکنشهایی نس��بت ب��ه این اقدام
شکل گرفت و برای همین مسئوالن و
دست اندرکاران نیز درصدد برآمدند تا
زمینه بروز و ظهور فسادهایی از البالی
آنچه که کمک به آس��یبدیدگان مد
شده را بگیرند.
ن��وروز امس��ال نیز با ی��ک حادثه
بزرگ در س��طح کش��ور آغاز ش��د که
قریب به یک ماه اس��ت کل کش��ور را
درگیر خود کرده اس��ت ،س��یلی که از
شمال شروع ش��د و در غرب و جنوب
کشور نیز فاجعه به بار آورد.
این بار اما معاون دادستان کل کشور
در ام��ور فضای مجازی اع�لام کرد که
اعالم شماره حساب از جانب افراد مشهور
ممنوع است و این موضوع باعث شد که
غیراز س��ازمانهای دولت��ی و حکومتی
شماره حسابی منتش��ر نشود و اینگونه
مانع کالهبرداری سلبریتیها شد.
داس��تان این بار ب��ه گونهای دیگر
رق��م خورد و این بار با به میدان آمدن
نهاده��ای نظارتی زمینه ب��رای همان
چهرههای��ی فراهم ش��د ک��ه در واقع
دنبال ارائه چهرهای از خویش نبودند و
بیآنکه نامی و نشانی از آنها باشد روانه
مناطق سیلزده ش��دند و از هیچگونه
کمکی به سیلزدگان دریغ نکردند.
س��یل آغازین روزهای سال  ۹۸و
نحوه اعمال محدودیت برای چهرههای
س��و اس��تفاده گر از بالی��ای طبیعی،
آغازی دوباره برای بروز و ظهور رس��م

جوانمردی و پهلوان��ی در بین جوانان
رادمردان این سرزمین بود .بسیجیها،
ورزش��کاران ،دانش��جویان ،طلبهها و
س��ایر قش��رهای نزدیک به عمومیت
ش��هروندان پای کار آمده بودند و قدم
در راه خدم��ت گذاش��تند .ام��ا صرفاً
نامهایی کل��ی از آنها مطرح بود و آنها
به ج��ای ذکر ن��ام و نش��انی از خود،
صرف��اً به عناوینی همچ��ون گروههای
جه��ادی ،تیمهای بس��یجی و ...اکتفا
کردند .هنوز هم داستان ادامه دارد و با
وجود آنکه س��یل در رسانهها تا حدود
زیادی فروکش کرده اس��ت ،اما همین
جوانم��ردان و رادم��ردان ،در مناط��ق
س��یلزده حضور دارند و در لحظههای
درد با مردم مناط��ق ،همگام و همراه
هستند.
این اتفاق باعث ش��د دیگر خبری
از آن س��لبریتیهای پرمدعا نباش��د و
نیروهای مردمی بسیجی عازم مناطق
سیلزده ش��دند ،افرادی که همیشه و
هم��ه جا کنار م��ردم بودهاند اما هرگز
ب��ه دنب��ال خودنمایی نبودهان��د ،آنها
س��لبریتی نیستند که نهایت کمکشان
عک��س گرفتن ب��ا اف��راد مصیبتزده
باش��د ،به جای دوربین و موبایل ،بیل
و کلنگ دست میگیرند و یاعلیگویان
ویرانیها را آب��اد میکنند؛ کنار مردم
میمانن��د و به آنها قوت قلب میدهند
که تا لحظه آخر کنارتان هستیم.
نامی خ��اص از کمککنندگان به
مناطق سیلزده مطرح نیست ،اما رسم
و مرامی خاص همچنان روی لبها است
و شهروندان از اینکه گروههای جهادی
در قال��ب تیمهای متع��دد از نیروهای
بس��یجی و ...به دادش��ان رس��یدهاند،
شادمانند .اینها همان چهرههای آشنای
ناشناس��ند که رس��م و رسومشان برای
همیش��ه مان��دگار اس��ت؛ ماندگارتر از
نامهای آش��نایی ک��ه صرفاً ب��رای نام
خویش��تن به میدان میآیند آن هم با
لباسهای ش��یک و برازنده خیابانها و
میهمانیهای الکچ��ری ،نه لباسهایی
برای خدمت و ارادت .دانا
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بالی��ای طبیع��ی
درحـــاشيه
مانند سیل ،زلزله،
طوفان ،آتشفش��ان و ...در همه جای
جه��ان خس��ارات زی��ادی را ب��ه ب��ار
میآورن��د ،این مس��ئله ج��دا از اینکه
فاجعه جان��ی و مالی به ب��ار میآورد،
ی��ک اتفاق قش��نگ انس��انی را نیز به
دنب��ال دارد و آن هم همدلی و کمک
کردن به یکدیگر است که رنگ ،نژاد و
ملیت هم نمیشناسد.
در ای��ن بی��ن چهرههای مش��هور
هم وارد میدان میش��وند ت��ا به خاطر
محبوبیت و تع��داد دنبالکنندگانی که
دارن��د توجه مردم را به س��مت مناطق
حادثهدی��ده جل��ب و آنه��ا را به کمک
کردن و امدادرسانی به مردم آسیبدیده
ترغیب کنند؛ این اتفاق اما در کشور ما
حواش��ی قابل توجهی را به وجود آورده
است .البته هس��تند در این بین افراد و
چهرههای��ی که در واق��ع دنبال گرفتن
ماه��ی ش��هرت از آب گلآل��ود بالیای
طبیعی هس��تند و اینجای ماجراس��ت
ک��ه مس��ائل و معضالتی را ب��ا خود به
هم��راه م��یآورد و چه بس��ا ای��ن نوع
عملکردها ،بدبینیه��ای مضاعفی را در
بین شهروندان نسبت به کمکرسانی به
سیل یا زلزلهزدگان ایجاد کند.
آبانم��اه س��ال  ۹۶در برخ��ی از
شهرس��تانهای کرمانش��اه زلزلهای رخ
داد که خرابیه��ای فراوانی به بار آورد،
این حادثه خس��ارتهای جانی و مالی
زیادی را به بار آورد .در این بین تعدادی
از چهرههای مشهور کشورمان ،از بازیگر
گرفته تا ورزشکار و چهرههای سیاسی به
محل وقوع حادثه رفتند و عکسهایشان
با مردم مصیبتزده شبکههای اجتماعی
در فضای مجازی را پر کرد تا جایی که
این عم��ل آنها به زعم مردم ش��وآف و
نمایش تزویر خوانده شد.
تعدادی از این س��لبریتیها شماره
حسابهای شخصی خود را جهت دریافت
کمکهای مردمی اع�لام کردند تا خرج
مردم زلزلهزده کنند اما پس از گذش��ت
ماهه��ا از وقوع زلزله سرنوش��ت پولهای
دریافتی سلبریتیها مشخص نشد.
در بین جوانمردان و پهلوانان ایران
زمین آنچه مرس��وم بوده است ،کمک
ب��ه اهالی درد و آالم بوده اس��ت بدون
آنکه کسی از این موضوع خبردار شده
باشد و یا اینکه این کمکها و امدادها

چرا حضور سلبریتیها در مناطق سیلزده کمرنگ شد؟



ZyÖ»ZÆd¯// ZafyYÄÀÌm]d¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
]Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä
]  wÂ//»Ã//Ë|»dXÌÅÄ//¸neÂ{ZÀf//YÄ
Ö¸»ÃZ¼//Ä]ªÌiÁ¾Ì»YÕZ//«M|//}ZzeY¶Ë}cZ//¼Ì¼e
]Ö¿Z·|Ìn»ÕZ«MÃË|»dXÌÅÌWd¼Ä

]ÂÁ¶»Z//Ë|»d¼//Ä]Ö¸»ÃZ¼//Ä
diYÁuÖÆ³MdÂ¿Á
Ç°¹±
¶©v´°Ç¸d
¿]Â
Ö¸»ÃZ¼Ä]Ö°¸»{Y§ÕZ«MÁÃË|»dXÌÅ
d
YÁ Ä]ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÕYY{Ö³]Ì»mZÅ|Ì//º¿Zy
µZÁ{c|»ÕY]d¯//ÃË|»dXÌÅÌW\ËZ¿d¼//Ä] µ
>@FE@QF$¹°µ#v± 3v¸§ 3v~ $vd |a
dYÂy{YÂ¾ËYYÄ//Ô¯Ä]dYÂy{Y{s//
ÁM|Æ eÁY{Z//Æ]{ZÀ//YÁ©YÁYÄÌ¸¯ |//¿YÃ|Ë{³[Z//zf¿Y
½YÁ{Z//Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â//¼¿diYÁuÖ//ÅYÂ³
¯ÕYÄ«ZÀ»{Y{¿{½ZÆ¨Y½ZfYZ³d
dXÌÅÌWÁ¶//»ZË|»f//»ÕZ»YZ//]Ö°¿Z]ÁÖ¼//
xËZe{ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÄ//]Ö³]Ì»º//´Ì]Ã|Ì//
]|ËZ¼¿Y³]ËËYÁÂÂ»Z
»| {Â]|ÅYÂy^f »d¯Æ»Z]ÃY¼ÅÄ]ÃË
  ÄiÁÁÄf¨³Ö//³|¿{Á|]{ÂyÖ//¼WY{ÃZ´//f»Z«Y
¿\ÖËZmÄ]Zm,
» ,dyZcZÌ¸¼ÕYmYÄ«ZÀ»ÂÂ
¨»Ö³]Ì
m|Ì Ä]dYvÀ»¹Âu»cÂ¨·Y¾Ìu
ÃY{YÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
cÂÄ]Õ{ÓÂ§Ö¸a,¾¸ÌeYÖ¸acZ]Z
ÄÌ§Âf»//a|Ìu|Ì//|¿§ ¿YÕÁM¼mÁ
 |·Âe
|Æ»ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd¯d^i
Ä ]ZeÖuYÂ¿Á½ZÆ¨YÄ¬À»Z³ÃY{Yt{Ö°e


|//·ÂeÖ//³]Ì»//^¯Y|Ì//


µZË½ÂÌ¸Ì»dËÁ{µZË
» ¾Ì¼e½YÌ
§¿|Ö³]Ì»LZ//À·YÌy Ä//Ì§Âf»//a|Ìu|Ì//
ZyÖ»ZÆd¯ Âed À¹ZMd¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
¯|§½YÂyY
§¿|ÄÌ§Âf»fy{|//Ìu|Ì//
 |//·Âe
]Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ¼Ä
§¿|

»|·ÂeÖ³]Ì»½Z]Æ
 ¿½Z]ZÌy ,½ZÆ¨Y Y³ Ä«ZÀ» ÃZ´f{ Ö¿Z¿ Á ¹Z
]  wÂ»ÃË|»dXÌÅÄ//¸neÂ{ZÀf//YÄ
Ö³]Ì»mZÅÃ|Ì//
ÄÌ§Âf»fy{|Ìu|Ì//
½ZÆ¨Y½ZfYZ³d¯,ÓZ]¡Z]ZÆq
Ö¸»ÃZ¼Ä]Öf·Y|Z|Ì¼uÕZ«M|//}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼e
Ã|Ì//
 |·Âe
§¿| ÄÌ§Âf»fy{|Ìu|Ì//
» xËZeZej¯Y|uÖ³{Z»M¹ÔYd¸Æ
]Á¶»ZË|»ÁÃ//Ë|»dXÌÅÌWd¼//Ä
§¿||Ì

§|·Âf»Ö³]Ì»Ä¼Z
»Ä]fÌ]cZÔY\¯dÆm|À¿YÂeÖ»½Y³Ä«ZÀ
|·ÂeÖ³]Ì»ÕÃ|Ì// ÄÌ§Âf»fy{|Ìu
Ä]Ö¸»ÃZ¼//Ä]Õ{Z¿cY{Z//Ä]Â^v»º¿Zy
½ZÆ¨Y ½ZfY Z³d¯Ö°Ì¿Áf°·Y Ö¿ZÔY ÃZ´ËZa
  §¿|YÂuÃ|Ì// ÄÌ§Âf»fy{|Ìu|Ì//
Ä]ÕÁ//yÄ»Â »º¿ZyÁÃ//Ë|»dXÌÅ//ÌW\WZ¿d¼//
] {MÄ
»fy{|Ìu|Ì//|¿§  |·ÂeÖ³]Ì
[Zzf¿YÃË|»dXÌÅÂd¼Ä]Ö¸»ÃZ¼ www.iets.mporg.ir
www.nigc-isfahan.ir

»Â]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®//ÀËY Ä//Ì§Âf
¶Ì^«Yd¯ÁM|Æ eÁY{ZÆ]©YÁYÁ{ZÀYÄÌ¸¯ |¿|Ë{³  Ö¸yY{   ¾¨¸e ÃZ¼ Z] ZË
ZËÁ{Y{ÖYfYÖ//¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»Ö//Æ³Md]Â¿®//Ë{Y
Ë|»{¨À»LZ»YÖ»ÔY{Â¬ÁZÅ{Y{Y«,cYÁ],Äf¨,®q
|ÀËZ»§ ¶Zu  Z¼e
ÖÆ³M¾Ìfz¿//¿xËZeY|//Z]ÁY{¿Ö§Âf»YÄ»Z¿dÌÁ
 {Â]|ÅYÂy^f »d¯Æ»Z]ÃY¼Å¶»Z
|ÅYÂy{ZÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eYÂÄ]ÃZ»®Ëc|»¥
ÃY{YÕÂ½ZYy½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
| 3v¸§3v~$vd|aÇ°¹± x4#  ¦·Y¹
|Æ»ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd¯d^i
k¯¥ÔfyY¶uÕYÂÄ^ ÌW

»ÖÆ³M¾f
x//ËZe{|Æ//» Z//a¾//Ë{MZ//yÖ»ZÆ//d¯//Ö//Æ³M
   ]Ö//¸» Ä//ZÀ Ä//]  d//^i ÃZ¼// Ä//
ÄÔyÄ¯Ã|Ë{³¶Ì¼°eeZ§{¶//Ë}Z»YÁd^i
dÌ·Z §Â//Â» {{´Ì»ÖÆ³M¹Â//¼ÔYdÆmËs//Ä//]½M
§Ìj°eÁ`ËZeÂ//»Y ^//ÕZ§ÕY|Æ´¿ÁgY|uY [ÁÁd//
ÁÖf·Á{cZ//«ZÀ»{d¯// Y~£//ËÂeÁd//zaÁÄ¿Zyb//M
Ö³|ÀËZ¼¿~//yY Ö¿Z³Z]ÕZ//ÅÓZ¯cY{Z//ÁcY{YÁ Ö//Ây
Ä]ÕY~³YÁ¶]Z«Ö¿Z^Ìf//acZ»|y Ö¸yY{ÁÖ//mZyÕZÆf¯//Y
]Ya¹Á·cÂ//{ ¹ÓÕZÅÂn»~//yYYaÖÂy//z
Ä]d^ixËZeYd//Ì·Z §c|»]Ë}mY»Y¹ÓÕZ//ÅÂn»~//yY
»||Æ»½ZfÆ,ÕÂ½ZYy½ZfYÖ¸Y¯»{Á|v»Z¿c
,½YÁÓ{½Z]ZÌy,½YËÂ·Æ//,|Æ//»Æ//,Õ¯»z],
Öf//a|¯µÁYÄ¬^,Ô//a,l¿Z¿½Z//]ZÌy
µZË¢//¸^»Yd//YcZ^Ö«Â¬udÌz//ÄËZ»//
¿¬|Z]½MºÆ//{Y| eÖ·ZËºÆ//Ä]º//¬À»Õ
¿Ö°¿Z]ÖÅYÂ³Ö//¾Ì//Â»//ÂeµZË¢¸^»Õ{Z¹Z
ÕÂ¯Ä^ Ö¸»®¿Z]{¿  wÂ»ÃZ¼//
ÕZ«MÃË|»dXÌÅZYdYÃ|Ë{³dyY{a|¯Z]©]Á[M
»ÌWd¼Ä]ÁÖ¸»ÃZ¼//Ä] ZÀ//Y|y½YÆ
Ä]ÁµZc|»Ä]¶»ZË|»d¼Ä]ÁµZc|»Ä]ÃË|»dXÌÅ
¼ ZÀY|y¾Ì »|¼v»ÕZ«MµZc|»Ä]ÃË|»dXÌÅÂd
]c|»Ä]ÃË|»dXÌÅÂd¼Ä]ÁÖ¸»ÃZ¼Ä
Ä]ÁÖ¸»ÃZ¼//Ä] ZÀ//Y|yZÀÆ»º¿ZyµZ//
Âd¼//Ä]ÁµZ//c|»Ä]ÃË|»dXÌÅ//ÌW\ËZ¿d¼//
{ZÀYÁ©YÁYÄÌ¸¯Z»Yªu½Z³|¿Y{µZc|»Ä]ÃË|»dXÌÅ
]ZÅ{Y{Y«,cYÁ],Äf¨//,®q¶Ì^«Yd¯//ÁM|Æ eÁY{ZÆ
¬ÕZ«MLZ»YZ]ÕY{YÁÕ{Z//ÕZÅÄ»Z¿ÄÌ¸¯¾//ÌÀr¼ÅÁÖ»Ô//Y{Â
»Æ»Z]ÃY¼ÅÃ//Ë|»dXÌÅÌWÁ¶»ZË|» ZÀ//Y|y½Y//Æ
¯½ZZ]Ä»ZÀZYª^¶»ZË|»cYZÌfyY|Z]Ö»^f »d
 Z]d¼//Ä]Ö¸»ÃZ¼//Ä]Ö»Z¿ZÌ¸ÕZ«M
Ä]|¬]MÖ»Â¸»Z|Ì¼u|Ì//ÕZ//«MÖ·Z»µZ//®Ëc|»Ä]Ö¸Y
¼®Ëc|»Ä]µ|^·YÖ¸ Z]d¼Ä]Ö¸»ÃZ
ÕZÅÖÆ³Mk{dÆmÁd//ZÌZ//f¿ÓYÌj¯Ä»Z¿ÁÖ·Z»µZ//
Á~yYÄ·À»Ä//]Â¯~»dÌ·Z §Â//Â»d^i |Ë{³¾ÌÌ ed¯//
| |Z]Ö¼¿dÌ·Z §Ä¿YÁaÁ
d^iÃY{YÕÂ½Z//Yy½ZfYÔ»YÁ{ZÀ//Yd^i¶¯ÃY{Y
¯|Æ»ÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd


Ä]ZyÖ»ZÆ//[ZÀ]f//³d ÀÖ//|ÀÆ»ÖÀ§d¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
¼Ö¸»ÄZÀÁd^iÃZ
]  wÂ//»Ã{Z ·Y©Â§Ö»Â¼¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ
ÁµZv»Z//Æq½Zf//YYd¯//Ö¸Y¯»|//}Z//zeY¶//Ë}cZ//¼Ì¼e
]z],½ZnÀ·½ZfÆ,½ZÆ¨Y½Zf//YÄ]{¯Æ½Zf//Æ ÕZÌfz
§Y|ÆYÂ¸],Ã{YºZÅ^¯YÄqÂ¯,Ö],Æ//{ÓÂ§Æ,Æ//{ÓÂ
Öf//a|¯Ä] Z¼eÃZ¼//Ä]¦°¼ÅÄ¬^,Ôa,
sÔYÄ»ZÀ//ZY{ÄÂ]»Ã{Z»Âv¿¾Ë|]Ád//§ZËÌÌ¤e
|Ë{³
d^iÃY{YÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½ZfYÔ»YÁ{ZÀYd^i¶¯ÃY{Y
¯{¯ÆÕZneÌ£cZÂ»ÁZÅd

diYÁuÖÆ³MdÂ¿Á
Ä//Ô¯Ä]d//YÂy{Y{s//Ä]ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÕYY{Ö//ËÁ{{YÂm ÕZ//«M
  Ä¯Ã{Y{tÌÂe¾ÌÀqÁÃ{Â//¼¿diYÁuÖÅYÂ³d//YÂy{ÃÂu¾//ËYYs
ÃZ´f»Z«Y{  xËZe{ÃZ¼//Ä»ZÀ//ZÀÄ]Ö//ËÁ{Ö¸Ã¼u½YÁ{Z//
{ÖËÁ{{YÂm Ä]dYvÀ»Ö§Âf»½McÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÄf¨³Ö³|¿{Á|]{ÂyÖ¼WY
]Ö¸ Ö§Âf»//aÄ//]Ö//ËÁ{Ö¸ ¿Y¼ Ö§Âf»//aÄ//
{Ö§Âf»aÄ]ÖËÁ{Ö¸¨ Ö§Âf»//aÄ]Ö//ËÁ
 »//¼ÅÄ]Õ¿³¿ Ö§Âf»//fy{Ä]Ö//ËÁ{[Z//fÆ
{Ö»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{YÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËY,Ö§Âf»Ö¼WY
¿¼¿xËZeY|Z]ÁY{¿ÄÌ§Âf» Ö§Âf»YÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÖYfYÖ¯ÅZe|ËZ
¿ ¦·Y¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³ÓYÁ{Y{ºË|¬eÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¾Ìfz
²ÀÅM{Â^¯¥ÔfyY¶uÕYÂÃZ¼ÃÂuÌW

