ایران هیچ مذاکرهای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد

س��خنگوی وزارت خارج��ه درباره ادعای پیام آمریکا ب��ه روسها برای مذاکره با
ایران ،تصریح کرد :جمهوری اس�لامی ایران هیچ مذاکرهای با مقامات آمریکا در
هیچ سطحی ندارد.
س��ید عباس موس��وی در خصوص ادعای پیام آمریکا به روسها برای مذاکره با
ایران در س��طح وزرای امور خارجه ،ضمن تکذیب این خبرس��ازی اظهار داشت:
جمهوری اسالمی ایران هیچ مذاکرهای با مقامات آمریکا در هیچ سطحی ندارد.
وزی��ر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��ؤالی درباره اینکه آیا ایران
چراغ سبزی به آمریکا برای حضور در مذاکرات داده است یا نه ،توضیح داد :ما هیچگاه
میز مذاکره را ترک نکردیم .تا اسفندماه  ۹۶آمریکا در جلسات کمیسیون مشترک برجام
حضور مییافت و داخل مذاکره بود .خودشان تصمیم گرفتند میز مذاکره را ترک کنند،
فارس
حاال یک ادعای دروغی میکنند برای فریب که ما آماده مذاکره هستیم.

واکنش وزیر خارجه فرانسه به تشدید تنش بین تهران و واشنگتن

وزیر خارجه فرانس��ه در اظهاراتی گفت :کاهش تعهدات برجامی ایران در زمینه
غنی س��ازی اورانیوم پس از خروج آمریکا از توافق هس��تهای ،یک واکنش بد به
یک تصمیم بد بوده است و موجب افزایش بیم و نگرانیها نسبت به خطر وقوع
جنگ شده است .ژان ایو لودرایان درباره خطر احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه
گفت :شرایط جدی و حساس است.
افزایش تنش ها می تواند منجر به حوادثی شود .وی افزود :تصمیم ایران برای عقب
نش��ینی از برخی از تعهدات خود در خصوص اش��اعه تسلیحات هس��تهای ،یک نگرانی
بیشتر است .این یک تصمیم بد است ،این یک واکنش بد به یک تصمیم بد دیگر است
که آمریکا یک سال قبل با خروج از توافق هستهای مرتکب آن شده است.
لودرایان گفت :ایران با کاهش تعهدات خود در برجام چیزی را به دست نمیآورد.
صداوسیما

اعالم حمایت اتحادیه اروپا از تالشهای عراق

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد با توجه به افزایش تنشها
می��ان آمریکا و ای��ران ،اروپا از تالشهای عراق ب��رای کاهش این تنش حمایت
میکند .فدریکا موگرینی افزود :اتحادیه اروپا از کمکهای و فداکاریهای عراق
در جن��گ علیه تروریس��م قدردانی و از تالشهای عراق ب��رای نابود کردن تمام
اش��کال تفکر تروریستی حمایت میکند .وی درباره ماجراجوییهای خطرناک در
منطقه هشدار داد و گفت :من و وزیر( خارجه عراق) در مورد تنش رو به رشد اطراف
عراق سخن گفتیم و هم اکنون اولویت این است که از تشدید و هرگونه محاسبه اشتباه
که میتواند منجر به پیامدهای خطرناک برای عراق و فراتر از آن ش��ود جلوگیری شود.
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد :با توجه ب��ه نگرانیها درباره وقوع
رویاروی��ی نظامیِ باز می��ان آمریکا و ایران ،اتحادیه اروپا از تالشهای عراق برای کاهش
تنش جاری میان این دو کشور کامال حمایت میکند .ایرنا
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گفتوگو

اخبار

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

تخاصم لندن با تهران در سایه رقابت
انگلستان با آمریکا است
با وجود آنکه گامهای ای�ران در کاهش تعهدات برجامی تکاپو
و تح�رکات دیپلماتیک اروپا را هم دو چندان کرده اس�ت ،اما
برخی بر این باورند که این اقدامات تنها باعث ش�ده اس�ت که
رفت�ار ایران قابل پیش بینی باش�د و به تب�ع آن تهران برنامه
ه�ای متع�ددی در تقاب�ل با تحریمه�ای آمریکا ب�ر بدعهدی
های اروپا نداش�ته باش�د؟ آیا به واقع اقدام ته�ران در کاهش
تعهدات هس�تهای سبب آن شده اس�ت که رفتار ایران از قبل
پیشبینی باش�د و دس�ت ایران برای دیگر کش�ورها رو شده
باشد؟ دیپلماس�ی ایرانی بررسی این مسئله را در گفتوگویی
با محمدصادق کوشکی ،کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل
پی گرفته است که در ادامه از نظر میگذرانید:

اگرچه جمهوری اسالمی ایران از  ۱۸اردیبهشت سال
جاری با تغییر رویکرد خود اقدام به کاهش تعهدات
برجامی ،ذیل ماده  ۲۶و  ۳۶توافق هسته ای کرده
است ،اما برخی بر این باورند که این اقدام در عین
حساس کردن سه کشور اروپایی در خصوص برجام
و فعالیتهای هستهای باعث شده است که رفتار و
اقدامات ایران از قبل قابل پیش بینی باشد و این
نکته به یکی از پاشنه آشیلهای ایران برای تقابل
با طرفهای برجامی و ایاالت متحده آمریکا بدل شده
است .ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
م��ن معتقدم که این نکته ش��ما تا اندازه ای درس��ت اس��ت.
زمان��ی که مذاکرات برجام ی در حال انجام بود و نهایتا توافق
هستهای شکل گرفت .بسیاری از منتقدان این توافق ،آن زمان
بر مشکالت و ضعف های توافق هسته ای که امروز دامن کشور
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را گرفته است ،اشاره و تاکید داشت .اما در طول این دوران این
منتق��دان با نام ها و عناوین مختلف مورد هجمه قرار گرفتند.
با تمام این تفاس��یر امروز ش��اهدیم که در نهایت پیش بینی
و نگران��ی منتقدین برجام تحقق پیدا کرده اس��ت .بله اگر چه
اکنون کاهش تعهدات هس��تهای ایران باعث ش��ده اس��ت که
دس��ت ما برای طرفهای مقابل رو شده باش��د و رفتار تهران
قابل پیش بینی باشد .اما نکته مهم اینجاست که آیا جمهوری
اسالمی ایران راه دیگری برای تقابل با  ۱۴ماه تحریم بیسابقه،
ظالمان��ه و یکجانبه ایاالت متحده آمری��کا و نیز بدعهدیهای
اروپ��ا دارد؟! مضاف بر آن م��ن معتقدم اگر چه اقدام تهران در
کاهش تعهدات برجامی س��بب شده است که رفتار ایران قابل
پیش بینی باش��د ،اما برای پر کردن این خالء ما باید اقدامات
جدیتری انجام دهیم .یعنی من بر این باورم که گام اول ما در
عدم فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین و نیز گام دوم در
افزایش سطح غنی سازی ،گام های متناسبی با  ۱۴ماه تحریم
ظالمانه و بیس��ابقه آمریکا ،بدعهدی های اروپا و نیز تعهدات
برجامی ایران نیس��ت .ما باید از همان ابتدا در  ۱۸اردیبهشت
یک گام بس��یار جدی تری را بر می داش��تیم تا زنگ خطربا
صدای بیشتری برای اروپا نواخته میشد.
یعنی شما معتقدید که گامهای ایران در توقف
اورانیوم فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین
و همچنین افزایش در غنی سازی گامهای موثر
نیست؟

خیر اتفاقاً به نظر من این گامها ،گامهای بسیار کوچکی است
و هیچ گاه نمیتواند اهداف و منافع ما را در وادار کردن اروپا،
روسیه و چین در حمایت از برجام و ایران را محقق کند .ما
باید گامهای بیشتر و بلندتری را در فاصله زمانی کوتاهتری
برداریم .اینکه ما برای هر کدام از گام های کاهش تعهدات
برجامی فاصلهزمانی  ۶۰روز تعیین میکنیم ،خود نشان از این
دارد که ایران هم چندان رغبتی و جدیتی به خروج از برجام
ندارد .ما باید برای سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه
این واقعیت را آشکار کنیم که هر لحظه امکان دارد ایران از
توافق هسته ای خارج شود و این مسئله زمان روی خواهد داد
که ما گامهای مهمی برداریم .من معتقدم به هیچ وجه گام اول
ما در  ۱۸اردیبهشت و گام دوم در  ۱۶تیرماه جدی نبوده است.
چون از یک سو تمام گامهای ایران در چارچوب محدودیت
های بر جامی بوده است .ثانیاً اینکه هنوز تحریمهای آمریکا و
بدعهدی های اروپا برای تحقق تعهداتشان در رابطه با فروش
نفت و مبادالت بانکی به قوت خود باقی است.
لذا با ش��مردن این گامهای کوچ��ک در فاصله زمانی  ۶۰روزه
تنها پرونده فعالیت های هسته ای خود را احساس میکنیم و
از آن س��و بهانه به دست کش��ورهای اروپایی برای فعال کردن
مکانیسم ماشه می دهیم .ما باید گام جدی و اساسی برداریم تا
اروپا حساب کار دستش بیاید .یعنی باید به گونهای عمل کنیم
که کاهش تعهدات برجامی زنگ خطر پایان حیات برجام را با
صدای بیشتری برای اروپا به صدا در آورد.
پس دوباره تاکید میکنم که جمهوری اسالمی ایران با گامهای
خ��ود در کاهش تعداد برجامی تنها بهانه کافی برای حس��اس
کردن پرونده هستهای ،فعال کردن مکانیسم ماشه و تعلل اروپا
را در انجام تعهداتش��ان ش��کل داده اس��ت .لذا ما باید از این
مرحله عبور کنیم.
اما همین گامهای به اصطالح کوچک از نگاه شما سبب
شده است که انگلس��تان هم در همسویی با ایاالت
متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران دست به
اق��دام بزند که اخیرا ً ش��اهد توقی��ف محموله نفتی

ایران در تنگ��ه جبل الطارق بودیم و از چهارش��نبه
هفته گذش��ته هم موج رس��انهای جدی در خصوص
فعالیتهای ایران در خلیجفارس توسط لندن مطرح
شده است؟
این نکته ش��ما تایید سخنان من اس��ت .اگر گامهای ما جدی
ت��ر می ب��ود اکنون لندن اجازه چنین جس��ارتی ب��ه خود راه
نمیداد .مضاف بر آن نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره
ک��رد براین واقعیت تاکید دارد که اقدام انگلس��تان در توقیف
نفتک��ش محموله نفتی ایران و نیز برخ��ی تحرکات در خلیج
فارس در همس��ویی با آمریکا نبوده اس��ت .چون من معتقدم
لندن در یک هوش��مندی و موقعیت شناس��ی دقیقا در زمانی
که جمهوری اس�لامی ایران با س��اقط کردن پهپاد آمریکایی،
قدرت ایاالت متحده در منطقه را به چالش کش��ید و آن را به
شکل جدی تنزل داد ،خالء پررنگی در غرب آسیا شکل گرفت
و همین مس��ئله سبب ش��د تا لندن این فرصت را برای عرضه
اندام خود مناسب بیند و اینگونه عنوان کند ایرانی که توانست
قدرت آمریکا در منطقه را به چالش بکشد ،اکنون توسط خود
انگلستان به چالش کش��یده شده است .پس اقدامات اخیر در
تقابل با ایران برای قدرت نمایی خود انگلس��تان بوده است به
این مضمون که ما اکنون محموله  ۲میلیون بشکه نفتی ایران
را مص��ادره کردهایم ،ام��ا در مقابل ایران هیچ گونه واکنش��ی
نمیتواند از خود نش��ان دهد .اتفاقاً جریان س��ازی رس��انه در
خص��وص اقدام ایران در حمله و توقیف نفتکش انگلیس��ی در
خلیج فارس و ناکام ماندن این اقدام در س��ایه حضور نیروهای
نظامی و امنیتی انگلستان هم مکمل قدرت نمایی لندن است.
یعنی بریتانیا سعی دارد این گونه القا کند که ایران میخواست
مانند سقط کردن پهپاد آمریکا به ما ضربه بزنند ،اما نتوانست.
از طرف دیگر انگلستان با این اقدام خود به کشورهای اروپایی
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این واقعیت را گوشزد کرد
که اگر نمیتوانند به ق��درت ایاالت متحده آمریکا در تقابل با
ایران تکیه کنند به جای آن میتوانند به توان نظامی انگلستان
اعتماد کنند.

روزنامه

گفتوگوی تلفنی ظریف با همتای نروژی

وزیر امور خارجه ایران در مس��یر سفرش به نیویورک
در توقف��ی کوتاه در ن��روژ ،در گفتوگوی��ی تلفنی با
همتای ن��روژی در خصوص رواب��ط دوجانبه ،برجام و
مس��ائل منطقهای گفتوگو کرد .محمد جواد ظریف و
همتای انگلیس��ی نیز تلفنی گفتوگو کرده بودند .در
این گفتوگ��وی تلفنی ،وزیر امور خارجه کش��ورمان
با تاکید بر غیرقانونی ب��ودن تحریمهای نفتی آمریکا،
گفت :جمهوری اسالمی ایران به صادرات نفت خود در
هر شرایطی ادامه خواهد داد .ظریف با اشاره به مقصد
قانونی نفتک��ش گریس  1-در ش��رق مدیترانه افزود:
اتحادیه اروپا که همواره مخالف اعمال فراس��رزمینی
تحریم های آمریکا بوده است نمیتواند خود به چنین
اقدامی مبادرت ورزد و دولت انگلیس میبایست سریعا
نس��بت به پای��ان توقی��ف غیرقانونی نفتک��ش مزبور،
تمهیدات الزم را به عمل آورد .ایسنا

استقرار نظامیانمان در منطقه ،ربطی به
تنشها با ایران ندارد

مش��اور ارش��د وزیر دفاع انگلیس در امور منطقه غرب
آس��یا در مصاحبه با خبرگزاری امارات ،بدون اشاره به
توقیف غیرقانونی نفتکش گریس  1در جبلالطارق ،به
تکرار اتهامزنی علیه ایران پرداخت.
ی��ک مقام ارش��د وزارت دفاع انگلیس بعد از س��فر به
ابوظبی ب��ا اتهامزنی به ایران مدعی ش��د :هنجارهای
بینالمللی دریانوردی نقض ش��ده است .سپهبد جان
لوریمر از حضور بیش از  ۱۵۰۰نظامی انگلیسی در این
منطق��ه خبر داد و گفت که حضور این نظامیان ربطی
ب��ه تنشها با ای��ران ندارد .این مقام انگلیس��ی به وام
گفت :استقرار کنونی نظامیان بریتانیا (به منطقه غرب
آس��یا) از قبل برنامه ریزی شده و پاسخی مستقیم به
(تنشها با ایران) نیستند .باشگاه خبرنگاران

تلفنی آگهی میپذیرد

88006677

Õ{Â¬¨»ÖÆ³M
¯ÃZ¼Ä]ÖÀ£Á|Ì¨²¿]µ|»Ã|À¯½ÂÌ»Z¯Ä]ª¸ f»|À¼//ÂÅcZ
ÃZ¼Ä]Á &́̌'0˻̊˻(̊̋˻̋˻̋̀̀˼ÂeÂ»ÃZ¼Ä]Á ½YËYÔa
Äm{YÁÃ|Ë{³{Â//¬¨»|À]]Ye|¼v»¹Z//À] /):1+;5&˺(˺(˼̂˹̋̀Ö//Z
ÆÂ] |Z]Ö»«ZZ^fY

µÂ¬À»µZ»Ã|ËY»ÖÆ³M
{Z|¼v»ÄÌ¸ÖnËÁeÔÌÆ//Ä·YÂÖ¿|»Ä//Ô¯Ã|¿ÁaÂy
|Ë{³¦Ì«ÂeÄÌ¸¹Â//°v»z//µÂ¬À»µZ»Ä¯ÄmÁÄ^·Z»]ÖÀ^»Õ{¯Âa¶//Ì¸y
¶»ZÖ¨Ì«ÂeµYÂ»Y,Äf§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y{Ö¼ ZÀZ¯Âe
« d{µYÀmÁY·Â¯¾°Ì·ÁÃ{Â]µÁYd{Áº·ZÖ´¼ÅÃ{ZfËYÄ°ÀaÄËZaÁÄ¿|]Ä
{ÄËZad¼Ì«µZË  ¢¸^»Ä]ZÂ¼n»,d//YÃ{Z¨f//Y¶]Z«Z»Y|//Z]Ö»¹Á
cÂÄ]t^Ö//·YdZ//YÄ^À//Á  xËZe{ÁÃ|Ë{³Ö]ZËY
»Ä¯Ö¿Z//¯ |Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY{ÕÂ//uÃ|//ËY
]{Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|//¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖ//ZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ]Yd¼Ì«¾//ËeÓZ
]¿¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|//ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|{Ã{|ËZ]Ã|//ËY»Ã|//
¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾Ì^·Z |ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë
»ÁÖ¸Ì¼°ecZÔY\//¯dÆmZÀ¼ {{³ÄWYY½Z¿MÄ]Ã|ËY»{Â//»Ze|ÀËZ¼¿Ä// mY
»Ä mY»¸]Z]ÕYÂÖ¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»Y¶^«ÁZeÖZÀZ¯¿Ä ·Z
¿¼Z ¼mµZË Ö§{|Ã{Zf//ËYÄ°ÀaÄ¿|] ¶»Z//Ö¨Ì«ÂeµYÂ»Y |ÀËZ
   µZË  Z ¼m Ö//§{|Ä°ÀaÄËZa µZ//Ë
¯¦·Y ¹ µZË  ÕYÃnÀaÕZ³·Â
»|Ã{YZ]Z] ¸]Z]Õf³{Y{¥ÔfyY¶uÕYÂÖ¿|»¹Z°uYÕYmYË
µÂ¬À»Ã|ËY»ÖÆ³M
{µZ»Õ°//Õ^¯ÄÌ¸Õ|¼uYÖ¸ ¿Z^ //Ä·Ö¿|»Ã|//¿ÁaÂ//y
»Ä]²¿Ö//Â½ÂeÁaÁ{ÂyÃZ´f//{®Ë¶»Z//,Ã|Ë{³¦Ì«ÂeÄÌ¸¹Â°v»µÂ¬À
ÃZ¼//̊*˺̋3/9˺̌̀˺ÂeÂ»ÃZ¼//µ|»¹ ½YËYÔaÃZ¼//
Ã|»M¶¼Ä//]|Ë{Z]Â¯~»Á{Â//yY,|//Z]Ö//»3/˺&̂̀61/̋%˹˻˹̂̂̀Ö//Z
{»|//Z]Ö»d·ZYÕYY{Ö//ZÁÂeÂ»ÖÀ§¿YÄ¿Zy{ÁÃ{Z//²ÀÌ¯Za¶v
»¢¸^»Ä]ÁÄ//f§³Y«|Ë{Z]{Â»Õf//³{Y{Ö¼// ZÀ//Z¯//Âe©Â§\eY
  {Á,Ã|Ë{³Ö//]ZËYÄËZad¼Ì«½Z//»Âe½ÂÌ¸Ì»Ã|//¨Åµ{Z// »µZ//Ë
ÕÂuÃ|ËY»cÂ//Ä]t^Ö·YdZ//YÄ^À//ZÆqÁ  x//ËZe
{Yd¼Ì«¾ËeÓZ]Ä//¯Ö¿Z//¯ |Ì//|ÅYÂyÁ§Ä]//¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmY
]Ã{|ËZ]Ã|ËY»Ã|¿] {Â]|ÀÅYÂyÃ|ËY»Ã|¿]|ÀËZ¼¿¹ÔYÖZÀZ¯ÄË¿Ä]ÄmÂeZ
{ |ËZ¼¿dyY{aÃZ»®Ë¥j¯Y|uY¢¸^»Ö¬]Z»ÁÃ|ËY»Á{Y|¬¿Y¢¸^»|//
|ÀËZ¼¿Ä mY»Ö¿|»¹Z°uYÕYmYÄ]Ã|ËY»ÕY³]Y¶^«ÁlÀa|À¿YÂeÖ»¾//Ì^·Z
Ã|ËY»Y|ËyÃ|ÆÄ//]µZ¬f¿YÁ¶¬¿ÄÀËÅ ZÀ¼ {{³ÄWYY½Z//¿MÄ]Ã|ËY»{Â»Z//e
»¦·Y ¹ |Z]Ö
»|ÂaÄ·Yk§ ¸]Z]Ö¿|»¹Z°uYÕYmYf§{Ë

diYÁuÖÅYÂ³dÂ¿Á
Ö//¸»ÃZ¼//Ä]Ä·Ytf§|Ì//|¿§¹|¬»ÖÀ//uÄ¨Zº//¿Zy
]ÃZ¼//]Öf//YÂy{ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀÖ//b¯Âf§ÁcÂ//§Ö//ÅYÂ³ÁÄ»ZÀe{ZÆ//{ZÀf//Z
  tf§|Ì½YÁ{ZÄ¯dYÄfY{Z Y¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿YÂ//¾ËYºË|¬e
  xËZe{Ö¸»ÃZ¼Ä]Ì§|¿§¹|¬»ÖÀuÄ·Y
{ÖÀ//uÄ¨Z Y|ÀeZ^ÕÁcÂ¨·Y¾ÌuÄiÁÁÄf//~³{{ÂyÖ¼WY{ÃZ´f»Z«Y
»¬|Ã{Z  |·Âf»Ö¸»ÃZ¼Ä]Ä·Ytf§|Ì|¿§¹
Ö¸»ÃZ¼Ä]Ä·Ytf§|Ì|¿§¹|¬»ÖÀuÄ¼Z§Ã|Ì  Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{Y
»¹Zn¿YZ]®ÀËY Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{YÃ{Z//  |·Âf
ÖYfYÖ//¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{Â]»d//YÂy{Ö¿Â¿Z«cZ¨Ë//e
{Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿xËZeY|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y
{§ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³cÂÀËYÌ£{{Y{ºË|¬eYÂf
 ^|¿ÁZ»{¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ZÆqÄ
diYÁuÖÅYÂ³dÂ¿Á
Ä»ZÀe{ZÆ{ZÀfZ]Ö¸»ÃZ¼Ä]|¼v»|¿§Õ|YÄf§º¿Zy
¾ËYºË|¬e  ÃZ¼//]Öf//YÂy{ÄiÁÄ»ZÀ//ZÀÖb¯Âf§ÁcÂ§Ö//ÅYÂ³Á
ÃZ¼Ä]©{Z|¿§Õ|Y|¼v»½YÁ{ZÄ¯dYÄfY{Z Y¾ÌÀqÁÃ{Â¼¿YÂ
»¸ÁÄf//~³{{ÂyÖ¼WY{ÃZ´//f»Z«Y{  x//ËZe{Ö//
Ö¸»ÃZ¼//Ä]|¼v»|¿§Õ|//Y©{Z|¼v» Y|ÀeZ^ÕÁcÂ//¨·Y¾//ÌuÄ//iÁ
»Z|Ì¼u Ö§Âf»//a|¿ÁZ»{YÃ{Z//  |//·Âf
YÃ{Z  |·Âf»Ö¸»ÃZ¼//Ä]|¼v»|¿§Õ|//Y
Ö¸»ÃZ¼//Ä]|¼v»|¿§Õ|//Y¶¨·YÂ]Y Ö§Âf»//a|^À³
»Ä]|¼v»|¿§Õ|//YÄf//§ Ö§Âf»//a|^À³YÃ{Z  |·Âf
 Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{YÃ{Z  |·Âf»Ö¸»ÃZ¼//
Ã{Z  |·Âf»Ö¸»ÃZ¼Ä]|¼v»|¿§Õ|YÔÌÆ
Ö¸»ÃZ¼//Ä]|¼v»|¿§Õ|//YYfÌ» Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{Y
»Ä]|¼v»|¿§Õ|//Y¹ZÆ·Y Ö§Âf»fy{|^À³YÃ{Z//  |//·Âf
 Ö§Âf»fy{|^À³YÃ{Z//  |·Âf»Ö//¸»ÃZ¼//
·Ã{Z  |·Âf»Ö¸»ÃZ¼//Ä]|¼v»|¿§Õ|//YÔÌ
d]Â¿®Ë{Â]»d//YÂy{Ö¿Â¿Z«cZ¨Ë//e¹Zn¿YZ]®ÀËY Ö§Âf»fy{|¿ÁZ»{Y
|//Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZËÁ{Y{ÖYfYÖ//¯ÅZe|ËZ¼¿Ö»ÖÆ³M
ÖÅYÂ³cÂÀËY//Ì£{{Y{ºË|¬eYÂ//f§{Ä]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M//¿x//ËZeY
  ||ÅYÂy{Z
 ^|¿ÁZ»{¥ÔfyY¶uÕYÂ¹ZÆqÄ
ÄÌWYmY
»Ä»Z¿{Y{\mÂ¼]½Z°//¼·YµÂÆn»Õ|ÌuYÅÄ//Ì¸¹Â°v» Ö¨n¿{ÁY{Ä//·¹Â°v
dY¹Â°v»|¿ÁZ»{¥ÔfyY¶uÕYÂ//¹ZÆqÄ^ //  wÂ»ÃZ¼//
]ÁÖ//{Y{ÄÀËÅµZËYÅÃZnÀaÁ|Æ¿¹Z¼¿Z]ÄmÁµZË½ÂÌ¸Ì»Ã|¨ÅdyY{aÄ//
ÕYmY d·Á{ªu{//ºÌ¿ÁyZ//ÕZÀ^»Ä]µÂÁdËZ¤·  YÄË{ZeÌyZe
adY¦¸°»ÄÌ¸¹Â°v» |Z]Ö»\ZÀ»¾Ì»ZeÄWYYZËÄ¬ÌiÁË{ÂeÄ]ÂÀ»º°u
 {Y~´]YmY«Â¼]Y¿M{Z¨»ÁÃ{c|»¥ÄÌWYmY¡Ô]YY
|¿ÁZ»{¹ZÆqÄ^ ¥ÔfyY¶uÕYÂ

