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  ��9" �7د، 7	��اد& و 6	�5+ 4+ ��3و�1�2 دار
�؟ '/	 در ��ا��

   :7	��اد& �	ن، ��ا@*" ?<��     �7د و ا�=	ي 	
" ا
; ��:�+ ه	 از ��9"�	 ر�

 .و���FG� +F+ �7د اE/�<	ن �	:D*@ ��>? D از ��?" از �	C2 ��دن         •

 .دا'1+ �	'�� ه/��3J? +Hل ��H� I	�� را ه/�ا&         •

•         �
 .از �*G" و ا��Lاف �� 6	 ��Jه��

 .و �CN9 را�<�� ��>? +6�� �M	��Fه	 �+         •

•     "��	*O� "2	�
��... ) �H	�6& دا'1+ ا
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	  >4	�� +R	 �OQ'(در 	/>� �M�>را� . �M�>را� ;��در 

TF3� ب �7د	Oا� �� ��'	�. 

Z��M�F6 از \��+ �]�Z در ��; �O	دف  ا�1$	د& از ?/��<� ا
/<� در ه<(	م را�<�XM؛ �	��V ��اوا�� در     •

 .ا2�ا�� �� �	'�دارد و 

�1/ً	 از ?/��<� ا
/<� ا�1$	د& ?<�� ه<(	م         • �M�>را�.  

  .ا���*�D �7د را در د��& �<(�; @�ار ده�� و ���� د��1 را ����H _` از ا�#	م _	ر^،         •

•         aرا ه� +�FG� +Fر و������ �

bL2 c+ هC، و@�1 از ا���*�D _�	د& �� '� Z�1 ��ا� &	M ;'رو 
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	 ��6(�	��5 در ه<(	م _	ر^ ?�دن ا���*�D در ��از f>� Dg� (از ��
 �
   را ز

 .�4خ ه	 @�ار ده��

  .��2د�M را�<��M ��<�� در ز�	ن �7اب         •

•         +�FG� +Fدر و�� 	i>� را c4�? Z	ه +R� ��>? �5� ار ��ه���@. 

�7ددارZ ?<��، ز
�ا �	�� ��م ��6+  '1; ا'5	ر و ا2$	ظ 4+ �7ب و 4+ �� �� ���+ ا���*�D �6ًااز ��     •

�
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  .��FG+ ���+ ��ه��


�� از ��ار '�ن در @3/"         •	/� Zوا�" �6ا �7ددار Z	ر �7دروه	�. 

 ._�	د& ا�1$	د& ?<��_D ه�ا
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 .روZ زا��Z @�ار ��ه�� ه<(	م را�<��M ?�د?	ن را         •
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  .روز�	�+ �n	52+ ��<<� دا�I ���زان �	
� در ه<(	م ��?" در �7	�	ن، ?1	ب 
	 6�و& و         •
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  .'��7 در �mn �5	�� �7ددارZ ?<<� �ن در �7	�	ن وeزم ا�" دا�I ���زان از دو
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