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نيوزق رد

دش هتسب وج هنيک زپشآ یگدنز هدنورپ
اب دروآرد اپ زا ار ژاراگ کی رادیارس هک راد هنيشيپ مرجم : زويناکسیا یرازگربخ – نارھت
.دش مادعا نیوزق رد نوناق مکح

یاھ هبرقع : زويناکسیا ثداوح هورگ شرازگ هب
یم ناشن ار 1386 ريت مود دادماب 6:30 تعاس
هب و دمآرد ادص هب نیوزق 110 سيلپ نفلت هک داد
ديھش راولب رد ژاراگ کی رادیارس ديسر ربخ روتارپا
.تسا هدش هتشک »یبارتوبا«
هب تقو کيشک سرپزاب و یھاگآ سيلپ هلصافالب
هب یا هلاس 35 درم نينوخ رکيپ اب و دنتفر هاگنابرق
نھاريپ هک دندش ور هب ور »یلعنيسح« مان
.تشاد نت هب یدرک راولش و هاتوک نيتسآ
38 یدرم و »یلعنيسح« هنھک فالتخا زا ناھاگآراک ، ینوناق یکشزپ هب هزانج لیوحت اب
یاتسور رد هدنورپ مھتم اھنت دعب تعاس 12 و دنتشادرب هدرپ »ب - سابع« مان هب هلاس
.دش تشادزاب و یبایدر نیوزق »دابآ  یدھم«
هتسد هلمج زا دنسپ هاگداد یاھ کردم ندید اب داد یم ناشن هانگ یب ار دوخ ادتبا هک وا
.دوشگ تقيقح نايب هب بل راچان هب دوب  هدنام اج هزانج رانک ، ژاراگ رد هک شديلک
هنيک »یلعنيسح« زا : تفگ دوب ینابرق راکمھ رت شيپ و فورعم »زپشآ« هب هک »سابع«
یا هشقن نديشک اب نم.متشگ یم ماقتنا یارب یتصرف لابند هب و متشاد لد هب یدیدش
رھ.متفر شغارس هب و مدرک هيھت بورشم یرادقم ، یتسود حرط نتخیر و هدش باسح
زا و مروتوم راوس هک دوب حبص راھچ تعاس .مداتفا شناج هب وقاچ اب هک میدوب تسم ود
.مدرک رارف ژاراگ
ینويفا داوم یچقاچاق کی زين 1376 لاس ، راکھبت نیا داد یم ناشن سيلپ قيقحت همادا
هدنارذگ نیوزق »ردنيبوچ« نادنز رد ار شرمع زا لاس 9 و هتشک اوعد رد ار »حاتف« مان هب
شتیانج نيمود زا شيپ لاس کی و درک بلج راد هبوچ یاپ ار نايکاش تیاضر »سابع«.دوب
.دش دازآ
هاگداد مود هبعش رد هک »یلعنيسح« ندش هتشک هب یگديسر ییاضق تسشن رد
یرمث شیارب هک تخادرپ دوخ زا عافد هب »سابع« دش ليکشت نیوزق ناتسا یرفيک
مکح ، دیازفا یم زويناکسیا شرازگ.تشادن
رد و ديسر روشک یلاع ناوید 27 هبعش ديئات هب یناج عفادم ليکو ضارتعا دوجو اب مادعا
525/120.دش ارجا نیوزق »ردنيبوچ« نادنز هطوحم
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