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 (Shard) ︀رد ︣ج︫  ︊︣ه ﹝︀﹜﹩ (CFA)، در︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRSF) و ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ان︠  ﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩︋ 
﹜﹠︡ن، ﹝﹫︤︋︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ ای ﹝︪︐︣ک ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋︀ ︻﹠﹢ان «︑︊︀دل ︋︐︣ ا︵﹑︻︀ت در ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩: ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢اری د︡﹎︀ه ﹨︀» ︋﹢د﹡︡.

در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، آدام ︗﹢﹡︤ (Adam Jones)، روز﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ر ﹝︧︐﹆﹏، ﹡﹊︐﹥ ﹨︀ی ︋︣︗︧︐﹥ و ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹎︧︐︣ده در ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ را ︋﹫︀ن 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت در ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝﹢اردی ا︨️ ﹋﹥ در آ﹡︋ ،︀︊﹢د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹨﹛ 
 ︀︐﹋︫︣ ︢اران و﹎ ﹤︀﹞︨︣ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋﹥ ︨﹢د ﹟﹊﹝﹞ ،︿﹚︐﹞ ا︵﹑︻︀ت ︀︋ ︣︐︋ ︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹛ در ﹇︀﹜︉ ار︑︊︀ط︑ر﹢︮ ﹤در ﹇︀﹜︉ ارا

.︫︡︀︋
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران  ︣ای︨  ︣﹡︀﹝﹥ ﹝︪︐︣ک︋  ︊︣ه ﹝︀﹜﹩ از︋  ﹫﹟   ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ان︠  ﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︗︀ن از ز﹝︀ن ﹝﹫︤︋︀﹡﹩︋ 
در اوا﹏ ︨ــ︀ل 2016، ︫ــ︀﹨︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ر︠︡اد﹨︀ی ﹝﹛ ︋﹢ده ا︨ــ️. ︠︣وج ︣︋︐︀﹡﹫︀ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ (Brexit)، ا﹡︐︀ب دو﹡︀﹜︡ ︑︣ا﹝︌ 

(Donald Trump) و ︑︡اوم ︋︀زار رو ︋﹥ ︑︣﹇﹩ ا﹝﹠︑ ︀﹊︣︀ ︨﹥ ﹝﹢رد از ا﹟ ر︠︡اد﹨︀︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹍﹩ ︋︀ ︎﹫︪︣﹁️ ︋﹩ و﹇﹀﹥ ﹁﹠︀وری ﹨﹞︣اه ︋﹢ده ا﹡︡.

ا﹟ ﹝︀ه   ﹨︀ی ︎︣︑﹑︵﹛، ز﹝﹫﹠﹥ ای ︗︢اب ︋︣ای ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹙﹫﹙﹍︣ان ︠︊︣ه ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آورد ︑︀ در 
 ︣وز ️ ︧﹡ ،(Theresa May) ﹩﹞ ︡ادی ︋︣﹎︤ار ︫︡ ﹋﹥ ︑︣زااز رو ︦︎ ️︻︀︨ ︡﹠ ︀﹠︑ ﹤︧﹚︗ ﹟︋︍︣داز﹡︡. ا ︒︋ ﹤︋ 34 ︋︣ج ︫︀رد ﹜﹠︡ن ﹤﹆︊︵

ا﹡﹍﹙︧︐︀ن، در︠﹢ا︨️ ︗︡ا﹩ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ را در ﹇︀﹜︉ ﹝︀ده 50 ا︻﹑م ﹋︣د.

ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩
︋︒ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت در ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝﹫﹨ ﹩︐︨︣︎︨︣ ﹤︋ ﹤︀︐﹩ ﹝︐︪﹊﹏ از ا︻︱︀ی ز︣ ︋︣﹎︤ار ︫︡: 

• ﹨﹙﹠︀ ﹝﹢ر︧﹩ (Helena Morrissey)، ر﹫︦ ا﹡︖﹞﹟ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (IA)؛ 
• راس ﹨﹢﹜︡ن  ︡︐︀﹡﹢ ️﹋︫︣ ﹩﹛︀﹞ ︣︡﹞ ،(Russ Houlden)﹢︑﹩ ﹜﹫︐﹫︤ (United Utilities)؛ 
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تبادل بهتر اطالعات در بازارهاى مالى؛تبادل بهتر اطالعات در بازارهاى مالى؛
به اشتراك گذارى ديدگاه هابه اشتراك گذارى ديدگاه ها

︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡︊﹥ ﹁﹑ح   
A. Jones
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• ﹎︣ی ︋﹫﹊︣ (Gary Baker)، ر︑ ﹤︧︨﹣﹞ ︦﹫﹙﹫﹙﹍︣ان ︠︊︣ه ﹝︀﹜﹩ در ارو︎︀، ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و آ﹁︣﹆︀ (EMEA)؛
• ﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور︨️ (Hans Hoogervorst)، ر﹫﹨ ︦﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IASB)؛ و 

• ﹜﹠︀ ﹋﹢﹝﹫﹙﹢ا (Lena Komileva)، ا﹇︐︭︀ددان.
 ﹤︡ن ︋﹥ ︫﹫﹢ه ارا﹫︪︋ ﹜︷﹡ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹤﹫﹛︀︫ــ﹩ از ︵︣ح او﹡ ︒︋ ﹟︪ــ﹩ از ا﹡﹍﹫︤ه ا︋

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︨﹢ی ︫︣﹋︐︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ﹠﹫﹟ ا︧ــ︀س ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹨﹞﹫︪﹥ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︫ــ﹀︀ف ﹡︊﹢ده و ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹞﹠︡ در 
︉ و﹋︀ر﹨︀ ︋︀ ︡﹊﹍︣ را  ︧﹋ ﹤︧︀﹆﹞ ️ا﹝︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ ﹟︀دی ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ︾︣ق ︫ــ︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ا︡اول ا﹁︪ــ︀ و ︑︺︡اد ز︗

د︫﹢ار ﹋﹠︡.
︵﹩ ︨ــ︀﹜︀ی آ﹠︡ه، ا︮﹑︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀ ︨︀ز﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︖︡د ︫﹫﹢ه ︑﹫﹥ ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن، ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︮﹢رت ︗︣︀ن و︗﹢ه 
️ ﹝﹫︴﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و را﹨︊︣ی (ESG) ﹇︣ار  ﹡﹆︡ ادا﹝﹥ ︀︋︡ و ﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ ا︖︀د ︫ــ﹢د ﹋﹥ در ﹎︣وه ز︧ــ

﹝﹩ ﹎﹫︣د.

﹝﹢︲︹ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 
﹫︩ از 100 ﹡﹀︣، ر﹨﹫︀﹁︐︀﹩ از ︑﹀﹊︣ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و در ︱﹢ر︋   ︨︀ ﹨﹢﹎︣ور︨ــ️ در ﹡︪︧ــ️ ﹝︣︑︊︳︋ 
﹫︩ رود ﹋﹥ از   ︎﹩︀︗ ︀︑ ︡ا﹨ــ﹢︠ ﹩﹝﹡ ﹤﹋ ︣د. وی ︋﹥ رو︫ــ﹠﹩ ا︻﹑م ﹋︣د﹋ ﹤ارا ،﹩﹛︀﹞ ︧ــ︀︋︡اری را در︋︀ره ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ﹩ا﹜﹞﹙﹙ــ ﹟﹫︋
 ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠︫ (non-GAAP) ︧︀︋︡اری ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ ان ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︾﹫︣ از ا︮﹢ل﹢﹠︻ ︀︋ ﹤﹋ ﹟︤﹍︀︗ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی

 .︡︋︀ ﹩︀﹨ر
﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ا︻︡ادی را ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣   ︋︀︐﹋︣  ︫﹟︫︡ت ﹝﹆︀و﹝️ ﹋﹠﹠︡. ا ﹤ ــ︣﹋︐︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋   ︫﹩︠︣  ︋،﹩︀︣﹫﹍︐ــ  ︨﹟﹫﹠ ︣︋︣ا در︋ 
ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹡﹫︧︐﹠︡، ︋︣ای ︑﹢︲﹫ ︻﹞﹙﹊︣د ا︮﹙﹩ ︠﹢د،  ا︋︤اری ﹝﹛ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩، د︫﹢ار 

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.
﹨﹢﹎︣ور︨️ ︠︀︵︣﹡︪︀ن ﹋︣د ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹝﹢اردی ︾﹫︣ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︮﹙﹩ درا﹝︡ و 
︊︉ ا︖︀د در﹋﹩ ﹝︐﹀︀وت از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  ﹢د وز︀ن ﹡︍︣دا︠︐﹥ ا︨️ – و ﹁︀︮﹙﹥ ای ﹋﹥ و︗﹢د دارد،︨  ﹢رت︨  ﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی در︮  ︨﹢د ︀ ز︀ن،︋ 

﹝︐︡او﹜﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣ ︋︣ه و ﹝︀﹜﹫︀ت (EBIT) ﹝﹩ ︫﹢د.
︣ه   ︋﹤︊︨︀﹞ د﹜﹫﹏ ا﹝﹊︀ن ﹤ ︣ه و ﹝︀﹜﹫︀ت، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  ﹢د ﹇︊﹏ از ﹋︧︣︋  ــ︀ده ﹝︀︨ــ︊﹥︨   ︨︣﹨︀︸ ﹤ ﹫︩ از ا﹫︲﹢︑ ﹤﹊﹠ د﹨︡ ﹋︀ر︋  وی︎ 
 ﹤︀ت ارا﹫﹛︀﹞ ︣ه و︋ از ︨﹢د ﹇︊﹏ از ﹩︋﹢︠ ︿︣︺︑ ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ش﹑︑ ︡︀︋ ︹︴﹇ ر﹢︵ ﹤︋” :️﹀﹎ ﹟︣︲︀ ﹤︋ ،︡ه ︫ــ﹢د﹫︙﹫︎،︿﹚︐﹞ ︀یرو︫ــ ﹤︋

﹋﹠﹫﹛. ﹨﹫︘ ﹫︤ در ︧︀︋︡اری ︨︀ده ﹡﹫︧️.“
 ﹤︀ر﹡︷︣ ا︠﹫︣ ارا︸از ا ️︀﹝ ︀دی ︋︣ای︤ار ︫︡ و ︫﹢ا﹨︡ ز﹎︣︋ (Chatham House) آزاد ︒︋ ︣رات﹆﹞ ︉﹛︀﹇ ادا﹝﹥ ﹡︪︧ــ️ ﹋﹥ در

﹋︣د، ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹝︧﹙﹥ ﹎︧︐︣ده ︑︣ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت در ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ از ︎﹫︙﹫︡﹎﹫﹠︎ ﹩︀︀ن ﹝︐︃︔︣ ﹝﹩ ︫﹢د.
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︪﹛︀︀ در ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩
در وا﹇︹، ﹞ ﹩︧﹋ ﹤︀︵︉ ﹨︡ف ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️؟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹠︀﹞︨︣ ︀﹥ ﹎︢اران را ﹨︡ف ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ 

و ︐﹩ ا﹎︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹨﹛ در︨️ ︋︀︫︡، ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹎︣و﹨﹩ ﹨﹞﹍﹟ ﹡﹫︧︐﹠︡.
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︋︒ ︋︣ ﹝︪﹊﹏ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︖︀د ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋︐︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹁︤ا︩ ︮﹠︡و﹇︀ی  ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹊﹩ از ﹝︪︀ر﹋

︾﹫︣﹁︺︀ل، ︑︃﹋﹫︡ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹥ ︗︀ی ا﹡︐︀ب ︑﹉ ︑﹉ ︫︣﹋︐︀، ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر، از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︨︀م ︵︣﹁︡اری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
 ︀︐﹋︣ ﹢ی︫  ﹢ا﹨︀ن ا﹁︪︀ی ﹋︀﹝﹏ از︨  ︣︑﹢﹇︺﹠︡ و︠  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹁︺︀ل،︎   ︨︣﹍و د ︀﹡︀ن، اذ︻︀ن ﹋︣د ﹋﹥ آ﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹊﹩ د﹍︣ از ﹝︪︀ر﹋

“.﹜﹫︐︧﹨ ︀﹠﹊﹝﹞︣﹫︾ ا︨︐︀ر﹢︠ ً︀ ︊︣﹆︑ ،و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی د﹇﹫﹅ و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︡ون ﹨﹞︍﹢︫︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡: ”در ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢ارد
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار د﹍︣ی ﹡︀ر︲︀︐﹩ ︠﹢د را ︋︀︋️ د︫ــ﹢ار ︋ــ﹢دن درک ︑ ﹩﹍﹡﹢﹍﹫﹥ آ﹝︀ر و ار﹇︀م ︾﹫︣﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه 
︧︀︋︡اری ا︋︣از ﹋︣د و ︠﹢ا︨︐︀ر ︮︡ور ︋﹫︀﹡﹫﹥ ای در︋︀ره ا︮﹢﹜﹩ ︫︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ︫︣﹋︐︀ را ︋﹥ ︨﹞️ ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋﹥ 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹡﹫︧︐﹠︡، ︨﹢ق د﹨︡.
 ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ــ﹢ه  ار︑︊︀ط ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ داده ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ا﹝﹊︀ن ︠﹢د﹋︀ر︨ــ︀زی﹡ د﹢︊︋ ا﹨︀ن﹢︠ ﹟︣︲︀ ،﹟ــ﹫﹠︙﹝﹨
ا︵﹑︻︀ت ﹁︣ا﹨﹛ ︫ــ﹢د؛ ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ا﹟ ︫︣ط ﹋﹥ ︑︀ ﹥ ﹝﹫︤ان ﹁︣ا﹠︡ ﹋︍﹩ ︋︣داری داده ﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︴﹞﹟ ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹢د﹋︀ر 

ا﹡︖︀م ︫﹢د. 
 ︀︐﹋︫︣ ﹤﹊﹠ا ﹤﹚﹝︗ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡؛ از ﹩﹝﹋ ️︮︣﹁ ،﹩﹛︀︐﹫︖د ﹏︀︧﹞ ︣﹍رد د﹢﹞ در ︒︋ ز﹝︀﹡﹩ ︨︊︉ ︫︡ ︋︣ای ️︡ود﹞
 ﹉ ﹤︋ ️︨ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹨︣﹎︤ ﹝﹞﹊﹟ ا ︀︀ی ︋﹫﹠︀ ︨︀زی داده ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و آ︫در رو ︀︐﹁︪︣﹫︎ ا︨ــ️ از ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍

﹝︖︣ای ﹝︺﹠︀دار ︋︣ای ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︋︀زار ︑︡︊﹏ ︫﹢﹡︡؟
︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹁︣ا﹠︡ ︠︣وج ︣︋︐︀﹡﹫︀ از ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︫ــ︣وع ︫ــ︡ه و آ︣︠﹟ ا︮﹑︀ت ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

 .︡︀دی ︋﹥ و︗﹢د آاو﹜﹫﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ز ﹤﹚︣﹞ ︧︀︋︡اری ﹡﹫︤ ﹨﹠﹢ز در
︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹎︣ی ︋﹫﹊︣ ” ﹡︷︨︣ــ﹠︖﹫︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه از ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︋︊﹢د ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ار︑︊︀ط ︋︐︣ ︋︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝︐﹙︿ ﹝﹠︐︪︫︣︡ه از ︨﹢ی ︫︣﹋︐︀، و︗﹢د دارد.“
 ️﹢﹆︑ ︀دی ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️؛ ا﹝︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر︀ن ﹎﹀️: ” ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی ﹎︤ار︫﹍︣ی ︵﹩ 20 ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ﹋︀ر﹨︀ی ز︀︎ وی در

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋︀ر︋︣ان ﹡︀﹩، ﹨﹠﹢ز ﹋︀ر﹨︀ی ز︀دی ︋︀﹇﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫﹢﹡︡.“
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