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اكتشاف مذهل إلستباق موجات 
التسونامي المدمرة

 خلصــت دراســة حديثــة إلــى إمــكان اســتباق موجــات المــد العاتيــة )تســونامي( بصــورة أفضــل فــي 
حــال تقويــم قــوة الــزالزل التــي تســببها بدقــة لحظــة حصولهــا، وهــو مــا قــد يحصــل باالعتمــاد علــى 

خوارزميــة مطــورة بواســطة الــذكاء االصطناعــي مــن شــأنها الحــد مــن األضــرار.
موجــات المــد العاتيــة »تســونامي« يمكــن اســتباقها والحــد مــن أضرارهــا أمــا الوســيلة لذلــك فهــي 
ــى  ــة مؤكــدة عل ــه دراســة حديث ــذكاء االصطناعي..هــذا مــا خلصــت الي ــة مطــورة بواســطة ال خوارزمي
التقويــم الدقيــق والســريع لقــوة الــزالزل لحظــة حصولــه. وتــم تدريــب خوارزميــة الــذكاء االصطناعيــة 
ــة  ــق الزلزالي ــى طــول الفوال ــة عل ــزالزل افتراضي ــة وخمســين ألــف ســيناريو ل ــى ثالثمئ باالعتمــاد عل

الرئيســية فــي اليابــان مــع احتســاب كل إشــارات الجاذبيــة المتوقعــة فــي هــذه الحــاالت.
ــا  ــة الموجــودة حالي ــاس الموجــات الزلزالي ــري باحــث جيوفيزيائــي »أدوات قي ــان بليتي ــال كانت وق
محــدودة وتتســم بالبــطء الشــديد. دربنــا الــذكاء االصطناعــي علــى كل زلــزال افتراضــي مــن خــالل 
إعطائــه اإلجابــة فــي كل مــرة علــى رصــد قــوة الزلــزال وموقعــه باالعتمــاد علــى إشــارات »بــي إي جــي 

ــة”. اس« المتوقع
ففــي العــام الفيــن وســبعة عشــر تــم اكتشــاف إشــارات أســرع مــن الموجــات الزلزاليــة وســميت 
اختصــارا بــي إي جــي اس.. أي إشــارات الجاذبيــة المرنــة الســريعة وهــي اضطرابــات فــي حقــل 
ــار النمــوذج  ــة وتتحــرك بســرعة الضــوء. وجــرى اختب ــزات األرضي ــة األرضــي ناجمــة عــن اله الجاذبي
ــذي  ــيما وال ــي فوكوش ــر ف ــد عش ــن وأح ــام الفي ــع الع ــزال وق ــة بزل ــة مرتبط ــات فعلي ــر بيان ــا عب الحق
قــدرت أنظمــة اإلنــذار آنــذاك قدّرتــه لحظــة حصولــه بـــ8,1 درجــات. وفــي النتيجــة، نجحــت الخوارزمية 
الجديــدة وفــي غضــون دقيقتيــن فقــط بتوقــع القــوة الدقيقــة للزلــزال وكانــت تســع درجــات مــع هامــش 

خطــأ بلــغ 0,3 درجــة .
وقــال جــان بــول أمبويــرو باحــث وجيولوجــي »تحديــد قــوة الزلــزال بدقــة تطلــب ســاعات عــدة فــي 
العــام 2011 وحصــل خطــأ فــادح فــي التقديــر. كنــا نتوقــع أال يتخطــى ارتفــاع المــوج ثالثــة أمتــار كحــد 
ــزال الفعليــة كانــت تســع درجــات وتســبب بموجــات يفــوق علوّهــا الخمســة  أقصــى. لكــن قــوة الزل

عشــر متــرا. لــو عرفنــا بذلــك مســبقا كان يمكــن إجــالء الســكان بســرعة أكبــر”.
هــذا وال تــزال هــذه الخوارزميــة الجديــدة تخضــع لالختبــار فــي البيــرو ويعتــزم مطوروهــا إدماجهــا 
فــي أنظمــة إنــذار فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم تواجــه خطــر حصــول موجــات تســونامي. يذكــر 
انــه فــي العــام 2011 ضــرب واحــد مــن أعنــف الــزالزل فــي العالــم أعمــاق المحيــط الهــادئ قبالــة الســواحل 
الشــمالية الشــرقية لليابــان مــا أدى إلــى موجــة مــد عاتيــة أوقعــت مــا يقــرب مــن ثمانيــة عشــر الفــا 

وخمســمئة قتيــل وتســببت بكارثــة فوكوشــيما النوويــة.

الصحة العالمية: 2103 حاالت إصابة مؤكدة 
بجدري القردة في 42 دولة

قالــت منظمــة الصحــة العالميــة، إن عــدد حــاالت اإلصابــة المؤكــدة بمــرض جــدري القــردة 
يونيــو/ منتصــف  حتــى 
بلغــت  الجــاري  حزيــران 
2103 حــاالت فــي 42 دولــة 
خمســة  عبــر  عضــو 
لمنظمــة  تابعــة  مناطــق 
ــم  ــة )أقالي الصحــة العالمي
وإفريقيــا  األمريكتيــن 
البحــر  وشــرق  وأوروبــا 
المتوســط  األبيــض 
وغــرب المحيــط الهــادئ(.

ــوم  ــردة، ي ــرض جــدري الق ــا حــول تطــورات انتشــار م ــث له ــي آخــر تحدي ــة، ف وأشــارت المنظم
ــر تفشــيا، موضحــة أن  ــا يعتب ــد م ــي بل ــردة ف ــن جــدري الق ــة واحــدة م ــد حال ــى أن تأكي الســبت ، إل
ــة  ــي للروابــط الوبائي ــاب األول ــردة فــي عــدة مناطــق فــي ظــل الغي ــع لجــدري الق ــر المتوق الظهــور غي
بالمناطــق التــي أبلغــت تاريخيــا عــن وجــود الجــدري يشــير إلــى أنــه ربمــا كان هنــاك حــاالت انتقــال 

ــر مكتشــفة لبعــض الوقــت. غي
ولفتــت المنظمــة إلــى أنهــا تقيــم المخاطــر علــى المســتوى العالمــي علــى أنهــا معتدلــة وذلــك 
بالنظــر إلــى أن هــذه هــي المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اإلبــالغ عــن العديــد مــن حــاالت ومجموعــات 
ــى  ــة عل ــة المتباين ــي المناطــق الجغرافي ــدان ف ــن البل ــد م ــي العدي ــن ف ــردة بشــكل متزام جــدري الق

نطــاق واســع لمنظمــة الصحــة العالميــة ذلــك تزامنــا مــع حقيقــة أن معــدل الوفيــات ظــل منخفضــا.

دراسة: مشاركة األطفال في األعمال المنزلية 
قد يجعلهم أكثر ذكاء

توصلــت دراســة جديــدة إلــى أن مشــاركة الصغــار ألهلهــم فــي األعمــال المنزليــة يمكــن أن 
يســاهم فــي تحســن الوظيفــة اإلدراكيــة لــدى األطفــال.

ووجــدت الدراســة التــي اســتجوبت أكثــر مــن 200 مــن الوالديــن، أن المشــاركة الروتينيــة يمكــن أن 
تعــزز قــدرة الطفــل علــى التخطيــط والتبديــل بيــن المهــام وتذكــر التعليمــات والتحكــم فــي ســلوكه.

وُطلــب مــن 207 أب وأم ألطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 13 عامــا إكمــال اســتطالعات الــرأي حــول 
مشــاركة أطفالهــم فــي األعمــال المنزليــة والوظائــف التنفيذيــة الالحقــة، والمهــارات العقليــة بمــا فــي 
والتفكيــر  الذاكــرة  ذلــك 

ــس. ــط النف ــرن وضب الم
ووجــد البحــث أن األعمــال 
الذاتيــة  للرعايــة  الروتينيــة 
الطعــام  الطفــل  إعــداد  مثــل 
الموجهــة  والمهــام  لنفســه، 
نحــو األســرة مثــل إعــداد وجبــة 
ــكل  ــأ بش ــر، تتنب ــخص آخ لش
كبيــر بذاكــرة العمــل والتحكــم 

فــي الســلوك.
واكتشــفت الدراســة أيضــا أن تشــجيع األطفــال علــى القيــام باألعمــال المنزليــة يمكــن اســتخدامه 

الســتهداف عجــز القــدرات بشــكل اســتراتيجي.
اقترحــت مؤلفــة الدراســة الدكتــور ديانــا تيبــر أن مواءمــة مهــام الطفــل مــع اهتماماتــه يمكــن أن 
تشــجعه علــى القيــام بمزيــد مــن المهــام المنزليــة، وتحســين وظائــف الدمــاغ علــى المســار الصحيــح.
قالــت تيبــر: »األطفــال الذيــن شــاركوا فــي المزيــد مــن األعمــال الروتينيــة يتمتعــون فــي الواقــع 
ــة، إذا  ــة ممل ــع األعمــال المنزلي ــت :«ال ينبغــي أن تكــون جمي ــذي أفضــل«، و أضاف ــارات أداء تنفي بمه
بــدا أن أطفالــك يحبــون الطهــي، فعليــك إشــراكهم فــي ذلــك، إذا كانــوا يحبــون البســتنة شــجع هــذا 

االهتمــام منــذ الصغــر”.
ــى  ــون الدخــول إل ــم يحب ــذا فه ــم، ل ــد والديه ــال يســتمتعون بتقلي ــى أن األطف ــر إل وأشــارت تيب

ــه آباؤهــم. ــا يفعل ــد م ــخ وتقلي المطب
وأضافــت تيبــر أن الفتيــات يميلــن إلــى أن يكــن أفضــل فــي وضــع المالبــس فــي أماكنهــا الخاصــة 

وترتيــب أســرتهن، بينمــا يفضــل األوالد إخــراج القمامــة للحاويــة.

الخميس 23 ذي القعدة 1443 هـ ق 2 تير 1401 هـ ش، 23 حزيران 2022مالعدد )10976( السنة الثانية واالربعون

طارمي وآزمون ضمن أفضل العبي كرة 
القدم في آسيا

صنفــت  طهران/ارنــا- 
العريقــة  »فورفورتــو«  مجلــة 
المنتخــب  مــن  نجميــن 
الوطنــي اإليرانــي لكــرة القــدم 
الالعبيــن  أفضــل  بيــن  مــن 

اآلســيوية. القــارة  فــي 
»فــور  مجلــة  وقدمــت 
ــر،  ــي تقري ــة ف ــو«  العريق فورت
قائمــة أفضــل 10 العبــي كــرة 
تضمنــت  اســيا،  فــي  القــدم 
الوطنــي  المنتخــب  نجمــي 

االيرانــي مهــدي طارمــي )مهاجــم فريــق بورتــو البرتغالــي( 
ــي(. ــوزن األلمان ــر ليفرك ــق باي ــون )العــب فري وســردار ازم

وكان طارمــي حــل فــي شــهر ابريــل 2022 ، بيــن 
افضــل الهدافيــن وصانعــي االهــداف فــي كــرة القــدم 
العالميــة فــي تقريــر مجلــة Matchday365 ألفضــل 

المهاجميــن فــي ســبع بطــوالت أوروبيــة مرموقــة.
وفيمــا يلــي ترتيــب أفضــل عشــرة العبيــن فــي 

القــارة االســيوية2022 وفقــا لمجلــة فــور فورتــو:
سون هيونغ مين )توتنهام وكوريا الجنوبية (

مهدى طارمي )بورتو وايران(
سردار آزمون )بايرلوركوزن وايران(

سالم الدوسري )الهالل والسعودية(
اكرم عفيف )السد وقطر(

واتورو اندو )اشتوتغارت واليابان(
تاكهيرو تومياسو )آرسنال واليابان(

المعز على )الدحيل وقطر(
الدور شاه مورادوف )روما واوزبكستان(

على مبخوت )الجزيرة واالمارات(

ساعي يلتقي رئيس االتحاد العالمي 
للتايكواندو

طهــران/ ارنــا- التقــى رئيــس االتحــاد الوطنــي للتايكوانــدو »هــادي ســاعي« ، رئيــس االتحــاد العالمــي 
»تشــونج  الرياضــة  لهــذه 

وون شــوي”.
ــس  ــاعي أم ــى س والتق
وون  تشــونج  األربعــاء 
ــل  ــى هامــش حف شــوي عل
فــي  آســيا  بطولــة  افتتــاح 
مدينــة »غانغــوون« الكوريــة 

الجنوبيــة.
ســاعي  التقــى  كمــا 
رئيــس االتحاد الفلســطيني 
للتايكوانــدو ونائبــه وتبــادال 

المشــتركة. المعســكرات  إقامــة  فــي مجــال  المشــترك خاصــة  التعــاون  حــول  النظــر  وجهــات 
يونيــو   27 إلــى   23 مــن  الفتــرة  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  فــي  »غانغــوون«  مدينــة  وستســتضيف 

بلــدا.  34 مــن  والعبــة  العــب   386 بمشــاركة   2022 للتايكوانــدو  آســيا  بطولــة  الجاري، منافســات 
وتشارك المنتخب اإليراني للرجال والسيدات في هذه المسابقات.

بينتو مدربا الستقالل طهران
أعلــن اســتقالل طهــران اإليراني، يــوم الثالثــاء، تعييــن البرتغالــي الدولــي الســابق ريــكاردو ســا بينتــو مديــرا 

فنيــا جديــدا لنــادي العاصمــة اإليرانيــة.
ــو،  ــد ســا بينت ــر أن يســتمر عق ــن المنتظ وم
49 عاما، مــع النــادي حتــى نهايــة الموســم مبدئيــا.
أمــس  مســاء  طهــران  إلــى  بينتــو  ســا  ووصــل 

العقــد. علــى  للتوقيــع  األربعــاء 
وذكــرت تقاريــر إعالميــة أن المــدرب 
الســابق  والالعــب  اإليرانــي  األلمانــي 
فــي الــدوري األلمانــي ألكســندر نــوري 
ــي. ــدوري اإليران ــا مــن ضمــن المرشــحين لتدريــب بطــل ال ــر بيتكوفيتــش كان والسويســري فالديمي

لكن المفاوضات فشلت بسبب التوقعات المالية من كل مدرب والتي اعتبرها استقالل طهران زائدة عن الحد.

مفاجأة.. يوفنتوس يريد ضم نيمار بشرط
وضــع نــادي يوفنتــوس اإليطالــي خطــة لتدعيــم الفريــق بصفقــات مــن العيــار الثقيــل خــالل 

فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة الجاريــة.
أشــارت صحيفة ســبورت الكتالونية إلــى أن ماســيمليانو أليجــري، مــدرب يوفنتــوس طالــب 
الفريــق  صفــوف  تدعيــم 

بــارزة. بصفقــات 
ولفتــت إلــى أن اليوفــي 
آنخيــل  بضــم  يكتفــي  لــن 
بوجبــا  وبــول  ماريــا  دي 
تعاقــد  انتهــاء  بعــد  مجانــا 
ــس  ــي باري ــع نادي ــي م الثنائ
ســان جيرمــان ومانشســتر 

الترتيــب. علــى  يونايتــد 
وتابعــت »بــل إن اليوفــي 

يريــد أيضــا ضــم نيمــار جونيــور لكــن ذلــك متوقــف علــى مــدى اســتعداده لخفــض راتبــه”.
مــن جانبهــا، أشــارت شــبكة فوت ميركاتو الفرنســية إلــى أن لويــس كامبــوس، المستشــار 
الرياضــي الجديــد لبــي إس جــي وضــع نيمــار ضمــن قائمــة الالعبيــن المعروضيــن للبيــع هــذا الصيــف.

أوضحــت أن النــادي الباريســي ينتظــر العــروض المقدمــة لنيمــار، لكــن يبقــى راتبــه الضخــم 
)30 مليــون يــورو ســنويا( عقبــة أمــام األنديــة الراغبــة فــي ضمــه.

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده 
مع ماني

ــة  ــد جول ــول، بع ــوف ليفرب ــن صف ــا م ــي، قادم ــة الســنغالي ســاديو مان ــخ صفق ــرن ميون ــادي باي ــم ن أت
نهايــة  عقــب  المفاوضــات  مــن  مكثفــة 

.)2022-2021( المنقضــي  الموســم 
بيــان  فــي  األلمانــي  النــادي  وأعلــن 
أمــس  اإللكترونــي،  موقعــه  عبــر  رســمي 
األربعــاء، تعاقــده مــع مانــي لمــدة 3 ســنوات.

ووصــل الدولــي الســنغالي إلــى األراضــي 
األلمانيــة يــوم الثالثــاء، للخضــوع للفحوصــات 
ــه  ــل توقيع ــاح، قب ــا بنج ــي اجتازه ــة الت الطبي

ــه لبطــل البوندســليجا. ــى عقــود انتقال عل
وأنهــى مانــي رحلتــه داخــل ملعــب أنفيلــد 
 ،2016 عــام  منــذ  ارتــداه  الــذي  الريــدز،  بقميــص 
وذلــك بعــد فتــرة ناجحــة مــع وصيــف بطــل أوروبــا.

وتأتــي صفقــة انتقــال مانــي إلــى بايــرن 
ميونــخ فــي ظــل األنبــاء التــي تفيــد باقتــراب المهاجــم البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي مــن الرحيــل عــن 

النــادي البافــاري صــوب برشــلونة هــذا الصيــف.

تشيلسي يخطط لصفقة مستحيلة 
من ريال مدريد!

ــد  ــال مدري ــوف ري ــن صف ــتحيلة م ــبه مس ــة ش ــرام صفق ــزي إلب ــي اإلنجلي ــعى تشيلس يس
لتدعيــم صفوفــه خــالل ســوق االنتقــاالت الصيفيــة الحاليــة.

وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــإن تشيلســي يجهــز عرضــا لضــم أحــد 
نجــوم خــط الدفــاع فــي ريــال 

مدريــد.
النــادي  أن  وأوضحــت 
ترميــم  يريــد  اإلنجليــزي 
دفاعــه بضــم البرازيلــي إيديــر 
ميليتــاو بعــد انتقــال روديجــر 
إلــى ريــال مدريــد، واقتــراب 
كريستنســن  أندريــاس 
مــن  أزبليكويتــا  وســيزار 

برشــلونة.
وأضافــت »عمليــة تبــدو شــبه مســتحيلة، ألن ريــال مدريــد ليــس لديــه أي خطــة لبيــع ميليتــاو 

الــذي يمتــد عقــده حتــى صيــف 2025، ويتضمــن شــرطا جزائيــا بقيمــة 250 مليــون يــورو”.
ويســعى ريــال مدريــد لتجديــد عقــد ميليتــاو حتــى صيــف 2027، ورفــع قيمــة الشــرط الجزائــي 

إلــى مليــار يــورو.
وفــي الســياق نفســه أفــاد التقريــر بــأن »ميليتــاو ال يريــد مغــادرة ريــال مدريــد واالنتقــال إلــى 

تشيلســي مــن األســاس”.

فانكوفر وبرلين تستضيفان نسختي 2023 
و2024 من كأس ليفر

أعلــن منظمــو بطولــة كأس ليفــر للتنــس، أمــس األربعــاء، أن فانكوفــر وبرليــن ستســتضيفان نســختي 
2023 و2024 مــن البطولــة، علــى الترتيــب.

وتقــام نســخة عــام 2023 مــن بطولــة كأس ليفــر، التــي تجــرى مســابقاتها علــى مــدار ثالثــة أيــام، 
العبــي  أفضــل  بيــن  منافســة  وتشــهد 
أوروبــا وأفضــل الالعبيــن مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم، بيــن 22 و24 مــن أيلــول/

ــر. ــي فانكوف ــبتمبر ف س
ــام نســخة 2024 فــي برليــن  بينمــا تق

بيــن 20 و22 أيلول/ســبتمبر.
وقــال تونــي جودســيك مديــر البطولــة: »مــع 
ــي  ــر ف ــن كأس ليف ــة النســخة الخامســة م إقام
الصــادر  واإلعــالن  أيلول/ســبتمبر،  فــي  لنــدن 

أمــس، نكــون بذلــك فــي طريقنــا لتحقيــق رؤيتنــا لمــا يعــد اآلن حدثــا ذو شــعبية هائلــة ضمــن منافســات التنــس.”

وفاة العب سلة أمريكي عن عمر 
يناهز 25 عاما

توفــي األمريكــي كاليــب ســوانيجان، العــب دوري الســلة األمريكــي للمحترفيــن الســابق فــي 
 Sacramento( وســاكرامنتو كينجــز )Portland Trail Blazers( أنديــة بورتالنــد تريــل بليــزرز
Kings(، عــن عمــر يناهــز 25 عامــا فــي مدينــة فــورت وايــن )إنديانــا، الواليــات المتحــدة(، حســبما 

أفــادت الرابطــة.
وتوفــي ســوانيجان مســاء االثنيــن فــي مستشــفى )Lutheran Hospital( ألســباب طبيعية، 
دون الكشــف عــن مزيــد مــن 

التفاصيــل حتــى اآلن.
فريــق  حســاب  ونشــر 
لعــب  الــذي   ،)Purdue(
أيــام  فــي  ســوانيجان  لــه 
حســابه  علــى  دراســته، 
الثالثــاء  يــوم  تويتــر  علــى 
تتوجــه  مدمــرون.  »نحــن 
ــة  ــا إلــى عائل ــا وصلواتن أفكارن

نحبــك”. نحــن  الطيبــة.  روحــه  العالــم  فقــد  ســوانيجان.  كاليــب  وأصدقــاء 
وقــرر ســوانيجان عــدم المشــاركة فــي مباريــات الــدوري األمريكــي للمحترفيــن فــي »فقاعــة« 
أورالنــدو )الواليــات المتحــدة( فــي عــام 2020 »ألســباب شــخصية« ولــم يعــد بعدهــا إلــى المالعــب.

وإجمــاال، لعــب ســوانيجان 75 مبــاراة فــي الــدوري األمريكــي للمحترفيــن فــي ثالثــة مواســم، 
خــالل الفتــرة مــن 2017 إلــى 2020، بمتوســط ??2,3 نقطــة و2,1 متابعــة لــكل مبــاراة.

طارق ذياب يتغنى بإنجاز أنس جابر
نشــر النجــم الســابق للكــرة التونســية طــارق 
األربعــاء تهنئــة وإشــادة لمواطنتــه  أمــس  ذيــاب 
نجمــة التنــس أنــس جابــر، التــي ارتقــت للمركــز 

ــي. ــف العالم ــي التصني ــي ف الثان
وتأهلــت أنــس جابــر رفقــة زميلتهــا النجمــة 
ــي الزوجــي  ــع نهائ ــز لرب ــة ســيرينا ويليام األمريكي

فــي بطولــة إيســتبورن يــوم الثالثــاء.
ويعــد ارتقــاء أنــس جابــر لوصافــة التصنيــف العالمــي 

إنجــازا غيــر مســبوق فــي تاريــخ العــرب واألفارقــة.
وكتــب طــارق ذيــاب عبــر صفحتــه الرســمية فــي 
موقــع فيســبوك »أنــس تواصــل عــزف ســيمفونية 
اإلبــداع والتميــز. أول العبــة تنــس أفريقيــة تبلــغ 

المرتبــة الثانيــة فــي تصنيــف الالعبــات المحترفــات. 
ــا إن شــاء اهلل”. ــي انتظــار الصــدارة قريب ف

األحــد  توجــت  التــي  جابــر  أنــس  ورفضــت 
ــي منافســات  ــن المشــاركة ف ــة برلي الماضــي ببطول
الفــردي ببطولــة إيســتبورن، بينمــا قبلــت أن تشــارك 
المخضرمــة  منهــا  طلبــت  بعدمــا  الزوجــي،  فــي 

ويليامــز. األمريكيــة ســيرينا  التنــس  أســطورة 
الحــدث  أمــس  جابــر  أنــس  صنعــت  وقــد 
إذ  الرائعــة  الفنيــة  بإمكانياتهــا  ويليامــز  وأبهــرت 
أســهمت بقســط كبيــر فــي التأهــل لربــع النهائــي 
المقــرر مســاء أمــس ضــد الثنائــي المكــون مــن 

والتايوانيــة شــان. أيومــا  اليابانيــة شــوكو 

https://ar.irna.ir/news/84798078/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.irna.ir/news/84798078/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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