
   

 Golden one  

��� ه�����ان  ��golden one ��ارش �����ر �
� در ���از، � ����م ای! ��درو ا�� 
 $�
�ر ا��رت '& ��%)�����4 ��3 و در 2ن از ه1� ��ع از /��ی.  2006��  ���2004از$ در 

  .ای�ا�& �>�� ���;، �:�ق، ��8�8 ��ر$، '7 ��ر$، �3�6 ��ر$ و /�ف ��ر$ ا�14�د3 ��3 ا��د�4& 
8� 'GH10  $7:� ا%F�س و  150در ای! ��درو : ����A @?� '�اح ای! ��درو ���ن ��د��18 

  .�J�ر ا�14�د3 ��3 ا��
2ن ا�14�د3 ��3 ا�� ���ن ��4 و ��; از ���; در ����  6و$ �� ا��ر3 �� ای��L در ای! ��درو �� '�ل 

�ر ا�14�د3 ��3 �� �� ا@N4�ب ای!  120در ه� ���4& ��4 ���. : ��د�O� $درو��; در ��� �:GH6 
�; در 2ن �� ��ر ر�4P ا�� 200و ��; ��4 @�ود ه1� ���8�ن و �� �:GH.  

   

  

�� از �Pش د��4�ف ای�ا�& '�اح ای! ��درو ��ش ای! ��درو �� ج�$ �R1��� ا��ر3 �� ای��L ��ا$ 

�$ ای! ��درو از ج�� '��:& و د�4��3 ه�$ 2ن ��� از : ا�14�د3 ��3 ا�� ���ن ��د�%��/ Sج�

  .�Tم '��:& ا��
�8�ن دWر F�H� ؛ زی�� ��ی! و ��ان ��ی! ��درو$ د��� در ��ل " ��8ن وان" �� A�2007� ی   

�8�ن دWر ا��، ا�Pود golden one'�اح ای! ��درو ه��YF! �� ا��ر3 �� ای��L ارزش �� Aی :
�ر ��"ای! ��درو در �F�ی(�3 �:��4  2007در ��ل ��� " 3�د�& �� یL& از �:��4��ی! �F�ی(

�ان زی����ی! و ��ان ��ی! �J �Nا���ه�$ د��� �� �F�ر �& رود در ��! ��دروه�$ ��Gح ج
�ن 
�در����  .وه�$ د��� را از 2ن ��د 

��ر ا�?�م ��، ا�Pود 20@?� �� ا��ر3 �� ای��L ��ا$ ای! ��درو  �J�� درو : ه�ار����� ای! �
 �J�� �� ا���4� ���ا��4N; ه��  240� ����� ��ا$ �� اZ4P�ر ��د  ���@ ��� �J�� �4 در��8��

�ره�$ دی� از ج�8F ]�ب �(�ن ��ه�;)�   .ا/�\ ای�ا�& را �� 



  

 ،;�)L� �
و$ �� ا��ر3 �� ای��L �� ای! ��ر H_� دا��P ;�4ه�^، ه�� و ��Fن ای�ان را �� رخ �2
�ر �� ای! ��درو در ���ن ��N�ر$ از ��در: ا�Pود��� 3�وه�$ �:�وف ج
�ن ��ش در �F�ی(

���; و �(�ن  &P�:� �ر$ را �� د���� ;��� �8F�4; ه��ه�$ ای�ا�& از جNا���در�(�� و �� ای! ا�� 
  .ده�;

: و$ �� ا��ر3 �� ای��H �Lار ��د رو�F�ی& از ای! ��درو در ای�ان در ای! ��T روز ا�?�م ��د، ا�Pود
 �)� �N�� ��ادار$ ای! ا $�
و �� �>� �& ر�� `�ف دو ه�41 2ی��3 رو�F�ی& ا�� �� د%�\ ��و��ا��

  .ا�?�م ��د
�ن ��درو$ ��در �a�F ا�� و ا��� �& رود ه��T ��ی:��golden One  �4 ��ارش �
�، ا

�ر . ��ا@\ �
�ی& ��ره�$ ادار$ 2ن ��ا$ ��وج از �a�F ��� ا�?�م ��د�O� $درو�� �Lای� !Fc

�$ رو�F�ی& ��ا$ ه�F(� در Fا���از ا�?�م  Sدپ�
�ار$ �& �  .���از �

  

     

 


