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به بهانه شبه فینال امروز مشهدی ها بررسی شد:

بررسیکارنامه خراسانیهایلیگ دستهاولفوتسالکشور
گزارش تحلیلی
بهروز

پیروز -مجری برنامــه تلویزیونی  90که یکی ازمدافعان
سینه چاک ســرمربی خارجی تیم ملی فوتبال است در
برنامه دوشــنبه شــب گذشــته از ســفر تجاری "کارلوس
کــی روش "بــه مشــهد انتقــاد کرد.بــه گــزارش ورزش
"،3عادل فردوســی پور" درباره قراردادهــای تبلیغاتی
کی روش گفت :البته از نظر قراردادش مشکلی ندارد اما
بهتر بود زمانی که کی روش به مشهد رفت و در سمینار آن
بانک شرکت کرد ،بازی "پدیده "و "پارس جنوبی" را هم
در مشهد تماشا می کرد ،شــاید اگر این اتفاق می افتاد،
بین منتقــدان کی روش شــکل بهتــری داشت.شــایان
ذکر اســت تاکنون هیچ کــدام از دســتیاران و حتی خود
کیروش طی فصول اخیر در مشــهد تماشاگر بازی تیم
های خراسانی نبوده اند.

•فریمانی ها مثل همیشه پر فراز و نشیب

تیم فوتسال "دانش ورزش فریمان"یکی از قدیمی
ترین و باسابقه ترین تیم های لیگ دسته اول کشور
محسوب می شــود که به همت یکی از دوستداران
فوتســال در فریمان،چراغ این رشــته در گروه اول
مهم ترین ویترین فوتســال کشور (بعد از لیگ برتر)
همچنان روشــن نگه داشــته شــده اســت.این تیم
برخالف ادعاهــای ابتدای فصل،متاســفانه بازهم
کارنامه ای پر فراز و نشــیب در فصل جاری داشــت
و در هفتــه پایانی مثل همیشــه در کمرکش جدول
حضور دارد.شــاگردان"علی اصغــر توکلی" در این
فصل نیز مثــل فصول قبل،نــه امیــد و اقبالی برای
صعود به مرحله نهایی مســابقات و نه ترســی بابت
سقوط به لیگ دسته دوم کشور داشتند .تیم دانش

مالکباشگاهبااشارهبهتوافقنکردن
با«مجتبیحسینی»:

سرمربی«مشکی پوشان»
پایان هفته مشخص می شود
ترابی  /مالک باشــگاه "مشــکی پوشــان" درباره انتخاب
ســرمربی جدیــد تیــم پــس از اســتعفای "رضــا عنایتی"
گفت:چند گزینه برای هدایت تیم مدنظر است که تا پایان
هفته،وضعیتسرمربیرامشخصخواهیمکرد،البتهاگر
هیچ سرمربی شرایط باشگاه را قبول نکند،تا پایان فصل با
"آرمین رهبر"مدیر تیم کار را ادامه می دهیم".محمدرضا
عباسی" در حاشیه تمرین دیروز "مشکی پوشان" در گفت
و گو با خبرنگار ما افزود :دو روز قبل با "مجتبی حسینی"
(دستیارسابقیحییگلمحمدیدرتراکتورسازی)برای
هدایت مشــکی پوشان جلســه ای داشــتیم که وی شرط
باشگاه مبنی بر حفظ ســهمیه در لیگ برتر را قبول نکرد
و به توافق نرسیدیم .وی اظهار کرد:چند گزینه دیگر نیز
مدنظر باشگاه هستند و تا پایان هفته هر مربی که شرایط
باشگاه را بپذیرد ،با او قرارداد می بندیم و گرنه با "آرمین
رهبر" و مربیان بومی تا پایــان فصل ادامه می دهیم.الزم
به ذکر است،تمرین دیروز مشکی پوشان زیرنظر "آرمین
رهبر" و "مصطفی صنوبری انجام شد.

عکس :پایگاه خبر ی فوتسال ایران

مســابقات گروهــی لیــگ دســته اول فوتســال
کشــور،هفته های پایانی خود را ســپری می کند.به
گــزارش خبرنگار مــا ،این رقابــت ها در دوگــروه 9و
8تیمی مــاه هاســت آغاز شــده که خراســان رضوی
نیز با دونماینده به نام های "رعــد پدافند هوایی امام
رضا(ع)مشــهد" و"دانــش ورزش فریمــان"در ایــن
مســابقات حضــور دارد.اهمیت این رقابــت ها برای
ورزش اســتان از آن روســت که در صورت صعود تیم
های خراسانی،ســهمیه اســتان در فصل آینده لیگ
برترفوتسالکشورافزایشخواهدیافت.بهبهانهبازی
فینال گونه امروز یکی از نمایندگان استان،نگاهی به
عملکرد تیم های خراسانی خواهیم داشت.

ورزش فریمان هفته گذشته در مصاف با صدرنشین
گروهش (ســن ایــچ ســاوه) متحمل یک شکســت
ســنگین8بر یک در خانه حریف شد که گلزنان این
مسابقه نادر حنیفی  ،رشید قلی پور  ،حمید طاهری
 ،علی مروتی ،محمد محبی ،امیرحسینی ،فرشید
نــادری و رضا ســپندار ( برای ســن ایچ ) و احســان
موسوی ( برای دانش ورزش فریمان )بودند.بهترین
گلزن فریمانی ها در لیگ امسال"،حمید نصیری"با
هفت گل اســت .فریمانی هــا که تنها پیــروزی نیم
فصل دومشان را دوهفته قبل به دست آوردند تا آنان
را از خطر ســقوط نجات دهد ،گویا انگیزه چندانی
برای کسب نتیجه در بازی گذشته نداشتند و برای
رفع تکلیف به ســاوه آمده بودند تا بــا این باخت ۱۴
امتیازی این فصل را با رتبه پنجم به پایان برســانند
.در همین حال ،ســخنان تنــد و تیــز کاپیتان(رضا
صوفی)علیه سرمربی(توکلی)و سپس پاسخ گویی
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•پدافند؛ درخشان در نخستین حضور

پــس از ســقوط تیــم فوتسال"فردوســی مشــهد"
در فصــل گذشــته،حضور غافلگیرکننــده و
امیدبخش"رعد پدافند هوایی امام رضا(ع)مشهد"
باعث شد سهمیه خراســانی ها در لیگ دسته اول
کشــور همچنــان روی عدد2ثابــت بماند.کمتــر
کسی با توجه به تازه وارد بودن تیم مشهدی انتظار
خاصی از این تیم داشــت اما مســئوالن،کادرفنی
و بازیکنان جــوان و با تجربــه این تیــم ،کارنامه ای
درخشان در نخستین حضورشــان رقم زدند تا هم
اکنون صدرنشین گروه دوم لیگ باشند و می توان

لیگ دسته اول فوتسال کشور (گروه دوم)
رده

امتیاز

2

توکلی ،نشــان دهنده جو پرالتهاب داخلی این تیم
در هفته های پایانی بود.
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بازی

نام تیم

15

رعد پدافند مشهد

14

اهورای بهبهان

14

مبل کریمی البرز

14

رامک شیراز

14

باالن صنعت شیراز

14

اتحاد صالحین ورامین

14

شاهد تهران
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ﺑﺮا ﺸ ÔﺗﺼﻮﺮË» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:
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واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن  Ëﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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پیروز -رئیــس هیئت پــرورش اندام و بدنســازی اســتان
معتقد است شــورای پنجم شهر مشــهد تاکنون نتوانسته
انتظارات را در خصوص ورزش شهر و حمایت از آن برآورده
کند *.در پایان مســابقات وزنــه برداری بانوان کشــور در
تهران،در رده نوجوانان"نگین ولیان" از خراســان رضوی
نایب قهرمــان و" نــدا قادری" از خراســان رضــوی در رده
جوانان قهرمان شدند"*.جهانگیر زنده دل"پیش کسوت
فوتبال استان به دلیل مشکل قلبی و ریوی در بیمارستان
بستری شــد* .در آرای صادر شده از ســوی کمیته تعیین
وضعیت ،شکایت "حســن جعفری"مدافع ســابق پدیده و
کنونی سپاهان از باشگاه مشهدی نیز وجود دارد که در آن،
پرداخت مبلغ دو میلیارد و 900میلیون ریال بابت قرارداد
و 58میلیون ریال نیز بابت هزینه رسیدگی در حق جعفری
دیده می شود.
سروالیت ،انوری/مسابقات فوتسال جام فجر سروالیت
با معرفــی تیم های پاســارگاد  ،دهیاری ســلطان میدان
و بســیج کالته میدان به عنــوان تیم های اول تا ســوم به
پایان رسید.
فریمان  ،اصغری/درپایانمسابقاتفوتسالبسیجادارات
فریمان تیم پایگاه بســیج ولیعصر(عــج)اداره گاز به مقام
اول رســید وتیم های پایگاه های بسیج شــهید عباسپور
اداره برق و شــهیدحججی ناحیه مقاومت بسیج فریمان
دوم وسوم شدند * .مسابقات کشتی با چوخه دهه فجر با
حضور  ۲۶تیم از استانهای مازندران ،تهران ،خراسان
جنوبی ،البرز ،اصفهان ،لرســتان ،ســمنان و  ...به مدت
دو روز(  ۲۶و  ۲۷بهمن) در سالن شهید مطهری فریمان
یشود.
برگزار م 
بردســکن،نوری/در پایــان مســابقات مینــی والیبــال
دانش آمــوزان دخترمقطع ابتدایی بردســکن،تیم های
شهیدرمضانی (الف و ب) و تیم شهیداسالمی اول تاسوم
شدند و تیم آموزشــگاه کوثر جام اخالق این مسابقات را
کسب کرد.

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.
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کوتاه

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

اخبار

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

صعود این تیم را به مرحله نهایی مسابقات(مرحله
حذفی)بسیارمحتمل دانست.شاگردان"محسن
رمضانی"هفته گذشــته پنج بر یک در مشهد از سد
تیم"رامک شیراز"گذشتند  .مشهدی ها که میزبان
رامک رده چهارمی بودند ،با همه توان ظاهر شدند
و توانستند با یک نتیجه خوب از سد مهمان بگذرند.
شــیرازی ها در نیمه اول  ۲گل و در نیمه دوم  ۳گل
دریافت کردند که فقط توانســتند به یکــی از آن ها
پاسخ دهند .رعد پدافند هوایی امام رضا(ع)مشهد
با توجه به این برد و نتیجه تساوی همزمان در بازی
مبل کریمی البــرز حاال به صعود امیدوار تر شــده و
در نهایت تیم میزبان توانست نوار بردهای متوالی
تیم رامــک را پاره و خــود را آماده صعــود کند .تنها
بدشانسی رعد در این مســیر ،استراحت یک هفته
ای در دو هفتــه باقی مانده اســت و آن هــا باید یک
بازی کمتر از مبل کریمی و اهــورای فریمان انجام
دهند .تیــم رعد امــروزدر چارچوب هفتــه هفدهم
لیگ دسته اول کشور برای صعود باید بازی حساس
و دشــوار خــود را در بهبهان،مقابل"اهــورا" نبــازد
.تساوی یا برد مشــهدی ها مقابل تیم اهورا با توجه
به بازی رودرروی اهورا با مبل کریمی در هفته های
باقــی مانده  ،صعــود به مرحلــه بعد مشــهدی ها را
قطعی می کند.البته باید دانست که بهترین گلزن
لیگ(ســجاد مســیحی با 19گل)در تیــم اهورای
بهبهان حضور دارد که شاید شاگردان رمضانی را
با دردسر مواجه کند.بهترین گلزنان تیم مشهدی
"محمد عیدی"بــا 12گل و کمــال کهندل با 8گل
هستند که البته بخشی از گل هایشــان را در زمان
عضویت در تیم فریمانی به ثمر رسانده اند.

پیروز -سرپرســت خراســاتی تیم ملی فوتسال گفت :بر
خالف صحبت های سرمربی(ناظم الشــریعه) مبنی بر
مشــکل تغذیه تیم ملی در چیــن تایپه ،بازیکنــان هر روز
غذای گرم می خوردند .به گزارش پایگاه خبری فوتسال
ایران " ،ابوالفضــل کریمیــان" درباره این کــه گفته می
شــود نفرات اضافه به جای آشپز در کنار تیم ملی حضور
داشتند ،افزود :متاسفانه برخی رسانه ها با ایجاد حاشیه
 ،قصد دارند شرایط تیم و وضعیتی را که بر تیم ملی حاکم
است خدشه دار کنند و این که به جای آشپز نفرات اضافه
را همراه تیــم بــرده بودیم تکذیــب می کنیــم.وی ادامه
داد :با توجه به این که نوع آشــپزی در چین تایپه با مذاق
بازیکنان ما مناسب نبود ،با یکی از رستوران های ایرانی
در این کشــور هماهنگی انجام و هر روز غذای گرم برای
بازیکنان سرو می شد.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٧)-١ﺣﺮﻓ (اﻓﺮادﺑﺴﻴﺎرزردهﺗﺨﻢﻣﺮغراﺑﻪواﺳﻄﻪ
ﻣﺤﺘﻮاﭼﺮﺑ وﻠﺴﺘﺮولآن،ﺑﺨﺶﻣﻀﺮاﻦﻣﺎده
ﻏﺬا ﻣ داﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻔﻴﺪه ﻪ از  ......ﺗﺸﻴﻞ
ﺷﺪه،اﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﻨﻨﺪ!
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﻃﻮلروزراﺑﻴﺮونﺧﺎﻧﻪﻫﺴﺘﻴﺪوﺑﻪ
ﺎرﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎورزﺷ ﻣ ﭘﺮدازﺪﻪﺑﺎﻋﺚ.......
ﻣ ﺷﻮد،ﺑﺎﺪﻗﺒﻞازرﻓﺘﻦﺑﻪرﺧﺘﺨﻮابدوشﺑﮕﻴﺮﺪ.
٣)-٣ﺣﺮﻓ (ازﺟﺎﻧﻮرانﻧﻴﺶدار
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ﻣﺮوتﺮدنوﻧﺮمدﻟ
٤)-٥ﺣﺮﻓ (زردهﺗﺨﻢﻣﺮغﮔﻨﺠﻴﻨﻪاازوﺘﺎﻣﻴﻦ،
ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦوﭼﺮﺑ اﺳﺖﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهﺳﻔﻴﺪه
ﺑﺮاﺳﻼﻣﺖﺑﺴﻴﺎرﻣﻔﻴﺪاﺳﺖودرروﻧﺪ......ﺳﺎز
ﻧﻘﺶﻣﻮﺛﺮدارد.
٤)-٦ﺣﺮﻓ (ﺷﺎﻋﺮﺷﻴﺮاز
٤)-٧ﺣﺮﻓ (روزازﺳﺎلﺑﺎدﻋﺎ ﻣﻌﺮوف
٥)-٨ﺣﺮﻓ (ﻣﻄﺒﻮعوﻣﻄﻠﻮب
٣)-٩ﺣﺮﻓ (ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦﺷﻬﺮﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖآﻟﻤﺎن
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ازﻣﻔﺎﺻﻞدﺳﺖ
٤)-١١ﺣﺮﻓ ( ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﻊ
از ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑ و آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺠﺎد......درﭘﻮﺳﺖوﺣﺘ ﻋﻔﻮﻧﺖﭼﺸﻤ ﻣ ﺷﻮد.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺗﻴﺮهوﻃﺎﻔﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
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ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ازدرﺧﺘﺎنﭘﻬﻦﺑﺮگ
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﭼﻪﻣﺼﺮفداروﻫﺎ ُﻣﺴﻦﻧﻈﻴﺮ
اﺒﻮﭘﺮوﻓﻦواﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦﻣﻮﺟﺐﺗﺴﻴﻦدردﻣ ﺷﻮد،
اﻣﺎﻣ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺮ......وﻫﻴﺠﺎﻧﺎتﻓﺮدﻫﻢﺗﺎﺛﻴﺮﺑﮕﺬارد.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ (ﺑﻠﻨﺪوﺑﺰرگ
٥)-١٦ﺣﺮﻓ ( در ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر رﺑﺎط
اﺻﻠ دارــﻢ ﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو رﺑــﺎط ﺻﻠﻴﺒ و دو رﺑﺎط
.......اﺳﺖ.
٣)-١٧ﺣﺮﻓ (راز و ﺳﺮ
٤)-١٨ﺣﺮﻓ (ﻗﺎﺑﻞدﺪن
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺳﻔﻴﺪﻣﻮ
٤)-٢٠ﺣﺮﻓ ( ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زا ﺑﻪ وﮋه در ......
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﺶ
آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا ،در ﻓﻀﺎ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻮﺟﺐﺗﺤﺮﺎتآﻟﺮژËﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
٤)-٢١ﺣــﺮﻓــ ( ﭘﺎرﮔ رﺑــﺎط ﺻﻠﻴﺒ ﻗﺪاﻣ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮصدرورزﺷﺎرانرﺷﺘﻪﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎل،واﻟﻴﺒﺎل،
ﺑﺴﺘﺒﺎلو......ﺎآنﻫﺎ ﻪورزشﻫﺎﭘﺮﺟﻨﺐو
ﺟﻮشدارﻧﺪدﺪهﻣ ﺷﻮد.
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ (  از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻦ ﺧﻮاص اﻦ ﮔﻴﺎه
درﻣﺎنزﺧﻢﻣﻌﺪهوورمﻣﻌﺪهاﺳﺖ.
٦)-٢٣ﺣﺮﻓ (ﻣﻔﺼﻞزاﻧﻮﻣﻔﺼﻠ ......اﺳﺖﻪاز

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٧ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  b٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه
ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه ردــ b Ôﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ
ﭘﻴﺸﺮو ﻣ ﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

