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پیروز -رئیس فدراسیون وزنهبرداری در مجمع سالیانه
هیئت وزنــه برداری خراســان رضــوی در مشــهد گفت:
زمانی بودکه خراسان رضوی هیچ فعالیتی در این رشته
نداشت و به نوعی هیئت وزنه برداری استان تعطیل بود؛
اما امروز به همت مدیرکل ورزش و رئیس هیئت اســتان
به جز شهرستان مشهد ،دیگر شهرستانهای استان هم
در این بخش فعال شــدهاند و بانوان وزنهبردار خراســان
رضوی نیز در کشور افتخار آفرین شدند.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان،
«علی مرادی»اظهار کرد :باتوجه به بررســی فدراسیون
حمایت های اخیر ســبب رشــد و گســترش این رشته در
استان شــده و افتخار آفرینی بانوان اســتان هم با همین
حمایت محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد :مسابقات جهانی وزنه برداری سال
آینده در ترکمنستان برگزار خواهد شد و در همین زمینه
در نظر داریــم تا اردوی تیــم ملی وزنه برداری در مشــهد
برگزار شود و از این طریق فضای خوبی را برای مربیان و
ورزشکاران استان به وجود آوریم.

مسابقات انتخابی رقابت های جهانی جودوی کارگران کشور
جمعه برگزار می شود

بهروز" -تیم فوتبال "پدیده خراسان" که یک بار به دلیل
بدهی به بازیکن خارجی اش با کسر 6امتیاز مواجه شده
بود؛ به دلیل پرونده مشابه دیگری در آستانه کسر دومین
 6امتیاز قرار گرفته و شــایع شــده که به خاطرمشــکالت
عدیده مالی حتی احتمال انحالل این تیم تا قبل از پایان
فصل نیــز وجــود دارد!" این عبــارت و عبارات مشــابه در
روزهایاخیررویخروجیبرخیخبرگزاریهایرسمی
و غیررســمی ،باعث شــد تا در تماس بــا مدیر رســانه ای
باشگاه پدیده ،صحت وسقم اخبار را جویا شویم".مهدی
ســلیمانی"به خبرنگار ما گفت:به دنبال شــکایت"ایگور
پراهیچ" بازیکن پیشــین ایــن تیم مبنی بــر بدهی حدود
 ۱۴۰هزار یورویی از باشــگاه به فیفا(فدراسیون جهانی
فوتبال) فیفا به مسئوالن باشگاه پدیده تا 14فوریه مهلت
داد که موفق شدیم این مهلت را تا 25فوریه افزایش دهیم
که از این فرصت هنوزپنج روز دیگر باقی اســت و با تدبیر
فوری مســئوالن،خطر کســر 6امتیاز مجدد این باشگاه
رفعخواهدشد.ویافزود:همانطورکهدرجریانهستید
رئیس هیئت مدیره این باشگاه(حسین زارع صفت) نیز از
سمتش استعفا کرده و"حســین شکوهی" به عنوان عضو
جدید به هیئت مدیره اضافه شــده که امروز(چهارشنبه)
نیز نخســتین جلســه با حضور ایشان تشــکیل می شود و
در آینده نزدیک نشســت خبری این باشگاه با صالح دید
مســئوالن ،برگزار و اطالع رســانی الزم انجام می شود.
سلیمانی خاطرنشان کرد:شایعه انحالل تیم و باشگاه نیز
که به تازگی به گوش می رسد؛یک بازی رسانه ای کثیف
است که قاطعانه تکذیب می شود .

مشهد؛پلاعزام
جودوکارانکارگربهاسپانیا
رئیس هیئت جودوی کارگران استان:در 6سالگذشته
حمایت نشدیم
گزارش جلسه
چهاردهمیــن دوره مســابقات جــودوی کارگــران
کشور جمعه چهارم اسفند در سالن "شهید بابانظر"
(مجموعه ورزشــی شــماره یــک کارگران مشــهد)
برگزار می شــود و نفرات برتر هر وزن نیــز به رقابت
های جهانی کارگران در اســپانیا ،اعزام می شوند.
به گزارش خبرنگار ما ،رئیس تربیت بدنی کارگران
خراســان رضوی در نشســت خبری این مســابقات
گفت :رقابت هــا در هفت وزن   در رده ســنی بزرگ
ســاالن انجام می شــود و تاکنون  18تیم از اســتان
های کشــور برای حضور در آن اعالم آمادگی کرده
اند که پیش بینی می شــود تــا  23تیم نیــز افزایش
یابد".حمیدرضــا محمدی" با اشــاره به وزن کشــی
و پذیرش تیم ها از فردا (پنج شــنبه) افزود :شرایط
اقامت و اسکان مطلوبی در مجموعه رفاهی کارگران
مشــهد ،برای شــرکت کنندگان این رقابت ها مهیا
شــده اســت.وی با بیــان این کــه این ســومین دوره
ای اســت که مشــهد میزبــان رقابت هــای جودوی
کارگری کشور است ،خاطرنشان کرد :امیدواریم با
تالش کادر فنی و توانمندی جودوکاران با استعداد
اســتان  ،بتوانیم نتیجه مطلوبی را کسب و از جایگاه
خراســان رضوی به عنوان مهد جودوی کشور دفاع
کنیم .وی با بیــان این که رئیس فدراســیون ورزش
های کارگری کشور نیز در این رقابت ها حضور پیدا
می کند،افزود:مدیــر کل جدید اداره تعــاون،کار و
رفاه اجتماعی نیز قول مساعد داده تا از تیم جودوی
کارگران استان (در صورتی که روی سکو قرار گیرد)
حمایت مداوم و الزم را داشته باشد.وی تصریح کرد:
با توجه به تغییر و تحوالت صورت گرفته از این پس،
بیشتر به ورزش کارگری اســتان توجه می شود و در
آینده اعزام هایی در رشته های مختلف به تورنمنت
های جهانی خواهیم داشــت.وی خاطرنشان کرد:

ترابی  /اولین دوره مســابقات قرآن و پومسه ویژه داوران
و مربیان تکوانــدوی کشــور در دو بخش آقایــان و بانوان
در تهران برگزار شــد.رئیس هیئت تکواندوی اســتان به
خبرنگار ما گفت:در این دوره از مسابقات" ،عباس لطفی
ســنو" و "زهره پورحسینی" در رده ســنی  36تا  50سال
موفق به مقام اول شدند".حســین حســین زاده" افزود:
"علیرضا هاشمی" در رده سنی  22تا  35سال و "مجتبی
اســحاق زاده" در رده سنی  36تا  50ســال نیز به ترتیب
مقام های دوم تا سوم را کسب کردند.

قبول داریم که حمایــت از ورزش کارگری طی
سه سال گذشته خیلی کم رنگ بوده و از طرفی،
بهترین ورزشکاران کارگری استان نیز از دنیای
قهرمانی خداحافظی کرده اند و خالء پشتوانه
سازی نیز داشته ایم.البته شرایط تغییر کرده
و روند خوبی را پیش رو داریم.

•بی توجهی به ورزش کارگری

رئیــس هیئت جودو و کــوراش کارگران خراســان
رضوی نیز در این نشست با بیان این که تیم جودوی
کارگری استان در این مسابقات با هدایت "مهدی
فیضی" و "یحیی برومند" به میدان می رود،افزود:
"مجتبی نیــک بیــن" در  100کیلوگرم بــه عنوان
کاپیتان  ،علــی قلی پور،جعفــر فیروزآبادی،حیدر
زحمتکش،امیــد تیزتک،حســن نیکنام و خســرو
رحیمی بــه ترتیــب در اوزان ، 81 ، 73 ، 66 ، 60
 90و به عالوه 100کیلوگرم ترکیب تیم استان را
تشــکیل می دهند" .مصطفی زحمتکــش" افزود:
از ســال  90در هیئــت جــودوی کارگران اســتان
مشغول هستیم و فراز و نشیب های زیادی داشتیم
و متاســفانه طی این مدت ،حتی اداره کار استان
نیز کمکــی به هیئــت جــودوی کارگران نداشــت
و بابت ســالن هایی کــه در اختیار ما مــی گذارند،

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

عکس:وحید بیات

ترابی

درخششمربیانوداورانتکواندو
درمسابقاتکشوری

اجاره دریافت می کننــد.وی تصریح کرد:تاکنون
ســه میزبانی کشــوری در مشهد داشــتیم که تمام
هزینه میزبانی را هیئت پرداخت کرده اســت.وی
اظهار کرد :در شــش ســالی که در هیئت جودوی
کارگران فعالیت مــی کنیم،طی ســال های ،93
 94مقام ســومی و دومی را در کشور کسب کردیم
کــه امیدواریم امســال هم دوبــاره روی ســکو قرار
بگیریم .وی تصریــح کرد:تاکنون تعامــل خوبی با
هیئت جودوی استان نداشتیم؛ اما به تازگی جلسه
ای در این زمینه برگزار و قرار شد تا همکاری هایی
داشته باشیم.

•وعده قهرمانی

ســرمربی تیــم جــودوی کارگــران اســتان نیــز در
این نشســت گفت:برای حضور در این مســابقات

][١٣٩٦/١٢/٢

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن · ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ Íﺗﺼﻮﺮ·» ،
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 دوراﻫ ــ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓــ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.

پیروز-کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتســال به شــدت از
بازیکن مشهدی طرفداری کرد .به گزارش پایگاه خبری
فوتسال ایران" ،وحید شمســایی"گفت":مهدی جاوید"
بازیکن من در تیم" تاسیســات دریایی تهران" بوده و با او
ارتباط دوستانه دارم و به همین دلیل با او صحبت کردم.
او دلخوریهایــی دارد کــه نمیخواهم واردش شــوم اما
حرفهایش بوی خداحافظی میدهد .من به جاوید هم
گفتم اگر بروی ،فوتسال تو را از دست میدهد.تو بازیکن
ارزشمندی هســتی.البته درباره مســائل شخصی ،تنها
خود شــخص میتواند تصمیم بگیرد .معتقدم اگر جاوید
برود،چندین سال طول میکشد تا بازیکنی مثل او بیاید
و شــاید هم اصال بازیکنی مثل جاوید پیدا نشود که جای
خالیاش را در تیم ملی پر کند.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

حمایت«وحیدشمسایی»
ازبازیکنمشهدی

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

•گالیه های قهرمان

کاپیتــان تیــم جــودوی کارگــران اســتان نیــز
گفت:جودوکاران خوبی در ترکیب تیم استان قرار
دارند و با تمرینات خوبی که داشتیم ان شاءا ...روی
ســکو قرار بگیریم" .مجتبی نیک بین" همچنین با
انتقاد از بی مهری ها به مدال آوران افزود:متاسفانه
در استان حمایت از قهرمانان ،خیلی ضعیف است.
امسال در مسابقات داخل سالن ترکمنستان نقره
گرفتم؛ اما در اســتان هیچ حمایتی از من نشد .در
مسابقات جهانی کارگران  -لیتوانی قهرمان شدیم
که از ملی پوشــان دیگر اســتان ها طی مراســمی
تجلیل شــد و ســکه دریافت کردند؛ اما در مشــهد
من به تازگی از ســوی تربیت بدنی کارگران تقدیر
شــدم.وی افزود:بــه هرحال ،یــک قهرمــان توقع
دارد ،بیشتر به این ها بها داده شود ،تا با انگیزه وارد
مسابقات شود.

پیروز -فدراســیون تیروکمان بعد از برگــزاری  ۶مرحله
مســابقات رنکینگ کشــوری رده ســنی بزرگ ســاالن،
رده کمانداران برتر کشــور را اعالم کرد که به موجب این
اعالم یک ورزشــکار نیشــابوری،تنها تیرانداز خراسانی
حاضر در مقام های اول تا سوم بخش های مختلف است.
به گزارش "ورزش ســه":در ریکرو مــردان ":پوریا حاجی
بیگلو"از خراسان رضوی با  ۲۹۰۲۸امتیاز یکه تازی می
کند و پس از او نیز کیوان جوانشــور (آذربایجان شــرقی)
با  ۲۵۰۹۲امتیاز و متین ســبزی (لرستان)با ۲۲۵۴۱
امتیاز قرار دارند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

تیمــی قدرتمند تشــکیل داده ایــم کــه امیدواریم
بــا اقتــدار مقــام اول را کســب کنیم".یحیــی
برومند"،افزود:تاکنون تمرینات خوبی را پشت سر
گذاشته ایم و حتی چند ورزشکار ما که در اردوهای
ملــی بودند ،هم بــا تعامل خــوب با فدراســیون در
اختیار تیم اســتان قرار گرفته اند.وی اظهار کرد:
یکی از اشکاالتی که در جودوی استان وجود دارد،
حمایت نکردن از مدال آوران اســت که به نظر من
عملکرد هیئت جودوی استان در این زمینه ضعیف
است و حتی به تعهدات خود نیز عمل نمی کند.

یکهتازیکماندارنیشابوری
درکشور

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

تمجید رئیس فدراسیون از
وزنهبرداری خراسان رضوی

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٦)-١ﺣﺮﻓ( ﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﺑﺮگ دار ﭼﺮﺑ ﻧﺪارد،
ﻢﺎﻟﺮ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان زــﺎد ﻫﻢ ﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺪن
ﻣرﺳﺎﻧﺪ........ازﺑﻬﺘﺮﻦﺳﺒﺰ ﻫﺎ ﺑﺮگدار
اﺳﺖﻪﻫﻢآﻫﻦوﻫﻢﻠﺴﻴﻢزﺎد دارد.
٤)-٢ﺣﺮﻓ(اﻦﻟﻮﺑﻴﺎﻓﻘﻂﺳﺮﺷﺎرازﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،آﻫﻦ
وﻓﻴﺒﺮﻧﻴﺴﺖ،ﺑﻠﻪﻣﻨﺒﻊﻓﻮقاﻟﻌﺎدها ﺑﺮا درﺎﻓﺖ
ﻠﺴﻴﻢﻧﻴﺰﻣﺤﺴﻮبﻣﺷﻮد.
٣)-٣ﺣﺮﻓ(ﻧﺠﻴﺐوﺳﺮﺑﻪراه
٤)-٤ﺣﺮﻓ(ﺗﺎنوﺣﺮﺖ
٤)-٥ﺣﺮﻓ(رﻫﺎدﻫﻨﺪه
٥)-٦ﺣﺮﻓ(ﻇﺮﻓﺑﺮا رﻓﺘﻦﺑﻪﺧﺮﺪ
٥)-٧ﺣــﺮﻓــ( ﻣﻴﻮه ا اﺳــﺖ ــﻪ ﻣــﻴــﺰان زــﺎد
ﻠﺴﻴﻢ دارد .از ﻃﺮﻓ ﺣﺎو ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از
آﻧﺘاﺴﻴﺪانﻫﺎوﻓﻴﺒﺮﻧﻴﺰﻫﺴﺖ.
٦)-٨ﺣﺮﻓ(ﻣﺸﻼتراﺑﺮﻃﺮفﻣﻨﺪ
٥)-٩ﺣﺮﻓ(روﻏﻨﺶﻋﻼوهﺑﺮاﻦﻪ·روﻏﻦﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺮا ﭘﺨﺖوﭘﺰاﺳﺖ،ﺑﺮا ﺗﻤﻴﺰﺮدنﺳﻄﻮحوازﺑﻴﻦ
ﺑﺮدنﻟﻪﻫﺎوﭼﺮﺑﻫﺎﺎرﺑﺮددارد.
٥)-١٠ﺣــﺮﻓــ( اﻓـــﺮاد ﻪ ﮔــﺮم ﻣــﺰاج ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﻣﺎﻧﻪدرﺣﺎﻟﺖ......ﻗﺮارﻣﮔﻴﺮﻧﺪ،دﻓﻌﺎتدﻓﻊ
ادرارﺷﺎنﺑﻴﺸﺘﺮودرﻣﻘﺎﺑﻞﺣﺠﻢآنﻢﻣﺷﻮد.
٤)-١١ﺣﺮﻓ(·اﺳﺒﺎبﺑﺎز ﻗﺪﻤ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٢ﺣﺮﻓ(ﻧﻮﻋازرﻧﮓآﺑ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ(ﺑﻓﺎﺪهوﺑﺎﻃﻞ
٢)-١٤ﺣﺮﻓ(ﺷﻴﻮعﻧﺎزادرﺸﻮرﺷﺎﻣﻞﺣﺪود
 .......درﺻﺪ از زوﺟﻴﻦ ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و
آﻗﺎﺎنﺗﻘﺮﺒ ًﺎﻣﺘﻮﺳﻂاﺳﺖ.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ(ﺗﻴﻎﮔﻴﺎه
٥)-١٦ﺣﺮﻓ(ﻤﺘﺮﺴﻣداﻧﺪﻪﭘﺮﺗﻘﺎلﺣﺎو
ﻣﻴﺰانزﺎد از......ﻧﻴﺰﻫﺴﺖ.
٦)-١٧ﺣﺮﻓ(اﻦﻠﻢ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪا ازﻣﻮادﻣﻐﺬ
ﺿﺮور ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو  Kرا ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣرﺳﺎﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻨﻴﺰﻢ،زﻨ·،ﻓﺴﻔﺮوﻠﺴﻴﻢدارد.
٤)-١٨ﺣﺮﻓ(ﻋﻘﻮﺑﺖواﻧﺘﻘﺎم
٢)-١٩ﺣﺮﻓ( ﻧﺎزا اﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮ Íﻣﺷﻮد ﻪ
زوﺟﻴﻦزﺮ ٣٥ﺳﺎل،ﺑﻪﻣﺪت·ﺳﺎلوزوﺟﻴﻦﺑﺎﻻ
 ٣٥ﺳﺎل،ﺑﻪﻣﺪت......ﻣﺎهﺑﺮا ﺑﺎردار ﺗﻼشﻨﻨﺪ
وﻧﺘﻴﺠﻪﻧﮕﻴﺮﻧﺪ.
٦)-٢٠ﺣﺮﻓ(ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ(ﻏﺬاﺑﺎاﺳﻔﻨﺎج
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﮔﺬرﮔﺎه
٥)-٢٣ﺣﺮﻓ(ﺑﺎدام ازﻣﻌﺪودﻣﻨﺎﺑﻊﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
اﺳﺖ ﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﻴﺎ دارد و ﻫﻤﻴﻦ وﮋﮔﻫﺎﺶ ،
ﻋﻤﻠﺮدﺳﻴﺴﺘﻢ.......ﺑﺪنراﺗﻘﻮﺖﻣﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ
اﻟÍﺑﺎ·زﻧﺪاﻧﻣرود–
اﻟÍﺗﻨﻬﺎﺑﺮﻣﮔﺮدد–بﺑﺎ
ﺳﻮﻣﻴﻦزﻧﺪاﻧﻣرود–ب
ﺗﻨﻬﺎﺑﺮﻣﮔﺮدد–اﻟÍﺑﺎ·ﻧﮕﻬﺒﺎنﻋﺒﻮرﻣﻨﺪ–اﻟÍ
ﺑﺎ·زﻧﺪاﻧﺑﺮﻣﮔﺮدد–اﻟÍﺑﺎبﻣرود–اﻟÍﺑﺎ·
زﻧﺪاﻧﺑﺮﻣﮔﺮدد–اﻟÍﺑﺎآﺧﺮﻦﻧﮕﻬﺒﺎنﻣرود–بﻗﺎﻖ
راﺑﻪﺗﻨﻬﺎﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﺪ–بﺑﺎ·زﻧﺪاﻧﻣرود–بﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮﻣﮔﺮدد–بآﺧﺮﻦزﻧﺪاﻧراﺑﺎﺧﻮدﻣﺑﺮد.

