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صید دومین طالی«شاهین»
از آب های جاکارتا

پیروز-صاحبنخستین
طــای کاروان ایران در
بازی هــای پاراآســیایی
 ۲۰۱۸اندونــزی بــار
دیگــر موفــق بــه کســب
مــدال شــد.به گــزارش
خبرنــگار اعزامی مهر به
بازی های پاراآسیایی " ،۲۰۱۸شاهین ایزدیار" در رشته
پارا شــنا ماده  ۱۰۰متر آزاد کالس  S 10با شناگرانی از
کشورهای هند ،سریالنکا ،قزاقستان ،کامبوج و تایلند به
رقابت پرداخت که در نهایت با ثبــت زمان  ۵۷ثانیه و ۱۵
صدم ثانیه به مدال طال رسید که این دومین مدال طالی
شاهین در این رقابت ها بود.

گزارش
بهروز

کاربزرگفرنگیکارانخراسانیدرلیگبرتر

صعودتیمکشتی«شهرما»
بهنیمهنهایی

پیروز -تیم کشــتی فرنگی "شهرمای مشــهد" با پیروزی
بســیار ارزشــمند برابر تیم "رعــد پدافند البــرز" به نیمه
نهایــی لیگ برتر کشــور صعــود کرد.بــه گــزارش روابط
عمومی هیئت کشتی استان،هفته پایانی دور مقدماتی
لیگ برتر کشــتی کشــور،یک شنبه شب گذشــته برگزار
شــد و تیم های صعــود کننــده بــه مرحله بعــدی معرفی
شــدند.تنها نماینــده کشــتی فرنگــی اســتان در همین
چارچــوب ،دیــداری حســاس را در شــرایطی در شــهر
کرج مقابــل تیم رعــد پدافنــد البرز برگــزار کــرد که تیم
خراســانی در بازی رفت در مشــهد مغلوب این تیم شــده
بود.بــا وجــود این،تیم"شــهر ما"کــه توســط شــهرداری
مشــهد حمایت می شود،دســت بــه کار بزرگــی زد و در
پایان با پیروزی  ۶بر  ۴به نیمه نهایــی صعود کرد.در این
مسابقه ،مصیب اکبری،امیرمحمد یارمحمدزهی،وحید
میرفتح اللهی،داوود عابدین زاده،هومن شیدا و محسن
بشــنیجی به ترتیب در اوزان  ۹۷ ، ۸۷ ، ۶۷ ، ۶۰ ، ۵۵و
 ۱۳۰کیلوگرم از تیم خراسانی به پیروزی دست یافتندو
امید قادری ،مجید یعقوبی  ،سیاوش دوستاریان و مسعود
رشــیدیان در اوزان  ۷۷ ، ۷۲ ، ۶۳و  ۸۲کیلوگرم نتیجه
را به میزبان واگذار کردند .شایان ذکر است،از گروه اول
مسابقات کشتی فرنگی  ،تیم های "شهدای مدافع حرم
قم" و "بیمه رازی اردبیل" و از گروه دوم نیز تیم های "سینا
صنعتایذه"و"شهرمایمشهد"بهمرحلهنیمهنهاییلیگ
برتر کشور راه یافتند.در خور ذکر اســت ،در مرحله نیمه
نهایی این رقابت ها که اواسط ماه آینده برگزار می شود ،
تیم نخست گروه یک با تیم دوم گروه دو و تیم دوم گروه یک
با تیم نخســت گروه دوم به مصاف هم می روند وتیم های
برنده دیدار فینال و تیم های بازنده نیز مسابقه رده بندی
را برگزار می کنند.

•مجموعه ای پرمخاطب که قدیمی ساز
هم نیست

مجموعه ورزشــی "شــهید چدانی" واقع در بو لوار
توس ( 53منطقه  2شــهرداری) دارای ســالنها
و امکانــات ذیل است :ســالن ورزشــی تشــکی به
مســاحت  662متر مربع برای رشتههای آمادگی
جســمانی ،ژیمناســتیک ،رزمــی ،ایروبیــک و
 ....ســالن تشــکی به متراژ  24متر مربع،ســالن
ورزشــی چندمنظوره بــه ابعــاد25/5 × 55/5
متــر مربــع و مســاحت  1415متــر مربــع بــرای
رشته های فوتســال ،والیبال ،بســکتبال و ورزش
صبحگاهی  ،سالن بدن سازی به ابعاد5/5×37
و مســاحت  203متــر مربع.بــه گفتــه مدیــر وقت
ورزش همگانی شهرداری مشــهد(مجتبی مجد)
در آن گزارش،این مجموعه با ســوله هایش حدود
2500متر مربع زیربنا دارد ویکی از بزرگ ترین و
پرترافیک ترین ســالن های ورزشــی ایــن منطقــه
اســــت.مجموعه ســه ســــوله توپی ،بدن ســــازی
وتشــــکی دارد که در بیش از  17رشــته ورزشــــی
در بخش بانوان و آقایان فعال است و جالب اســت

ﻟﺬت ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

.

آراﻣﺶﺑﺎﺳﻪرﻧﮓآﺑﯽ،ﻗﺮﻣﺰ،ﻣﺸﮑﯽ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪرﻧﺠﺒﺮ

 (١ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ رﺳﻴﺪ و در ﺑﺨﺶ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ« ﺑﺮا
ﺷﻤﺎ  »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره« دارﻢ ﻪ ﺣﻞ ﺮدﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ

ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا
ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

بدانیــــد همیشــــه از ســــاعات ابتدایــــی صبح تا
ســاعات 2تا3بامــداد روز بعــد در ایــن مجموعــه
فعالیت ورزشی انجام می شــود .در همین گزارش
از ســوی مســئوالن وقــت بیان شــده کــه تنها 10
ســال(وامروز 11ســال)از ســاخت ایــن مجموعه
ورزشی گذشته و حیف است که شهرداری بخواهد
هزاران ورزشــکاری را که در منطقــه ای محروم به
فعالیت ورزشــی دل خوش کرده اند ،مایوس کند
و به بهانه استخری که ظاهرا قرار است داخل این
مجموعــه مســکونی تاســیس شــود؛کل مجموعه
ورزشی را تخریب کند...

•به ما گفتند:دیگرازکسی ثبت نام نشود!

یکــی از مربیــان فعــال والیبــال در ایــن مجموعه
ورزشــی که ســال هاســت بــه آمــوزش این رشــته
ورزشــی در این مجموعه مشــغول اســت،در گفت
و گو با خبرنــگار ما ضمن تایید خبر صدور دســتور
ثبت نام نکــردن ورزشــکاران محروم ایــن منطقه
می گوید :به تازگی به ما اعالم شــد دیگر از کســی
برای این کالس ها ثبت نام نکنیــم که وقتی پرس
و جو کردیم،معلوم شــد به دیگر مربیان هم چنین
توصیه ای شــده اســت .هــر چند مســئوالن دلیل
واضحــی را بــرای ایــن مســئله بیــان نکردند؛امــا
ما کــه پارســال شــاهد زمزمــه هــای تخریــب این
مجموعه ورزشــی بودیم (که با پیگیــری "روزنامه
خراســان" خوشــبختانه،این موضوع به سرانجام
خوبــی هــم در آن زمــان رســید)دوباره راجــع به
ایــن موضوع،حســاس شــدیم".هایده گرایلــی"

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
١٥دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮا اﺳﺘﺮاﺣﺖ ذﻫﻦ...

کابوس دوبارهتخریب مجموعه
ورزشی بزرگحاشیه مشهد

عکس:آرشیو

پنــج شــنبه 22تیرمــاه ســال گذشــته،در همیــن
صفحه،مطلبی با تیتر"نجات سالن ورزشی حاشیه
مشــهد از تخریب" درج شــد که به دنبــال پیگیری
موضــوع و رایزنــی خبرنگار مــا برای پاســخگویی
مسئوالن  ،خبر از اقدام دقیقه 90شهرداری مشهد
برای جلوگیــری از تخریب یک مجموعــه بزرگ و
پرمخاطب ورزشــی در منطقه محروم حاشیه شهر
مشــهد می داد .مطلبی که چاپ آن در "خراســان
رضــوی" در همــان زمان ،با پیــام ها و تمــاس های
تلفنیمحبتآمیزورزشکارانواهالینیزهمراهبود
وگمانمیرفتخطرتخریباینمجموعهراکهقرار
بود به دلیل تهاتر زمین آن با این نهاد(برای ساخت
یک مجموعه مســکونی)با بخش خصوصی شدت
گرفته بــود ،کامال از ســر ایــن مجموعه رفــع کرده
باشد.اما در کمال تعجب پس از گذشت بیش از یک
سال و از تب و تاب افتادن ماجرا ،ظاهرا فشارهای
نامحســوس مالک زمین تهاتر شــده و بی تدبیری
و شــاید برخی کمبودهــای مالی ،دوبــاره تصمیم
متولیان را بــرای تخریب بزرگ تریــن و پرمخاطب
ترین مجموعه حاشــیه شــهر در پی داشــته است.
گزارش اختصاصی ما را از بازگشت دوباره کابوس
تخریب در مجموعه ورزشی شهید چدانی با همین
مقدمه امروز تقدیم می کنیم...

پس ازیک سال،دوباره دستورتخلیه بزرگ ترین مجموعه حاشیه شهرصادرشد

ﺳﻪ رﻧﮓ آﺑ و ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺸ ،ﺑﺴﻴﺎر
آراﻣﺶﺑﺨﺶ اﺳــﺖ اﻣﺎ ﺑــﺎ  رﻧﮓ
ﻗﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺦ رﺳﻴﺪ و در
ﻗﺮﻋﻪﺸ ﻫﻔﺘﮕ ﺷﺮﺖ ﺮد.
 (٢دــﺮوز ــ از ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزﻫﺎ
ﺣﺮﻓﻪاروالﺣﻞ ﺳﻮدوﻮراﺑﻪﺻﻮرتﻓﻴﻠﻢﺑﺮاﻣﺎارﺳﺎل
ﺮدﻧﺪ.ﻣﺎﻫﻢاﻦﻓﻴﻠﻢراﺗﻘﺪﻢﺗﻤﺎمﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪاﻧﻣﻨﻴﻢﻪ
درزﻣﻴﻨﻪﺳﻮدوﻮﻧﻴﺎزﺑﻪآﻣﻮزشدارﻧﺪ.ﺑﺮاﻣﺸﺎﻫﺪهاﻦﻓﻴﻠﻢ،
»ﻴﻮآرُ ﺪ«ﺑﺎﻻراﺑﺎدورﺑﻴﻦﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاهﺎﺗﺒﻠﺖﺗﺎناﺳﻦﻨﻴﺪ

مــی افزاید:فکر می کردیم مســئوالن شــهرداری
و شــورای شــهر که به دلیــل منافع اقتصــادی این
مجموعــه در فکــر تخریــب آن بودند؛با رســانه ای
شــدن موضوع ،دیگر خیال پیگیــری موضوعی را
که پیامدهای اجتماعی خوبی برای این منطقه که
از فقر اماکن ورزشــی و تفریحی به شــدت رنج می
برد  ،ندارند.اما اشتباه کرده بودیم و تلویحا مطلع
شــدیم که آن ها دوبــاره و این بار در ســکوت،قصد
دارند موضوع را مجدد پیگیری کنند.وی افزود:به
همیــن دلیــل هــم از روزنامه خراســان کــه در بار
اول با پیگیری خود باعث شــد تا فکــر تخریب فعال
ازســر مســئوالن مربوط دور شــود،تقاضا داریم با
پیگیــری دوبــاره موضــوع ،مامنــی برای هــزاران
ورزشکار بی پناه حاشیه شهر باشد.وی خاطرنشان
کرد:اهالی ورزش دوست این منطقه از این اتفاق
تلخ،به شــدت ناراضی هســتند و با جمــع کردن و
امضای طوماری،در صورت ادامــه این روند راجع
به این وضعیت،ســکوت نخواهند کرد و از روزنامه
خراســان نیــز بــه عنــوان نماینــده افــکار عمومی
خواهان پیگیری موضوع هستیم.

•تایید موضوع توسط یک مسئول

در ادامــه پیگیــری هــا ،ســراغ مســئول اماکــن
ورزشــی شــهرداری مشــهد رفتیم".ســید صادق
عبداللهــی"در پاســخ بــه ســواالت خبرنــگار مــا با
تایید خبر صدوردســتور تخلیــه و ثبت نــام نکردن
از ورزشــکاران در مجموعه ورزشــی شهید چدانی
مشــهد گفت:ظاهــرا بــه دنبــال تهاتــر زمیــن این

مجموعــه ورزشــی بــرای ســاخت یــک مجموعــه
مسکونی،مالک زمین دوباره مسئوالن را زیرفشار
قــرار داده اســت و بــه مــا هم اعــام شــد مجموعه
باید تخلیه شــود.وی افزود:آن طور کــه من اطالع
دارم،جلســه ای بــه تازگی میــان دو طــرف برگزار
شده اســت و البته مســئوالن شــهرداری تلویحا با
چند شــرط با درخواســت مالک موافقت تلویحی
کــرده انــد.اول آن که پــروژه در چنــد مرحلــه و به
تدریج انجام شــود و به یک باره ورزشــکاران،آواره
نشوند و دوم این که به جای این مجموعه که تخریب
می شود،اســتخری در مجموعه مســکونی ساخته
شــود یا مکان ورزشــی دیگری در نظر گرفته شود.
عبداللهی در پاســخ به این که آیا نمی شود با حفظ
و رعایت حقــوق مالــک زمین ،بــه گونــه ای توافق
کرد که یک مجموعه ورزشــی با تعداد بســیار زیاد
مخاطب حاشیه نشین ،آواره نشوند؟ گفت:بله ،با
توجه به کمبود اماکن ورزشی در منطقه پرجمعیت
حاشیه شهر این انتقاد وارد است ولی ظاهرا برخی
مسئوالن شهرداری متقاعد به این تخریب شده اند.
البته من توصیه می کنم با دیگر مسئوالن ذی ربط
نیز در این باره صحبت کنید.

•چرخه برخی مسئوالن پاسخ نگو!

بــرای پیگیــری ایــن گــزارش تا زمــان چــاپ مطلب
در ســاعات مختلــف روز گذشــته بــه دفعات زیــاد با
تلفــن همــراه مدیــر تربیــت بدنــی و امورهمگانــی
شهرداری(نوری)وشهردارمنطقه2مشهد(مهندس
قربانی)تماس گرفتیم که متاســفانه آن ها پاسخگو
نبودند و البته مهندس قربانــی در یک تماس تلفنی
و پس از معرفی خبرنگار گفت:متاســفانه در جلســه
هســتم و دو ســاعت دیگر پاســخگوی شــما خواهم
بودکه باوجود این وعــده در تماس های بعدی(راس
زمان مقرر)پاسخگویی را فراموش کرد!

•ابراز بی اطالعی رئیس کمیسیون
اقتصادی،سرمایه گذاری شورای شهر!

در ادامه گــزارش ،موضوع را از رئیس کمیســیون
اقتصادی،سرمایه گذاری و مشارکت های شورای
شهر مشهد جویا شدیم که البته "احمد نوروزی"در
پاســخ ســوال مــا از موضــوع تخریــب احتمالــی
این مجموعــه ورزشــی اظهار بــی اطالعــی کرد و
افزود:پس از اطــاع از جزئیات موضوع و بررســی
آن ،فردا یا پس فردا دیدگاهــم را در این باره اعالم
می کنم که البته روزنامه "خراسان رضوی" اعالم
آمادگی می کند تا پس از چاپ این گزارش،شنونده
اطالعات کامل تر ازسوی مسئوالن مربوط باشد.به
این امید که خطر کابوس تخریب از سر این مجموعه
ورزشی برای همیشه رفع شود.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﺎ در وبﺳﺎﺖ www.1sargarmi.irﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻴﺎنواردﺷﻮﺪ.
 (٣اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮا ﺣﻞ ﺮدن ﺳــﻮدوﻮ ﺎ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ
ﻧﻘﺶﺎب ،ﺗﺮﻓﻨــﺪدارﺪﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺑﺎﺗﻬﻴــﻪﺮدنﻓﻴﻠﻢﻫﺎ
ﻮﺗﺎهآﻣﻮزﺷ،روشﺣﻞﺗﺎنراﺑﻪدﮕﺮانآﻣﻮزشدﻫﻴﺪ.ﻣﺎﻫﻢ
ﺑﺎﻣﻨﺘﺸﺮﺮدنﻓﻴﻠﻢﺗﺎنﺷﻤﺎراﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺮﺑﺑﻪدﮕﺮانﻣﻌﺮﻓ
ﻣﻨﻴﻢوﻧﺎموﺗﺼﻮﺮﺗﺎنرادرﻫﻤﻴﻦﺳﺘﻮندرجﻣﻨﻴﻢ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن
ﺑﺎﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺗﻪ ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸÀﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

حرف حساب بازیکن پدیده:

چرا بدهی«پراهیچ»را
هنوز پرداخت نکرده اید؟

پیروز-بازیکن تیم فوتبال"پدیده خراســان"به شدت به
پرداخــت نکردن بدهــی قدیمی"ایگور پراهیچ" توســط
مسئوالن شرکت پدیده معترض است .به گزارش "ورزش
ســه"" ،اکبر صادقی"افزود :مگر بدهــی "ایگور پراهیچ"
چقدر اســت که هنــوز نمی توانیــد بدهــی او را پرداخت
کنید؟! اگــر بدهی او پرداخت نشــود ،زحمــات بچه ها،
کادرفنی و هواداران برای تک تــک بازی های ما به هدر
می رود .واقعا جای تاسف دارد چرا که اگر کسر امتیازی
مجدد اتفاق بیفتد ،مطمئن باشــید باز هم روندمان مثل
پارسال میشــود و شــور و هیجان مردم از بین میرود و
دیگر هیچ کس برای تیــم دل نمی ســوزاند .واقعا حیف
اســت و فقط می شــود تاســف خورد و چیزی جز این هم
نمی توانم بگویم.

•بیانیه باشگاه پدیده خطاب به هواداران

باشگاه پدیده خطاب به هواداران این تیم بیانیهای صادر
کرد.به گزارش سایت رسمی این باشــگاه  ،در بخشی از
این بیانیه آمده اســت...:با توجه به مطالبــی که با هدف
حمایت از باشــگاه پدیده با کمکهای نقــدی هواداران
مطرح شدهبود ،الزم است ابتدا از شما عزیزان و همراهان
واقعی تشکر و اعالم کنیم خوشبختانه با توجه به اتفاقات
مثبــت رویداده؛ فعال نیازی به آغــاز کمکهای مردمی
نیســت و البته به زودی خبرهای خوشی را به سمع و نظر
شما عزیزان میرسانیم.و نحوه حمایت هواداران خونگرم
پدیده از طریق سایت رسمی باشگاه اعالم میشود.

سرمربیخراسانیپاراوالیبال:

داوری ها بسیارضعیف است!

پیروز -سرمربی خراسانی تیم ملی پارا والیبال (والیبال
نشسته) گفت :داوریها در جاکارتا بسیار ضعیف است
و ما ســعی کردیم در دیدارهای اخیرمــان توقع چندانی
از داوران نداشــته باشــیم!به گــزارش مهــر از اندونزی،
«رضایی» افزود :در مقابل تیمهای آســیایی به بازیکنانم
سخت نمیگیرم چرا که میخواهیم به این تیمها احترام
بگذاریم و سعی در افزایش اختالف امتیاز نداریم تا روحیه
تیمهای مقابل حفظ شود.

اخبار
کوتاه

پیروز -علی یوســفی ،علــی پرهیزگار ،وحیــد جدی ،علی
قلی پــور ،امیــن کامیابــی ،فرزیــن شــاهباز ،امیرحســین
چــراغ فرخــان و محمــد مهــدی راســتگر  ،نماینــدگان
جــودوی اســتان در اردوی تیــم ملــی جوانــان هســتند.
*نیلوفرداوودی،مهسابهنامرادومحجوبالساداتجاللی
بهترتیب نفرات اول تا سوم مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی
و در رشته تپانچه بادی نیز عارفه جانگداز ،فاطمه جعفری و
مصطفی خادم اول تا سوم شدند.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.
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