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سالروز آسمانی شدن«کوهنوردان ابدی»

بهمنیکهآذر96را گلگونکرد...
بهروز-فردا(جمعه)ســالروز واقعــه تلخ و جانســوز صعود آســمانی
هشت کوهنورد خراسانی است که در پی سقوط بهمن در راه صعود
آذرماه شــان در اشــترانکوه" ،ابدی" شــدند .انگار همین دیروز بود
که گرفتارشدن  14کوهنورد خراســانی و راهنمای الیگودرزی در
ارتفاعات اشترانکوه ،موجی از تالم و تاثر را در فضای عمومی کشور
برانگیخت .خبری که در نهایت با مرگ دلخراش و صعود آســمانی
هشــت کوهنــورد جــوان خراســانی(مرتضی غالمپــور ،ســیدعلی
حســینی،علی قاســم زاده،ناصــر امیــری ،علیرضــا عامری،اکــرم
حقانی،مهشــید جــان محمــدی و مجیــد زاده تــراب) و راهنمــای
لرستانی (امان ا...جوکار) همراه شــد و تالمی تمام نشدنی را برای

خانوادههای آنــان و فضای عمومی جامعه ورزش کشــور و اســتان
به جا گذاشــت.با مرور اخبار مطرح شــده از این حادثه مشخص شد
که مجموعه ای از عوامل فنی و غیرفنی دســت به دســت هم دادند

ملی پوش تیراندازی جانبازان و معلوالن:

تا تعدادی از این کوهنــوردان پس از فتح قلــه  3850متری "کول
جنــو" در مســیر برگشــت ،گرفتار کوالک شــدید شــوند و ســقوط
بهمنی در وســعتی به اندازه  80در 300متر طی چند ثانیه ،باعث

خوش رنگ ترین مدالم را تقدیم
امام رضا(ع) کردم

عضو شیرازیتیمملیتیراندازیجانبازانومعلوالنگفت:
خوش رنگ ترین مدالم را به امــام رضا(ع)تقدیم کردم.به
گزارش فارس «،سمیرا ارم»درباره اهدای مدال طالی خود
به آستان قدس رضوی افزود :ارزشمندترین مدالم را تقدیم
به امام رضا(ع) کردم چراکه از کودکی با عشق به ائمه(ع)
بزرگ شدم و آرزو داشتم که خادم امام رضا(ع) باشم.

شــد تا این صعود در آذرمــاه گلگون شــود .طبق گزارش هــا ،آن ها
منتخبان دو باشــگاه پلنگبرفی و آزادگان مشــهد بودند که از قبل
برای این صعود برنامهریزی کرده بودند .مرتضی غالمپور(مؤسس
باشــگاه کوهنــوردی پلنگبرفــی) دارای عنوان پلنــگ برفی ایران
نیز بود .چندماهی پس از تشییع باشــکوه پیکر "کوهنوردان ابدی"
در مشــهد،گزارش فنی علل بــروز این فاجعه توســط فدراســیون و
کارگروه اختصاصی مربوط اعالم شــد که متن کامل آن نیز همان
زمان در همین صفحه درج شد .از آن جا که پیگیری حقوقی ماجرا
نیاز به اطالعــات دقیق و طبقه بندی شــده وهمچنین آگاهی کامل
به قوانین بیمه ای داشت ،رسانه ها نتوانستند اطالعات دقیق تری
از ادامه ماجرا داشــته باشــند و البته هیئت کوهنوردی اســتان نیز
خواسته یا ناخواسته هیچ خبری را دراین باره رسانه ای نکرد .اکنون
نیز پس از یک سال،تنها برخی اخبار غیررسمی از نارضایتی برخی
خانواده های جانباختگان از روند رسیدگی حقوقی پرونده مرگ آن
ها حکایت دارد که به نظر می رســد شفاف سازی حداقلی می تواند
مرهمی بر دردها باشد.

سرمربیتراکتورسازی:

هیچ نامی برای پیوستن به
تراکتورسازی مطرح نیست

سرمربی تیم "تراکتورسازی تبریز"گفت:هیچ نامی برای
پیوستنبهمامطرحنیستونبایدبهشایعاتتوجهکنید.به
گزارش ورزش "، 11محمد تقوی"افزود :در اوج شفافیت
به شــما میگویم هیچ نامــی مطرح نیســت.وی افزود :به
شــایعات و برخی خبرها توجــه نکنید.ماجــرا از این قرار
است که برای نیم فصل به باشگاه اعالم کردهام که بازیکن
میخواهم اما هیچ اسمی به آن ها نداده ام و این را که چه
کســی باشــد آن ها اعالم میکنند .در واقع آن ها ،به من
پیشنهاد می دهند و اگر با تیم جور بود ،جذبش میکنیم.

فردا ؛ رویارویی جذاب سرمربیان کنونی و سابق تیم فوتبال«پدیده»در مشهد

غزال در قامت مجری!

«گلمحمدی» به«مهاجری»رسید

گزارش تحلیلی
بهروز

تیم فوتبال"پدیده"در شــرایطی فرداشب مقابل تیم
ماشین سازی قرار می گیرد که برای پس گرفتن صدر
جدول از نزدیک ترین رقیب اش(سپاهان اصفهان-
صدرنشین کنونی)حتما باید همه امتیازات این بازی
را به حســابش واریز کند.از آن جا که یک شنبه آینده
دو تیم پرسپولیس و سپاهان(رقبای پدیده)در مقابل
یکدیگر به میدان می روند"،یحیی گل محمدی"نمی
خواهد در آخرین میزبانی نیم فصل ،چیزی را به اما و
اگر بسپارد و شرایط جدول نیز،چنان است که جایی
را برای بی انگیزگــی باقی نمی گذارد.مســاوی تیم
های تهرانی و اصفهانی یا شکست تیم نصف جهان و
پیروزی خراسانی ها در بازی فرداشب،صدر جدول را
دوباره به تیم شایسته پدیده باز می گرداند.

•«مهاجری» و تقابل با انبوهی از شاگردان
قدیمی

از ســوی دیگــر «محمدرضــا مهاجری»بــا ســابقه
ســرمربیگری تیم های «مشکی پوشــان»(در لیگ
یک) و پدیــده(در لیگ برتر) و همچنیــن کاپیتانی

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻟﻄﻔﺎراىﺑﺪﻫﻴﺪ!

.

ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪىﺗـﺎن را اﻋـﻼم ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ﺑﻌــﺪ از اﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳــﻪ ﻣﺎﻫﻪ،
درﺑــﺎره ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ،
ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑﮕﻮﻴــﺪ .ﻣﺜــﻼ اﻦ
ﻣﻌﻤــﺎ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« را

کوتاه

•«یحیی تایم» برگ برنده «پدیده»

محمد رضــا مهاجــری در حالی با ماشــین ســازی به
مشهد سفر کرده که انگیزه زیادی برای شکست تیم
یحیی گل محمدی دارد.
اما نقطه ضعف بزرگ ماشین سازی(بازشدن دروازه

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﭼﻄﻮر؟! ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻪ اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ
را ﭼﻘﺪر ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
و ﺑﺎﻻﺧــﺮه درﺑﺎره ﺳــﺮﮔﺮﻣ
ﺟﺪــﺪ روزﻫــﺎ ﭘﻨﺞ ﺷــﻨﺒﻪ
ﻫــﻢ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره
 ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﺑــﺮا ﻣــﺎ
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ .ﺑــﺮا اﻦ ﺎر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴــﺪ ﻧــﺎم ﺳــﺮﮔﺮﻣ ﺎ
روز اﻧﺘﺸﺎرش را اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ
و ﺣﺮﻓﻪا

در دقایــق پایانی)نقطــه قــوت تیــم پدیده(گلزنی در
دقایق پایانی) اســت .همچنین درباره رایگان شدن
بــازی فرداشــب تیــم پدیــده نیز خبــر می رســد این
موضوع،هنــوز قطعی نشــده و نیــاز به تایید شــورای
تامین استان دارد.

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

ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه از درج ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﺪﺪ ﮔﺬﺷﺖ

ﻪ ﺷــﻨﺒﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد،
ﭼﻘﺪر ﻣ ﭘﺴﻨﺪﺪﺪ؟!
ــﺎ ﻣﺜــﻼ ﺑﮕﻮﻴــﺪ اــﻦ
ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ُﺟﻔــﺖ را ــﻪ
روزﻫﺎﺷﻨﺒﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪ
دارﻢﭼﻘﺪردوﺳﺖدارﺪ؟!
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﺗــﺎن را درﺑﺎره
اﻦ »ﻧﻘﺶﺎبﻫــﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭻ«
ــﻪ روزﻫــﺎ  ﺷــﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ در اــﻦ ﺻﻔﺤــﻪ
ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﻨﻴﺪ.
ﺳﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷﻤﺎره«

اخبار

عکس:میثم دهقانی

فردا روز و شب خاص و استثنایی برای فوتبال دوستان
خراسانی است ؛چرا که باید ازساعت 17در ورزشگاه
امام رضا(ع)مشــهد شــاهد رویارویی نام های آشــنا
روی نیمکت های دو تیم "پدیده خراسان"و"ماشــین
ســازی تبریز"باشــند.جایی کــه قرار اســت روی یک
نیمکت"یحیــی گل محمدی"ســرمربی کاردان
وموفق فصل جــاری تیم پدیــده و روی نیمکت مقابل
"محمدرضا مهاجری"با بیشترین حضور روی نیمکت
ســرمربیگری همین تیم خراســانی البتــه در لباس
سرمربیگری تیم تبریزی،مصافی جذاب را رقم بزنند.
البته این دو سرمربی سابقه رویارویی زیادی با یکدیگر
دارند اما برای نخستین بار و در چارچوب رقابت های
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال کشــور ،مهاجری در
لباس ســرمربیگری تیمــی غیرخراســانی به مصاف
گل محمدی می رود که جایگزین وی در تیم مشهدی
شده است.گزارش تحلیلی ما را از این تقابل جذاب از
همین جا دنبال کنید...

•اهمیت امتیازات آخرین بازی خانگی
نیم فصل برای "پدیده"و"گل محمدی"

تیم خاطره انگیز«ابومسلم مشهد»امروز برای اولین
بار در مشــهد مقابل تیمی روی نیمکت می نشیند
که خــودش در پــی ریــزی موفقیت های امــروز آن
نقش داشته است.نمی توان از یاد برد که سرمربی
کنونــی ماشــین سازی،ســالیان پیــش در پدیده،
بازیکنان زیادی را بــه فوتبال ایــران معرفی کرد و
همین حاال هم تعداد شاگردان وی در ترکیب تیم
دوم لیگ ،کم نیســت و چه بسا که تیم مهاجری در
فصل قبل نیز چنان چه گرفتار ماجرای کسر امتیاز
نمی شد ،می توانست رتبه بسیار خوبی را رقم زند
اما درنهایت پدیده با مهاجری تا پایان هر فصل ،به
رتبه ای باالتر از "دهم" نرســید.روند روبه رشد تیم
ماشین سازی از زمان هدایت اش توسط مهاجری
نیز واقعا جالب توجه بود و او در هفت مسابقه،بدون
شکست ماند.ماشین سازی در شرایطی نخستین
شکســت اش را بــا مهاجــری هفته گذشــته مقابل
پرســپولیس متحمل شــد که در ثانیه هــای پایانی
این بازی با یک گل قافیه را باخت.این تیم تبریزی
با مهاجری نیز تــا دقیقه 92ســپاهان را برده بود و
گل مســاوی ســپاهان در این دقیقه باعث فرار تیم
اصفهانی ازشکست شد.

پای ستاره ســابق فوتبال اســتان به اجراهای تلویزیونی
باز شــد .بــه گــزارش ورزش « 3خــداداد عزیزی»با عقد
قراردادی با یــک برنامه تلویزیونی در شــبکه  3ســیما به
زودی در قامت مجری تلویزیونی حضور پیدا خواهد کرد.
وی در اینبــاره گفت« :فعــا نمیتوانم دربــاره جزئیات
برنامه صحبت کنم و قرار است تا زمان پخش تبلیغ معرفی
برنامه (شنبه آینده) همه چیز مخفی بماند».

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـ¥ﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:
 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.
 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد :ﻪ:
 1ﻗﺒﻞ از اﻦﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮورﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¼ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¼ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¼ﻦاﺳﺖﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ¸ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎ ١ﺑﺮوﺪﻪﭼﺎرﭼﻮبﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮﺸµﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¼ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪاﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪﻪﺟﺎ ازﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادر¸ﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¼ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

پیروز -مســابقات کاراته کارگران کشــور بــدون اطالع
رسانی کافی با قهرمانی یزد در مشــهد به پایان رسید*.
مالک باشگاه مشکی پوشان مشهد(محمدرضا عباسی):
با رقم پاداش فیفــا  ۷۶هــزار دالر( 870میلیون تومان )
بابت حضور خانزاده در جام جهانی گذشته فقط میتوان
ی باشــگاه را تســویه کرد و البته ما در حال
بخشی از بده 
تجدید قوا هســتیم تا دوباره به میادیــن برگردیم!*طبق
اعالم فیفــا ،پدیــده نیز بابــت حضــور "خانــزاده" ۱۵۲
هــزار و  ۸۲۰دالر پــاداش گرفت کــه به گفته مســئوالن
باشــگاه این مبلغ صــرف تهاتر بدهی باشــگاه بــه "ایگور
پراهیچ"شــد*.همایش معاونــان توســعه ورزش کشــور
بدون دعــوت رســانه ها در مشــهد برگــزار شد!*ســینا
غالمپور ملیپوش نیشابوری به مسابقات شنای مسافت
کوتــاه جهانــی در چین اعــزام شــد"*.حمیدرضا مبرز"
شناگر قدیمی استان ،مشاور عالی تیم ملی شد.

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول٬دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ
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دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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