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استارت گزینه استقالل در اروپا

انتقامطالیی سابر تیمی ایران از میزبان
در آخرین روز از رقابتهای شمشیربازی کشورهای
اسالمی ،تیم ملی اسلحه سابر مردان ایران در بخش تیمی
باپیروزیمقتدرانهبابرمیزبانصاحبمدالطالشد.مردان
شمشیربازی ایران دیروز موفق شدند با اختالف باال و ثبت
نتیجه  ۴۵بر ۲۸رویسکویقهرمانیبایستند.ایرانبااین
قهرمانیانتقامشکستدرقهرمانیجهانراازترکیهگرفت.
گفتنیاستپیشازاینتیماپهمرداندرفینالبانتیجه۴۵
بر  ۳۵برابر آذربایجان شکست خورد و از کسب مدال طال
بازماندوبهنقرهرسید.تیماپهزناننیزدرفینالبانتیجه۴۵
بر ۳۹ازترکیهشکستخوردوبهمدالنقرهرسید.
▪ ۲نقرهوبرنزبرایکامپوند

در آخرین روز از رقابتهای تیروکمان بازیهای کشورهای
اسالمی که در قونیه ترکیه در حال برگزاری است ،تیم
کامپوند مــردان با ترکیب محمدصالح پالیزبان ،امیر
کاظمپور و محمد معدندار با شکست ترکیه به مدال برنز
این رقابتها دست یافت .تیم ریکرو مردان ایران نیز از دور
مسابقات حذف شد .گفتنی است تیم میکس کامپوند با
شکست برابر تیم ترکیه به مدال نقره دست یافت.
▪سارابهمنیاربهبرنزرسید

سارا بهمنیار نماینده وزن منهای  ۵۰کیلوگرم تیم ملی
کاراته بانوان ایران پس از برد نماینده قرقیزستان و باخت
به مراکش در دیدار ردهبندی با نتیجه یک بر صفر مقابل
نماینده قزاقستان به پیروزی رسید و برنزی شد.
▪صعودبسکتبال 3نفرهبهنیمهنهایی

تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با پیروزی 11- 21مقابل
ترکمنستانراهینیمهنهاییشد.ملیپوشانایران،دراین
مرحله باید با برنده دیدار تیمهای جمهوری آذربایجان و
اردن دیدار کنند.
▪برنزجودویایراندررقابتهایتیمی

تیم ملی جــودوی ایــران به مدال برنز رقابتهای تیمی
کشورهای اسالمی رسید.
تیم ملی مــردان بعد از استراحت در دور اول ،مقابل
ترکمنستان به پیروزی رسید و بعد از شکست مقابل ترکیه
در نیمهنهایی ،در گروه شانس مجدد با نتیجه سه بر صفر
مقابل تیم سنگال به برتری و مدال برنز رسید.

آلتای اسپور جلسه تمرینی روز سهشنبه خود را در حضور مدافع
ایرانیاش برگزار کرد .محمد نادری که در تابستان سال قبل
از استقالل به آلتای اسپور رفت و خیلی زود به ترکیب این تیم
رسید ،پس از اتمام قراردادش قصد داشت دوباره به لیگ برتر
ایران برگردد و پیراهن آبیپوشان را بر تن کند ،اما شرایط برای
بازگشتاوفراهمنشدتااینبازیکننیزپسازردپیشنهادگلگهر
و تراکتور در آلتای اسپور بماند.

آغاز هفته دوم لیگ برتر از امروز

استقالل اب ملوان در جست وجوی ساحل آرامش
گروه ورزش/هفته دوم رقابت های لیگ برتر از امروز
با برگزاری  3بازی آغاز می شود و فردا با برگزاری 5
بازی باقی مانده ،پرونده این هفته از رقابت ها نیز بسته
خواهد شد.در بازی های مهم این هفته ،استقالل در
انزلی به مصاف ملوان می رود و سپاهان هم میزبان
نساجی خواهد بود.حساس ترین بازی این هفته نیز
فردا بین فوالد و پرسپولیس برگزار می شود؛مدعیانی
که در شروع فصل مقابل رقبای خود متوقف شدند تا با
یک امتیاز پا به هفته دوم رقابت ها بگذارند.
▪استقالل به دنبال جبران

بعد از شکست  2بر صفر مقابل سپاهان ،ایــن بار
استقاللی ها باید در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
به مصاف ملوان بروند.این اولین بازی ملوان بعد از
بازگشت به لیگ برتر در ورزشگاه خانگی خواهد
بــود .دو تیم در حالی به این بــازی رسیده اند که در
هفته نخست ،مقابل رقبای خود شکست خورده اند.
شاید کسب یک تساوی خانگی هم در این بازی برای
ملوان نتیجه خوبی باشد و همین مسئله می تواند کار
استقالل را سخت کند .ملوانی ها در فصل گذشته
رقابت های لیگ آزادگان نشان دادند و احتماال امروز
هم در خانه با یک ترکیب تدافعی سعی بر کسب امتیاز
از رقیب مدعی و پرستاره خود خواهند داشت.در سوی
مقابل استقالل برای جبران شکست در هفته اول
به چیزی جز برد و کسب  3امتیاز در خانه ملوان فکر
نمی کند.نتیجه دلسردکننده برای آبیها در هفته

مصدومیت شدید صیادمنش در انگلیس
هال سیتی در هفته چهارم چمپیونشیپ انگلیس به مصاف برنلی رفت که این بازی با
نتیجه تساوی  ۱ - ۱خاتمه یافت .اللهیار صیادمنش ،مهاجم ایرانی از ابتدا در ترکیب
اصلی تیم هال سیتی حضور داشت اما بعد از آسیب دیدگی ،در دقیقه  ۵۵تعویض
شد .شوتا آرواالدزه سرمربی هال سیتی در پایان این مسابقه ،وضعیت مهاجم ایرانی
تیم اش را تشریح و تایید کرد که آسیب دیدگی صیادمنش جدی است.به گفته
آرواالدزه ،صیادمنش از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی شده و احتما ًال پنج
یا شش هفته غایب است .در صورت جدی بودن آسیب دیدگی صیادمنش،
این احتمال وجود دارد که این مهاجم اردوی شهریورماه تیم ملی ایران را
هم از دست بدهد و جایی در لیست اسکوچیچ نداشته باشد؛ اردویی که
برای تیم ملی ایران قبل از جام جهانی حیاتی است و تیم کشورمان احتما ًال
دیدارهایی دوستانه با اروگوئه و سنگال خواهد داشت.

ویژه

بازگشت عیسی به پرسپولیس
غیرممکن میشود!
عیسی آلکثیر پس از درخشش در صنعت نفت آبادان ،در
شرایطی به پرسپولیس پیوست که از همان ابتدا محبوبیت
قابلتوجهی نزد هــواداران پرسپولیس داشت و در شروع
کار نیز نقش یک ستاره تمام عیار را به خود گرفت .بازیکنی
که با گلزنی مقابل السد و پاختاکور تیم اش را به نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیا رساند اما یک محرومیت شش ماهه او را
از ترکیب پرسپولیس بیرون انداخت.عیسی در بازگشت،
دوبــاره درخشید و دروازه استقالل و سپاهان را گشود و
نقش پررنگی در قهرمانی لیگ بیستم تیم اش ایفا کرد ،در
فصل جدید نیز با ثبت چهارگل ،آمادگی خود برای رقابت
آقای گلی را به معرض نمایش گذاشت تا این که در هفته
چهاردهم و بازی با شهرخودرو ،از ناحیه رباط صلیبی آسیب
دید و تاخیر در عمل جراحی ،باعث شد تا فصل جدید را هم از
دست بدهد.در حالیکه گمانهزنی درباره آینده این مهاجم
جنوبی به اوج خود رسیده ،عیسی روز گذشته به تمرین
پرسپولیس رفت و با برخوردی صمیمانه از سوی کادرفنی
مواجه شد اما حتی این ارتباط گرم نیز باعث نخواهد شد که
یحیی او را برای فصل جدید همراه خود داشته باشد.لیست
پرسپولیس پس از شروع پرشتاب در نقل و انتقاالت با 16
بازیکن بزرگ ساالن پر شد که در ادامه سینا اسدبیگی و
سپس یورگن لوکادیا نیز به جمع قرمزها ملحق شدند .حاال
در شرایطی که تنها  2جای خالی باقی مانده ،یحیی دستور
به خروج تمیروف و جذب مهاجم جدید داده است.به این
ترتیب و با خروج تمیروف که در لیست زیر  25سالههای
پرسپولیس قرار داشت و جذب مهاجم بزرگ سال ،لیست
پرسپولیس تنها یک جای خالی خواهد داشت که باتوجه به
حضور پاکدل ،عبدی ،لوکادیا و مهاجم خارجی جدید ،بعید
است که دوباره به یک مهاجم اختصاص داده شود و از طرف
دیگر احتماال برای پنجره زمستانی رزرو خواهد شد.

تبریک استقالل به مربی هزار امتیازی!

نخست ،بدون شک ناراحتی ساپینتو را هم به همراه
داشته است اما او بالفاصله بعد از بازی گفت که رکورد
برای او مهم نیست و تالش خواهد کرد تا تیم اش در
هفته دوم تبدیل به تیم بهتری شود .به نظر میرسد
او در تمرینات پیش از بازی با ملوان ،به خوبی توانسته
است که روحیه از دست رفته شاگردانش را برگرداند
و احتماال در هفته پیش رو ،تیم اش دقیقتر خواهد شد
و او در ادامه راه تصمیمات بهتری برای آبیها خواهد
گرفت.مجوز بازی مهدی قائدی صادر شده و اگر برای
محمد محبی هم این اتفاق رخ دهد ساپینتو ،برای
چینش تیم در بازی با ملوان دستش بازتر خواهد بود
و دیگر مجبور نیست از جعفر سلمانی که یک مهره
دفاعی به شمار می رود ،در پست وینگر استفاده کند.
بازگشت احتمالی صالح حردانی نیز می تواند خیال
سرمربی آبی ها را در جناح راست راحت کند.در بازی
امروز احتماال شاهد چند تغییر در ترکیب استقالل
خواهیم بود که عمده این تغییرات را در فاز تهاجمی
این تیم خواهیم دید.
▪نبرد جذاب نکو و یحیی

فردا در حساس ترین بازی هفته دوم رقابت های لیگ
برتر ،پرسپولیس مهمان فوالد خواهد بود.بازی مقابل
شاگردان نکونام آن هم در فوالد آره نا بدون شک یکی
از سخت ترین بازی های سرخ های پایتخت در نیم
فصل اول به حساب می آید .پرسپولیس بعد از تساوی
در فوالدشهر ،این هفته در شرایطی مقابل شاگردان

شماره یزدانی در استقالل
مشخصشد
بعد از معافیت از خدمت سربازی ،سیاوش یزدانی قرارداد
جدید خود را با باشگاه استقالل بست تا در لیگ بیست و
دوم شاهد حضور ستاره محبوب استقاللی ها با پیراهن
آبی باشیم.دانشگر که در استقالل پیراهن شماره  70را
می پوشید ،عالقه خاصی به عدد  58دارد و با حضور در
سپاهان ،تصمیمگرفت این شماره را برای پوشیدن انتخاب
کند .امروز تصاویری از سیاوش یزدانی در تمرین استقالل
منتشر شد که نشان می دهد او نیز تصمیم گرفته به مانند
رفیق صمیمی خود ،شماره  58را در استقالل بر تن کند.

جواد نکونام قرار خواهد گرفت که با بازگشت ستارگان
و البته رونمایی از مهاجم هلندی دست یحیی گل
محمدی برای انتخاب ترکیب اصلی به مراتب بازتر از
هفته اول است.امید عالیشاه و مرتضی پورعلی گنجی
که به دلیل مصدومیت دیدار با ذوب آهن را از دست
داده بودند ،اکنون شرایط همراهی سرخپوشان را
برابر فــوالد خوزستان خواهند داشــت و در لیست
این بازی قرار خواهند گرفت.یورگن لوکادیا مهاجم
هلندی پرسپولیس نیز که به تازگی به این تیم پیوسته
در صورت صالحدید کادرفنی و آمادگی بدنی ،می
تواند اولین بازی لیگ برتری خود را انجام دهد.با
اضافه شدن این بازیکنان احتماال تغییراتی در ترکیب
پرسپولیس در این جدال شکل می گیرد و باید منتظر
چهره جدیدی از سرخ های پایتخت باشیم.
▪هفتهدوملیگبرتر؛امروز

ملوان بندرانزلی  -استقالل – ساعت ۱۹
مس رفسنجان  -گل گهر سیرجان – ساعت ۲۰:۳۰
سپاهان  -نساجی مازندران– ساعت ۲۱
فردا
تراکتور تبریز -ذوب آهن اصفهان – ساعت ۱۸:۳۰
مس کرمان  -پیکان تهران– ساعت ۱۹:۳۰
هوادار تهران  -نفت مسجدسلیمان– ساعت ۱۹:۳۰
صنعتنفت آبادان  -آلومینیوم اراک – ساعت۲۰:۳۰
پرسپولیس  -فوالد خوزستان– ساعت ۲۰:۳۰

گنجیکهآخرینبارباپیراهنشنژنچینبازی
کرده هنوز نتوانسته  ITCخود را از فدراسیون
چین و این باشگاه دریافت کند .مدافع این
فصل پرسپولیس در حالی که مدت هاست با
کمک وکیل اش و باشگاه پرسپولیس در حال
نامه نگاری با باشگاه چینی است تا کارهای
مربوطبهکارتبازیاشانجامشودهنوزموفق
نشدهچینیهارابرایصدوراینکارتمجاب
کند.ظاهرااختالفات مالیکهپورعلیگنجی
با باشگاه شنژن دارد باعث شده تا فدراسیون
چین در صدور کارت بازی این بازیکن تعلل
کند .باشگاه چینی معتقد است که قــرارداد
با بازیکن ایرانی به صورت توافقی فسخ شده
اما مدافع سرخپوشان تاکید دارد که بعد از
مصدومیت اش این باشگاه یک طرفه قرارداد
را فسخ کرده است و باید مطالبات مالی اش را
بدهد .هر چه هست این مشکل باعث شده تا
کارتبازیاوبرایپرسپولیسصادرنشود.

گیتاریست و آمانوف در لیست خروجی استقالل
استقالل در هفته جاری ،یکی از تیمهای فعال نقل و انتقاالت بود؛
جایی که این باشگاه به طور رسمی از مهدی قائدی ،محمدحسین
مرادمندومحمدمحبیرونماییکردوخبرازتوافقباسیاوشیزدانی،
مدافع فصل گذشتهاش داد.جذب این مهرهها باعث شد که استقالل
در لیست بزرگ ساالن خود به مشکل بخورد و ریکاردو ساپینتو،
سرمربی آبیها تالش کرد برای باز کردن لیست بزرگ ساالن خود،
دست به تغییراتی در ترکیب بازیکنانش بزند و روی چند بازیکن

ماجدی طبق اساسنامه
الزامی برای استعفا ندارد
رسولباختر،کارشناسووکیلورزشی،بااشارهبهاینکهکمیته
بدوی در موضوع تایید صالحیت مهدی تاج خالف قانون عمل
کرده،گفت«:مندرموردتاییدصالحیتآقایتاجبهشدتنسبت
بهتصمیمدوستاناختالفنظردارموبهنظرماینکارقانونینبود.
ایراد بزرگی که درخصوص آقای تاج مطرح شده ،این موضوع
است که ایشان  ۳دوره عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
بودهاند و مطابق قانون دیگر نمیتوانند کاندیدا شوند .عدهای
ادعا میکنند که اساسنامه عطف به ماسبق نمیشود و آقای تاج
میتوانند برگردند درصورتی که از لحاظ حقوقی این استدالل
کامال اشتباه است .ایشان مطابق قانون نباید تایید صالحیت
میشدند چراکه  ۳دوره حضورشان را سپری کردهاند».این
حقوقدانورزشیاینمسئلهراکهسرپرستفدراسیونبایدبرای
حضور در انتخابات از سمت سرپرستی استعفا کند رد میکند و
در این باره میگوید« :آقای ماجدی میتواند در انتخابات شرکت
کند و این موضوع منافاتی با سرپرستی ایشان نــدارد؛ چه بسا
که در گذشته آقای کفاشیان رئیس فدراسیون بودند و کاندیدا
هم شدند .تنها بحث مطروحه این است که ایشان نمیتواند
از زیرساختهای فدراسیون بــرای انتخابات استفاده کند».

یورگن لوکادیا مهاجم هلندی و جدید تیم پرسپولیس روز گذشته اولین تمرین
خود را با این تیم انجام داد تا خود را آماده همراهی سرخپوشان در بازیهای
آینده کند.بعد از خداحافظی سیدجالل از فوتبال این شایعه به وجود آمد که
شماره چهار در پرسپولیس به احترام او بایگانی شده اما لوکادیا با انتخاب
شماره چهار نشان داد که چنین مسئلهای صحت نداشته و شماره چهار
بایگانی نشده است.شماره  4در خیلی از تیمهای فوتبال در سراسر دنیا
شمارهای است که بر تن مدافعان میرود و این که یک مهاجم چنین شمارهای
را انتخاب کرده یک اتفاق جالب است؛ اما لوکادیا دلیل جالب توجهی برای
پوشیدن این شماره دارد .او مدعی شده چون مادرش در روز چهارم یکی از
ماههای میالدی به دنیا آمده ،به همین دلیل این شماره را انتخاب کرده اما جالب
این جاست لوکادیا در تیمهای قبلی خود چنین شمارهای را بر تن نکرده است.

دردسرهاییحییادامه دارد
گروهورزش/پرسپولیس،روزجمعهدرحالی
ازهفتهدوملیگبرتر،میزبانفوالدخوزستان
است که سرمربی این تیم همچنان دغدغه
های زیــادی دربــاره استفاده از خریدهای
جدید و ترمیم نقاط ضعف تیم اش را دارد.
یحیی گل محمدی که باشگاه را مجاب به
جذب مهاجم خارجی کرد و یورگن لوکادیا
مهاجم هلندی را به خدمت گرفتند همچنان
منتظر صــدور کــارت  ITCاوســت تا بتواند
مقابل فــوالد از این بازیکن جدید استفاده
کند .باشگاه پرسپولیس درخواست صدور
آی تی سی این بازیکن را به سازمان لیگ
داده ولی تا این لحظه هنوز کــارت بــازی او
صــادر نشده اســت .البته مهاجم هلندی از
نظر بدنی نسبت به دیگر بازیکنان عقب تر
است اما خیلی هم در شرایط بدی نبوده و
اگر  ITCاو صادر شود و گل محمدی صالح
بداند می تواند مقابل فوالد به میدان برود.

خبر

چرا لوکادیا شماره 4را انتخاب کرد؟

پورعلی گنجی به فوالد نرسید ،لوکادیا منتظر ITC

با وجود جذب این مهاجم  28ساله هلندی،
سرمربی پرسپولیس همچنان نگران خط
حمله است .گلمحمدی با توجه به شرایط
فنی حامد پاکدل ،مهدی عبدی و احتمال
جداییشرزودتمیروف،بهدنبالایناستکه
تیم اش را در خط حمله تقویت کند تا در طول
فصل مشکلی از این بابت نداشته باشد از این
رو با بررسی گزینههای مختلف از باشگاه
خواسته مهاجم خارجی دیگری جذب شود
اما اظهارات رضا درویش به عنوان مدیرعامل
باشگاه نشان میدهد یا مــدیــران باشگاه
چندان تمایلی به جــذب مهاجم خارجی
جدید ندارند که این به نوعی دخالت در امور
کادر فنی است یا شاید به خاطر دور شدن از
فضای داللــی ،میخواهند چــراغ خاموش
پیش بروند.دغدغه دیگر گل محمدی در خط
دفاعی است که او برای هفته دوم پورعلی
گنجی را در اختیار ندارد .مرتضی پورعلی

باشگاه استقالل با صدور پیامی رکورد خاص امیر قلعه نویی و
عبور او از مرز هزار امتیاز در تاریخ لیگ برتر را به سرمربی اسبق
خود و فعلی گل گهر تبریک گفت.متن این پیام تبریک به شرح
زیر است« :تبریک به آقای امیر قلعه نویی پس از کسب هزار امتیاز
در تاریخ لیگ برتر که ۴۰۲امتیاز آن در تیم استقالل تحقق یافته
است .برای تمامی اعضای خانواده استقالل بــزرگ ،آرزوی
موفقیت و سالمتی داریم».

خط قرمز بکشد.تا این جای کار ،ارسالن مطهری ،عزیزبک آمانوف
و سیدمحمد حسینی جزو خروجیهای باشگاه محسوب میشوند
که البته خبر جدایی مطهری که به گیتاریست آبی ها مشهور است و
در دربی سرخابی دبل کرده ناراحتی هواداران استقالل را به دنبال
داشته است .همچنین گفته میشود که پس از بازی مقابل ملوان در
هفته دوم رقابتهای لیگ برتر ،احتمال تغییراتی در لیست خروجی
وجود دارد و باید دید این تغییرات به چه شکل اعمال خواهد شد.

سوژه

تسویه مالیات کی روش و مالیات  32میلیاردی ویلموتس

فیفا :ایران نمی تواند دستمزد ویلموتس را
از منابعش در فیفا بپردازد!
در حالی که یکی از ادعاهای مهدی تاج ،نامزد
انتخاباتیفدراسیونفوتبال،پرداختبدهی6
میلیون یورویی -که البته با حکم دادگاه عالی
ورزش شکست و به  3/5میلیون یورو کاهش
یافت -از محل منابع مالی فدراسیون فوتبال
ایــران در فیفا بود فدراسیون جهانی فوتبال
اعــام کــرده است به هیچ وجه از محل منابع
مالی فدراسیونهای عضو ،دستمزد مربیان و
همچنین مطالبات بازیکنان پرداخت نخواهد
شد.بر اســاس مکاتبات بخش حسابداری
فیفا ،بانکهای فدراسیون جهانی فوتبال
کلیه درخــواسـتهــای مرتبط با پرداخت به
مربیان و بازیکنان را در هر سطح و ردهای رد
میکنند.فیفا در این نامه به فدراسیونهای
عضو اعالم کرده از ارائه هرگونه درخواست به
منظور پرداخت مطالبات مربیان و بازیکنان از
حسابموجوددرفدراسیونجهانیخودداری
کنند چرا که این گونه درخواستها توسط
بانک فیفا پذیرش نمی شوند.البته دردسر
فدراسیون فوتبال فقط همین نیست بلکه
عالوهبرغرامتودستمزدویلموتس،آنهاباید
مالیاتچندمیلیاردیسرمربیسابقتیمملی
را هم بپردازند ،معضلی که فدراسیون مدت ها
با آن مواجه بوده و به تازگی یک پرونده مالیاتی
قطورراکهمربوطبهکارلوسکیروشسرمربی
پیشین تیم ملی بود ،حل کرده است .پرداخت
مالیات کارلوس ک ـیروش یکی از مشکالت

مستمر فدراسیون فوتبال در سال های اخیر
به شمار می رفت که بارها موجب بسته شدن
حسابهایفدراسیونشدهبودوباگذشتسه
سال از پایان همکاری دو طرف همچنان مبلغ
 ۱۷میلیارد ریال از بدهی مالیاتی فدراسیون
از محل قـــرارداد کــیروش باقی مانده بود.
فدراسیون فوتبال در هفته جاری بدهی یک
میلیاردو ۷۰۰میلیونتومانیمالیاتکیروش
را به اداره مالیات پرداخت کرد و باالخره این
پروندهمختومهشد.نکتهجالبتوجهایناست
کهفدراسیونهمچنین ۵۰۰میلیونتوماناز
مالیات مارک ویلموتس بلژیکی را نیز پرداخت
کرده اما بر اساس بدهی اعالم شده از اداره
مالیات قــرارداد ویلموتس فدراسیون فوتبال
را بیش از  ۳۲میلیارد تومان بدهکار کرده و
پس از پرونده مالیاتی ک ـیروش حاال بحران
تــازهای بــرای فدراسیون در این بخش ایجاد
شده که ظاهرا تسویه و پرداخت این مبلغ به
زودی امکان پذیر نخواهد بود.با تفاهم و تعامل
مسئوالن فدراسیون فوتبال و اداره مالیات
مقرر شده مالیات  ۳۲میلیاردی ویلموتس
هم به صورت اقساطی و ماهانه پرداخت شود
آن هم در شرایطی که پیش از ایــن عامالن
فاجعه ویلموتس مدعی بودند با تجربه قرارداد
کیروشفدراسیونهیچتعهدیبرایپرداخت
مالیات مربی بلژیکی نخواهد داشت که حاال
مشخصشدهاینادعاهمصحتنداشتهاست.

