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لغو المپیک توکیو شایعه است

یوریکو کویکه، استاندار شهر توکیو روز گذشته 
در یک مصاحبه اعالم کرد بازی های المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو هرگز به دلیل ویروس کرونا لغو نخواهد شد. 
این ویروس ابتدا در شــهر ووهان چین دیده شد و 
سپس روی کشورهای دیگری از جمله ژاپن تاثیر 
گذاشت. کویکه که یکی از اصلی ترین افراد مرتبط 
برای آماده سازی المپیک است، درباره شایعه لغو 
بازي هاي المپیک گفت:»هیچ چیزی نمی تواند مانع 
برگزاری این رقابت ها شود. می خواهم این شایعه را رد 
کنم. توکیو هیچ چیزی در این رابطه به IOC نگفته 
است.« این اظهارات در حالی بیان شد که دولت ژاپن 
به صورت رسمی اعالم خواهد کرد افرادی که مبتال 
به ویروس کرونا شــدند، اجازه ورود به این کشور را 
نخواهند داشت. در حال حاضر در ژاپن ۱۴ نفر به این 
ویروس مبتال شده اند. در چین بیش از ۱۰ هزار نفر 
مبتال وجود دارد که تاکنون مرگ ۲۱۳ نفر را رقم زده 
است. چین بیشترین توریست را به ژاپن می فرستد. 
اغلب مبتالشدگان به این بیماری در ژاپن شهروندان 
چینی هستند که در این کشور زندگی می کنند یا 
توریست بودند. فرماندار توکیو اعالم کرد دولت ژاپن 
تمام تالش خود را به کار خواهد برد تا این ویروس 

بیش از این در کشورش پخش نشود.
    

قول استخدام مدال آوران توکیو
مهدی علی نژاد سرپرســت معاونت قهرمانی 
وزارت ورزش در پاســخ به این پرســش که پس از 
اینکه وزارت ورزش  اعــالم کرد، مدال آوران توکیو 
استخدام می شوند، برخی از ورزشکاران نگران بودند 
مبادا مانند المپیک ریو استخدامی در کار نباشد و 
قول می دهید این کار انجام شود، بیان کرد:»قطعا 
این اتفاق خواهد افتاد و مدال آوران المپیک توکیو 
استخدام می شوند. از مدال آوران المپیک ریو هم 
اگر کسی هست که هنوز استخدام نشده باشد، ما این 
آمادگی را داریم که سریعا این کار را انجام دهیم.«  او 
در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قرار نیست 
در مورد بودجه سال 99 با فدراسیون ها جلسه ای 
بگذارند، عنوان داشــت:»چون هنوز بودجه کل 
کشور تصویب نشده است بنابراین امکان آن وجود 
ندارد. هر زمان بودجه تصویب و ابالغ شد، آن زمان 
با فدراسیون ها جلســه می گذاریم. البته بنا داریم 
برای اولین بار برای دادن بودجه به فدراسیون ها  به 
یک فرمول ریاضی برسیم. در واقع با یک مکانسیم 
ریاضی در سال 99 به فدراسیون ها پول بدهیم و این 

مکانیسم را اعالم خواهیم کرد.«
    

بازگشت یزدانی با قهرمانی آسیا
بعد از آســیب دیدگی حســن یزدانی پیش از 
رقابت های کشتی آزاد باشگاه های جهان در بجنورد، 
وی روز دوم دی ماه مینیســک زانویش را زیر نظر 
دکتر کیهانی جراحی کرد تا با توجه به اینکه سهمیه 
حضور در المپیک را با طالی جهانش در نورسلطان 
به دست آورده، فرصت کافی برای آماده سازی خود 
تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو را داشته باشد. حسن یزدانی 
در پایان ماه جاری تمریناتش روی تشــک کشتی 
را آغاز خواهد کرد. این در حالی اســت که تیم ملی 
کشتی ایران باید روزهای پایانی بهمن برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی آسیا راهی هندوستان شود. 
علیرضا کریمی که با پارگی رباط مواجه شــده نیز 
در آغاز اردوی بعدی تیم ملی تمرینات کشتی اش 

را آغاز خواهد کرد.
    

قرعه ممنوعه شطرنج برمی گردد؟
مهرداد پهلوان زاده رییس فدراسیون شطرنج روز 
گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار امیدواری کرد 
شرایط برای بازگشت استفاده از »قرعه ممنوعه«در 
رقابت های شطرنج از ماه آینده برای شطرنج بازان 
ایرانی مجددا از طرف فدراســیون جهانی شطرنج 
فراهم شود. در مورد رویارویی با شطرنج بازان رژیم 
اشــغالگر قدس، شطرنج بازان کشــورمان و سایر 
کشورهای اسالمی بارها و بارها در مسابقات جهانی، 
المپیادها ، آسیایی و بین المللی از »قرعه ممنوعه« 
)Forbidden Pairings( استفاده کرده بودند 
و این اتفاق تنها مختص شطرنج بازان ایرانی نبود. 
می توان از کشورهای افغانستان، الجزایر، بحرین، 
بنگالدش، جیبوتی، اندونزی، عراق، اردن، کویت، 
لبنان، لیبی، مالزی، موریتانــی، مراکش، عمان، 
پاکستان، فلســطین، قطر، عربســتان سعودی، 
سومالی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی 
و یمن به جهت روبه رو نشدن با رژیم اشغالگر قدس 

همانند ایران نام برد.

منهای فوتبال

نگار رشيدي

شیوع ویروس کرونا گریبان خیلی 
از رشــته های ورزشــی را گرفت و 
میزبانی های چین را در مســابقات 
رشــته های مختلف ورزشــی لغو 
کرد. بعــد از بوکــس، تنیس روی 
میز، فوتبال، بسکتبال و رشته های 
دیگر حاال نوبت کشــتی اســت که 

دردســرهای ویروس کشنده کرونا 
گریبانش را بگیرد. مصاحبه چند روز 
گذشته نناد اللوویچ رییس اتحادیه 
جهانی کشتی شــایعاتی که مبنی 
بر تغییر محــل میزبانی مرحله اول 
گزینشی تیم های آســیایی وجود 
داشــت را تایید کرد. اللوویچ ضمن 
اینکه اعالم کرد در روزهای آینده و 
بعد از تماس با مسئوالن فدراسیون 
کشــتی چین، دربــاره میزبان این 
مسابقات تصمیم نهایی اتخاذ خواهد 

شد، کشــورهای قزاقســتان، کره 
جنوبی و ازبکســتان را گزینه های 
جایگزین برای چین عنــوان کرد. 
این در حالی است که تغییر میزبان 
مسابقات گزینشی آسیایی به دلیل 
شیوع ویروس کشنده چینی )کرونا( 
دردسرهایی برای کشتی ایران ایجاد 
خواهد کرد، چراکــه اگر میزبانی به 
هرکدام از کشــورهای قزاقستان یا 
ازبکستان داده شود، این دو از رقبای 
اصلی مان در اولین مسابقه گزینشی 

برای کسب سهمیه های باقی مانده 
هستند.

ایران در رشته فرنگی در سه وزن 
67، 87 و 97 کیلوگــرم بــه دنبال 
کسب سهمیه اســت و تیم آزاد نیز 
بایــد در ۴ وزن 65، 7۴، 97 و ۱۲5 
کیلوگرم سهمیه های باقی مانده را 
کســب کند. در ۴ وزنی که تیم ملی 
کشتی آزاد سهمیه نگرفته، قزاق ها 
فقــط در ۱۲5 کیلوگرم بــه دنبال 
سهمیه هستند اما ازبک ها فقط در 

همین وزن ســهمیه دارند و در سه 
وزن دیگر ســهمیه می خواهند. در 
رشــته فرنگی در وزن 67 کیلوگرم 
هیچ کشتی گیر آسیایی در جهانی 
۲۰۱9 نورسلطان ســهمیه نگرفته 
و به همیــن دلیل رقابــت در اولین 
مرحله گزینشــی بســیار سخت و 
سنگین خواهد بود. دو تیم ازبکستان 
و قزاقستان در 97 کیلوگرم سهمیه 
ندارند و در وزن 87 کیلوگرم نیز فقط 
ازبک ها ســهمیه گرفته اند. مشکل 
بزرگ تر نفوذ قزاق ها و حتی ازبک ها 
در شورای کشــتی آسیاست که اگر 
میزبانــی مرحله اول گزینشــی به 
یکی از این دو کشــور داده شود، کار 
سخت تری در انتظار کشتی گیران 
ایــران خواهــد بــود. رقابت های 
گزینشــی المپیک در قاره آسیا 8 تا 

۱۰ فروردین برگزار خواهد شد.
با این حال کشــتی گیران ایران 
تمام تالش شان را می کنند تا تحت 
هر شرایطی از مسیرشان برای کسب 
ســهمیه کامل المپیک و موفقیت 
در ایــن تورنمنــت دور نمانند. در 
همین راســتا محمد بنا ســرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی اردویش را 
با حضور ۳6 فرنگی کار از ۱۰ بهمن 
استارت زده و به تنها چیزی که فکر 
می کننــد، موفقیت در گزینشــی 
المپیک اســت. بنا همزمان با آغاز 
نخســتین اردوی تیم ملی کشتی 
فرنگــی عنــوان داشــت:»یکی از 

اهداف اصلی ما کسب سهمیه های 
باقیمانــده المپیــک ۲۰۲۰ توکیو 
است که نخستین میدان گزینشی 
برای کسب این سهمیه ها فروردین 
سال آینده برگزار می شود. طبیعتا 
به دنبال این هستیم که بحث کسب 
ســهمیه ها را در همین مســابقات 
با بهتریــن عملکرد تمــام کنیم و 
اقدامات آماده ســازی را اســتارت 
بزنیم. نفراتی را در کشــتی فرنگی 
داریــم که یــک تغییر نســل کلی 
داده اند و هرچند نفرات عنوان داری 
هم در اردوهــا داریم ولی به هر حال 
اکثرا جوان و آینده دار هستند. البته 
هدف اصلی ما المپیک ۲۰۲۴ است، 
اما به هر حال باید در المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو هم آبــروداری کنیم و نتایج 

خوبی را به دست آوریم.«

کار سخت ایران در صورت تغيير ميزبان انتخابی کشتی

دردسرهای کرونا

اتفاق روز

پرسپولیس با گل محمدي در شروع مجدد 
لیگ برتر تراکتور را برده و اســتقالل با مجیدي 
هم توانســته با پیروزي مقابل الکویت کویت و 
الریان قطر به مرحله گروهي لیگ قهرمانان آسیا 
برسد. قرمزپوشان پایتخت امروز با نفت آبادان 
بازي دارند و آبي ها هم باید با نفت مسجدسلیمان 
بازي کنند اما به نظر مي رسد سرخابي ها با وجود 
کســب نتایج خوب با مربیان جوان خود، هنوز 
آرامش ندارند. پس از گالیه هاي هفته گذشته 
یحیي گل محمدي در کنفرانس مطبوعاتي قبل 
از بازي با تراکتور و رسانه اي کردن مشکالت مالي 
این تیم، حاال این هفته نوبت به مجیدي رسیده تا 
گالیه هایش را رسانه اي کند. سرمربي آبي ها روز 
گذشــته در کنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي با 
نفت صحبت هاي مهمي را مطرح کرده که در زیر 

نگاهي به آنها خواهیم داشت.
نگراني بابت شيخ

شیخ دیاباته دو هفته است به باشگاه می گوید 

که حقوق من را پرداخت کنید. فکر کنم دو ماه 
اســت حقوق این بازیکن پرداخت نشده است. 
اگر فردا همین بازیکن برود یک کشــور بسیج 
می شــوند که او را بازگردانند. تــا زمانی که این 
بازیکن در ایران هست پولش را بدهید. مربیان 
و بازیکنان خارجی طوری قرارداد می بندند که 
هر موقع دل شان خواســت بتوانند فسخ کنند 
و یکســری دالل هم در صفحه اینستاگرام شان 
استوری می گذارند که ما اینها را برمی گردانیم، 
اما آن طــرف می بینیم که بازیکــن دو میلیون 
دالری را پیشــنهاد می کنند! این آقایان دنبال 
دبیاســی بودند! با کدام پول می خواستید این 

مربی خارجی را بیاورید؟!
10 ميلياردي که از استقالل رفت

اگر به آرشــیو مصاحبه هایــم رجوع کنید، 
می بینید صحبت هایم برای االن نیســت و در 
سه،چهار سال گذشته هم این حرف ها را می زدم 
که ما مشــکل مدیریتی در فوتبال داریم. شاید 

مدیران ما در نهادهای دیگر موفق باشــند، اما 
در فوتبال نیاز بــه یک فرد متخصص اســت. 
اگــر عبدالرضا موســوی )عضو هیــات مدیره 

باشگاه استقالل( در ســفر به امارات و قطر 
کنار ما نبود، نمی  دانســتیم باید چه کار 
کنیم! شــنیده ام از او انتقــاد می کنند 
که دنبال محبوبیت و شــهرت است، اما 

سوال من این اســت که کدام مدیری 
آمــده کــه دنبال شــهرت و 

محبوبیت نباشــد؟! ما اگر 
پرواز اختصاصی نداشتیم به 
بازی با الریان نمی رسیدیم. 
موسوی آمده که به ما کمک 
کند. مدیران ما کمتر از یک 

ســال اســت آمده اند و بدون 
اینکه باغچه ای درست کنند ۱۰ 
میلیارد تومان پول از اســتقالل 

برده اند!
خط و نشان

من ســرمربی استقالل 
هســتم. اگر نباشــم هوادار 
این تیــم خواهم بــود، اما تا 

زمانی که در استقالل هســتم اجازه نمی دهم 
این افراد از پنج کیلومتری باشگاه استقالل رد 
شوند. ممکن است فردا من نباشم، اما تا زمانی 
که حضــور دارم باید خدمــت کنم. من 
تلفنی با وزیر ورزش صحبت و خواهش 
کردم برای استقالل و پرسپولیس که 
۳۰ میلیون هــوادار دارند، هر مدیری 
نگذارند. به وزیــر ورزش گفتم یک برد 
استقالل و پرسپولیس یک هفته 
هواداران را خوشحال می کند، 
پس لطفا ســلیقه ای انتخاب 
نکنید. ما سال به سال پسرفت 
می کنیم. در باشگاه استقالل 
به زودی شــکایت وینفرد 
شــفر و اســتراماچونی 
می رســد و امــروز هم 
شــنیدیم که شکایت 
سرور جپاروف رسیده 
اســت. از طرفی قرار 
است سایر پرونده ها 
ش  نتیجــه ا نیــز 
اعالم شــود. باشگاه 

استقالل یک باشگاه ورشکسته است و آدم هایی 
می آیند که باشگاه را به این وضع دچار می کنند. 
من به  عنوان یک فرد کوچک در ورزش نامه ای 
به رییس قوه قضائیه نوشتم و گفتم که شما به 
هر جا می روید اختالسگران را معرفی می کنید، 
چرا در فوتبال وارد نمی شوید؟ من از رییس قوه 
قضائیه خواهش کردم که به فوتبال وارد شود. 
در گوشی تلفن همراهم اســنادی دارم که اگر 
آنها را رو کنم سنگ روی سنگ بند نمی شود. 
پول هایی جابه جا شــده که باورنکردنی است. 

خواهش می کنم به این مساله ورود کنید.
قرارداد ميلياردي

قرارداد من با اســتقالل برای نیم فصل یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و مثل تمام 
بازیکنان ۴۰ درصد آن را گرفته ام. شنیده ام که 
در جاهای مختلــف گفته اند که من پول زیادی 
گرفته ام در صورتــی که یک میلیــارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان از سال 9۰ طلب دارم. یک بار هم 
چک هایی که گرفته ام به بانــک نبرده ام. من با 
استقالل دلی کار می کنم، اما به این معنا نیست 
که حقم را نگیرم. من استقالل را دوست دارم و 

می خواهم به این تیم خدمت کنم.

سرمربي موفق این روزهاي استقالل از وضعيت باشگاه شاکي است

مجیدي نگران شیخ

شيوع ویروس کرونا گریبان 
خيلی از رشته های ورزشی 

را گرفت و ميزبانی های چين 
را در مسابقات رشته های 
مختلف ورزشی لغو کرد. 
بعد از بوکس، تنيس روی 
ميز، فوتبال، بسکتبال و 

رشته های دیگر حاال نوبت 
کشتی است که دردسرهای 

ویروس کشنده کرونا 
گریبانش را بگيرد

 شماره   445   /     شنبه 12 بهمن   1398  /   6  جمادی الثانی 1441  /   1  فوریه   2020

تقریبا چند هفته اي مي شود که از امیر قلعه نویي و علي دایي به عنوان گزینه هاي 
نهایي سرمربیگري تیم ملي ایران نام برده مي شود. در این میان دایي حدود یک  هفته 
قبل مصاحبه اي انجام داد و مدعي شــد هیچ مذاکره اي با فدراسیون براي گرفتن 
جاي ویلموتس نداشته است. پس از این اتفاق بود که شایعه توافق نهایي فدراسیون با 
قلعه نویي رسانه اي شد تا شانس علي دایي براي بازگشت به تیم ملي به حداقل برسد. 
در تمام این مدت قلعه نویي و اطرافیانش مذاکره با فدراسیون را تکذیب مي کردند اما 
حاال خود ژنرال در کنفرانس مطبوعاتي پیش از بازي این هفته تیمش، مذاکرات را 
تایید کرده تا همه  چیز رنگ واقعیت به خود بگیرد. ژنرالي که هفت سالي مي شود هیچ 
جامي نبرده و ۱۳  سال پیش تجربه تلخي از حضور در تیم ملي داشته، حاال سپاهان را 
اولویت اول، دوم و سومش معرفي کرده و در این خصوص گفته است:»برای تیم ملی 
یک بار با من صحبت شد و جلسه ای داشتیم. این افتخار مجموعه و هواداران سپاهان 
است که تیمی که تا یک سال و نیم گذشته شرایط خوبی نداشته، اکنون مربی اش 
گزینه تیم ملی است. البته این را گفته ام که گزینه اول، دوم و سوم من سپاهان است. 
با این حال باالخره بحث تیم ملی مطرح شده و چون بحث ملی است، گفتم که در این 
خصوص با مدیران باشگاه سپاهان و مدیران کارخانه صحبت کنند. البته آنها ابتدا 
می خواستند نظر من را بدانند و نگذاشتند مساله باز شود و پس از آن با باشگاه صحبت 
کردند. سپاهان هم باید به خودش ببالد که سرمربی تیمش گزینه سرمربیگری تیم 
ملی است. همان طور که گفته شد در هفته گذشته برای هدایت تیم ملی مذاکره 
کرده ایم، ولی من گفتم که گزینه اول، دوم و ســومم سپاهان است. با این حال اگر 
فدراسیون با باشگاه سپاهان به توافق برسد، هرچه خیر باشد، همان می شود. یعنی 

این کار به عهده مدیران گذاشته شده است.«

بدون هیچ تردیدي عملکرد قابل  قبول طارمي در ریوآوه باعث شده تا باشگاه هاي 
بزرگ پرتغال، بوردو و آستون ویال به مشتریان جدي این بازیکن تبدیل شوند. طارمي تا 
به امروز ۱۳  بازي در لیگ پرتغال براي ریوآوه انجام داده و روي هم رفته 9۰9  دقیقه براي 
تیم ششم جدول فوتبال بازي کرده است. او در این مدت 6  گل زده و میانگین هر ۱5۰  
دقیقه یک  گل را در کارنامه اش ثبت کرده است. این طور که مشخص است آب  و  هواي 
پرتغال بدجور به طارمي ساخته چراکه او حتي در لیگ ستارگان قطر و لیگ خودمان 
هم نتوانسته بود چنین میانگیني را به ثبت برساند. طارمي پیش از انتقال به لیگ پرتغال، 
۳۰  بازي براي الغرافه در لیگ ســتارگان انجام داد و در ۲۳85  دقیقه، ۱۳  گل براي این 
تیم زد. او در لیگ ایران هم 87  بازي لیگي براي پرسپولیس انجام داد و در 685۱  دقیقه، 
۴5  گل با پیراهن قرمز به ثمر رساند. این آمار نشان مي دهد طارمي در لیگ ایران به طور 
میانگین هر ۱5۲  دقیقه یک گل براي پرسپولیس زده و در لیگ قطر هر ۱8۳  دقیقه یک  
گل با پیراهن الغرافه به ثمر رسانده است. او حتي امسال در جام هاي حذفي پرتغال هم 
عملکرد قابل  قبولي داشته و توانسته هر ۱57  دقیقه یک  گل به ثمر برساند. او امسال پنج 
بازي براي ریوآوه در جام هاي حذفي پرتغال انجام داده و در ۴7۲  دقیقه، سه گل وارد دروازه 
رقبا کرده است. حاال به این داستان تخصص طارمي به گرفتن پنالتي را هم اضافه کنید تا 
مشخص شود چرا این مهاجم تنها پس از یک  نیم فصل حضور در اروپا این همه مشتري 
پیدا کرده است. طارمي امسال رکورد گرفتن سه پنالتي در یک  بازي را داشته است! البته 
مهدي طارمي تنها ستاره ایراني این فصل پرتغال نبوده است. مهرداد محمدي که فصل 
گذشته در ۲9  بازي لیگ برتر ایران تنها 6  گل براي سپاهان به ثمر رساند، در ۱7  بازي براي 
آوس در لیگ پرتغال، هفت گل زده و در جدول گل زنان روي پله پنجم جدول ایستاده 
است. البته مهرداد به طور میانگین هر ۲۱۰  دقیقه یک  گل براي آوس به ثمر رسانده است.

کوین کنســتانت بازیکن گینه ای ســابق تیم فوتبال میالن ایتالیا، در نقل و 
انتقاالت نیم فصل سال گذشته با قراردادی دو ساله و با سر و صدای فراوان به تیم 
تراکتور پیوست اما خیلی زود به دلیل مشــکل قلبی و عدم قبولی در تست های 
پزشکی ایفمارک از جمع تراکتوری ها جدا شد. باشگاه تراکتور که پیش از انجام 
تست های پزشکی با این بازیکن قرارداد بسته بود، مجبور به مصالحه با کنستانت 
شد و چیزی نزدیک به ۲۰۰ هزار یورو به این بازیکن پرداخت کرد،  اما این پایان 
کار نبود و این بازیکن گینه ای پس از ترک ایران بابت قراردادش به فیفا شکایت 
کرد. باشگاه تراکتور برای دفاع از حق خود در این پرونده، در آن مقطع دو وکیل 
ترکیه ای استخدام و روند پرونده را به آنها واگذار کرد اما با گذشت نزدیک به یک 
سال از شکایت کنستانت به فیفا، این مرجع قضایی حکم به پرداخت مبلغ قرارداد 
کنستانت از سوی باشگاه تراکتور صادر کرده و به این ترتیب این باشگاه باید تمام 
مبلغ قرارداد دو ســاله این بازیکن را به او پرداخت کند. کنستانت که قراردادی 
نزدیک به 5۰۰ هزار یورو برای هر ســال با باشگاه تراکتور داشته،  مطابق قرارداد 
دو ســاله اش حکمی مبنی بر دریافت مبلغی نزدیک به 8۰۰ هزار یورو از باشگاه 
تراکتور دریافت کرده و این باشگاه مکلف است این مبلغ را به این بازیکن پرداخت 
کند. این در حالی است که کنستانت فقط حدود ۱۰ روز در تمرین تراکتور حضور 
داشته و در هیچ مسابقه ای به میدان نرفته است. در همین راستا باشگاه تراکتور با 
ارسال نامه ای به فیفا خواستار دریافت اصل حکم این بازیکن شده و قصد دارد از 
طریق مراجع دیگر به این راي اعتراض کند اما خیلي بعید است راي این پرونده هم 
مثل خیلي از پرونده هاي دیگر به نفع فوتبال ایران صادر شود، از پرونده پروپئیچ و 

استقالل گرفته تا مانوئل خوزه و پرسپولیس که پول زیادي را از ایران خارج کرد.

چهره به چهره

قلعه نویي مذاکره با فدراسيون فوتبال را تایيد کرد

بازگشت ژنرال پس از 13  سال؟!
طارمي و محمدي لژیونرهاي موفق امسال فوتبال ایران بوده اند

پیشرفت در پرتغال
تراکتورسازي باید به بازیکني که فقط 10  روز تمرین کرده پول بدهد

800  هزارتا بدون دردسر!


