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اتوبوسها فرسوده هستند
ميزان| رييس پليس راهور گفت :اتوبوسهاي درون و برون شهري فعال در ناوگان حمل و نقل كشور فرسوده هستند و بايد براي نوسازي آنها فكري شود .سردار تقي مهري درباره حوادث رانندگي گفت :در سال
 ۸۴بيش از  ۲۷هزار و  ۷۰۰نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند كه اين رقم در پايان سال  ۹۵به  ۱۶هزار نفر كاهش پيدا كرد .از سال  ۹۲تا چهار ماه ابتدايي امسال  ۷۱۸نفر در تصادفات اتوبوسها جان باختند.
او گفت :هماكنون  ۵۱هزار اتوبوس در سطح كشور داريم كه حدود  ۱۸هزار مورد در حوزه راه فعالند و بقيه در داخل شهر و روستا تردد ميكنند  .هماكنون  ۴۰درصد اتوبوسهاي موجود تهران فرسوده است.

سرخط خبرها

خبر

بر اثر تصادف  2دس�تگاه خودرو در محور آققال
به اينچهبرون  3نفر كشته و سه نفر مصدوم شدند.
معاون امور اجتماعي س�ازمان بهزيستي كشور
گف�ت :در بح�ث ك�ودكان خياباني ،بانده�ا به قوه
قضاييهارجاعدادهميشودكهاخيرا 3بانددرتهران
شناسايي و به ناجا ارسال شده است .ايسنا
روز گذشته ،سيمبان اداره برق جاسك پس از چند
روز بستري شدن در بيمارستان جان باخت.
دزدان�ي كه ب�دون تخريب مغازهاي ب�ازار۴۰۰۰ ،
ثوب پوش�اك از قبيل كت ،كاپش�ن ،شلوار جين،
ش�لوار پارچهاي و لباس زنانه را سرقت كرده بودند
دستگير شدند .ميزان
رييس سازمان بهزيس�تي :در سه ماهه اول سال
جاري از  2هزار كودك خياباني پذيرش ش�ده 327
نفر بازمانده از تحصيل بودند .همچنين  400هزار نفر
در كشور بازمانده از تحصيل هستند .ايسنا

مرد خود و دو دخترش را كشت

متهم فراري پرونده قتل
«بنيتا» دستگير شد

تس�نيم| متهم فراري پرونده بنيت�ا كه متواري
بود ،بازداشت شد .محمد شهرياري ،سرپرست
دادس�راي امور جنايي تهران از بازداشت متهم
فراري پرونده بنيتا خبر داد و گفت« :احمد»متهم
ف�راري پرونده بنيت�ا كه پس از حادث�ه متواري
ش�ده بود امروز بازداشت ش�د .متهم هماكنون
به دادس�راي امور جنايي تهران منتقل ش�ده و
تحقيقات از وي به خاطر حضور در صحنه سرقت
خ�ودرو و حضور در تحصيل اموال مس�روقه در
قيامدشت ،در دادسرا در حال رسيدگي است.

راننده اتوبوس دانشآموزان
هرمزگاني حتي اسامي
مسافران را نداشت

ايس�نا| نايبريي��س انجم��ن صنفي ش��ركتها
و موسس��ات حملونق��ل مس��افربري شهرس��تان
بندرعب��اس گف��ت :مس��ووالن جه��ت هماهنگي
براي انعق��اد قرارداد ي��ا انتخاب راننده براي س��فر
دانشآموزان هرمزگان��ي به پايانه مراجعه نكردهاند.
افندي با اش��اره به اينكه زمان مراجعه راننده جهت
اخذ صورتوضعيت ،حتي اس��امي مسافرين خود را
نداشته كه بهدرس��تي درصورتوضعيت درج كند،
افزود :بهصراحت بايد بگويم كه ش��ركت مسافربري
بهدرس��تي كار خود را انج��ام داده و پ��س از احراز
ش��رايط الزم براي س��فر و بررس��ي و كنترل ايمني
اتوبوس و مدارك مورد نياز رانندگان اقدام به صدور
صورتوضعيت براي  32نفر مسافر كرده درحالي كه
در زمان سانحه تعداد مسافرين  44نفر بودند!

گزارش

مهر| مرد  ۴۸سالهاي كه دوشنبه شب
هر دو دختر خود را به قتل رساند و سپس
خودكشي كرد در دست نوش��تهاي علت اين حادثه را
اختالف شديد با همس��رش اعالم كرد .ساعت 21:50
روز  ۲۰ش��هريورماه ،در پي اعالم مرك��ز فوريتهاي
پليسي  ۱۱۰فاتب مبني وقوع يك درگيري خانوادگي
در محدوده فلكه س��وم تهرانپارس ،بالفاصله ماموران
كالنت��ري  ۱۲۶تهرانپارس جهت بررس��ي موضوع به
مح��ل اعزام ش��دند .خانم جواني با حالتي پريش��ان و
مضط��رب به ماموران گف��ت :برادر  ۴۸س��الهام به نام
«شهرام» دقايقي قبل با من تماس گرفت و گفت كه هر
 ۲فرزند دخترش را به قتل رسانده است .بررسي صحنه
قتل نش��ان ميداد قاتل؛ ش��هرام ( ۴۸ساله) با ضربات
متعدد جسم تيز دو دختر  ۱۹و  ۲۴سالهاش به نامهاي
«س��وگند» و «سولماز» را از ناحيه گردن و سينه مورد
ضرب و جرح قرار داده و آنها را به قتل رسانده است .قاتل
پس از ارتكاب جرم ،خود ني��ز با مصرف قرص اقدام به
خودكشي كرده كه بالفاصله جسد بيجان او از طريق
اورژانس به بيمارستان منتقل ش��ده است .در بررسي
دقيقتر صحنه جنايت كارآگاهان با دس��ت نوشتهاي
از عامل جنايت مواجه ش��دند كه در آن نوش��ته شده
بود« :به دليل اختالفات شديد با همسرم و خانوادهاش
تصميم گرفتم ت��ا به زندگي خ��ود و بچههايم خاتمه
دهم ».مركز اطالعرساني پليس آگاهي تهران بزرگ با
انتشار اين خبر اعالم كرد :با وجود انتقال عامل جنايت
به بيمارستان و انجام اقدامات درماني ،عامل جنايت نيز
در داخل بيمارستان فوت كرد.

اعترافات خواننده زيرزميني
درباره قتل مدير استوديو

مهر| خواننده زيرزميني ك��ه چندي پيش مدير يك
استوديوي ضبط صدا در شهرك وليعصر را به ضرب ۶
گلولهبه قتلرساندهبود،پسازدستگيري توسطپليس
درباره جزييات اين قتل س��خن گفت .مقتول به علت
اصابت شش گلوله شليك شده از يك اسلحه كمري و
از فاصله نزديك به قتل رسيد .مقتول روز قتل با يكي از
دوستان خود به نام رضا قرار مالقات داشت كه بعد از اين
ديدار رضا به خانهاش نرفته بود .رضا منش در اعترافي
گفت :انگيزهام براي قتل پوريا سرقت لوازم ضبط صدا
در اس��توديويش بود .روز حادثه به همراه مهدي و طي
قرار قبلي كه با پوريا (مقتول) گذاش��ته بوديم ،به دفتر
كار جديد وي در شهرك وليعصر رفتيم؛ پس از تنظيم
قرارداد ،به بهانه تست صدا وارد اتاق ضبط صدا شديم؛
هر س��ه نفر وارد اتاق ضبط ش��ديم؛ ب��دون هيچگونه
درگيري فيزيكي با مقتول ،اسلحه را از زير لباس خارج
كرده و  6گلوله شليك كردم.

 11كشته و  27مصدوم

مرگ پشت پلكهايمان بود

گفتوگوي «اعتماد» با مصدومان حادثه واژگوني اتوبوس كرج -ساري
دستور دادستان
تهران براي
رسيدگي به
حادثه

دادس�تان ته�ران از
سرپرس�ت دادس�راي
ناحي�ه چه�ار ته�ران
خواست براي رسيدگي
س�ريع و دقي�ق ب�ه اين
پرون�ده ،بازپ�رس ويژه
تعيي�ن و از رانن�دگان
اتوبوسها ،سرنش�ينان
مصدوم و مطلعين حادثه
به قيد فوريت تحقيق به
عمل آيد.

خبرگزاري ميزان

هديه كيميايي

صور ته��اي زخم��ي و
خونآل��ود يكييكي روي
برانكارد وارد اتاق تروماي بيمارس��تان امام
حسين(ع) ميشوند .هنوز شوك واژگوني
نيمهشب اتوبوس در چشمهايشان است،
سرهايشان را تكان ميدهند و با چشمهاي
نيمه باز رفت و آمد آدمهاي دوروبرش��ان را
تماش��ا ميكنند .گاهي نگاهشان به سقف
ميافت��د مات و مبهوت اندكي دس��تها و
بدنهايش��ان را ت��كان ميدهن��د تا فرق
ميان رويا و حقيقت تصاوير اطرافش��ان را
بدانند .شب گذشته آنها مسافران اتوبوس
كرج به س��اري بودند .مس��افران اين سفر
هم مثل تمام س��فرها روي صندلي خواب
ي��ا بيدار نشس��ته بودند و غ��رق در افكار و
خوابهايشان بودند .ساعت  2:30بعد از
نيمهشب ناگهان اتوبوس از مسير منحرف
ش��د و تلو ،تلوخوران به داخ��ل دره محور
تهران-جاجرود در منطقه سعيدآباد سقوط
كرد 11 .نفر از مسافران كشته و  27نفر نيز

مجروح شدند .از  27مصدوم  17نفر مرد و 9
نفرشان زن بودند .هنوز دو هفته از واژگوني
اتوبوس دختران دانشآم��وز هرمزگاني و
كشته شدن  9نفرش��ان نميگذرد كه اين
حادثه تلخ اتفاق افتاده اس��ت .در روزهايي
كه مس��ووالن در حال تدوين گزارشهاي
متعدد ب��راي چرايي اين حادث��ه و راههاي
پيش��گيري از حوادث جادهاي هستند 11
نفر در جادههاي كشور جان باختند .جالب
اينجاس��ت كه علت هر دو حادث��ه از زبان
مس��ووالن عدم توجه به جلو توسط راننده
اتوبوس عنوان شده است .مديركل پزشكي
قانوني استان تهران ديروز در خبرها اعالم
كرد خانواده يازده كشته شده اتوبوس-كرج
ساري براي شناسايي اجس��اد به پزشكي
قانوني اس��تان تهران مراجعه كنند .تعداد
كشتهها  10نفرد مرد و يك نفر زن است.
اتوبوس چندبار لبه پرتگاه رفت و
برگشت تا واژگون شد

صب��ح دي��روز مصدوم��ان حادث��ه را ب��ه
بيمارس��تانهاي امام حسين(ع) ،شهداي
تجريش ،ش��هيد فيروزگر ،شهيد لواساني

و بعثت ني��روي هواي��ي منتق��ل كردند.
حاال از ي��ازده بيم��اري كه براي م��داوا به
بيمارستان امام حس��ين آوردهاند  5بيمار
در اتاق تروما بس��تري شدهاند؛ مصدوماني
كه همگي صورتهايشان زخمي است و
كمرهايش��ان با كمربندهاي طبي بسته
شده است .مسوول قضايي و ماموران نيروي
انتظامي به اتاق آمدهاند تا از بيماران درباره
چگونگي تصادفشان سوال كنند .بعضي
قادر ب��ه صحبت كردن نيس��تند و تنها دو
سه نفر ميتوانند درباره حادثهاي كه شب
گذشته بر سرش��ان آوار شد صحبت كنند.
همراهان بيماران از س��اري يكي يكي از راه
ميرس��ند و در نخس��تين نگاه به صورت
مصدومانش��ان اش��ك ميريزند .آرشيار
فارغي  8ساله با سر باندپيچي شده و صورت
خوني كنار تخت مادرش ايستاده .دست به
سرش ميكش��د و ميگويد« :سرم خورده
به آهن اتوبوس س��ه تا بخيه زدن ».نگران
اس��ت چون ح��ال مادرش خوب نيس��ت.
مهرههاي كمر و گردنش شكس��ته و تمام
تنش پر از زخم و كبودي است .زخمهايي

ك��ه خونري��زياش را باند پانس��مانهايي
ك��ه در گوش��ه گوش��ه صورت و دس��ت و
بدنش چس��باندهاند كنترل ميكند .روي
نوار كاغذي دور دس��تش نوش��ته :فاطمه
اس��كندري زن  42س��اله .به سختي نفس
ميكشد .پارگي گوشه ابروي سمت راستش
را با چندين بخيه روباز به هم چسباندهاند.
خواهر همسرش ميگويد« :صبح زود به ما
تلفن زدند كه اتوبوسشان ساعت  2:30در
جاجرود چپ كرده .همان وقت راه افتاديم
برويم كه گفتند بياييد بيمارستان .از ساعت
 4صبح اينجاييم .خيلي درد داشت .صبح
آمدند مرفين زدند و رفتند .االن  8س��اعت
است كه منتظريم تا دكتر بيايد و كمرش را
معاينه كند .گفتند عكس نخاع و گردنش را
گرفتيم ،گفتند ممكن است مشكل داشته
باش��د » .فاطمه درباره حادث��ه ميگويد:
«ساعت  2و نيم شب بود .همه خواب بودند.
ناگهان اتوبوس شروع كرد به تكان خوردن.
راننده نميتوانست اتوبوس را ثابت نگه دارد.
من صندلي پشت راننده نشسته بودم .يكي
از مردها كه نميدانم رديف چندم نشسته
بود فرياد زد :بيدار ش��د! بيدار ش��د! راننده
خواب بود .دره هم كنارم��ان بود .از داخل
شيش��ههاي اتوبوس ميديدم كه چندبار
تا لبه دره رفتيم و دوب��اره فاصله گرفتيم.
ناگهان اتوبوس داخل دره افتاد .ديگر چيزي
نفهميدم .خودم را همراه پس��رم ديدم كه
از اتوبوس پرتاب ش��ديم بيرون .من پسرم
را بغل كرده بودم .به خاطر همين بيش��تر
شيشه خردهها توي بدن و سروصورت من
رف��ت ».تاثير مرفيني كه  8س��اعت پيش
تزريق كردهاند كمكم دارد از بين ميرود و
فاطمه زير لب ناله ميكند .خواهر همسرش
بدو بدو ميدود تا به يكي از پرستارها بگويد
تا دوباره به او مرفين بزنند.
تخت راضيه ارهمي جلوي در اتاق اس��ت.
روي بين��ياش ي��ك ماس��ك اكس��يژن
گذاش��تهاند و به س��ختي نفس ميكشد.
دخترش باالي س��رش ايس��تاده و منتظر
دكتر اس��ت كه بيايد .ميگويد س��اعت 3
صبح خبردار ش��ديم و ساعت  5صبح اسم
مادرم را ميان مصدوم��ان حادثه ديديم .از
كرج راه افتاديم آمديم .صورت راضيه ارهمي
هم پر از پارگي و خون اس��ت .چشم سمت
چپش كب��ود و ورم كرده اس��ت .وضعيت
بيم��اران ديگر هم همين طور اس��ت .آرام
آرام اش��ك ميريزد و گاهي پلكهايش را
به هم فش��ار ميدهد .ميگوي��د« :خواب

بودم و بيدار شدم ديدم اتوبوس روي آدمها
افتاده .هر كدام يك جايش��ان پر از خون
بود .نميدانستم بيهوش بودند يا مردهاند.
نميدانستم خودم مردهام يا زندهام .وقتي
ماموران اورژانس آمدند فهميدم اتوبوسمان
چپ كرده ».دختر جوان كنار مادر ايستاده.
اش��كهايش را پاك ميكن��د و ميگويد:
«ماموران اورژانس دير براي كمك رسيده
بودند .مادرم و چند نفر ديگر با چش��مهاي
باز مرگ چند نفر را ديدهاند ».مادر ميگويد:
«مرگ پشت پلكهايمان بود» يكي ديگر
از مصدومان حادثه نيز مردي ميانسال است
كه دختران برادرش براي پيگيري مداواي او
به بيمارستان آمدهاند .دختر جوان ميگويد:
«ساعت  7صبح از تلگرام متوجه شديم كه
عمويم��ان از مصدومان حادثه اس��ت و او
را به بيمارس��تان امام حسين(ع) آوردهاند.
كمر عمويش آس��يب فراوان ديده و صداي
نالههايش از بيرون اتاق تروما هم ش��نيده
ميش��ود .برادرزادهاش در ح��ال خواندن
خبرهاي تلگرامي اس��ت كه ميبيند يكي
از مسووالن اعالم كرده حادثه به علت نقص
فني در سيس��تم ترمز اتوبوس بوده است.
محكم با دست به پيش��انياش ميزند و با
صداي بلند ميگويد « :يعني اتوبوسي كه
ترمز نداره را ميفرس��تند تو جاده؟ به خدا
اين مس��افرها قصد خودكش��ي نداشتن.
همشون آرزو داش��تن ،اميد داشتن برسن
پيش خانوادش��ون ».سردار محمد حسين
حمي��دي؛ رييس پلي��س راه راه��ور ناجا
گفت :سرعت اتوبوسي كه در آبعلي به دره
سقوط كرده در لحظه سقوط ۵۰كيلومتر
بر ساعت بوده اس��ت .هر دو راننده اتوبوس
زنده هستند .برابر گزارش سامانه سپهتن
سرعت اتوبوس  ۲۰ثانيه قبل از سقوط ۵۹
كيلومتر بر ساعت و مجاز و همچنين ساعت
رانندگي راننده نيز مجاز بوده است .سرهنگ
نادر رحماني؛ رييس مركز اطالعات و كنترل
ترافيك پليس راهور ناج��ا نيز درباره علت
اين حادث��ه به مهر گفت :علت حادثه نقص
فني سيس��تم ترم��ز بوده اس��ت .جعفري
دولتآبادي؛ دادس��تان تهران نيز در محل
حادثه حاضر و دستور فوري براي تشكيل
پرونده قضايي صادر كرد .دادس��تان تهران
از سرپرست دادس��راي ناحيه چهار تهران
خواست براي رسيدگي سريع و دقيق به اين
پرونده ،بازپرس وي��ژه تعيين و از رانندگان
اتوبوسها ،سرنش��ينان مصدوم و مطلعين
حادثه به قيد فوريت تحقيق به عمل آيد.

جدول

سودوكو

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی و یک مرحله ای پروژه تکمیل فاز اول
دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز ،همراه با ارزیابی کیفی در سال 1396
شناسه آگهی 84065 :

دانشگاه شهید چمران اهواز  ،در نظر دارد تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی  ،به شرکتهای
واجد شرایط و دارای تجربه کافی و حداقل پایه 1تا 4در رشته ابنیه  ،واگذار نماید.
موضوع این مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اس�تعالمهای ارزیابی کیفی واسناد شرکت در مناقصه و اطالع از ش�رح کار ،از روز شنبه مورخ  1396/6/25لغایت یکشنبه مورخ
 1396/7/2در س�اعات اداری  ،به نشانی  :اهواز  ،اتوبان گلستان  ،میدان دانشگاه  ،دانشگاه شهید چمران اهواز  ،س�اختمان مرکزی ،طبقه اول  ،اداره امور قراردادها  ،اتاق
شماره 51مراجعهنمایند.
مناقصهگرانمحترمموظفندمبلغ 1/500/000ریال(غیرقابلاسترداد) بابتهزینهتکثیراسنادمناقصهرابهحسابشماره 2177272205003بهنامرابطتمرکزوجوهفروش
جزوات و نشریات نزد بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی اهواز واریز نمایند و اصل رسید واریزی مربوط به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد  ،به اداره امور قراردادهای
دانشگاهتحویلدهند.
مبلغکلبرآوردیاینمناقصه،برای12ماه،بهمیزان 30/408/281/187ریالمیباشد.مبلغتضمینشرکتدراینمناقصه،بهمیزان 1/570/414/059ریالبودهومناقصهگران
موظفهستندمبلغمذکوررابهصورتوجهنقد،بهحسابشماره 60-190-46832بهنامسپردهعمرانیدانشگاهشهیدچمراناهواز،نزدبانکملیشعبهشهردانشگاهی
واریزنمایند،یانسبتبهتهیهوتسلیمضمانتنامهبانکییاچکتضمینشدهبانکیبهمیزانمبلغفوقالذکر،اقدامنمایند.
ضمن ًا آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی  ،تا پایان وقت اداری (14:30ظهر)روز دوشنبه مورخ1396/7/24به آدرس فوق می باشد  .جلسه بازگشایی پاکات د (ارزیابی
کیفی)کلیهمناقصهگراندرروزسهشنبهمورخ 1396/7/25رأسساعت 14:30ظهر،باحضورسایراعضاءکمیسیونمعامالتومناقصاتدانشگاه،دردفترمعاونتمحترم
اداریومالیدانشگاه،تشکیلخواهدشد.همچنینجلسهبازگشاییپاکاتالفوبوجکلیهمناقصهگرانواجدحداقلامتیازکیفیقابلقبول( 60امتیاز)درروزچهارشنبه
مورخ 1396/7/26رأسساعت 14:30ظهر،باحضورسایراعضاءکمیسیونمعامالتومناقصاتدانشگاه،دردفترمعاونتمحترماداریومالیدانشگاه،تشکیلخواهدشد.
الزم به ذکر است دانشگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه  ،در رد یا قبول پیشنهادهای مالی واصله مختار خواهد بود .این مناقصه با پیشنهاد حداقل سه مناقصه گر
رسمیت می یابد.به استناد تبصره ماده7دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده48آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها پرداخت کلیه هزینه های انتشار دو
نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار کشوری  ،به عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره امور قراردادها
دانشگاه شهید چمران اهواز

افقی

متقاطع

 -1شرح حال  -نابودي
 -2روش و منوال  -جانشينان  -سرهنگ
 -3گيتي  -از كوههاي مهم كشور  -ابزار احتياطي
 -4عالم��ت مفعول��ي  -درخت ان��داز  -چوب خوش��بو -
ناشايست
 -5طائره  -بسيار بخشنده  -دانه خوشبو
 -6كاال  -شخص غير معلوم  -گشاد و فراخ
 -7شب پره  -آبادي و دهكده  -كشتي جنگي
 -8خداشناس  -گوارا  -علم و دانش
 -9صاعقه  -وسيله هندسي  -قبول كردن
 -10فتنه  -حيوان بزرگ دريايي  -زه كمان
 -11حرف نگفتني  -پيروز  -فرشته مغضوب
 -12س��الن پذيرايي بزرگ  -غوزه پنبه  -حشره مزاحم -
ضمير وزني
 -13رفوزگي  -مدرن  -اسباب اضافي و احتياطي
 -14پايتخت اكوادور  -گوي شيشه اي  -رنگ ها
 -15نوع��ي راه رفتن اس��ب  -فيلمي ب��ا هنرنمايي فرامرز
قريبيان

عمودی

 -1ريحان كوهي  -گلين
 -2بخشي از اوستا  -مغز حرام  -اختراع ماركوني
 -3دوست  -ماكر  -واحد مايعات
 -4بيم��اري غمب��اد  -حرف تنف��ر  -از اثره��اي معروف
ابنسينا  -پوستين
 -5پروردگار عالم  -تركيبي از رنگ آبي و قرمز  -خوشمزه
و نوشين
 -6از ش��هرهاي چهارمحال و بختي��اري  -رعايت كردني
صف  -درل

 -7مرتجع فلزي  -برادر حضرت موسي  -زن بهشتي
 -8واحد پول چين  -گوارا و خوشمزه  -خرقه درويش
 -9زبان مردم كشور پاكستان  -ليست و صورتحساب  -سم
 -10سرپيچي كردن  -خوش قد وقامت  -پرآوازه
 -11تنبل  -باران يخي  -مظهر روشنايي
 -12ورود غيرمج��از رايان��ه اي  -رن��گ دري��ا  -راس��ت
ودرست  -آلت
 -13شجاع  -تارتنك  -ثاني
 -14غم و غصه  -غذايي از تخم مرغ  -صفت روباه !
 -15عزراييل  -اصطالحي در ورزش بسكتبال

