ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻟﮑﺲ
زاﻧﺎردی از ﺗﺼﺎدف در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
در ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﮔﺬرد.
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻬﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮده و ﮔﻬﮕﺎه ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﺗﻨﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ

دﻫﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ آن را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ روی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث ﺑﻌﻀﺎ ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﻧﺸﺪه و از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺴﺎﻧﺪرو اﻟﮑﺲ زاﻧﺎردی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﺨﺖ ﮐﻮش اﺳﺖ.

اﻟﮑﺲ  49ﺳﺎﻟﻪ در  23اﮐﺘﺒﺮ  1966در ﺑﻮﻟﻮﻧﯿﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎرﺗﯿﻨﮓ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻐﻞ ﭘﺪرش ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ ،ﻋﻼﻗﻪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد.

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﻌﺪی وی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﺳﺎل  1988او وارد رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل 3

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﻮد.

ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  1991اﻟﮑﺲ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل  3000راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
او ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺷﻮد و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﯿﻨﺎردی و ﻟﻮﺗﻮس را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻟﮑﺲ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﺧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻟﻮﺗﻮس در ﻓﺼﻞ  1994زاﻧﺎردی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل  1995او ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را درﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎرت ) (CARTاﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وی روی ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ وی در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﯿﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ .اﻟﮑﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا و  BARﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ او در ﺳﺎل  1998ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

زاﻧﺎردی ﺑﺎ ﺗﯿﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﺒﺎن وی را در

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وی در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﭼﺎر اﯾﺮادات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ در روز ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮدروی وی ﺻﻨﺪﻟﯽ آن ﺷﮑﺴﺖ و اﻟﮑﺲ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ وارد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻮد .در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻫﺎ ،در دور  33ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ اﺗﺮﯾﺶ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ وی ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وارد ﭘﯿﺖ اﺳﺘﺎپ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ اﻟﮑﺲ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از

راﻧﻨﺪه ﻫﺎ داﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ از دور
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﮐﺜﺮا از روی ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای اﻟﮑﺲ رخ داد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ راه او و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻟﮑﺲ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
زاﻧﺎردی دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺎرت ) (CARTﺑﺮﮔﺮدد .در ﺳﺎل  2001و در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در آﻟﻤﺎن او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺼﺎدف وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن از دﺳﺖ دادن دو
ﺳﻮم ﺧﻮن ﺑﺪن و آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎ ﺑﻮد.

ﺑﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﯿﻢ ﻧﺠﺎت او زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ  3ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎی ﺧﻮد
را از ﺑﺎﻻی زاﻧﻮ از دﺳﺖ داد؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﯿﭽﮑﺴﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻟﮑﺲ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮض ﺷﺪ .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺳﺎل  2007ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺪون دو ﭘﺎ ﻣﯽ دﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ داد ﺑﻤﯿﺮد وﻟﯽ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﻣﺴﺒﺐ ﺣﺎدﺛﻪ

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺻﻼ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .او ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎدﯾﻦ  13دور ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻃﯽ ﮐﺮد.

زاﻧﺎردی ﺑﺎ اراده اﺳﺘﻮار ﺧﻮد دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و در ﺳﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  World Touring Carﺑﺮای ﺑﯽ ام وی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در

ﺳﺎل  2005ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻟﮑﺲ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر دوﺑﺎره در ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮدروی ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ او در ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﯿﺎدﯾﻦ رﻗﻢ زده ﻣﻬﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ب ام و ﺳﺎﺋﻮﺑﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده زاﻧﺎردی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮد و ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺪال ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺪال ﻫﺎی ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ب ام و در ﻃﻮل ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺎدی ﺧﻮد از زاﻧﺎردی
اداﻣﻪ داده و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای -ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺪال ﮔﺎز و ﺗﺮﻣﺰ -و ﺣﺘﯽ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ  2016را ﺑﺮای زاﻧﺎردی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻟﮑﺲ زاﻧﺎردی ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،در ﮐﻨﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﺑﻪ ورزش وﯾﻠﭽﺮراﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﭘﺮداﺧﺖ .او آﻧﻘﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺳﺮازﯾﺮ
ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﻠﭽﺮراﻧﯽ ،اﻟﮑﺲ در ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ  2012ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪال
ﻃﻼ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد 4 .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ رﯾﻮ  2016او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﻃﻼ در وﯾﻠﭽﺮراﻧﯽ ﮐﻼس  H5ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ
اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻧﺎم اﻟﺴﺎﻧﺪرو اﻟﮑﺲ زاﻧﺎردی در ورزش اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راﻧﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

زاﻧﺎردی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﻬﺎرﺗﯽ
ﮐﻪ اﻟﺴﺎﻧﺪرو اﻟﮑﺲ زاﻧﺎردی در آن اﺳﺘﺎد اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

