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پیروز -قهرمان خراسانی دوی ســرعت آسیا گفت:با
هماهنگی فدراســیون در هیچ مسابقه داخلی شرکت
نمی کنم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری اداره کل ورزش و جوانان
اســتان" ،حســن تفتیان"کــه بــه تازگــی در نخســتین
مسابقه فصل خود موفق شد با ثبت زمان  10.22ثانیه
به عنوان قهرمانی مسابقات مونت گرون پاریس دست
یابد،در گفــت و گو با روابط عمومی فدراســیون اظهار
کرد « :تا آغاز بازیهای آسیایی ،در چند تورنمنت بین
المللی شــرکت میکنم که با توجه بــه برنامهریزیها،
مســابقه بعدی  ۲۷می در شــهر فوربک فرانسه است و
البته با توجه به مدت زمــان اردو تا بازیهــا ،تمریناتم
در فرانســه انجام خواهد شــد ،بنابراین در مســابقات
داخلی با هماهنگی فدراســیون شرکت نمیکنم.
وی در خصوص رقابت با رقبای آســیایی در بازیهای
جاکارتــا تأکید کرد « :دونــده چینی که نایــب قهرمان
جهان شــد ،جدیتریــن رقیــب ام در  ۱۰۰متر اســت
والبتــه در  ۲۰۰متــر هــم مســابقه خواهــم داد  .از
فدراسیون نیز به واسطه حمایت برای برگزاری اردوها
و مهیا کردن شرایط سپاس گزارم".
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پای صحبتهای تنها ملی پوش خراسانیکه همراهتیم ملی بانوان افتخارآفرین شد

فتح بام فوتسالآسیا ازمشهد
ارژنگی:امیدوارم وعده های مسئوالن محقق شود

گفت وگو

علی ترابی

بهــروز -رئیس هیئت جــودو ،کوراش و جوجیتســوی
اســتان گفت :جودوکاران خراســانی موفق به کســب
یک مدال نقره و یک برنز در رقابتهای جوانان آســیا
شدند.
"حســین محمــودی"در گفــت وگــو بــا خبرنــگار
مــا خاطرنشــان کــرد :نوزدهمیــن دوره رقابتهــای
جوانان آســیا بــا حضور  ۱۹۶جــودوکار از  ۲۲کشــور
در بیروت لبنان برگزار شــد که پنج جودوکار خراسان
رضــوی در ایــن رقابتها حضــور داشــتند.وی افزود:
"علی پرهیزگار" ملیپوش وزن منهای  ۱۰۰کیلوگرم
 ،پس از اســتراحت در دور نخســت ،جــودوکار عراقی
را ضربه فنی کرد ســپس جــودوکار کره جنوبــی را نیز
با ضربه فنی شکســت داد و بــه فینال راه یافــت اما در
مبارزه پایانی با شکســت مقابل نماینده ازبکســتان به
مدال نقره آسیا رسید.
محمــودی افــزود" :امیــن کامیابــی" دیگــر ملیپوش
خراســانی نیــز در منفــی  ۷۳کیلوگــرم نیــز بعــد از
اســتراحت در دور اول ،حریفی از هنــد را با ضربه فنی
شکســت داد ،در مبارزه دوم مقابل نماینده قزاقستان
شکست خورد .جودوکار ارزنده اســتان با راهیابی به
جدول شــانس مجدد ،بر جودوکارانی از قرقیزســتان
و مغولستان پیروز شــد و مدال ارزشــمند برنز جوانان
آســیا را بــه ارمغــان آورد.وی گفــت" :علــی قلیپــور"
و "محیــا اکبــری" و "محدثــه حســینی" نیــز باوجــود
شایستگی از کسب مدال جا ماندند.

•حتی نوروز هم تمرین می کردیم

قهرمانی امســال فوتســال بانوان ایران که خیلی
هــم ارزشــمند است،ناشــی از تالش،همدلــی و
صرف درست فعل خواستن ازسوی همه بازیکنان
تیم ملی بود.پس از بازگشــت از مســابقات داخل
سالن ترکمنستان،همه بازیکنان مدام در اردوها
بودندو حتی ایام نــوروز نیز کنار خانــواده نبودیم
و ســختی هــای زیــادی را متقبــل شــدیم .در این
دوره ،کادر فنــی هر درخواســتی که بــرای حفظ
آمادگی تیــم ملی داشــتند از ســوی فدراســیون
فوتبال اجابت شــد که نشــان می دهد اگــر برای
تیم هــای ملی بــه خصوص بانــوان اهمیــت قائل
شــوند،نتیجه مثبتی مــی دهد.بــرای اولیــن بار
همراه تیم ملی روان شناس و ماساژور اعزام شد که
خیلی تاثیر گذار بود.همه بازیکنان همدل بودند و
با قدرت به مصاف حریفان رفتیم .قبل از مسابقات
قهرمانی آسیا،دیدارهای دوستانه ای با تیم های
روسیه،چین،اوکراین و ایتالیا داشتیم که خیلی در

عکس ها:پایگاه خبری فوتسال ایران

خبر قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در جام ملت
های آسیا ،نه تنها در رســانه های داخلی،بلکه در
رســانه های خارجی نیــز انعکاس زیادی داشــته
است.شیرزنان فوتسال ایران همین چند روز قبل،
همچون ســال  2015کاری کردند،کارســتان و
همه را به تشــویق و تمجید وا داشتند .به حدی که
اســتقبال از ملی پوشــان در بدو ورود به کشورنیز
بســیار پرشــور و همراه بــا بــازار داغ عکــس های
سلفی بود  .در این میان خراسان رضوی هم با یک
نماینده ســهمی در این قهرمانی داشت".فاطمه
ارژنگی" که بیش از  13ســال است در سطح ملی
در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت دارد ،در کنار
دیگر بانوان محجبه ایرانی بر بام آسیا ایستاد که در
بدو ورود با این ورزشکار خراسانی ،نیز گپ و گفتی
داشــتیم که گلچین این گفت وگو امــروز تقدیم به
بانوان ورزشکار می شود.

نقره و برنز ،ره آورد جودوکاران
خراسانیازمسابقاتجوانانآسیا

پیشرفت و موفقیت تیم ملی تاثیر گذار بود.

•برتریمان را به همه دیکته کردیم

ترکیب تیم های حاضر در این دوره نسبت به دوره
گذشته(ســال  )2015خیلی تغییر کرده بود،اما
تیم ملی ایران نیز وضعیت بهتری داشت و حریفان
فکر نمی کردند که چنین قوی ظاهر شود.در این
مسابقات پنج بار به میدان رفتیم که در گروه خود
تیم هــای ترکمنســتان و ازبکســتان را بــه ترتیب
با نتیجه  14بر صفــر و  8بر  2شکســت دادیم.در
مراحــل بعدی تیــم هــای چیــن و ویتنــام را نیز به
ترتیب با نتیجه  4بر  2و  5بــر  3بردیم و در فینال،
مقابل ژاپن قــرار گرفتیــم .نیمه اول بــازی بدون
گل تمام شــد.اما در نیمه دوم بــا آنالیزی که کادر
فنی داشت ،موفق شدیم در  4دقیقه  4گل به ثمر
برسانیم و در پایان با نتیجه  5بر  2قهرمان شدیم.
من هم در تمــام دیدارها بازی کردم؛اما مســابقه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

مقابل ژاپن را خیلی سخت و نفس گیر می دانم.

•بیش از 50بازی ملی دارم

متولد  1366در مشهد هستم و از سال  80هم
فوتبال و هم فوتســال بازی می کنم.از ســال 84
تاحاال هــم عضو تیم هــای ملی فوتبال و فوتســال
هســتم کــه در این مــدت بیــش از  50بــازی ملی
در هــر دو رشــته دارم.مدتــی کاپیتــان تیــم ملی
فوتبــال بانوان بودم؛اما از ســال گذشــته مدام در
اردوهای تیم ملی فوتســال هســتم .متاسفانه در
این مدت فعالیت نسبتا طوالنی  ،مسئوالن استانی
هنوز مرا نمی شناســند که نشــانه کــم توجهی به
ورزش بانوان است.بعد از قهرمانی جام ملت های
آسیا ،سایت رسمی اطالع رســانی هیئت فوتبال
خراســان رضوی و چند اســتان را بررسی کردم و
دیدم که اســتان های دیگر بابت ایــن قهرمانی به
ورزشکارانشــان تبریک گفتند،اما ســایت هیئت

ﺑﺮا ﺸ´ ﺗﺼﻮﺮ¯» ،
ﺧــﻂ ﺷ¸ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اــــﻦ ﺧـــﻂ ﺑـــﺎـــﺪ ﺑـــﺪون
»ﺷ ــﺎﺧ ــﻪ« و »دوراﻫـــــ «
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫــ  ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓـ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

کوتاه
پیروز -رئیــس هیئــت ورزش روســتایی و باز یهــای
بومــی محلــی اســتان از برگــزاری اولیــن گردهمایی و
هماندیشی رؤسای هیئت ورزش روســتایی وبازیهای
بومــی محلــی بخشهــای خراســان رضوی خبــرداد*.
اولین جلسه شورای عالی کشتی اســتان با حضور پیش
کسوتان،روسای ســابق هیئت و فعاالن نهادهای عرصه
کشتی در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار
شــد *.در رقابت های کشــتی کالســیک بانوان کشور ،
"الهه ذوالفقاری ده ارباب" در وزن 55کیلوگرم مدال نقره
و "رقیه محمودآبادی" نیز مدال برنز وزن  60کیلوگرم از
خراسان رضوی را از آن خود کردند.
ترابی  /کارگاه آموزشــی شــناخت خطرات و پیشــگیری
آسیب های ناشی از مصرف مواد نیروزا و مخدر عصر دیروز
در اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
سبزوار – کالته" /محسن گلســتانی زاده" ورزشکار این
شهرســتان در مســابقات انتخابی تیم ملــی زورخانهای
کشور در ســه ماده میانداری انفرادی ،میل و کباده مقام
نخست را کسب کرد.

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن ¯ ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¸ﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

پیروز -کانــون هــای "خادمیــاری ورزش محالت" در
زمینه طــرح تحــول ورزش رضوی توســط تربیت بدنی
آســتان قدس رضوی راه اندازی می شــود.به گزارش
پایگاه خبری روابــط عمومی این موسســه  ،این کانون
ها از طریق ارتباط با مســاجد و تشــکل هــای فرهنگی
شناســایی با هــدف ترویج نشــاط و ســامتی  ،ارتقای
ورزش همگانی و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق
ورزش (با اولویت حاشیه شهر و نقاط کم برخوردار)به
زودی فعال می شــوند .شــایان ذکر اســت طرح تحول
ورزش رضوی در حال برنامه ریزی است.

•امان از پاداش های شفاهی!

مســابقات بیــن المللــی حــوزه ورزش بانــوان در
طول ســال خیلــی کــم اســت؛اما ایــن قهرمانی ،
خوشــبختانه بازتــاب زیادی داشــت و مســئوالن
هم برخالف گذشــته ،خوب حمایت کردند.برای
پاداش مسئوالن فدراســیون طبق معمول ،وعده
های شــفاهی هم داده اند که البته ایــن وعده ها
سابقه خوبی ندارد و امیدواریم این بار محقق شود.
البته بعــد از قهرمانی در تایلند ،مســئوالن ایرانی
مبلغی را به بازیکنان اهدا کردند،اما هنوز منتظر
تحقق بقیه وعده ها هســتیم.میزبانی مســابقات
خیلی خــوب بود؛اما در بحث داوری اشــتباهاتی
وجود داشــت.ما قبال فکــر می کردیم کــه داوران
ایرانــی خیلــی ضعیــف داوری مــی کنند،امــا در
ایــن مســابقات متوجه شــدیم که خارجــی ها هم
خیلی خوب نیســتند و اشــتباهات زیادی دارند.
این مســابقات نشــان داد که اگر به ورزش بانوان
توجه شــود ،می توانیم در عرصه های بین المللی
پرچم ایران را به اهتزاز درآورم.با توجه به شــرایط
بدنی،ممکن اســت تــا پنج ســال دیگر هــم بازی
کنم،ولــی در نهایت،بایــد جایــم را به جــوان ترها
بدهم تا آن ها هم بتوانند افتخارآفرینی کنند.

][١٣٩٧/٢/٢٦

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

راه اندازی «کانون خادمیاری ورزش
محالت» دردستورکارآستانقدس

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

فوتبال استان،هیچ اشاره ای به قهرمانی تیم ملی
فوتسال بانوان نکرده که خیلی دردآور است.فکر
می کنم کمتر کسی می داند که تیم ملی فوتسال
بانوان یــک ملی پــوش خراســانی هم داشــت که
این مســئله ،نشــانه ضعف مفــرط هیئــت فوتبال
استان در اطالع رســانی است.مشهد ،استعداد و
عالقه منــد زیــادی در فوتســال بانــوان دارد،اما
نمی دانم چرا مسئوالن دوســت ندارند ،تیم های
فوتبال و فوتسال بانوان بیشــتر از این ها فعالیت
کنند .تیم فوتبال بانوان که االن در استان نداریم
در فوتســال هم به جز"مشکی پوشان"تیم دیگری
نداریم و بازیکنان زیادی هســتند کــه االن در تیم
اســتان های دیگر بازی می کنند.من در دو ســال
اخیر در تیم "دانشــگاه آزاد تهران" تــوپ می زنم.
سقف قراردادهای باشــگاهی بانوان در لیگ برتر
فقط  50میلیون تومان است.

ترابی  /پویش ســبز دوچرخه ســواری با عنــوان طرح
"از فردوســی تــا فردوســی" که قــرار بود صبــح دیروز
در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار شــود ،لغو شد.
رئیــس هیئــت دوچرخه ســواری اســتان در ایــن باره
بــه خبرنگار مــا گفت:به مناســبت بزرگداشــت حکیم
تــوس "ابوالقاســم فردوســی"،این برنامــه دوچرخــه
ســواری همگانــی با همــکاری دانشــگاه فردوســی و
مشارکت دانشگاهیان و دوســتداران ورزش ،با توجه
به نامســاعد بــودن شــرایط جــوی لغــو شــد".مهدی
روزبهانــه" خاطرنشــان کــرد :ان شــاءا ...در آینــده
بــه مناســبت هــای مختلــف ،چنین طــرح هایــی را با
همکاری نهادها و دانشگاه ها برگزار خواهیم کرد.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

لغو پویش رکاب زنی «از فردوسی
تا فردوسی»

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٧)-١ﺣﺮﻓ (از اﺻﻠ ﺗﺮﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ آﻟﺰاﻤﺮ،
ﻨﺎرﺸﻴﺪنازﺎروﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ .........اﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﻓﺮاد ﻪدﭼﺎر،......زﮔﻴﻞﺎﺟﻮش
ﭼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺪ از اﻧﺠﺎم وﺲ)ﻣﻮم اﻧﺪاﺧﺘﻦ(
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪزﺮاﺑﺎﻋﺚﭘﺨﺶﻋﻔﻮﻧﺖرو ﺻﻮرتودﮕﺮ
ﻧﻘﺎطﭘﻮﺳﺖﻣ ﺷﻮد.
٥)-٣ﺣﺮﻓ (ﻫﺮدوﻋﺼﺐﺳﻤﭙﺎﺗﻴ¯وﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴ¯
در اﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭼﺸﻢ وﺟﻮد دارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ¯
ﻧﻤﺎﺸﮕﺮ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮر دارﻢ ﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ´
ﺑﺪنﺑﺎرﻓﻠ¸ﺲﻋﺼﺒ راازﻃﺮﻖآنﻣ ﺗﻮاندﺪ.
٥)-٤ﺣﺮﻓ (ﻣﺼﺮفﺧﺎﺸﻴﺮﺑﺎآبﮔﺮمﺑﻪرﻓﻊاﻦ
ﻋﺎرﺿﻪﻤ¯ﻣ ﻨﺪ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ (ﺧﻮب
٤)-٦ﺣـــﺮﻓـــ ( اﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ــﻪ ــ¯ ﻣﺴ¸ﻦ
ﺷــﻨــﺎﺧــﺘــﻪﺷــﺪه و راــــﺞ اﺳــــﺖ ،ﻣﻤ¸ﻦ اﺳـــﺖ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮﻋﻮارضﮔﻮارﺷ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎدر
ﺻﻮرتﻣﺼﺮفزﺎدوﺑ روﻪ،ﻋﻮارضﻠﻴﻮ و.......
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﺮ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (اﻣﺎمﺟﻮاد)ع(درﺣﺪﺜ درﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﻨﺪ :ﺑﻪ دل آﻫﻨﮓ ﺧﺪا داﺷﺘﻦ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﺴﺘﻪﺮدنﺟﻮارحﺑﻪ........
٤)-٨ﺣﺮﻓ (آدمآﻫﻨ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٥)-٩ﺣﺮﻓ (آﻏﺎز
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺒﺎﺑ ﻣﻌﺮوف
٦)-١١ﺣﺮﻓ ( ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻢ
ﮔﻠ  ،زﻧﺠﺒﻴﻞ  ...... ،و رزﻣــﺎر ﺑﺮا ﺑﺨﻮر ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻴﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺧﻤﻴﺮﭘﺨﺘﻪﮔﻨﺪموﺟﻮ
٣)-١٣ﺣﺮﻓ (دام
٣)-١٤ﺣﺮﻓ ( ﮔﺮﻣﺎ ﺷﺪﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ
ﺷﻤﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺷ¸ﻨﻨﺪه،
ﺧﺸ¯و .......ﻨﺪ.
٣)-١٥ﺣﺮﻓ ( ﭼﺎ  ......از ﺑﺮگﻫﺎ ﺗﺎزه ﺗﻬﻴﻪ
ﻣ ﺷﻮدﻪﺑﺨﺎردادهﻣ ﺷﻮﻧﺪﺗﺎﺟﻠﻮ ﺗﺨﻤﻴﺮﺷﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (رﺸﻪو ُﺑﻦ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازدرسﻫﺎ دﺑﺴﺘﺎﻧ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﻮاﻫﺶﺮدن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻘﺪﻢﺮدن
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ (اﺑﺰارووﺳﻴﻠﻪ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﭼﻴﺰ راﮔﺮوﮔﺬاﺷﺘﻦ
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ ( آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ ﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮدازش
ﺑﻮﻫﺎراداردﺑﻪﺑﺨﺶﻫﺎ ﻪﻣﺨﺼﻮصاﺣﺴﺎﺳﺎت
و........ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺴﻴﺎرﻧﺰد¯اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٦ﻣ رود .اﮔﺮ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ f٥
ﺑﺮود ،ﻫﻤﺎن ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه ﺎ اﺳﺐ ﺳﻴﺎه دﮕﺮ ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﺳﺐ راﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  e٥ﺑﻴﺎﺪ ،رخ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ  e٢ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

