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پیروز -رئیس هیئت پزشــکی ورزشــی خراسان رضوی
گفت :طرح ضربتی بازرســی از باشگاه های ورزشی این
استان با هدف حفظ سالمت ورزشــکاران از روز گذشته
آغاز شــد که تا پایان ماه ادامه دارد".سید رضا گلدوزیان"
در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود :در ایــن چارچــوب همــه
باشگاه های خصوصی و دولتی در مشهد و دیگر شهرهای
اســتان بازرســی می شــوند .وی اظهار کرد :شناســایی
اماکــن بــدون مجــوز ،صــدور کارت عضویــت خدمــات
درمانی ،بررسی وضعیت بهداشتی و عرضه مکمل های
ورزشی از موارد مورد توجه بازدید از باشگاه های ورزشی
است .رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان گفت :فروش
مکمل ورزشــی در باشــگاه ها تخلف محض اســت و با آن
برخورد می شــود .همچنین افراد فعال در باشــگاه های
ورزشی باید زیر پوشش بیمه ورزشــی باشند.وی افزود:
طرح ضربتی بازرســی از باشگاه های ورزشــی با دستور
مدیرکل دفتر ســتاد نظــارت بــر اماکن ورزشــی و تاکید
مدیــرکل اداره کل ورزش و جوانــان اجــرا و طــی آن بــه
باشگاه های متخلف و دارای نقص اخطار داده می شود.
گلدوزیان ادامه داد :در این چارچوب باشگاه داران باید
همکاری الزم را با بازرســان داشته باشــند .هزار و 500
باشگاه ورزشی مجوزدار در خراسان رضوی فعالیت دارند
که هزار و  23باشــگاه از این تعداد مربوط به شهرســتان
مشهد است.

اخبار
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آسیب شناسی مسابقات ورزشی جام رمضان؛ از نبود کاشفان استعداد تا ورودیه های باال

گزارش تحلیلی

جامالکچری رمضان

بهروز

حادثهبرای 2کوهنوردقله«ملکوه»
پیروز -صعــود دو کوهنورد خراســانی به قلــه "ملکوه" با
حادثه همراه شــد.به گزارش ایســنا  ،دو کوهنــورد زن و
مرد که به دنبال صعود به قله ملکــوه بودند ،دچار حادثه
شدند .جراحت ناشی از حادثه به حدی بود که یکی از دو
کوهنورد  ،با امداد هوایی به بیمارستانی در تربت حیدریه
منتقل شد .آخرین گزارشها در روز گذشته حاکی از آن
بود که سطح هوشیاری کوهنورد مصدوم  ،پایین است و
در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.

سرپرستهیئتاسکواشاستان:

•فرمول مشترک درآمدزایی

فرقی نمی کند کجا باشــد؛در زمین والیبال،در
مستطیل ســبز فوتبال،در زمین آسفالت یکی از
بوســتان ها یا در حداقل فضایی کــه چند جوان
یا میان ســال فرصتی به دســت بیاورند،بســاط
ورزش پهــن مــی شــود .اگــر در شــب هــای ماه
مبارک رمضان،ســراغی از ســالن های ورزشی
بگیرید ،شــاهد رونق کمــی حرفــه ای تر ورزش
نیــز خواهید بود .از مــدت ها قبل،پــرده یا بنری
در کوچــه هــا وخیابان هــای اصلی نصب شــده
که خبــر از برگــزاری مســابقاتی با عنــوان "جام
رمضان"مــی دهد .برگــزار کنندگان مســابقات
عمومــا نهادهــای رســمی(ادارات و)...یــا
غیــر رســمی(کانون هــای مســاجد و محــات
،شــهرداری ها و)...هســتند که فرمولی مشابه
را برای برگــزاری این رقابت های ورزشــی اجرا
مــی کننــد؛ ثبــت نــام اولیــه و جمــع آوری پول

«کورت»سجاد آماده شود،میزبانی
میگیریم

پیروز -سرپرست هیئت اسکواش خراسان رضوی گفت:
الزم است ابتدا "کورت" –زمین بازی اسکواش  -مجموعه
ســجاد مشــهد آماده شــود تا پــس از آن بتوانیــم میزبان
مســابقات بینالمللــی و کشــوری باشیم".غالمحســن
اصغری" در گفتوگو با ایســنا  ،اظهار کرد :تــا زمانی که
نتوانیم زیرســاختی برای خود داشــته باشیم نمیتوانیم
برنامههــای مــد نظــر را برگــزار کنیــم .ســعی داریــم
میزبانیهــای بینالمللی بگیریــم و برای ایــن کار حتم ًا
باید کورت ،متعلق به خودمان باشد ،زیرا در کورت "هتل
پــارس" ورودی ما با رشــتههای دیگر یکی اســت و اغلب
نمیتوانیم آن جا مسابقه برگزار کنیم.

•معادن خاموش

عکس:آرشیو

ســاعاتی از افطــار ســپری شــده کــه در یکــی از
ســالن های شــهر ،نظاره گر یکــی از رقابت های
ورزشــی ریز ودرشــتی هســتم که بــا عنوان"جام
رمض+ان"در حال برگزاری اســت.صرف نظر از
نقایصی که در برگزاری مسابقه وجود دارد( نبود
رختکــن مناســب،کمبودکادر پزشــکی،اطالع
رسانی وتدارکات نامناســب وضعیف و)...رقابت
زیبــا ودیدنــی جوانــان بــا تکنیکی کــه عرصه ای
بــرای نمایــش توانمنــدی هایشــان در چارچوب
این مسابقات به دســت آورده اند ،واقعا تماشایی
اســت.گرچه در جای جای این رقابت ورزشــی ،
گاه حرکات ناپخته و ناشــیانه همین بازیکنان نیز
تالش های تیم را برای رســیدن به هدف شــان به
هدر می دهد اما شور و رونق رشــته های مختلف
ورزشی در غیاب چشمان تیزبین استعدادیاب ها
و از آن مهم تر ،نبود سیستم و ساختاری که بتواند
عــاوه برشناســایی،راهکاری برای پــرورش این
استعدادهای ناب داشته باشد،مشکلی است که
سالیان متوالی اســت در رهگذر این مسابقات به
چشم می خورد...

بــا عنــوان "ورودیــه مســابقات" (از مبلــغ  10تا
70هزار تومان برای هر بازیکن) و سپس تقسیم
بودجه جمع آوری شده با اولویت جایزه نقدی(و
گاه غیــر نقدی) ســه تیم برتــر ،در مــواردی جام
اخالق و جایزه فنــی ترین بازیکــن و ....طبیعی
است که دستمزد عوامل اجرایی،داوران و دیگر
دست اندرکاران نیز از همین محل پرداخت می
شود،اما شاید مهم ترین مســئله پرداخت اجاره
بهای مــکان برگــزاری مسابقات(ســالن،چمن
مصنوعی یــا طبیعی و )...باشــد کــه آن هم باید
پرداخت شود.اگر در این میان ،دست اندرکاران
بتوانند پای یک "حامی مالی"را نیز به مسابقات
شــان بازکنند ،دیگــر ضیافــت ورزشــی تکمیل
اســت .تماشــاگران هم که با حداقــل تبلیغات و
البته حداقل امکانات رفاهی پــای ثابت میادین
ورزشی هستند؛پس همه چیز مهیای یک رقابت
ورزشی است(.برای مثال در جام بزرگ رمضان
محالت امســال مشــهد جایزه تیــم قهرمان 60
میلیون تومان اعالم شده است که باتوجه به ثبت
نام  224تیم گویای درآمد باالی آن برای برگزار
کنندگان است).

•درد مشترک

بازهــم تفاوتــی نمی کنــد در یــک رشــته رزمی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

باشــد یا در یــک مســابقه غیررزمی،توپی باشــد
یــا غیرتوپــی و...آن چــه در ایــن میــدان رقابت
ورزشی مشــکل اصلی محســوب می شود ،نبود
وکمبود شــکارچیان مبرز استعدادهای ورزشی
در نقــاط دور و نزدیک اســتان(از مرکز اســتان
تا دورافتاده ترین روســتاها) اســت.منظور ما از
این گــروه ،الزاما کســانی هســتند که بــا دانش
ویژه کشــف اســتعداد و در چارچوب یک برنامه
مدون و مشخص ،مســئولیت مهم استعدادیابی
در رشته های مختلف ورزشی را برعهده دارند.
همــان اســتعدادیابانی کــه در ورزش امــروز
دنیا،نقش اساسی را در پشت پرده ایفا می کنند
و البته در یک چرخه اقتصادی سودآور،شــریان
حیاتی معرفی اســتعدادهای ورزشــی هستند.
این کاشــفان کــم نــام و نشــان ،همــان افرادی
هســتند که ســکوی پرتاب بزرگان ورزش امروز
و دیــروز دنیــا(از پلــه ومارادونا تــا محمد صالح
و کریســتیانو رونالــدو و)...بــه عرصــه میادیــن
حرفه ای بــوده اند .با ایــن تفاســیر،اکنون چند
هیئت ورزشــی یا باشگاه ورزشــی با این ویژگی
هــا در ورزش اســتان مــی شناســید کــه بــا این
رویکرد(نــه رویکــردی شــعارزده و گــزارش کار
محــور) به ســراغ مســابقات جــام رمضــان رفته
و با ایــن نــگاه برتــر در پــی کشــف مرواریدهای

][١٣٩٧/٣/٦

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻣﺸﺎﺑﻪاﻦاﺳﺖ
¢ﻪ در آن  ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﺮا ¢ﺸ ¤ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷ¨ﺴﺘﻪ ﻣــﺎرﭘــﻴــﭻ«
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ¢ﻪ از ورود ﻣﺎرﭘﻴﭻ
وارد ﺷــﻮد و از ﺧﺮوﺟ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﺑﺮود.
اﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﺪ ﺑﺪون »ﺷﺎﺧﻪ«
و »دوراﻫ« ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ¢ﻨﻴﺪ ﺗﺎ
ﺗﺼﻮﺮ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
ﭘــﻴــﺸــﻨــﻬــﺎد ﻣ ــ ﺷـــﻮد در
ﻫﺮ دوراﻫـــ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓــ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ¢ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
¢ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ¢ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¨ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

پیروز -مدافع ملی پوش تیم"پدیده خراســان" گفت :هر
کاری الزم باشــد برای موفقیت تیم ملی انجام می دهیم
و از آن طرف توقع مان از هواداران و رســانه ها این اســت
که فقــط از تیم ملــی حمایــت کنند .بــه گــزارش ورزش
ســه"،محمدرضا خانــزاده " دربــاره بــازی تدارکاتی در
مقابل ترکیه هــم اظهار کــرد :ترکیه از تیم هــای خوب و
محکم اروپاســت که مطمئنا بــازی با این تیــم به تیم ملی
کمک زیــادی خواهد کــرد .با توجــه به امکانات ســخت
افزاری و پیشرفت ترکیه در سال های اخیر ،مطمئنا بازی
خیلی ســخت و جالبی بــرای ایران و ترکیــه خواهد بود و
امیدوارم با انجام این بازی یــک گام دیگر به آمادگی مان
نزدیک تر شویم.

اخبار
کوتاه
فریمان،اصغری /بــه مناســبت گرامــی داشــت
ســالروز آزاد ســازی خرمشــهرگروه کوهنــوردی دال
فرهنگیان بــه قله "شــاهزاده امــر" فریمان صعــود کرد.
پیروز/شاهین مهردالن(قهرمان پرتاب وزنه لیگ طالیی
دوومیدانی کشــور) :چندســالی در درگز تمریناتم را زیر
نظر مربی و اداره ورزش وجوانان این شهرســتان شروع
کردم و اولین مســابقه رسمی که شــرکت کردم بهعنوان
نماینده خراســان رضوی بود .در تمام این ســالها تحت
حمایت هیئت دو و میدانی خراسان رضوی بودم و حتی
تغذیه و مکمل و محل اســکانم توســط هیئــت و اداره کل
ورزش وجوانان خراسان رضوی تامین شده است.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

بازی با ترکیه بسیار مفید است

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ¢ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدو¢ﻮ

•استعدادیابی در بحران

با وجــود این کــه تقریبا همه هیئت های ورزشــی
اســتان ملزم به تشــکیل کمیتــه ای به نــام کمیته
اســتعدادیابی هســتند و چنین کمیتــه ای نیز در
ســاختار اجرایــی اغلــب هیئت هــا وجــود دارد،
نحوه کارکرد ایــن کمیته بســته بــه بودجه بندی
ونــوع ن گاه روســای هیئــت متفــاوت اســت.در
معدودی از هیئت ها،مســئول ایــن کمیته بینش
و تخصــص مربــوط را دارد،امــا بــه دلیــل ضعــف
منابع مالــی هیئت قــادر بــه اجــرای برنامه های
گسترده اســتعدادیابی نیســت.در برخی دیگر از
هیئــت ها نیــز فعالیــت کمیتــه اســتعدادیابی به
برگزاری چند م ســابقه در رده ســنی پایه محدود
می شــود و در واقــع ،جریان کشــف اســتعداد در
ســطحی ترین شــکل ممکــن انجــام می شــود تا
موضــوع اســتعدادیابی،به بحرانی بــرای ورزش
اســتان تبدیــل شــود  .در ایــن میــان نبــود پیوند
عمیق میان هیئت های ورزشی استان با آموزش
و پــرورش نیز مشــکل دیگری اســت کــه خالء آن
حتی در همین مســابقات "جام رمضان" نیز قابل
رصد است...

مدافعملیپوش«پدیده»:

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

اکنون،بــی مناســبت نیســت کــه بــا ایــن
تحلیل،مســابقات ورزشــی جــام رمضــان(از
محدودتریــن وکوچــک تریــن تــا بــزرگ تریــن و
پرتماشــاگرترین جام)معــادن خامــوش ورزش
استان نامیده شوند.معادنی که باوجود هزاران
در و گوهر کمیاب،کاشــفی ندارند تــا آن ها را به
ســطح اول ورزش اســتان و کشور برســاند و چه
تلخ و گزنده اســت کــه در گفــت وگو بــا نخبگان
ورزش اســتان،نقش اتفــاق یــا حادثــه در بــروز
استعدادهای شان ،بســیار پررنگ است.ناگفته
پیداســت که به هــر میــزان نقــش کاشــفان این
معــادن خودجــوش در ورزش اســتان جــدی تر
شــود،از میزان معادن خاموش کاســته و در یک
چشــم انداز برتر،آینده ورزش خراســان رضوی
نیز با فعال شــدن این معادن غیــر فعال،تضمین
و ترسیم می شود.

پیروز -سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی خراسان
رضوی از درخشش تیم استان در بیست و هفتمین دوره
رقابتهای نجات غریق قهرمانی مردان کشور خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش اســتان" ،احمد
کیفی "اظهــار کــرد :در جریان ایــن رقابتهــا در جزیره
کیــش در بخش ســاحلی تیم خراســان رضــوی بین ۳۲
تیم شرکت کننده قهرمان شــد.وی افزود :در این بخش
خراســان رضوی برای اولین بــار قهرمان رشــته ۴×۹۰
ساحلی نجات غریق کشور شد و" رضا کاشف" ورزشکار
خراسانی مقام سوم رشته  ۹۰متر ســرعت ساحلی را در
مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور کسب کرد.کیفی
تصریح کرد :در ماده پرچم در ساحل نیز "موسی قنبرزاده"
از خراسان رضوی به مقام چهارم رسید و تیم "محمد علی
صالحــی" و " قنبــرزاده" نیز نایــب قهرمان پرتــاب طناب
شــدند ،در مجموع امتیازات تیمی نیز خراســان رضوی
موفق به کسب مقام چهارم کشور شد.

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

درخشان ورزش استان باشند؟

اولین قهرمانی استان در نجات
غریقساحلیکشور

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٨)-١ﺣﺮﻓ( ﺳﺎده ﺗﺮﻦ و ﻃﺒﻴﻌﺗﺮﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ
اﺳﺖ¢ﻪﻣﺗﻮاﻧﻴﻢﺑﺮاﺣﻔﻆﺗﻨﺎﺳﺐاﻧﺪامﺧﻮداﻧﺠﺎم
دﻫﻴﻢ،اﻣﺎزﻧﺪﮔﻣﺪرنﻣﺎراازآندور¢ﺮدهاﺳﺖ.
٣)-٢ﺣــﺮﻓــ( ﺷﺒ دوﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﺧﻮر ﻋﺴﻞ،
ُﺳﺮﻓﻪوﺣﻤﻠﻪاﻦﺑﻴﻤﺎررادرﺧﻮاب¢ﻢﻣ¢ﻨﺪ.
٣)-٣ﺣــﺮﻓــ( ﭼﻨﺎن ﭼــﻪ اﺧــﺘــﻼل »ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻔﺲ
¢ﻮد Îدر ﺧﻮاب« درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارﺿ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷــﺪن ¢ ،.......ــﻢ ﻏــﺬا ﺧـــﻮردن و
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻫﺎﻣ¨ﺮرراﺑﻪدﻧﺒﺎلداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ( ﭼﻬﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﺨﺮﺑ ¢ﻪ اﻓﺮاط در
آن ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ¢ﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج
¢ﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺿﻄﺮاب ،ﺧﺸﻢ ﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋ،
اﻓﺴﺮدﮔواﺣﺴﺎس......ﻧﺎﺷازاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﻗﺒﻠ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ(ﭘﻴﮕﻴﺮو ُﻣﺼﺮ
٥)-٦ﺣﺮﻓ(ﻇﺮفﺣﻤﻞآب
٣)-٧ﺣﺮﻓ(ﺑﺮادرﭘﺪر
٥)-٨ﺣﺮﻓ(ازﺳﺒﺰﻫﺎﭘﺮﻣﺼﺮف
٣)-٩ﺣﺮﻓ(ﮔﻴﺞ
٤)-١٠ﺣﺮﻓ(اذانﮔﻮ
٤)-١١ﺣﺮﻓ(¨ازدوﻓﺮﺷﺘﻪﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
٤)-١٢ﺣﺮﻓ(ﻣﺼﺮف.......ﻫﺎﻏﺬادرﺻﻮرت
¢ﻤﺒﻮدﺷﺪﺪرﺰﻣﻐﺬﻫﺎدرﺑﺪنﺎﺣﺘﺧﻄﺮ¢ﻤﺒﻮد

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻫﻢ ،ﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺷﻮد.
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(ﺣﺎﻟﺖدﻋﺎدرﻧﻤﺎز
٣)-١٤ﺣﺮﻓ(ﻣﻘﺎﺑﻞﭘﻮد در ﻓﺮش
٥)-١٥ﺣﺮﻓ(ﺻﻨﻌﺖوﻓﻦ
٣)-١٦ﺣﺮﻓ(ﭘﺎرﭼﻪﺿﺨﻴﻢ¢ﺮÎوﭘﺸﻤ
٤)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺗﺐ،دردﻋﻀﻼﻧ،ﮔﺮدندرد،ﺳﻔﺖ
ﺷﺪنﺑﺎﻓﺖﮔﺮدن،دردﭼﺸﻢ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﭼﺸﻢﺑﻪﻧﻮر،
ﺗﻬﻮع،اﺳﺘﻔﺮاغ،اﺳﻬﺎلوﺷ¨ﻢدرد،ازﻣﻬﻢﺗﺮﻦﻋﻼﻢ
ﺑﻴﻤﺎر»ﺗﺐ ﺧﻮنرﺰدﻫﻨﺪه«.......اﺳﺖ.
٥)-١٨ﺣــﺮﻓــ( ﻗــﺪرت ¢ﻢ ﻋﻀﻼت ،اﻓﺖ ﺣﺴﮕﺮ
ﻋﺼﺒﺷﻨﻮا،ﻓﺘﻖﻧﺎف،اﺧﺘﻼل،......ﺑﺰرگﺷﺪن
ﺳﺮ،ﺑاﺷﺘﻬﺎوﺗﻐﻴﻴﺮﺻﺪاازﻋﻼﻢاﺧﺘﻼلدررﺷﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺼﺒﻧﻮزاداﺳﺖ.
٥)-١٩ﺣﺮﻓ( ٨٠درﺻﺪﻣﺮدمدرﺻﻮرﺗ¢ﻪ......
ﻣﻨﺎﺳﺐداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﺼﺮفﻣ¨ﻤﻞﻧﺪارﻧﺪ.
٦)-٢٠ﺣــﺮﻓــ( ﮔﻮش دادن و درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اﺣﺴﺎﺳﺎتاﺻﻼﺳﺎدهﻧﻴﺴﺖ؛اﻣﺎاﮔﺮ واﻗﻌﺎﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ،
ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺑﻪ ُ¢ﻤ¨ﺶﺑﻪ......ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.
٧)-٢١ﺣﺮﻓ(ﺑﻧﻈﻢوﺑﻗﺎﻋﺪه
٣)-٢٢ﺣﺮﻓ(دﺳﺖﺑﺮدنﻻﻣﻮﻫﺎوﺷﺴﺖوﺷﻮ
ﺷﺪﺪآنﻫﺎﺑﺎآب.....درﺣﻤﺎم،ﺑﺎﻋﺚرﺰشﻣﻮاﺳﺖ.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ(رﻧﮓﭘﻼﺳﻴﺪﮔﮔﻴﺎه

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d١ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  c٤ﺎ  e٦ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  b٣ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  c٦ﺎ  e٤ﺑﺮود وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  h١ﻣ رود
ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

