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"خراسان رضوی"در آستانه جام جهانی فوتبال روسیه بررسی کرد

5 +1خراسانیجامهایجهانی

تمام خراسانی های تاریخ جام های جهانی فوتبال ایران ۴:بازیکن  ،یک کمک داور و یک سرمربی

اخبار
کوتاه

•نخستینسرمربیایراندرجامهایجهانی

فروردیــن 1351در
مشــهد بــود کــه 16ســال پــس از
حضور"محمــد فنایی"در جــام جهانی
1994آمریکاتوانستیکباردیگرپای
داوران ایرانی را به جام های جهانی باز
کند.ویدرجامجهانی2010آفریقای
جنوبــی کمــک داور بــازی تیــم هــای
ملــی فوتبــال" :فرانســه -مکزیــک"و
همچنین"شیلی-ســوئیس"بود کــه
در ایــن 2مســابقه قضاوت
هــای درخشــانی را بــه
ثبت رســاند.کامرانی
فر4ســال بعــد در جام
جهانــی 2014برزیل
نیــز منتخــب فیفــا بــود.او
در این مســابقات به عنــوان داور پنجم

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

رضا ق

وچا
ن نژاد

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
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ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

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

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

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

 ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫــﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻦ
اﺳﺖ ﻪ در آن  ﺗﺼﻮﺮ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮا ﺸ» ﺗﺼﻮﺮ» ،
ﺧــﻂ ﺷﺴﺘﻪ 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 دوراﻫ ــ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
اﻧــﺤــﺮاﻓــ ﺑــﻦ ﺑﺴﺖ را ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط ﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

رضا حقیقی شاندیز

نخســتین حضور تیم ملی فوتبال ایــران در تاریخ جام
هایجهانی،بهمسابقاتجامجهانی1978آرژانتین
بازمیگرددونکتهجالباینکهنخستینسرمربیتیم
های فوتبال ایران،یک خراســانی به نام "حشــمت ا...
مهاجرانی" است.سرمربی موفق تیم ملی با افتخارات
متعدد،ازجمله:فتحچهار تورنمنتجوانانآسیا،فتح
جام ملت های آسیا و ســرانجام صعود و حضور در جام
جهانی  1978آرژانتین.متولد 1318:درمشهد.
مهاجرانــی کــه در تیــم ملــی جایگزین"فرانــک
اوفارل"(ســرمربی نامدار اسبق تیم منچستر یونایتد)
شــده بود ،در بازی های مقدماتی و نهایی جام جهانی
ســرمربی نامدارانــی چون:علــی پروین،مرحوم ناصر
حجازی،حسینفرکیو...بودوتیمملینیزدرآرژانتین
با رهبری وی ،صاحب یک تســاوی(مقابل اسکاتلند)

•کمکداورپرافتخار

"حسنکامرانیفر"کمکداورفوتبالخراسانرضوی،
هماینکبادوحضوردرجامجهانیهنوزهمرکورددار
داوران وکمک داوران فوتبال ایران اســت(.با قضاوت
علیرضــا فغانــی در جــام جهانــی روســیه وی نیز
صاحب کارنامــه دو حضور در جــام جهانی
خواهــد شــد)کامرانی فــر متولــد30
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حسن کامرانی فر

پیــروز  /خانزاده(ملی پــوش تهرانی تیم پدیــده) :باید گام
م برداریم" *.حســن احمدیان"
اول را در جام جهانی محک 
با کسب  14رای از  17رای به عنوان رئیس هیئت کبدی
اســتان انتخاب شــد 3*.داور خراســانی(مهری مهرپور ،
محدثهعابدیمقدمودینادهنوی)برایقضاوتدررقابت
هــای انتخابی تیم ملی کشــتی کالســیک بانــوان دعوت
شدند*.ســرمربی تیم پدیده(گل محمدی)روز گذشته بر
سرتمریناتتیمملیامیدحضوریافت*.محمدقاضی(که
سابقههمکاریبایحییگلمحمدیسرمربیجدیدپدیده
راهمدارد)گفت«:باآقایحییقبال درپرسپولیسکارکردم
ورابطهخوبیباایشاندارم.قراراستوقتیازسفربرگشتم
جلسه ای با هم داشته باشیم و بعد از آن همه چیز مشخص
خواهدشدوشایدبهپدیدهبرگشتم*».خدادادعزیزی:تیم
ملی ستاره ندارد *.با استعفای رئیس هیئت وزنه برداری
اســتان،طی حکمی از ســوی رئیس فدراسیون"،علیرضا
حبیبپور" سرپرستجدیداینهیئتشد.
بردسکن،نوری/مسئولنمایندگیورزشوجوانانبخش
انابــد از معرفی قهرمان مســابقات فوتســال جــام رمضان
دهیاریهایاینبخشخبرداد.
تربتجام،اعلمی/مسابقاتوالیبالقهرمانیجامرمضان
بانوانتربتجامباقهرمانیتیم"کوثر"بهپایانرسید.

•از"غزالتیزپا"تا"گوچی"

اما بــه جز ایــن ها ،خراســان رضــوی3بازیکــن نیز در
زمــره بازیکنانــی دارد کــه افتخار بــازی در جــام های
جهانی را داشته اند.نفر اول این فهرست کسی نیست
جز"خدادادعزیری"کهباحضوردرتنهاپیروزیفوتبال
ایــران در تاریــخ جــام جهانی(1998فرانســه مقابل
تیم ملی آمریکا)پرافتخارترین بازیکن است .وی که با
عناوینی چون":عزال تیزپا" و"حماســه ســاز ملبورن"
شناختهمیشود؛متولداولتیر1350
در روستای"چشــمه یلخی"از توابع

قوچان نژاد متولد 29شهریور1366در مشهد است
که از ســال های کودکی به هلنــد مهاجرت کــرد و در
باشگاه های  :هیرنفین ،کمبور(هلند) سنت ترویدن و
استاندارد لیژ(بلژیک) ،چارلتون (انگلیس) ،الکویت
(کویــت) و الوکره(قطر)ســابقه بــازی دارد .قوچــان
نژاد همچنین در ســال هــای گذشــته عنوان"برترین
فوتبالیست خراسان رضوی"را در تنها مراسم رسمی
انتخاب برترین های استان به دســت آورد .وی همان
طور که بیان شــد در جام جهانی روسیه ،دومین
جــام جهانی خــود را تجربــه خواهد
کرد.

حش

امشب؛رقابت فرنگی کاران"شهر ما"

مت
ا ...م
هاج

رئوفــی  /هفته اول دور برگشــت لیگ دســته اول کشــتی
باشگاه های کشور از امشب در شهرهای مختلف پیگیری
می شــود که در همین چارچوب ،دو نماینده آزاد و فرنگی
اســتان نیز در مشــهد و ســاری به روی تشــک می روند.به
گــزارش روابط عمومی هیئت کشــتی خراســان رضوی ،
تیم کشتی فرنگی "شهرما"ی مشهد ،از ساعت 22امشب
(چهارشــنبه شــب) در ســالن خانه کشتی "اســتاد حمید
توکل"(واقعدرمجموعهشهیدبهشتی)باتیم"آنزانایذه"
خوزستانرقابتمیکند.

بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان از فردا به مدت حدود
یک ماه در کشور روسیه آغاز می شود و توجه میلیاردها
نفر در سراســر دنیا به این مســابقات معطــوف خواهد
شــد .به همیــن بهانه،برآن شــدیم تــا در یــک گزارش
اختصاصی،به معرفی و بررسی عملکرد خراسانی ها
درتاریخجامهایجهانیبپردازیم.دراینبررسیذکر
2نکته البته بسیار ضروری است -1:در این بررسی و
تحلیل  ،نام "رضا عنایتی"(گرچه در دوره ای به همراه
تیم ملــی حاضر بــود؛ اما در جــام جهانی بــازی نکرد)
محاسبهشدهاستکهبااینحساباینفهرستشامل
 5+1خراسانی می باشــد -2.کاروان خراسانیهای
حاضر در بیست و یکمین دوره جام جهانی در روسیه،
تنهاشاملیککمکداور(رضاسخندان)ویکبازیکن
(رضا قوچان نژاد) است( .علیرضا فغانی گرچه پدرش
خراسانی اســت،اما خودش اهل و ســاکن" شهر ری"
بوده و به علت نبود قضاوت در فوتبال خراسان رضوی،
درتقسیماتدقیقورسمیکمیتهداورانفوتبالکشور
وهمچنینکمیتهداورانخراسانرضوی،جزوسهمیه
داوریایناستانمحاسبهنمیشود).

بهروز

و دو شکست(مقابل هلند و پرو) شــد .مهاجرانی پس
از انقالب اسالمی ،سال ها در کشورهای عربی حوزه
خلیج فارس (به ویژه عمان و امارات) در رده باشگاهی
وملیسکونتومربیگریکردوهماکنوننیزازدنیای
مربیگری خداحافظی کــرده و گاه و بیگاه به تهران نیز
سفر می کند.برادر وی(عطاءا ...مهاجرانی) نیز یکی
از نام های جاودانه فوتبال استان است که در تابستان
، 1353ســنگ بنای باشــگاه "ابومسلم مشــهد" را با
حمایت برادرش( حشمت مهاجرانی)استوار ساخت
که بعدها تبدیل به محبوب ترین تیم باشــگاهی تاریخ
فوتبالاستانشد.

رانی

آغازدوربرگشتلیگدستهیککشتیکشور

گزارش

بازی "برزیل-کرواســی"" ،کلمبیا-یونان"" ،بلژیک-
الجزایر""،اروگوئه-انگلستان""،کرهجنوبی-الجزایر"،
"انگلستان-کاســتاریکا"و همچنین بازی "فرانســه-
نیجریه"را در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام جهانی
زیرنظــر داشــت .کامرانــی فــر پــس از خداحافظی از
داوری،مدتی سکاندار دپارتمان داوران فوتبال کشور
بودوهماکنوننیزمسئولیتخاصیدرداوریندارد.

فریمــان اســت کــه از6ســالگی بــه مشــهد مهاجرت
کرد و ســابقه بازی در تیم های :ابومســلم مشهد،فتح
تهران،بهمنکرج،کلنآلمان،سنخوزهآمریکا،النصر
امارات،پاس،عقــاب و راه آهــن تهــران را دارد .او در
هر3مســابقه ایــران در جــام جهانی 1998فرانســه
که موجب 2شکســت( مقابــل یوگســاوی و آلمان)و
یــک پیروزی(مقابــل آمریکا)بودحضور داشــت و پس
از خداحافظــی از فوتبال ،نیز ســرمربیگری تیم هایی
چون:ابومسلموپیاممشهد،شهرداریتبریزومشکی
پوشانرابرعهدهگرفتوهماکنونفعالیتخاصی
در مربیگری ندارد .اما دومین بازیکن خراسانی
تاریخ جام جهانی"رضا حقیقی شــاندیز" است
که در جام جهانــی گذشــته( 2014برزیل)در
نیمه دوم بازی با تیم ملی آرژانتین به میدان رفت.وی
متولد12بهمن 1367درشاندیزاستکهسابقهبازی
درتیمهای:پیاممشهد،فجرسپاسیشیراز،پرسپولیس
تهران،پدیده خراســان،صبای قم،سو فان بوی تایلند
و شهرداری ماهشــهر را دارد.حقیقی فصل گذشته را
در لیگ دســته اول فوتبال ایران سپری کرده است اما
ســومین و آخرین بازیکن خراسانی جام جهانی"،رضا
قوچاننژاد"استکهبابازیدرجامجهانیروسیه،تنها
بازیکــن اســتان در2جــام جهانــی خواهــد بــود .وی
همچنین تنها بازیکن خراسانی اســت که موفق شده
درجامجهانیگلیبهثمربرساند(جامجهانی2014
زنندهتکگلایرانمقابلآنگوالدرتساوییکبریک).

رضا عنایتی

پیروز -مالک باشــگاه مشکیپوشــان از ادامه فعالیت این
باشگاه در فصل جدید لیگ دسته اول خبر داد.به گزارش
فارس " ،محمدرضا عباســی" روز گذشته پس از نشست با
تقیزاده خامســی شــهردار و حیدری رئیس شورای شهر
مشهد گفت:جلسه بسیار خوبی برگزار کردیم و معتقدم تا
بهحالمشهدچنینمسئوالنیبادیدفوتبالینداشت.هم
رئیس شورای شهر و هم شــهردار قول همه گونه همکاری
با باشگاه مشکی پوشان را داده اند و ان شاءا ...با قدرت در
مسابقاتلیگدستهاولفصلآیندهشرکتمیکنیم.وی
تاکیدکرد:برایانتخابسرمربیتیمهممنتظرهستیمتا
خدادادعزیزیازروسیهبهتهرانبرگردد.
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خ
دادا
دعز
یزی

گردونه

ورزش

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٨)-١ﺣﺮﻓ(اﻦﺣﺎﻓﻆوﻗﺎرﻗﺮآنﻪﭼﻬﺮهآﺷﻨﺎ
ﺑﺮاﻗﺮآندوﺳﺘﺎناﺳﺖ،ازﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻦﻗﺎرﺎن
ﺗﺮﺗﻴﻞاﺳﺖ.
٣)-٢ﺣﺮﻓ(ﺑﺴﻴﺎرﻮﭼ
٤)-٣ﺣﺮﻓ(ﺑﺪونﺟﻨﺒﺶ
٦)-٤ﺣﺮﻓ( اﻦ ﻗﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻄ ﺎﻣﻞ و
ﺳﺒﺧﺎص،ﺗﻤﺎمﻗﺮآنﻣﺠﻴﺪراﺑﺎﻗﺮاﺋﺖﺗﺮﺗﻴﻞﺗﻼوت
ﺮدهواﻨﻮنﮔﻨﺠﻴﻨﻪاازﻧﻮارﻫﺎﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﺮﺗﻴﻞاﻦ
اﺳﺘﺎددرآرﺷﻴﻮﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ.
٣)-٥ﺣﺮﻓ(ﺳﻤﺖو ﺳﻮ
٥)-٦ﺣﺮﻓ( ﺳﺎﻻﻧﻪ ٥٥ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﺦ ﺳﻴﮕﺎر را ﻓﻘﻂ
١٠ﻣﻴﻠﻴﻮنﻧﻔﺮدرﺸﻮرﻣﺼﺮفﻣﻨﻨﺪوﺗﻘﺮﺒﺎ٧٥
ﻣﻴﻠﻴﻮناﺮاﻧﺑﺎﺪ.......ﻋﻤﻞاﻦ١٠ﻣﻴﻠﻴﻮنﻣﺼﺮف
ﻨﻨﺪهرادرﺣﻮزهﺳﻼﻣﺖﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
٤)-٧ﺣﺮﻓ(روددرﺳﻤﺖﺷﺮقدرﺎﺧﺰر
٢)-٨ﺣﺮﻓ(ﺷﻬﺮﺧﻮنوﻗﻴﺎم
٤)-٩ﺣﺮﻓ(ﺸﺘﻮﭼ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ(ﺧﻮاﻫﺶازﺧﺪا
٣)-١١ﺣﺮﻓ(اﻦﺗﻔﺴﻴﺮﺗﺎﻟﻴ»ﻣﺤﺴﻦﻗﺮاﺋﺘﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ ﻪ در وﺮاﺶ ﻧﻬﺎ در  ١٠ﺟﻠﺪ
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ.
٣)-١٢ﺣﺮﻓ( اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ  ......ﺑﺨﺸ از رژﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﻏﺬازنﺑﺎرداردرﻃﻮلﺑﺎردارﺑﻮدهاﺳﺖ،دﻟﻴﻠ
ﺑﺮاﺣﺬفآنوﺟﻮدﻧﺪارد.
٤)-١٣ﺣــﺮﻓــ( ﺷﺎﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺗﺮﻦ ﻗﺎر
ﻣﺼﺮﺑﺮااﺮاﻧﻴﺎنﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮﺎتﺳﺮ واﺳﺘﻔﺎدهاز
ﻣﻴﺮوﻓﻦ،ازﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﻗﺮاﺋﺖوﺑﻮد.
٣)-١٤ﺣﺮﻓ( دژ و ﺣﺼﻦ
٧)-١٥ﺣﺮﻓ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
آﻣﻮزش و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻀﺮات ﺳﻴﮕﺎر و ﻗﻠﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺰﺗﻐﻴﻴﺮرﻓﺘﺎر،ﮔﺎﻫﺑﻪﺟﺮﻤﻪو.......ﻫﻢﻧﻴﺎزاﺳﺖ.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ( اﺧﺘﻼﻻت  ......ﭘﺲ از زاﻤﺎن ﻃ
 دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از زاﻤﺎن ﺧــﻮدش را ﻧﺸﺎن
ﻣدﻫﺪﻪﺷﺪتآﻧﻬﺎﮔﺎﻫﺷﺪﺪاﺳﺖ.
٥)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺗﺠﻤﻊﭼﺮﺑدرﻧﺎﺣﻴﻪﺷﻢوﻤﺮ،
دﻻﻠﭼﻮنژﻧﺘﻴ،ﺳﻦوﺳﺒزﻧﺪﮔﻫﻢدارداﻣﺎ
ﻧﺒﺎﺪﻧﻘﺶ.......راﻧﺎدﺪهﮔﺮﻓﺖ.
٦)-١٨ﺣﺮﻓ(ﭘﺎرﭼﻪآﻏﺸﺘﻪﺑﻪﺟﻮﻫﺮ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ(اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﻓﺮ
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ(اﺑﺰارﻨﺪنزﻣﻴﻦ
٧)-٢١ﺣﺮﻓ(ﺑﺮاﺗﻌﻴﻴﻦﺟﻬﺖﻧﻤﺎزﻻزماﺳﺖ
٥)-٢٢ﺣﺮﻓ( در اﺑﺘﺪا ٢٩ﺳﻮره از ﻗﺮآن  ،ﺎ
ﭼﻨﺪﺣﺮفازاﻦﺣﺮوفوﺟﻮددارد.
٣)-٢٣ﺣﺮﻓ( ُﻣﺒﺎر

ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٤ﺑﺮود ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ  e٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  d٦ﺑﺮود،
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٧ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﻴﻞ ﺳﻴﺎه اﻦ
ﻓﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺰﻧﺪ ،رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٣ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ e٥
ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

