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امشب؛ اکران ایران -اسپانیا در
سینماهاوفرهنگسراهایمشهد

چهارشنبه  30خرداد . 1397شماره387۵

از سالن «مهران» تا شهر «مهران»؛ همراه با کاپیتان پرافتخار و پیش کسوت جانباز والیبال استان

 8سرویسمتوالیرا درفینال بهزمینحریف نشاندم!
مخلصی :غیبت در لیگ برتر،اصال زیبنده والیبال استان نیست

ترابی  /امــروز چهاردهمین ســالگرد درگذشــت عباس
گلمکانی ،چهره شــناخته شده کشتی اســتان است که
هر چنــد دارای "بازوبنــد پهلوانــی" در کشــتی پهلوانی
نبود،اما به خاطر خوی ،خصلت و منش پهلوانی همیشه
از وی با نام "پهلوان گلمکانی" یاد می شود.تنها پسر وی
،به خبرنگار ما گفت :طی  14ســال گذشــته هیچ نشانه
یا تندیســی از پدرم در شــهر گلمکان یا در مشهد نبود که
خوشبختانهپسازپیگیریهایفراوانامسالباهمکاری
شهرداری،شــورای شــهر گلمــکان و همچنین شــرکت
تعاونی گردشگری این شهر،تندیسی از پدرم در ابتدای
شهر نصب شــد".همایون گلمکانی" افزود:امیدوارم یاد
پهلوانان و بزرگان کشــتی را که شاید فراموش شده اند ،
به نسل جدید معرفی کنیم.

را در مســابقات کشوری
دارم.افتخــار خادمــی
حضرت رضــا(ع)را دارم
وهمین امســال هم با تیم
الــف "خــدام" قهرمــان
مســابقات داخلی آستان
قدس شدیم.

گفت و گو
بهروز

صــدای گزارشــگر ســیمای خراســان در اوایــل
دهه(60اســتاد قنبری) ،انبوه عالقه مندان سینه
چاک والیبال در ســالن "مهران"مشهد و یک تیم
قدرتمنــد  ،یکپارچــه ومنتخب از بــزرگان والیبال
استان:قاســم ایزدی،بهمــن دلقندی،محمــد
چرخکار،بــرادران قوچان نــژاد ،حســین آزاد و...
پیشاپیش همه؛ کاپیتان پر افتخار آن تیم .به همین
مقدمه برای میزبانی از "مجید مخلصی" در تحریریه
روزنامه خراسان،بسنده می کنیم...

آغاز اردوی تیم ملی کاراته
نونهاالن از امروز در مشهد

•از دبستان تا دعوت به تیم ملی...

متولد1338در مشــهد هســتم و خوب یــادم می
آید که کاپیتان تیم والیبال دبســتان مان بودم.در
مقاطع تحصیلی بعد ،به همراه تیم آموزشگاه های
استان در ســال های  54، 55و 56به ترتیب مقام
های اول تا سوم کشور را به دست آوردیم.به عنوان
کاپیتــان تیم اســتان،در ســال  56جــام قهرمانی
جوانــان کشــور را در تهــران بــاالی ســر بــردم.در
نخستیندورهلیگبرترکشور(جامپاسارگاد)عضو
تیــم "راه آهن خراســان"بودم
و ســال 59نیز بــه همراه
تیم منتخب خراسان به
مقام ســوم مســابقات
قهرمانــی بــزرگ
ســاالن والیبــال
کشور دست

رئوفی/ســرمربی تیم ملی کاراتــه نونهاالن از آغــاز اردوی
چهار روزه در مشهد خبر داد".اکبر عبدلی" در گفتوگو با
فارسگفت:مرحلهاولاردویتیمملیباحضور 40نفربه
میزبانی خراسان رضوی از امروز بهمدت چهار روز آغاز می
شود.امیدوارمباشرایطیکههیئتکاراتهخراسانرضوی
و اداره کل ورزش وجوانان این اســتان فراهم کرده اســت،
اردوی آمادگی خوبی را پشتسر بگذاریم.وی اظهار کرد:
120کاراتهکار از 700ورزشکاری که در مسابقات تهران
حضورداشتند،ازامروزدرمشهدباهمبهرقابتمیپردازند
ودرپایان 12،نفربهاردوینفراتبرگزیدهاضافهمیشوند.

قائممقامباشگاهپدیده:

چند دیدار دوستانه داخلی
برگزار میکنیم
رئوفــی /قائممقام باشــگاه پدیــده از برگزاری چنــد دیدار
دوستانه داخلی در اردوی آمادگی پیشفصل خبر داد.به
گزارشایسنا"،مجتبیسرآسیایی"دربارهوضعیتبازیکنان
افزود :قرار بر این شــد تا اســتخوانبندی فصل قبل تیم را
حفظ کنیم .وی افزود :چندبازیکن دیگر در هفته آینده به
پدیده اضافه میشوند ،در کنار بدنســازی تیم ،با بررسی و
سنجش مسائل مالی تیم در شرایط کنونی اقتصاد کشور،
به دنبال برگــزاری اردوی داخلــی و برگــزاری چند دیدار
دوستانهخوبخواهیمبود.

•200تومان،
نخستین دستمزدم
در والیبال

یافتــم و ســپس در ماه هــای بعــد همان ســال ،در
مسابقات منطقه ای در مشهد ،نایب قهرمان کشور
شدیم و من هم به اردوی تیم ملی دعوت شدم .دو
هفتــه ای هــم در اردوی تیم ملی بودم کــه عراق به
کشورمان حمله کرد و همه اردوها و اعزام های ملی
به مسابقات برون مرزی لغو شد.

•دیگر افتخارات

قهرمانــی و نایــب قهرمانی مســابقات
والیبــال کارگــران کشــور ،قهرمــان
مســابقات راه آهن های کشــور،قهرمانی
و نایب قهرمانی والیبال اســتان بــا تیم های:
چین چین و برق منطقه مشهد و حضور در لیگ
رفت و برگشــت کشوری طی ســال های 61تا
 63که در همه این افتخارات به عنوان کاپیتان
حضور داشتم.ســال  70از بازی خداحافظی و
در دوره های مربیگری و داوری شــرکت کردم
و دارای مــدرک درجــه یک مربیگــری والیبال
وهمچنیــن مــدرک داوری ملی از فدراســیون
هســتم .دو دوره بــه عنوان دســتیار ســرمربی و
سرپرســت تیم "ایران خودروی مشهد" در لیگ
دسته اول کشور حضور داشتم که در سال دوم،به
لیگ برتر صعــود کردیم و با تغییــر مدیرعامل وقت
شــرکت(مرتضی نیا)حمایت این شرکت از ورزش
حرفه ای هم پایان یافت.همچنین سابقه مسئولیت
آکادمی والیبال باشــگاه"میزان"و سرپرســتی تیم
والیبال نوجوانان و جوانان ثامن الحجج(ع)مشهد

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

13ســال اســت کــه
بازنشسته ایران خودروی
مشهد هســتم.به یاد دارم نخســتین دستمزدم در
والیبال  200تومان بود کــه از تیم همین کارخانه
که در مسابقات کشــوری شرکت می کرد،دریافت
کردم.در زمان ما عشــق،تنها انگیزه ما در والیبال
بــود و خوب یــادم هســت حتی وقتــی در اهــواز به
عنوان کاپیتان با تیم کارگران خراســان،در ســال
 56در مســابقات کشــوری درخشــیدم ،سرمربی
وقتمان(جالل نژاد)پنهانی یک جفت کفش کتانی
چینی درجه یک بــه من جایــزه داد و تاکید کرد که
به کســی نگویم که این جایزه را به من داده،چراکه
توانایــی تهیــه چنیــن جایــزه ای را بــرای دیگران
ندارد...

•حیف که در باالترین سطح والیبال
کشور غایب هستیم

خراســان در گذشــته جزو بزرگان والیبال کشــور
بود و االن حیف اســت کــه برای چندمین ســال در
سطح اول کشــور(لیگ برتر)غایب هستیم.به نظر
مــن اســتانداری،اداره کل ورزش و هیئت اســتان
باید از صنایع و بانک های کشور کمک بگیرند و به
این غیبت خفت بار پایان دهند.وقتی در لیگ برتر
باشیم،والیبال زنده و پرشور اســت و سالن مهران
مملو از تماشاگر می شود...

•افتخار حضور داوطلبانه در جبهه

در دو نوبــت ،طــی ســال هــای 63و 65افتخــار
حضــور داوطلبانــه در دفــاع مقدس را داشــتم.بار

][١٣٩٧/٣/٣٠

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

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر¥
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¥ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ´ﺮار¥ﻧﺒﺎﺷﺪ.

کوتاه

دررود؛نجم الشــریعه /مسابقات فوتســال بزرگ ساالن
جام رمضان بــا قهرمانی تیــم فوتســال "امدادگر حاجی
آباد" به پایان رسید .
رئوفی /قرعه کشی لیگ برتر فوتسال بانوان انجام شد و
تیم بانوان مشکی پوشان مشــهد نیز در هفته اول که از 5
مرداد آغاز می شود ،به مصاف تیم پیام نور تهران می رود.

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

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

اخبار

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

اغلــب والیبالیســت های اســتان در قدیم"،شــش
دانگ"بودند.خــود مــن ،هــم پاســور بــودم ،هــم
اسپوکر ...تازه ،یادم هست در فینال جوانان کشور
که قهرمان شــدیم؛ هشت ســرویس متوالی را در
زمین حریف(کرمانشاه) خواباندم!*نتایج ضعیف
امســال تیم ملی در لیگ ملــت ها ،بــه علت"تغییر
نسل"است"*.والســکو" در والیبــال ایــران و زنده
یاد "فرجامــی" در والیبال اســتان جایــگاه مهمی
دارند*.از نســل قدیم اســتان":حمید شــایگی"و
"بهمــن دلقنــدی" و از نســل جدیــد نیز":امیــر
حســینی""،فرهاد ظریف""،پوریا یلــی" و "مجتبی
یوســفی" را برتــر مــی دانم*.متاســفانه از تجربــه
پیــش کســوتان در ورزش اســتان اســتفاده نمــی
شود"*.جبار قوچان نژاد"بدون شک یکی از برترین
مربیان ســال های اخیر والیبال خراســان رضوی
است*.پول ،منشاء بسیاری از اختالفات در ورزش
ماست*.متاسفانه حتی مسابقات مهمی هم برای
پیش کسوتان (در استان و کشور) برگزار نمی شود.

رئوفی/نماینده های کشتی آزاد و فرنگی استان در هفته
دوم رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور عصر
پنج شنبه به مصاف رقبا می روند.
نایب رئیس هیئت کشــتی اســتان در این باره گفت:تیم
کشتی آزاد «شهرما»ی مشهد از ساعت  17روز پنج شنبه
در خانه کشــتی اســتاد " توکل" به مصاف تیم "شــهدای
پازوار امیر کال" می رود.
"حسین طهماسبی" همچنین به مسابقه نماینده فرنگی
استان اشاره کرد و افزود:تیم کشتی فرنگی «شهرما»ی
مشهد نیز در همین چارچوب از ساعت  17پنج شنبه در
شهر آمل به مصاف تیم "لبنیات دوشه هراز" این شهر می
رود.وی اظهار کرد :همچنین چهار داور خراسانی به نام
های :حســام امامی ،محمد باقر طباطبایــی ،رضا صالح
آبادی و محمد باقری نیز لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور
را قضاوت می کنند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

•ریز و درشت از والیبال

نمایندههایکشتیاستان
روی دایره طالیی

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

اول به شهر "مهران"اعزام شدم و بار دوم به منطقه
عملیاتی شــلمچه ،که بار دوم در عملیات شلمچه
به دلیــل اصابت ترکش به دســت و پایــم به صورت
جزئی مجروح شــدم و افتخار  10درصد جانبازی
دارم .دو پسر 29و23ســاله به نام های :علیرضا و
محمدحســین دارم که دوست داشــتم در والیبال
به افتخار برسند؛ اما متاسفانه ورود به والیبال االن
بسیار ســخت اســت  .چون باشــگاهی در استان،
فعالیت کشوری مهمی ندارد و هیئت های استانی
نیزاستعدادیابیسیستماتیکندارند؛والیبالیست
های خراســانی برای رشــد مجبور به ترک اســتان
خود می شــوند .نمونه مهم "فرهاد ظریف"و"پوریا
یلی"هســتند کــه پــرورش یافتــه تیــم های"ایران
خودروی خراسان" و"آکادمی باشگاه های میزان و
ثامن الحجج(ع)"بودند و به تهران مهاجرت کردند.

ترابی  /تیم ملی فوتبال ایران از ســاعت 22:30امشب در
دومین بازی خود به مصاف تیم اســپانیا می رود .بر اساس
گــزارش خبرنگار مــا ،بازی امشــب تیم ملی ایــران مقابل
اسپانیا همچون بازی اول ،در سینماها و فرهنگسراهای
مشهد به صورت زنده برای عالقه مندانی که از قبل ،بلیت
تهیــه کردند،پخــش مــی شود.ســینماهای پیــروزی(دو
سالن)،آفریقا(یکسالن)،هویزه(چهارسالن)،اطلس(دو
سالن)،گلشن(یک سالن) و ســیمرغ(دو سالن) بر اساس
قیمــت مصــوب شــده ( 20هزارتومــان) اقدام بــه فروش
اینترنتیبلیتکردندکهعصرگذشتهتمامبلیتهافروخته
شــد.همچنین فرهنگســراهای مشــهد هــم بر اســاس
برنامــه ریزی قبلــی ،پخش مســتقیم این مســابقه را برای
عالقهمندانی کــه از قبل ثبت نــام کرده اند در دســتور کار
خود قرار داده اند.امشــب فرهنگســراهای :الهیه،امت،
خادمالشریعه،غدیر،رســانه،انقالب اســامی،ترافیک و
شهرزیبایمهرمسابقهتیمملیفوتبالایرانمقابلاسپانیا
راپخشخواهندکردکهپخشاینمسابقهبهصورترایگان
استکهبلیترایگاننیزدراختیارشهروندانیکهقبالثبت
نامکردهبودند،گذاشتهشدهاست.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٤)-١ﺣﺮﻓ( ﮔﻨﺪﻣ از ﺗﻨﻘﻼﺗ اﺳﺖ ﻪ اﮔﺮﭼﻪ
درﮔﺮوه  ......ﻗﺮار ﻧﺪارد ،اﻣﺎ از آن ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻐﺰﻫﺎدر
ﺷﺐﻧﺸﻴﻨﻫﺎاﺳﺘﻔﺎدهﻣﺷﻮد.
٣)-٢ﺣــﺮﻓــ( ﺑﻪ اﻓ ــﺮاد ﻻﻏــﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣــﺷــﻮد ،از
آﺟﻴﻞ ﻫﺎ ¥ﺑﻮ ﻧــﺪاده و ﺑﺪون  ......در ﻣﻴﺎن وﻋﺪه ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻨﺪ.
٤)-٣ﺣﺮﻓ(روﺳﻴﻪﺸﻮر¥ﭘﻬﻨﺎوراﻣﺎ......اﺳﺖ.
روسﻫﺎﺑﻪﺷﺪتﻣﻴﻬﻦﭘﺮﺳﺖﻫﺴﺘﻨﺪوﺑﻪﺳﺨﺘﺗﻦ
ﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮتﻣدﻫﻨﺪ.
٦)-٤ﺣﺮﻓ(ازﺷﺎﻫﺎناﺮانﻗﺪﻢﺑﺎﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻮﻞ
٥)-٥ﺣﺮﻓ(ﻗﻮﻣدرﺷﻤﺎلﻏﺮﺑاﺮان
٦)-٦ﺣﺮﻓ(ﺑﺎﻋﺒﻮرﺟﺮﺎناﻟ´ﺘﺮ´ازآن،ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﺗﺸ´ﻴﻞﻣﺷﻮد.
٣)-٧ﺣﺮﻓ( روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﻴﺮﻦ ﻃﺒﻊ ﻣﻼﻢ دارد و
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ وﻟ از ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﺑﺮا ¥رﻓﻊ ......
اﺳﺘﻔﺎدهﻣﺷﻮد.
٥)-٨ﺣﺮﻓ(ازﻣﻴﻮهﻫﺎ¥ﻗﺮآﻧ
٣)-٩ﺣﺮﻓ(روﻧﻮﺷﺖ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ( ﺧﻮاﻧﺪن ﺘﺎب ﻫﺎ ¥ﻓﺎﺧﺮ ادﺑﻴﺎت
ﻧﻮﺴﻨﺪﮔﺎنروﺳﻴﻪ،روسﻫﺎراﻣﺮدﻣﺎﻧ......ﺑﺎروﺣﻴﻪ
ﺳﺨﺖﻮشوﮔﺮموﺻﻤﻴﻤﻧﺸﺎنﻣدﻫﺪ.
٤)-١١ﺣﺮﻓ(ﻗﺎﻃﺮ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

٤)-١٢ﺣﺮﻓ(ﻓﺪراﺳﻴﻮنﺟﻬﺎﻧﻓﻮﺗﺒﺎل
٤)-١٣ﺣﺮﻓ(اﺳﺘﻌﺎره وﻏﻴﺮواﻗﻊ
٤)-١٤ﺣﺮﻓ(ازﺟﻤﻠﻪداروﻫﺎ¥دﻓﻊﻨﻨﺪه،.......
ﺧﺎﺸﻴﺮ ،دم ﺮده ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن ،اﺳﺘﻮﻗﻮدوس و ﮔﻞ
ﮔﺎوزﺑﺎناﺳﺖ.
٤)-١٥ﺣﺮﻓ(ﻟﻮﺳﻴﻮنآب ،........ﻧﻪﺗﻨﻬﺎﺜﻴﻔ
ﺳﻄﺢﭘﻮﺳﺖراﺗﻤﻴﺰﻣﻨﺪ،ﺑﻠ´ﻪﺑﺎﻋﺚﺎﻫﺶﻣﺎزاد
ﭼﺮﺑوﺑﻬﺒﻮدﺟﻮشﻫﺎ¥ﺳﺮﺳﻴﺎهﻣﺷﻮد.
٤)-١٦ﺣﺮﻓ(ﺑﺮا¥اﻓﺮاددﭼﺎرﭼﺎﻗواﺿﺎﻓﻪوزن،
ﻣﺼﺮفﺗﻨﻘﻼﺗﻣﺜﻞ........وﭘﻔوﺗﺨﻤﻪﻣﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ
درﺎﻓﺖﺑﺎﻻ¥اﻧﺮژ،¥ﻧﻤوﭼﺮﺑﻣﻨﺠﺮﺷﻮد.
٨)-١٧ﺣﺮﻓ(ﺸﻮر¥درآﻣﺮ´ﺎ¥ﻣﺮﺰ¥
٤)-١٨ﺣﺮﻓ(واﺿﺢو روﺷﻦ
٣)-١٩ﺣﺮﻓ(ﺣﺸﺮها¥ﻣﻮذ¥
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ(دارا¥آﺳﺎﺶوﺑﺪونﺧﻄﺮ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ( اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎ¥ﺗﻨﻘﻼتﻣﻀﺮازﻣﻴﻮهﻫﺎ¥ﺗﺎزهﺑﺎﻗﻨﺪﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺜﻞ
ﺳﻴﺐ،ﮔﻮﺟﻪﺳﺒﺰ،ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕ،......،آﻟﺒﺎﻟﻮوﮔﻴﻼس
اﺳﺘﻔﺎدهﻨﻨﺪ.
٨)-٢٢ﺣﺮﻓ(ﺟﺪﺪاﺑﻪﺟﻤﻌاﺿﺎﻓﻪﺷﺪه
٤)-٢٣ﺣﺮﻓ(ﺗﻮﻟﺴﺘﻮ.......،¥و داﺳﺘﺎﻮﺳ´،از
ﺑﻬﺘﺮﻦﻧﻮﺴﻨﺪﮔﺎنﺗﺎرﺦروﺳﻴﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮ ﻣ رﺳﺪ و ﺗﺒﺪﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻞ ﻣ ﺷﻮد.
ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ  f٦ﺑﺮود.
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

