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ورزش
رئیس فدراسیون خبرداد:

ووشوکاران جام رمضان
جمعه روی ترازو می روند

ناگفتههایفوتبالیاستان
های دور فوتبال ایران تدوین نشود بدون تردید در سال
های آینده ژاپن از فوتبال ایران جلو خواهد افتاد ،زیرا
فوتبال ایران تنها با  47تا  48میلیارد تومان اداره می
شود اما ژاپن در فوتبال خود بیش از هزار میلیارد تومان
سرمایه گــذاری کــرده اســت .وی افــزود :فوتبال ایران
نباید تصور کند که سیستان و بلوچستان استعداد ندارد
چرا که استعدادهای استان امکان حضور در لیگ های
برتر را نداشتند و دیده نشدند که برگزاری مسابقات
فوتبال به طور منطقه ای زمینه ساز معرفی آن ها می
شود و فدراسیون هم به دنبال آن است که با شناسایی
این افراد تیم های ملی پایه را تشکیل دهد.

فوتبال ایران نباید تصور کند که سیستان و
راشکی
بــلــوچــســتــان اس ــت ــع ــداد نـــــدارد چــراکــه
استعدادهای استان امکان حضور در لیگ های برتر را
نداشتند و دیده نشدند.
به گزارش «سیستان و بلوچستان» ،رئیس فدراسیون
فوتبال روز گذشته در مجمع سالیانه هیئت فوتبال
استان که در سالن جلسات مــوزه منطقه ای گفت:
فوتبال را نمی توان با هیچ پدیده دیگری مقایسه کرد،
بسیاری از کشورها قدرت خود را به وسیله فوتبال به رخ
دیگران می کشند ،این نشان دهنده جایگاه باالی پر
مخاطب ترین ورزش کشورهای مختلف است« .مهدی
تــاج» افــزود :حال فوتبال ایــران خوب است و پنج تیم
کشور در پنج رده مختلف توانست به جام جهانی برسد
که مهمترین آن تیم ملی بزرگساالن است و بنا بر برنامه
تدوین شده دوشنبه هفته آینده ایران را به مقصد روسیه
ترک می کند ،شرایط فوتبال و فوتسال ایران در آسیا
هم خوب است و تیم های فوتبال ساحلی و فوتسال در
میان پنج قدرت برتر جهان قرار دارند.
به گفته وی ،تیمهای ملی از بازیکنانی تشکیل می شود
که بازی آن ها در لیگ برتر و لیگ های زیرگروه دیده
می شود اما چون از استان تیمی در این رده ها وجود
ندارد بازی آن ها به چشم نمی آید که این مشکل چند
استان اســت .به همین منظور طرح ارائــه شده رئیس
هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان مبنی بر برگزاری
مسابقات منطقه ای در نقاط مختلف کشور مورد قبول
فدراسیون قرار گرفت و بر این اساس ایران به  9منطقه
تقسیم شد.

ورودی تیم های استان رایگان شد

به گفته تاج ،پرداخت هزینه ورودی تیم ها در رقابت
ها تنها محل درآمد فدراسیون فوتبال است اما با این
وجــود تصمیم گرفته شد بــرای رونــق فوتبال سیستان
و بلوچستان تیم های استان هزینه ورودی پرداخت
نکنند ،این در حالی است که فدراسیون در سال فقط
 10تا  11میلیارد تومان به داوران پرداخت می کند.
وی بیان کرد :آموزش و استعدادیابی نقش مهمی در
توسعه ورزش و فوتبال در استان دارد و اگر آموزش
عملیاتی شود توسعه محقق خواهد شد ،به همین دلیل
برای استان چندین دوره داوری و مربیگری برنامهریزی
شد که در طول سال برگزار می شوند ،همچنین برای
استعدادیابی با وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه ای
برای شناسایی استعدادها تدوین می شود.
وی افزود :فدراسیون فوتبال مسئول توسعه زیرساختی
فوتبال نیست بلکه وزارت ورزش و جوانان مسئول آن
است اما باز هم برای بهبود شرایط استان این موضوع
پیگیری می شود ،این در حالی است که میزان اعتبار
اختصاص یافته به استان ها از طرف وزارت ورزش و
جوانان امسال افزایش می یابد که بر اساس آن سهم
سیستان و بلو چستان به بیش از  80میلیارد تومان می
رسد و مقدار قابل توجهی از آن به فوتبال اختصاص
خواهد یافت زیرا شرایط فوتبال حساس تر از رشته های
دیگر است.
در قانون ورزش ایران اسمی از فوتبال به میان نیامده
است و اعتباری دریافت نمی کند از طرفی نوسانات ارز
شرایط مالی را هم دچار مشکل کرده است.

برنامه ریزی کالن برای فوتبال ایران

وی بیان کرد :تیم زیر  13سال ایران با بازیکنان قد بلند
تشکیل شد که در آن تاکتیک های فنی مد نظر نبود و قد
بلند مالک قرار گرفت ،این تیم برای برگزاری مسابقه به
قطر و چین هم اعزام شد که عملکرد قابل قبولی داشت
و مقرر شد فدراسیون بــرای سال های آینده روی آن
ها سرمایه گذاری کند تا پس از پا به سن گذاشتن تیم
فعلی این بازیکنان بالفاصله جایگزین شوند ،این روال
در فوتسال و فوتبال ساحلی آقایان و بانوان نیز اجرا می
شود.
وی بیان کرد :اگر امروز چنین برنامه هایی برای سال

تاج :تصمیم گرفته شد برای رونق فوتبال سیستان و بلوچستان ،تیم های استان هزینه ورودی پرداخت نکنند

لزوم تعامل با نیروهای مسلح

وی ادامــه داد :ارزیــابــی فوتبال استان مثبت اســت و
پیگیریها بــرای توسعه آن انجام می شــود ،امــا برای
موفقیت فوتبال اســتــان باید ابــتــدا در رشته فوتبال
ساحلی برنامه ریــزی هــای مــدونــی انــجــام شــود زیــرا
سیستان و بلوچستان در این زمینه ظرفیت های نابی
دارد و می تواند تیم ملی را تقویت کند اما از سوی دیگر
مــردم بومی این منطقه از فیزیک مناسبی برخوردار
هستند که بانوان نیز از آن بی بهره نیستند .تاج تصریح
کرد :نیاز است متولیان ورزش و فوتبال استان بانوان
فوتبالیست را شناسایی کنند و آن ها را برای حضور
در تیمهای ملی پرورش دهند .یکی از مواردی که می
تواند در توسعه فوتبال استان تاثیر داشته باشد تعامل
با نیروهای مسلح برای تیم داری و جذب بازیکن سرباز
است که میتواند فوتبال استان را دستخوش تحولی
عظیم کند.

اختصاص  7میلیارد تومان برای فوتبال استان

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان نیز در این نشست
گفت :در استان ،فوتبال ورزش اول است و طرفدران
زیــادی دارد ،این مهم ضــرورت رفع کمبودهای آن را
بیشتر می کند به همین دلیل از مجموع  25میلیارد
تومان اعتبار اختصاص یافته به استان ،هفت میلیارد
تومان به فوتبال اختصاص یافت.
«محمود رضا امیاری» افزود :پروژه های ناتمام زیادی
در استان وجود دارد که برای تکمیل آن اعتبار خاصی
به استان تعلق گرفت و بعد از فارس بیشترین میزان
اعتبار را سیستان و بلوچستان دریــافــت کــرد امــا با
این وجــود فوتبال در همه نقاط استان مشکل دارد.
به گفته وی ،یکی از مهمترین ایــن مشکالت کمبود
فضاهای ورزشــی است که استادیوم چابهار ،کنارک،
قصرقند ،سراوان ،خاش و زهک در اولویت قرار گرفت
و نصب زیرساختهای استادیوم کنارک و چابهار در

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

دست انجام است که در هفته دولت پس از نصب چمن
مصنوعی به بهره بــرداری می رســد ،چمن مصنوعی
ورزشگاه خاش هم خریداری شد و بعد از مشخص شدن
پیمانکار به زودی نصب می شود.
وی ادامه داد :از پروژه های عمرانی استان دو طرح ملی
در میرجاوه و نیکشهر وجود دارد که پروژه نیکشهر 80
درصد پیشرفت دارد و تیر ماه امسال قابل بهره برداری
خواهد بود اما برنامه ریزی شد تا در هفته دولت افتتاح
شود و طرح میرجاوه نیز در این هفته به بهره برداری می
رسد زیرساخت های پروژه ورزشی سراوان نیز امسال
جانمایی می شود.

افتتاح چهارمین زمین چمن در هفته دولت

به گفته امیاری ،سهم اغلب استان ها از درآمد مالیات
بر ارزش افــزوده  54درصــد در نظر گرفته شد امــا با
توجه به اهمیت و حساسیت سیستان و بلوچستان این
منطقه سهم  62درصدی گرفت و با این میزان اعتبار
 52زمین چمن با مشارکت مردم منطقه در استان راه
انــدازی و  34زمین دیگر هم به مناقصه گذاشته شد.
وی ادامــه داد 100 :زمین ورزشــی در استان وجود
دارد که اغلب آن در روستاها واقع است زیرا بیش از
 50درصــد جمعیت استان را روستاییان تشکیل می
دهند و در این مناطق استعداهای نهفته فراوانی وجود
دارد .وی افزود :استان در ورزش قابلیت های باالیی
دارد و می تواند از این طریق شناخته شود که اگر در
فوتبال تیمی در سطح ملی مطرح شود معرف استان
در سطح بینالمللی خواهد بود ،به همین دلیل الزم
است تا هیئت ها در نقاط مختلف استان برای شناسایی
استعدادهای ورزشی اقدام کنند به همین دلیل از همه
هیئت های استان برنامه می خواهیم و هیئت ها باید
برنامه های خود را در حوزه مسابقات ،استعدادیابی
و حضور در روستاها و شهرستان ها ارائه دهند که بر
اساس آن اعتبار دریافت خواهند کرد.
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واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

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

ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¸ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

رقابت های فوتبال جام رمضان محله سید آباد چابهار
با شرکت  40تیم کار خود را آغاز می کند .مسئول
کمیته اطــاع رسانی این رقابت ها به خبرنگار ما
گفت :با اعالم برگزاری مسابقات جام رمضان در این
محله  40تیم برای شرکت در رقابت ها اعالم آمادگی
کردند که پس از ثبت نام نهایی تیم ها ،قرعه کشی
رقابت ها شنبه هفته جاری انجام شد« .ابجد علی
دانشور» افزود :پس از قرعه کشی ،تیم های شرکت
کننده در قالب هشت گروه پنج تیمی تقسیمبندی
شدند که در پایان مرحله گروهی تیم های اول و دوم
هر گروه به مرحله بعد صعود می کنند ،در این مرحله
طبق تصمیم های گرفته شده تیم های اول و دوم
گروه اول با تیم های اول و دوم گروه دوم رقابت می
کنند و تیم های گروه سوم به مصاف تیم های گروه
چهارم می روند این روال تیم های چهار گروه دیگر
را هم شامل می شود .وی بیان کرد :فوتبال در کنار
کریکت یکی از ورزش های مورد عالقه در چابهار
است که این عالقه سبب شده است هنگام برگزاری
مسابقات حتی در حد محله ای تیم های مختلفی
برای حضور اعالم آمادگی کنند که این مهم در جام
رمضان محله سید آباد هم به وقوع پیوست.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

رقابت  40تیم فوتبال
در یک محله چابهار

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

سرپرست اداره
کل ورزش
و جوانان:
در استان
فوتبال ورزش
اول است و
طرفدران زیادی
دارد ،این مهم
ضرورت رفع
کمبودهای آن
در استان را
بیشتر می کند
به همین دلیل
از مجموع 25
میلیارد تومان
اعتبار اختصاص
یافته به استان
هفت میلیارد
تومان به فوتبال
اختصاص یافت

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
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وزن کشی هفتمین دوره مسابقات
گروه ورزش
ووشو جام رمضان زاهــدان جمعه
انجام می شــود .رئیس هیئت ووشــوی استان به
خبرنگار ما گفت :این دوره از رقابت ها با عنوان
یادواره شهید مدافع حرم ،صادق شیبک در سه رده
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن برگزار می شود که
طبق برنامه اعــام شــده قرعه کشی و وزن کشی
رقــابــت هــا  28اردیبهشت مــاه بــرگــزار مــی شــود.
«عباس شیبک» افزود :در گروه سنی نوجوانان فقط
متولدان  11دی ماه  83تا  10دی ماه  86امکان
شرکت دارند و در رده جوانان هم متولدان  11دی
ماه  80تا  10دی ماه  83می توانند شرکت کنند.
وی بیان کرد :این رقابت ها در قسمت ساندا برگزار
می شود و طبق برنامه ریزی انجام شده برای رده
سنی نوجوانان در  10وزن ،برای جوانان در هشت
وزن و برای رده بزرگساالن در پنج وزن برنامه ریزی
شده است.
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٧)-١ﺣﺮﻓ (از اﺻﻠ ﺗﺮﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎ آﻟﺰاﻤﺮ،
ﻨﺎرﺸﻴﺪنازﺎروﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ.........اﺳﺖ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﻓﺮادﻪدﭼﺎر،......زﮔﻴﻞﺎﺟﻮش
ﭼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺪ از اﻧﺠﺎم وﺲ)ﻣﻮم اﻧﺪاﺧﺘﻦ(
ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪزﺮاﺑﺎﻋﺚﭘﺨﺶﻋﻔﻮﻧﺖروﺻﻮرتودﮕﺮ
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،ﻋﻮارضﻠﻴﻮو.......
ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﺮﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (اﻣﺎمﺟﻮاد)ع(درﺣﺪﺜ درﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﻨﺪ :ﺑﻪ دل آﻫﻨﮓ ﺧﺪا داﺷﺘﻦ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺧﺴﺘﻪﺮدنﺟﻮارحﺑﻪ........
٤)-٨ﺣﺮﻓ (آدمآﻫﻨ
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٥)-٩ﺣﺮﻓ (آﻏﺎز
٤)-١٠ﺣﺮﻓ (ﺷﻬﺮﺑﺎﺒﺎﺑ 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 ﺷﻮﻧﺪﺗﺎﺟﻠﻮﺗﺨﻤﻴﺮﺷﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ (رﺸﻪو ُﺑﻦ
٥)-١٧ﺣﺮﻓ (ازدرسﻫﺎدﺑﺴﺘﺎﻧ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ (ﺧﻮاﻫﺶﺮدن
٤)-١٩ﺣﺮﻓ (ﺗﻘﺪﻢﺮدن
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ (اﺑﺰارووﺳﻴﻠﻪ
٣)-٢١ﺣﺮﻓ (ﭼﻴﺰراﮔﺮوﮔﺬاﺷﺘﻦ
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.

