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ورزش
شب های داغ فوتسالی در زاهدان

قهرمان پینگ پنگ جام رمضان
شناختهشد

رقابتهایفوتسالدرتنوردورحذفی
ورزش شبانه در ماه رمضان جلوه دیگری
راشکی
دارد ،کافی اســت ســری بــه سالن های
ورزشی بزنید و رقابت های داغ جام رمضان را از نزدیک
به تماشا بنشینید .هر سال در ماه رمضان هیئت های
ورزشــی در تکاپوی برگزاری رقابت های جام رمضان،
هیجانی وصف نشدنی دارند و هر چه به ایام پایانی این
ماه مبارک نزدیک تر می شویم هیجان مسابقات بیشتر
میشود .در این میان فوتسال مخاطبان بیشتری دارد ،و
ورزشکاران و تماشاچیان زیادی را به سمت خود جذب
می کند .به همین منظور فرصت شب های پایانی ماه
مهمانی خــدا را غنیمت می شماریم و به ســراغ سالن
برگزاری مسابقات فوتسال می رویم .عقربه ها ،ساعت
 22را نشان می دهــد ،هر چه به سالن شهید حسین
فهمیده زاهدان نزدیک تر می شوم ،خودروهای بیشتری
به چشم میخورد ،آن قدر اطراف سالن شلوغ است که به
ندرت می توان جای پارک پیدا کرد .صدای تشویق ها از
دور خودنمایی می کند ،انگار خودروهای پارک شده
فقط متعلق بــه بازیکنان نیست ،بلکه بیشتر از آن
تماشاچیانی هستند که برای تشویق همشهریانشان به
سالن آمــده انــد .در سالن عــده ای بر پله هــای ورودی
ایستاده اند و جمعیت قابل توجهی هم بر سکوها دیدار دو
تیم لوازم ورزشی جوانان و مخابرات را تماشا می کنند.
این همه هیجان نشان می دهد که در ساعات پایانی شب
هم می تــوان شاهد حضور پرشور ورزش دوســتــان در
مکانهای ورزشی بود.

بهترین زمان برای مسابقات ورزشی

به سراغ یکی از افراد مسن تر در میان تماشاگران می روم،
«محمد حسین سرگزی» که  48سال دارد می گوید :در
استان به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی اغلب خانواده
ها در طول روز مشغول کسب و کار هستند و تنها زمانی
را که می توانند به تفریح و ورزش اختصاص دهند ساعات
پایانی شب اســت ،پس نمی تــوان از حضور ایــن تعداد
تماشاگر در سال متعجب شد .وی می افزاید :اگر رقابت
های ورزشــی در ساعات پایانی شب برگزار شود افراد
بیشتری در سالن ها حضور می یابند و این حضور هیجان
دیــدارهــا را هم بیشتر می کند ،از طرفی در مسابقات
ملی ورزشکاران استان می توانند با تشویق ورزشکاران
انرژی بیشتری به آن ها هدیه دهند .شب های رمضان
بهترین زمان برای حضور در عرصه های ورزشی و سهیم
کردن تماشاچیان در ورزش است که باید از این فرصت

بهترین استفاده را کرد و در شب های دیگر سال هم با
چنین برنامهریزی های منظمی در کنار رونــق ورزش،
تماشاچیان را هم با فرهنگ حضور در سالن ها آشنا کرد.
یکی دیگر از تماشاچیان می گوید :از ابتدای رقابت های
جام رمضان به همراه دوستان هر شب بــرای تماشای
دیدارها به سالن می آییم ،این شب ها که مسابقات به
مرحله حذفی خود رسیده هیجان تماشاگران هم اوج
گرفته اســت و با اشتیاق بیشتری به تشویق تیم مورد
عالقه خود می پردازند ،ماه رمضان فضای سالن برگزاری
مسابقات هر رهگذری را مجاب می کند تا وارد سالن شود
و این روال سبب شده است تا این شب ها سالن شهید
حسین فهمیده مملو از تماشاچیان باشد« .احمد نهتانی»
می افزاید :امشب حداقل حدود  200نفر برای تماشای
مسابقه فوتسال در سالن حضور دارند و این نشان دهنده
توجه جوانان استان به ورزش است ،پس باید متولیان
ورزشــی این توجه را غنیمت بدانند و برای رونق بیشتر
ورزش اقدام های مناسبی انجام دهند .در گذشته گفته
می شد ورزش سیستان و بلوچستان عالقهمند ندارد و
سالن ها بدون تماشاگر است اما حداقل این دیدار نشان
داد که این گونه نیست و نه تنها تماشاگران بیشتری به
سالن ها جذب شده اند بلکه حتی قهرمانان ملی هم در
استان وجود دارند که می توانند معرفان واقعی سیستان
و بلوچستان در عرصههای ملی و جهانی باشند .یک
تماشاچی اهل اصفهان هم که به تشویق ورزشکاران
زاهدانی نشسته است بیان می کند :چند روزی است که
به زاهدان سفر کرده ام ،امشب به همراه یکی از دوستان
از مقابل این سالن عبور می کردیم که هیجان و صدای
تشویق تماشاچیان ما را جذب سالن کرد ،پیش از ورود به
این جا گمان می کردم رقابت های ملی یا منطقه ای در
حال برگزاری است که چنین هیجانی را به پا کرده اما پس
از آن که فهمیدم این هیجان تنها به دلیل رقابت دو تیم در
مرحله حذفی فوتسال جام رمضان زاهدان است از هیجان
سالن متعجب شدم .سید «مرتضی موسوی» می افزاید :در
اصفهان دیدارهای ورزشی مختلفی برگزار می شود اما
این مسابقات چندان تماشاچی به خود نمی بیند و فقط
در رقابت های لیگ برتر فوتبال می توان شاهد حضور
تماشاچیان بود اما زاهــدان شرایطی متفاوت را دارد و
حضور این تعداد تماشاچی در چنین دیداری نمی تواند
برای اصفهانی ها قابل باور باشد .وی تصریح می کند:
مسئوالن و متولیان ورزش استان باید این سرمایه ورزش
را غنیمت بدانند و بــرای رضایت ورزشــکــاران و حضور

یک تماشاچی
اصفهانی:
مسئوالن و
متولیان ورزش
استان باید
این سرمایه
ورزش را
غنیمت بدانند
و برای رضایت
ورزشکاران
و حضور
بیشتر آنها
در عرصههای
ورزشی
برنامهریزی
مدونی داشته
باشند زیرا
بسیاری از
تیمهای ورزشی
در استان های
مرکزی کشور
هم آرزو داشتن
این تعداد
تماشاچی در یک
دیدار حتی ملی
را دارند

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

مسابقه لوازم ورزشی جوانان و مخابرات در جام فوتسال زاهدان

بیشتر آن ها در عرصه های ورزشی برنامه ریزی مدونی
داشته باشند زیرا بسیاری از تیم های ورزشی در استان
های مرکزی کشور هم آرزو داشتن این تعداد تماشاچی در
یک دیدار حتی ملی را دارند.

رقابت هایی سخت

در میان تماشاچیان تعدادی از بازیکنان جام رمضان حضور
دارند ،یکی از آن ها می گوید :رقابت های امسال نسبت به
سال های گذشته حساسیت بیشتری به خود گرفته است
و با توجه به قدرت تیم های شرکت کننده امسال شاهد
رقابت های سخت تری هستیم ،این موضوع می تواند
برای فوتسال استان خوشایند باشد« .شهرکی» می افزاید:
برگزاری این رقابت ها فرصتی است تا داوران جوان استان
بتوانند خود را محک بزنند و به تجربیاتشان اضافه کنند که
باید بر کار آن ها نظارت بیشتری شود و برای دیدارهای
حساس داورانــی را انتخاب کرد که توان بیشتری داشته
باشند ،زیرا سوت اشتباه یک داور می تواند دیــداری را
به تنش بکشاند .یکی دیگر از بازیکنان می گوید :امسال
شاهد برگزاری منظم تر رقابت های جام رمضان بودیم و
هرسال این نظم بیشتر می شود که نشان دهنده پیشرفت
ورزش و برنامه ریزی های ورزشی در استان است ،بنابراین
باید گفت برگزاری بیشتر تورنمنتهای مناسبی می تواند
به رونق ورزش استان سرعت بخشد .به گفته «سرابندی»،
ورزش استان فراز و نشیب های فراوانی را سپری کرده
است اما امروز حتی در رقابت های جام رمضان می توانیم
شاهد حضور تماشاچیان باشیم ،بنابراین باید متولیان

ورزشــی استان بــرای تقویت رشته های ورزشــی و ایجاد
زیرساخت های مناسب حداکثر توان خود را به کار برند
چرا که می توان با رونق ورزش استان را توسعه بخشید.
در میان هیاهوی نیمکت دو تیم این دیدار ،معاون توسعه
ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان در حالی
که لباس شماره  15یکی از تیم ها را به تن دارد نظرم را
به خود جلب می کند ،به سراغش می روم« .ادهم کرد»
می گوید :رقابت های فوتسال جام رمضان امسال شاهد
حضور تیم های قدرتمندی است و این سبب شد تا در
مرحله گروهی نتوان تشخیص داد کدام تیم به مرحله بعد
رقابت ها صعود می کند ،این خود حساسیت مسابقات
را بیشتر کرد ،در پایان مرحله گروهی تیم های راه یافته
به مرحله بعد مشخص شدند و با شروع مرحله حذفی تب
رقابت ها باال گرفت و این شب ها تیمها به فکر آن هستند
که ابتدا حذف نشوند بعد به دنبال پیروزی می روند .وی
ادامه می دهد :یکی از مهم ترین فاکتورهای رقابت های
امسال که نمی توان از آن گذشت حضور غیر قابل وصف
تماشاچیان در شب های برگزاری مسابقات بود که به
خودی خود هیجان و حساسیت رقابتها را باال می برد و
نشان داد فرهنگ ورزش در میان جوامع مختلف استان
جای خود را یافته است و باید بــرای گسترش آن تالش
بیشتری کرد .به گزارش خبرنگار ما ،در پایان این دیدار
تیم مخابرات در حالی که با یک گل از «لوازم ورزشی» جلو
بود سرانجام دیدار را با نتیجه سه بر یک به حریف واگذار
کرد تا این سرمه ای پوشان لوازم ورزشی جوانان باشند که
به مرحله بعد صود می کنند.
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• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

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
ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

تیم فوتسال پیشکسوتان هنرمندان در دیــداری
دوستانه و خیریه بازی را به کوتاه قامتان زاهدان واگذار
کرد .رئیس هیئت فوتبال استان به خبرنگار ما گفت :به
منظور ترویج ورزش میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد
انگیزه حضور در رقابت های ورزشی میان افراد خاص،
دیــدار دوستانه فوتسال میان دو تیم کوتاه قامتان و
پیشکسوتان هنرمندان در زاهدان برنامه ریزی شد.
«سیدالحسینی» افــزود :این دیــدار در حضور رئیس
انجمن کوتاه قامتان بلند همت ایــران و مدیر عامل
باشگاه کوتاه قامتان به میزبانی استان برگزار شد که
در پایان تیم پیشکسوتان هنرمندان نتیجه دیدار را دو
بر یک به کوتاه قامتان واگذار کرد .به گفته وی ،پس از
این دیدار دوستانه برای تقدیر و حمایت از اعضای تیم
کوتاه قامتان به هریک از بازیکنان این تیم هزینه رفت و
برگشت سفر مشهد مقدس با قطار درجه یک اهدا شد،
عملکرد «کوتاه قامتان» استان در این دیدار دوستانه
نشان داد این افراد با خود باوری می توانند تیمی قوی
را در استان تشکیل دهند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

 ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

شکست «پیش کسوتان هنرمندان»
در برابر کوتاه «قامتان زاهدان»

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

رقــابــت هــای تنیس روی میز جام
گروه ورزش
رمضان با قهرمانی تیم بانک ملی به
کار خود پایان داد .رئیس هیئت تنیس روی میز استان
به خبرنگار ما گفت :رقابت های تنیس روی میز به
مناسبت ماه مبارک رمضان در زاهدان برنامه ریزی و
پس از اعالم برگزاری مسابقات حضور هشت تیم در این
تورنمنت نهایی شد« .امید آذررنگ» افزود :این رقابت
ها با حضور تیم های شرکت کننده  19خرداد ماه کار
خود را آغاز کرد و شرکت کنندگان برای رسیدن به
سکوی قهرمانی طی سه شب در  28دور رقابت کردند
که در پایان تیم بانک ملی با ترکیب مصطفی حجاری،
حمید کریمی ،رضا زهــری و حسین ســروی به مقام
قهرمانی رسید .وی ادامه داد :پس از بانک ملی شرکت
گل سنگ بلوچستان با ترکیب ناصر ا ...دینی ،امید
آذررنگ ،حمید رضا فرامرزپور و امیر طاها هراتی آقایی
برسکوینایبقهرمانیایستادودبیرستانفرهیختگان
دانش زاهدان هم با ترکیب مصطفی پور مالیی ،شهرام
اکبری ،عباسعلی شیخ نژاد و علی براهویی به مقام سوم
دســت یافت و در پایان به تیم هــای برتر جــام ،حکم
قهرمانی و جایزه نقدی اهدا شد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

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.

