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ورزش

تبتورنمنتفوتبالدرگرمایجنوباستان
هر چند هــوای سیستان و بلوچستان گرم
راشکی
است و رطوبت آن در جنوب استان گاهی به
بیش از  90درصد هم می رسد ،اما این شرایط سبب نشده
است ورزشکاران جنوب استان از فعالیت های ورزشی کناره
گیری کنند و با وجود همه سختی های جوی باز هم رقابت
های ورزشــی مختلفی را برگزار می کنند ،مسابقاتی که
تماشاچیان زیادی را نیز در حاشیه زمین ها و سالن ها جمع
می کند .مدتی پیش هم رقابت های فوتبال جنوب استان
برنامه ریزی شد و با حضور تیم هایی از مناطق مختلف کار
خود را آغاز کرد ،مسابقاتی که توانست تعدادی از جوانان
منطقه را برای مدتی در قالب تورنمنت جنوب استان گرد
هم آورد .اگرچه رقابت ها در بدترین شرایط جوی و گرمای
باالی  40درجه و گاهی با رطوبت غیر قابل وصف برگزار شد
اما تیم های شرکت کننده توانستند با هیجان و انرژی خود
تماشاچیان زیادی را هم جذب مسابقات و دعوت به کری
خوانی فوتبالی کنند.

فوتبال؛ پرمخاطب تر از دیگر ورزش ها

یکی از تماشاچیان مسابقات فوتبال جنوب استان می
گوید :مسابقات ورزشی همیشه برای مردم جنوب هیجان
زیــادی به همراه دارد و اگر در رشته فوتبال باشد افراد
بیشتری برای تماشا به محل برگزاری می روند و استقبال
تماشاچیان از این مسابقات را می توان گواهی بر این ادعا
دانست ،اما مسوالن استانی باید قدر این عالقه مردم بومی
به ورزش را بدانند و با ایجاد فضاهای ورزشی مناسب که
سکوی تماشاچی استاندارد هم داشته باشد زمینه حضور
بیشتر تماشاچیان را فراهم کنند« .درزاده» می گوید:
جوانان سیستان و بلوچستان نشان داده اند که به ورزش
عالقه زیادی دارند و با درخشش در مسابقات مختلف ثابت
کرده اند این منطقه یکی از قهرمان پرورترین مناطق کشور
است و در هر رشته ای می تواند برای تیم های ملی بازیکنان
توانمندی را پرورش دهد اما رسیدن به این مهم نیازمند
فراهم کردن زیرساخت های ورزشی است .این معلم بیان
می کند :اگر ورزش در استان مانند مناطق دیگر کشور
گسترش یابد می توان این خطه را به منطقه اقتصادی در
ورزش تبدیل کرد و حتی از طریق این رونق گردشگر ورزشی
جذب کرد اما رسیدن به همه این موفقیت ها در گرو برنامه
ریزی منظم مدیران استانی و مسئوالن ورزشی است که اگر
هماهنگ با هم عمل کنند ،دست یافتن به آن دور از انتظار
نیست.

هیجان تماشاچیان بیش از ورزشکاران

یکی دیگر از تماشاچیان می گوید :در این رقابت ها تیم هایی

در این تورنمنت تیم ها در  15دیدار رقابت کردند که در پایان دو تیم خلیج فارس چابهار و هالل احمر نیکشهر به مرحله فینال رسیدند

شرکت کردند که از بازیکنان بومی تشکیل شده بودند و هر
تیم نماینده منطقه ای بود ،به همین دلیل تماشاچیان هر
منطقه به همراه تیمشان در محل برگزاری مسابقات شرکت
کردند و هیجان آن ها از هیجان بازیکنان درون زمین بیشتر
بود ،این یعنی اگر جنوب استان میزبان رقابت های ورزشی
باشد تماشاگران میزبانان خوبی خواهند بــود« .فرهاد
لشکری» می افزاید :ورزش در جنوب استان جایگاه واقعی
خود را به دست آورده است و میزبانی رقابت های اخیر هم
در این امر نقش به سزایی ایفا کرد و رقابت های منطقه ای
جنوب استان شاهد حضور تماشاچیان و تیم های ورزشی
است که باید این مهم را ارج نهاد و از ظرفیت ایجاد شده
برای توسعه بیشتر ورزش بهره برد .به گفته وی ،برگزاری
این مسابقات و باال گرفتن هیجان های ورزشی سبب حضور
بیشتر جوانان در عرصه ورزش می شود و این موضوع به
نوعی می تواند قشر جوان استان را در مقابل تهدیدی های
موجود بیمه کند ،بنابراین حتی برگزاری چنین رقابت های
منطقه ای هم می تواند برای استان موثر و مثمر باشد.

بزرگترین تورنمنت جنوب استان

مسئول برگزاری این مسابقات می گوید :حــوزه جنوب
استان در رشته فوتبال عالقه مندان زیادی دارد و در هر
دوره رقابت تعداد قابل توجهی از جوانان با تشکیل تیم های
حتی محله ای خود را به مسابقات می رسانند و این حضور
منطقه ای تیم ها حس رقابت را میان شرکت کنندگان

بیشتر کرده و سبب شده است تا در دوره های بعدی تیم
های بیشتری شرکت کنند« .ابجد علی دانشور» می افزاید:
این تورنمنت همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر برنامه
ریزی و پس از نهایی شدن برگزاری مسابقات فراخوان آن
در منطقه منعکس شد و در مدت کمی پس از اعالم آن تنها
از شهرستان های چابهار ،کنارک ،نیکشهر ،شهر نگور و
روستای تیس هشت تیم اعالم حضور کردند که به نوعی در
منطقه بی سابقه بود.
وی بیان می کند :حضور این تیم ها نشان داد به دلیل
پهناوری سیستان و بلوچستان برگزاری مسابقات ورزشی به
صورت منطقه ای در مناطق مختلف استان می تواند شاهد
شرکت تیم های مختلفی باشد و این موضوع در جنوب
استان سبب شد تا بزرگترین تورنمنت رقابت های ورزشی
منطقه ای استان را بتوان در چابهار شاهد بود.

رقابت پینگ پنگ بازان
در دهه کرامت
جوانان استان
نشان داده اند
که به ورزش
عالقه زیادی
دارند و با
درخشش در
مسابقات مختلف
ثابت کرده
اند این منطقه
یکی از قهرمان
پرورترین مناطق
کشور است و
در هر رشته
ای می تواند
برای تیم های
ملی بازیکنان
توانمندی را
پرورش دهد
اما رسیدن به
این مهم نیازمند
فراهم کردن
زیرساخت های
ورزشی است

آغاز رقابت های یک ماهه و هیجان تماشاچیان

وی می افزاید :پس از مشخص شدن تیم های شرکت کننده
برنامه مسابقات در دو گروه چهار تیمی تدوین شد و تیم های
جنوب استان برای رسیدن به مقام قهرمانی فوتبال جنوب به
مصاف هم رفتند و با توجه به این که در پایان مرحله گروهی
تنها دو تیم به مرحله حذفی می رسیدند هیجان مسابقات
در دو دور پایانی مرحله گروهی بیشتر شد .به گفته وی ،این
هیجان فقط در زمین مسابقات به چشم نمی خورد ،بلکه
تیم های شرکت کننده توانسته بودند تماشاگرانی را هم با

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ

خود همراه کنند ،به همین دلیل در حاشیه زمین برگزاری
مسابقات هم می شد هیجان باالیی را میان تماشاچیان دید
به گونه ای که کمتر کسی می توانست تصور کند این هیجان
حاصل برگزاری مسابقات منطقه ای است .وی ادامه می
دهد :این حضور نشان داد اگر در استان رقابت های ورزشی
به صورت منطقه ای برنامه ریزی شود در کنار حضور بیشتر
تیم های ورزشی می توان تماشاگران را هم بیشتر به ورزش
جذب کرد از طرفی هم این رقابت ها می تواند زمینه ساز
شناسایی استعدادهای نو در هر رشته ورزشی باشد و در
این دور هم استعدادهای جدیدی در میان تیم های شرکت
کننده محله ای شناسایی شدند.

معرفی چهره های برتر مسابقات

به گفته مسئول برگزاری مسابقات ،در این تورنمنت تیم ها
در  15دیدار رقابت کردند که در پایان دو تیم خلیج فارس
چابهار و هالل احمر نیکشهر به مرحله فینال رسیدند و در
فینال نیکشهری ها توانستند با شکست دو بر یک چابهار
جام قهرمانی جنوب استان را به نیکشهر ببرند و تیم چابهار
هم عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد و کاپ اخالق
مسابقات به تیم پیمان چابهار رسید .وی می افزاید :در
پایان رقابت ها نواب جوخ از تیم استقالل نگور هم به عنوان
بهترین بازیکن لقب گرفت و هوشنگ آزادی دیگر بازیکن
این تیم بهترین گلزن رقابت ها شد ،حکیم بادپا دروازه بان
تیم جوانان هالل احمر نیکشهر عنوان بهترین دروازه بان
جنوب استان را گرفت و فرهاد آیاز از تیم کمبل سلیمان هم
بازیکن اخالق جام شد .وی با بیان این که رقابت ها توسط
داوران منطقه قضاوت شد می گوید :در این دوره تیم ها
در مجموع  67گل به ثمر رساندند و در تعداد کارت ها نیز
داوران  51بار کارت زرد و دو بار کارت قرمز به بازیکنان
نشان دادند .به گفته وی ،ساحل منطقه آزاد ،خلیج فارس
و پیمان از چابهار ،دبیرستان تیس باستان ،کمبل ،استقالل
نگور ،شرکت مسلم کنارک و جوانان هالل احمر نیکشهر
تیم هایی بودند که در این رقابت ها به مدت یک ماه توپ
زدند و در این تورنمنت به هرکدام از تیم لوح یادبود تقدیم
شد تا مشوقی برای حضور دوباره جوانان این شهرستان ها
در رقابت های منطقه ای باشد .برگزاری رقابت های منطقه
ای در نقاط مختلف استان سبب شده است تیم های محله
ای یا روستایی برای حضور در تورنمنت ها تشکیل شوند و
در پایان میان همین تیم ها بازیکنان مستعدی شناسایی می
شوند ،به نظر می رسد نیاز است تا رقابت های منطقه ای در
هر رشته ای برای استان برنامه ریزی شود و استعدادیابان
هم در حاشیه این رقابت ها حضور موثری داشته باشند تا
افراد مستعد را شناسایی کنند.
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• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦﻫﺎراﺣﺮفﺑﻪﺣﺮفدرﺟﻬﺖﻓﻠﺶﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓــﺮق اــﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺎ دﮕﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻣﺸﺎﺑﻪاﻦاﺳﺖ
ﻪ در آن ¬ ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑــﺮا ﺸ ﺗﺼﻮﺮ¬» ،
ﺧــﻂ ﺷ³ﺴﺘﻪ 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
ﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ³ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ روز

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

کاروان تیم ملی کبدی ایران با حضور بازیکنان بانو و
آقای سیستانی و بلوچستانی به اردوی آماده سازی
خود به میزبانی هندوستان اعزام شد .رئیس هیئت
کبدی استان به خبرنگار ما گفت :با توجه به برگزاری
رقابت های آسیایی جاکاترا و احتمال مــدال آوری
کبدی کاران کشور در این مسابقات ،اردو یتدارکاتی
تیم ملی بانوان و آقایان در جیپور هندوستان برنامه
ریزی شد و از بازیکنان توانای این رشته برای حضور
در اردو دعوت به عمل آمد« .سعید مقدم بقا» افزود:
بر اساس نظر اعضای کادر فنی تیم ملی و فدراسیون،
هادی اشترک به اردوی تیم ملی آقایان و فریده ظریف
دوست و محبوبه سنچلوی هم به اردو تیم ملی بانوان
دعوت شدند .وی که به عنوان مدیر فنی تیم ملی کبدی
را همراهی می کند ادامه داد :اردوی تدارکاتی تیم
ملی ایران بانوان با حضور  16بازیکن که دو نفر آن ها از
سیستانی و بلوچستان هستند در حال انجام است16 ،
نفر هم در اردوی تیم ملی آقایان حضور دارند.

ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

 4کبدی کار استان در هندوستان

ﺟﺪول وﮋه

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ

٣۵

مسابقات تنیس روی میز دهه
گروه ورزش
کرامت با معرفی نفرات برتر به کار
خود پایان داد .رئیس هیئت تنیس روی میز استان به
خبرنگار ما گفت :رقابت های تنیس روی میز استان
به مناسب دهــه کرامت در قالب قهرمانی استان
برنامه ریزی شد و پس از اعالم برگزاری مسابقات
 16نفر برتر استان برای رسیدن به عنوان قهرمانی
ثبت نام کردند« .امید آذررنگ» افزود :این رقابت ها
به مدت دو روز برنامه ریزی شد و در طول برگزاری
مسابقات شرکت کنندگان برای رسیدن به عنوان
قهرمانی اســتــان طــی  40دور رقــابــت کــردنــد که
سرانجام بهنام شاهبیکی از زاهدان توانست عنوان
قهرمانی را به خود اختصاص دهد .وی که به مقام
نایب قهرمانی استان در این دوره دست پیدا کرد
ادامــه داد :نظر محمد درازه ــی نماینده اعزامی
ســراوان به این رقابت ها نیز توانست سکوی سوم
استان را ازآن کند که در پایان به هرکدام از نفرات
برتر حکم و جوایز نقدی اهــدا شــد .به گفته وی،
براساس قوانین اعــام شده در پایان رقابت های
قهرمانی استان چهار نفر انتهایی لیگ برتر از رقابت
ها حــذف شدند و بــرای کسب سهمیه مجدد باید
شهریور ماه امسال در مسابقات زیرگروه یا اوپن به
مصاف حریفان خود بروند.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

٨)-١ﺣﺮﻓ( اﮔﺮ  .......دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ارزش ﺗﻐﺬﻪ ا آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺎﻫﺶ
ﭘﻴﺪا ﻣ ﻨﺪ ﺑﻠ³ﻪ ﺳﻤ ﻣ ﺷﻮد.
٦)-٢ﺣﺮﻓ( ﮔﻴﺎﻫ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﭽﻪ اﺳﺖ ﻪ
از ﺑﺮگ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرامﺑﺨﺶ ،ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ،ادرارآور،
رﻓﻊﻨﻨﺪه ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
٦)-٣ﺣﺮﻓ( ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﻴﺐ اﺮاﻧ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ،
ﺧﻮرا Òﻓﺮد ﮔﺮﻣﺎزده ﺑﺎﺪ از ﻏﺬاﻫﺎ  ......ﺑﺎﺷﺪ.
٢)-٤ﺣﺮﻓ( اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻣ ﮔﻮﺪ ﺑﺮا ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
اﺷﺨﺎص ﮔﺮﻣﺎزده ،ﺑﻬﺘﺮﻦ راه ،ﺧﻮراﻧﺪن ﮔﻼب
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ......اﺳﺖ.
٤)-٥ﺣﺮﻓ( ﺴﺎﻧ ﻪ در اﻦ روزﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﻴﺰ ³دارﻧﺪ و ﺑﻪ وﮋه در ﻓﻀﺎ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎر
ﺧﺸ ³ﻣﻐﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤ³ﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
 .......ﺷﻮﻧﺪ.
٥ )-٦ﺣﺮﻓ( اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺪن
روﻏﻦ  ......رو ﭘﻴﺸﺎﻧ ،ﺑﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ از
ﮔﺮﻣﺎزدﮔ و ﺳﺮدردﻫﺎ ﺻﻔﺮاو ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
٥)-٧ﺣﺮﻓ( ﺑ ﺑﺎÒ
٥)-٨ﺣﺮﻓ( زاﻧﻮﻫﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ  ......ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت
 ١٠دﻗﻴﻘﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﮔ ﺷﺎن

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
٤)-٩ﺣﺮﻓ( وارد در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺶ
٦)-١٠ﺣﺮﻓ( ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ
٣)-١١ﺣﺮﻓ( ﺑﺎ ﭼ³ﺎﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﻟﻴﻤﻮ در
آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧ و اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻤ  ،......ﺗﺮﻴﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﺪ ﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻤ¬ زﺎد
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ از ﺑﺮوز ﮔﺮﻣﺎزدﮔ ﻨﺪ.
٦)-١٢ﺣﺮﻓ( در ﻫﻮا ﮔﺮم ﻧﻮﺷﻴﺪن دﻣﻨﻮش
اﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
آﺑ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺎر Òآﺑ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣ ﺷﻮد.
٣)-١٣ﺣﺮﻓ( ﺷﻌ و ﻫﻴﺠﺎن
٥)-١٤ﺣﺮﻓ( ﻓﺤﻮا و ﻣﻮﺿﻮع
٥)-١٥ﺣﺮﻓ( ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
٥)-١٦ﺣﺮﻓ( وﻗﺖ و زﻣﺎن
٦)-١٧ﺣﺮﻓ( از اﻧﻮاع ﺷﻌﺮ
٦)-١٨ﺣﺮﻓ( ﻣ ﮔﻮﻨﺪ آزﻣﻮدﻧﺶ ﺧﻄﺎﺳﺖ
٤)-١٩ﺣﺮﻓ( ﻏﺬاﻫﺎ ﺣﺎو  .......و اﺳﻔﻨﺎج را
ﻧﺒﺎﺪ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎ Òاﺳﺖ.
٣)-٢٠ﺣﺮﻓ( ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﺳﺮﺑﺎزﺳﻔﻴﺪردeﭘﻴﺸﺮوﻣﻨﺪوﻴﺶﻣدﻫﺪ.ﺳﻴﺎهدرﺣﺮﺖ
ﺑﻌﺪﻣﺎتاﺳﺖ:اﮔﺮﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪc٦ﻓﺮارﻨﺪ،رخﭼﭗﺳﻔﻴﺪﺑﻪc٨ﻣ

رود.اﮔﺮﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪe٤ﻓﺮارﻨﺪ،ﻓﻴﻞراﺳﺖﺳﻔﻴﺪﺑﻪg٢ﻣرود.اﮔﺮ
ﺷﺎهﺳﻴﺎهﺑﻪe٦ﻓﺮارﻨﺪ،اﺳﺐﭼﭗﺳﻔﻴﺪﺑﻪd٨ﻣرود.اﮔﺮرخﺳﻴﺎهاﻦﺳﺮﺑﺎزراﺑﺰﻧﺪ،وزﺮ
ﺳﻔﻴﺪﺑﻪd٦ﻣرودواﮔﺮﻓﻴﻞﺳﻴﺎهاﻦﺳﺮﺑﺎزراﺑﺰﻧﺪ،اﺳﺐراﺳﺖﺳﻔﻴﺪﺑﻪe٧ﻣرود.

