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یک مسئول خبر داد:

30درصد پیشرفت فیزیکی ،سهم
موزه اسفراین

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

موزه مردم شناسی اسفراین با گذشت  9سال تنها از  30درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار
است .معاون توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که احداث موزه مردم شناسی
اسفراین در سال  ۸۷در سفر هیئت دولت نهم به استان مصوب شد ،گفت :برای این پروژه

تا پایان سال مالی  500 ،95میلیون تومان اعتبار هزینه شد که پیشرفت  30درصدی
را برای موزه به دنبال داشته است«.سعادت طلب» اضافه کرد :برای سال  96نیز 550
میلیون تومان ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است که در صورت تخصیص  400میلیون
تومان از این اعتبار به پــروژه ،می توان موزه مردم شناسی را به پیشرفت فیزیکی 70

درصد تا پایان سال جاری رساند .وی ادامه داد :در صورت تخصیص کامل اعتبار در نظر
گرفته شده در سال جاری 300 ،میلیون تومان دیگر نیاز است تا بتوانیم ساخت موزه
مردم شناسی را تا پایان سال  97به اتمام برسانیم.وی خاطرنشان کرد :دلیل تاخیر در روند
اجرای پروژه ،تخصیص نیافتن اعتبار در طول سال های گذشته بوده است.

امثال الحکم

حرکت خودجوش رونق کتابخوانی در جرگالن با وجود بی مهری مسئوالن

قاصدک

جشنواره کاریکاتور
برترینهای خود را شناخت
هشتمین جشنواره ســراســری کاریکاتور استان
برترین های خود را شناخت   .به گزارش خبرنگار
ما در ایــن دوره از جشنواره که با شرکت 139
هنرمند با  501اثر و با حضور  27استان برگزار
شد 17 ،هنرمند از  14استان منتخب شدند که
از این میان  3نفر برگزیده شدند و  14نفر مورد
تقدیر قرار گرفتند .بر اساس این گزارش  187اثر
نیز به بخش نمایشگاهی راه یافت که آثار به نمایش
گذاشته شد .این گزارش حاکی است «جابر اسدی»،
«محمود نظری » و «سجاد رافعی » توانستند رتبه
های اول تا سوم را در این جشنواره از آن خود کنند.
معاون نظارت و ارزیابی امور استان ها و مجلس حوزه
هنری کشور در آیین پایانی این جشنواره با اشاره به
کارکردهای کاریکاتور ،از خراسان شمالی به عنوان
استانی که قابلیت تبدیل شدن به قطب کاریکاتور
کشور را دارد ،یاد کرد و افزود :بجنورد ،این توانایی
را دارد که پایه گــذار نخستین مرکز رشد صنایع
فرهنگی با محوریت کاریکاتور باشد .دکتر«ضابطی»
ادامه داد :با راه اندازی این مرکز می توان بازار بورس
ایده را برای کارتونیست ها ایجاد کرد.

«زندان موصل» در بوته نقد
مجموعه «زن ــدان موصل» تالیف «جــواد کامور
بخشایش» نقد می شود .مسئول واحــد ادبیات
پایداری حــوزه هنری خراسان شمالی با اعالم
این خبر گفت :همزمان با هفته دفاع مقدس این
مجموعه که توسط جواد کامور بخشایش گردآوری
و تدوین شده است با حضور این نویسنده و راوی
داستان و با حضور عالقه مندان مورد نقد و بررسی
قرار می گیرد« .صدیقی» خاطر نشان کرد« :زندان
موصل» ،خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی «علی
اصغر رباط جزی» را روایت می کند.

قفسه های دانایی
نجاهی
در میان بلبشوی بازار ،زرق و برق مغازه ای
که یکی از قفسه هایش را به کتاب اختصاص
داده اســـت ،بــرق شـــادی را در چشمان 2
کودک روستایی که تا چند روز دیگر تعطیالت
تابستانی شان به اتمام می رسد ،می کارد؛
کودکانی که نشانی و سراغ کتاب هایی را که
در همین حوالی به امانت داده می شود گرفته
بودند ،حاال کتاب ها را در ذهن کوچکشان
پشت ویترین شیشه ای که به استقبال چشم
هایشان آمــده اســت ورق می زنند و بعد از
چند دقیقه کتاب شکیلی را در ابعاد بزرگ
انتخاب می کنند و به امانت می گیرند .یکی
از آن ها چنان با غرور به دوستش می گوید
که کتاب را طی  2روز آینده تمام می کند که
گویا از کتابخانه عمومی نداشته شان کتاب به
عاریه گرفته است .حاال مدتی است که بخش
جرگالن به همت اهالی رنگ و بوی دانایی
گرفته و اهالی مستعد که فرهنگ غنی آن ها
نشات گرفته از اصالت و باورهاست دست به
کار شده اند و رفته رفته جای خالی کتابخانه
عمومی را بــرای خود و فرزندان شان پر می
کنند.
این روزها راه اندازی کتابخانه های خانگی
در جرگالن حرکت تحسین برانگیزی است؛
کتابخانه هایی که تعداد آن ها تاکنون به ۴
باب رسیده است ،این نوید را به دوستداران
کتاب می دهد که پایان شب سیه سپید است.
«روزبــه» از افــرادی است که در کنار کاسبی
قفسه ای از فروشگاهش را به کتاب اختصاص
داده است تا مشتریانش در کنار خرید ،کتاب
هم به امانت ببرند .او محروم بودن جرگالنی
ها از کتابخانه را دلیلی برای این اقدام خود
می دانــد و می گوید :ارتقای سطح ســواد و
آگاهی از دنیای پیرامون نیاز هر انسانی است
و در منطقه مــرزی و محروم جرگالن که از

ارتباطات گسترده و اینترنت پرسرعت محروم
هستند این نیاز بیش از پیش احساس می
شود .او از این که نبود کتابخانه موجب شکل
گیری یک حرکت خودجوش توسط خیران
جرگالنی شده است به گونه ای که کتابخانه
هــای خانگی در حــال شکل گیری و توسعه
اســت ،اظهار می کند :کودکان و نوجوانان
می توانند با مراجعه به کتابخانه های خانگی
کتاب به امانت بگیرند که این امر گام مهمی
در راستای نهادینه ســازی و ترویج فرهنگ
کتابخوانی محسوب می شود.
وی با اشاره به این که کتاب ها توسط خیران
تهیه و فقط امانت داده می شود ،تصریح می
کند :از ایــن طریق می تــوان در کــودکــان و
نوجوانان بــرای خواندن میل و رغبت ایجاد
کرد.
  یکی از اهالی که خود از دوستداران مطالعه
است ،از نبود کتابخانه در منطقه ای با 32
هزار نفر جمعیت و پشتوانه غنی فرهنگی می
گوید که مطالعه و تهیه کتاب در هر عرصه و
برای هر قشری را در این منطقه مشکل ساز
کرده است تا جایی که برای تهیه آن باید به
کتابخانه های مرکز استان مراجعه کرد.
«کوهی» شکل گیری کتابخانه های خانگی
در غیاب کتابخانه عمومی و کتابخانه سیار را
که اهالی از هر دوی آن ها محرومند ،کاری
بسیار اثر گذار در ترغیب و تشویق کودکان به
کتابخوانی می داند و می افزاید :این حرکت
شاید تلنگری باشد برای مسئوالن تا نگاه خود
را از این منطقه برندارند.
وی با تاکید بر این که اهالی باید از این حرکت
استقبال کنند می افزاید :این امر تا جایی باید
ادامــه داشته باشد که هر خانه روستایی در
جرگالن به یک کتابخانه خانگی تبدیل شود.
از نگاه یکی از عالقه مندان به مطالعه ،سال
هاست مسئوالن از نبود فرهنگ مطالعه می
گویند و می خواهند تا نهضت مطالعه شکل

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
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ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

در اﻦ ﺷﻜﻞ ﻚ ذوزﻧﻘﻪ ﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ رو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان اﻦ ذوزﻧﻘﻪ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ذوزﻧﻘﻪ ﻣﺴﺎو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﻪ ﺑﺎ
دﮕﺮ ﺗﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟!
از اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ ﺑﺮا زدن ﺑﺮش ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻜﻪ
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﺷﻨﺪ ٬اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀ از آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
و رو ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﭼﻨﺪ»رزمﻧﺎو«»،ﻧﺎوﺷﻦ«»،اژدراﻓﻦ«
و »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را ﺸ ﻨﻴﻢ.ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد
ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ »رزم
ﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

نجاهی -ادبیات فــارســی ســرشــار از مثل هــا و
اصطالحاتی است که بر غنای آن افزوده است ،به
تبع آن ادبیات عامه نیز آیینه ای از فرهنگ قومیت
هاست که پرداختن به آن اندیشه ها و تجربیات
گذشتگان و دانش ها و حکمت های آن ها را به
ما منتقل می کند .در این شماره به یکی از ضرب
المثل های رایج در میان قوم ترکمن از زبان «رحیم
صــمــدی» مــی پــردازیــم.وی بــا بیان اینکه ضرب
المثل«کپ بیل ،آز گورله» به معنی آن است که
«بیشتر بدان،کمتر سخن بگو» می افزاید:ضرب
المثل یاد شده به کم گویی و به جا سخن گفتن و
ارتقای علم و دانش فردی اشاره دارد.
بــگــیــرد ،امــا در مناطق دوردســــت هستند
مردمی که تشنه دانایی انــد ،اما از امکانات
اولیه محرومند.
او از استقبال خوب مردمی می گوید که حاال
خود داوطلب شده اند با اختصاص حتی یک
قفسه در خانه خود ،پرچم دار ترویج فرهنگ
مطالعه و دانایی باشند و نگذارند محرومیت
همچنان بر سرشان سایه بگستراند.
رئــیــس شـــورای شهرستان راز و جرگالن
با اشــاره به ایــن که بخش جرگالن محروم
از کتابخانه عمومی اســت می گوید :سال
گذشته مسئوالن استانی از بخش جرگالن

در راستای احداث کتابخانه بازدید داشتند
و قــول احــداث کتابخانه را در یکه سعود و
حصارچه دادند.
«واحد خالدی» می افزاید :ایجاد کتابخانه باید
از اولویت ها باشد اما متاسفانه هنوز از سوی
مسئوالن اقدام قابل توجهی در این خصوص
صورت نگرفته است   .
حــاال که کم کم تکه بــال هــای دانایی دارد
در دل هر خانه و مغازه ای ،جا خــوش می
کند و دنیای جدیدی را پیش روی دوستداران
کتاب می گشاید ،کاش مسئوالن نگذارند تا
مردم منطقه از نعمت دانایی محروم شوند.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻤﺪا ذوزﻧﻘﻪ اﺻﻠ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ درج ﺮدﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺪس ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ را ﺑﺎ ﻣﺪاد رو ﻫﻤﻴﻦ ﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻢ ﻨﻴﺪ
و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﺟﻮاب ﺗﺎن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠ ﺑﺮرﺳ ﻨﻴﺪ.

باید می دانستم
سرانجام
تو را از اینجا خواهد برد
این جاده
که زیر پای تو نشسته بود


ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــــﺎم  ١ﺗ ــﺎ  ٩را
ﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

کاظم خوشخو

جلیل صفربیگی

واژه ﺎﺑ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ »واژهﺎﺑ «راﺸﻨﻴﺪ.

•

ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت

ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آﻏﺎز
ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در آﺧﺮ
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

مرا به خلسه می برد حضور ناگهانی ات
سالم و حال پرسی و شروع خوش زبانی ات
فقط نه کوچه باغ ما ،فقط نه این که این محل
احاطه کرده شهر را شعاع مهربانی ات
دوباره عهد می کنی که نشکنی دل مرا
چه وعده ها که می دهی به رغم ناتوانی ات
جواب کن به جز مرا ،صدا بزن شبی مرا
و جای تازه باز کن میان زندگانی ات
بیا فقط خبر بده مرا قبول کرده ای
سپس سر مرا ببر به جای مژدگانی ات
کاظم بهمنی


باید می دانستم

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪ ﻫﺎ:

مژدگانی

گفتی منتظرم نمان
اما نمی دانستی
من همین که زنده ام
یعنی منتظر توام


ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

امثال الحکم

منتظر

٩٦/٦/٢٣
ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کپ بیل،آز گورله

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ و اﺳﺘﻘﻼل روز ﺟﻤﻌﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎز ﺣﺴﺎﺳ
را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﺪول و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺮا ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان
در اﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اوﻟﺘﻴﻤﺎﺗﻮم
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﻨﺼﻮرﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎز ﺧﻮد در ﺟﺎم ﺣﺬﻓ را ﺑﺎ  ﭘﻴﺮوز
ﺧﻔﻴ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺣﺎﻻ
ﺳﺮﻣﺮﺑ آﺑ ﻫﺎ در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز
ﺑﺎﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑــﺮود؛ ﺗﻴﻤ ﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠ ﺳﺨﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺎر ﻣﻨﺼﻮرﺎن و ﺗﻴﻤﺶ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺨﺖ ﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻘﻼل ﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ
ﻣﺼﺪوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان
ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻨﺎﻧﺶ را در اﺧﺘﻴﺎر
دارد .در ﺗﺮﻴﺐ ﭘــﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻧﺎﻧﮓ ،دﺷﺘ و
ﺻﺎﻟﺤ ﺷﺮاﻂ ﺑــﺎز دارﻧــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻞ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

اوﻣﺎﻧﻴﺎ و ارﺳﻼن ﻣﻄﻬﺮ ٢ ،ﺑﺎزﻨ ﻪ دﺮﺗﺮ
از دﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎرﺗﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧ در ﺷﺮاﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
و ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻴﻤﺸﺎن را ﻫﻤﺮاﻫ ﻨﻨﺪ .ﭘﺎرس
ﺟﻨﻮﺑ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻴﻤ ﺧﻄﺮﻧﺎ Ôاﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻟﻴﮓ
آزادﮔــﺎن ﻓﻘﻂ  ٣ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺳﭙﻴﺪرود رﺷﺖ در ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﻋﻤﻠﺮد
ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﻟﻘﺐ ﺷﻴﺮﺧﻔﺘﻪ را دادﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑ ﺑﺮا ﺧﻠﻖ ﺷﮕﻔﺘ در
رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ اﻦ ﻓﺼﻞ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎب وﮋه ا
رو ﺑﺎزﻫﺎ ﺧﺎﻧﮕ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺮده اﺳﺖ .اﻦ
ﺗﻴﻢ در ﻟﻴﮓ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﻨﻮن  ٢ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز
ﺮده و ﺑﺎ ﺴﺐ  ٦اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎن و ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤ در ﺧﺎﻧﻪ اﻦ ﺗﻴﻢ ﺎر
آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  h٤ﺎ h٥ﺑﺮود رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  h٣ﻣ رود
ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  gﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ
رخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﻴﺎه رد  hﭘﻴﺸﺮو ﻨﺪ وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  f٤ﻣ رود ﺗﺎ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

