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سخن نخست
دیــروز بــا روشــن شــدن مشــعل ســی و نهمیــن دوره
پیکارهــای ورزشــی جــام جانباختــگان شــاهد حضــور
قدرتمنــد تیمهــا و بازیکنــان از

روز هــای ابتدایــی جــام

 39بودیــم.
بــا توجــه بــه حضــور جــدی تیمهــا ،انتظــار مــیرود
در روزهــای آتــی شــاهد باشــندگی پرشــورتر و بیــش از
پیشتــر بازدیدکننــدگان باشــیم.
تــا اینگونــه شــاهد حضــور حداکثــری همکیشــان در
مجموعــهی مــارکار تهرانپــارس باشــیم و در کنــار هــم
بتوانیــم یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای ورزشــی زرتشــتیان
را برگــزار کنیــم.
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گزارش والیبال
شروع طوفانی جام
اولیــن رقابــت تیمهــای اقایــان دوشــنبه شــب پــس از افتتاحیــه
برگــزار شــد  ،هــر دو تیــم بــازی را بســیار قــوی شــروع کردنــد امــا در
ادامــه بــازی ســازمان قویتــر ظاهــر شــد تــا جایــی کــه در امتیــاز 16
  22کانــون در خواســت دومیــن وقــت اســتراحت خــود را کــرد امــافایــدهای نداشــت و ســت اول را بــا امتیــاز  25 - 19بــه نفــع ســازمان
بــه پایــان رســید ســت دوم ،هــر دو تیــم تــا چهارمیــن امتیــاز پایاپــای
پیــش رفــت ولــی بعــد از آن مهــران منوچهــری بــا ســرویسهای بــی
نظیــر خــود توانســت دوازده امتیــاز بــرای تیــم ســازمان بــه ارمغــان
آورد کانــون بــا تعویــض بازیکنهــای خــود توانســت ایــن طلســم
را بشــکند و امتیــاز بعــدی را نصیــب خــود کنــد امــا تــاش و بــازی
خــوب کانــون نتیجــه نداشــت و ســازمان ســت دوم را نیــز بــه نفــع
خــود تمــام کــرد و برنــده ایــن رقابــت شــد.
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سکوت در اطراف زمین والیبال
ســومین بــازی از مســابقات والیبــال بــا دو تیــم پارســیان و ایــزد
آغــاز شــد تیــم پارســیان پــر قــدرت بــازی را شــروع کــرد و در همــان
دقایــق آغازیــن امتیــاز بیشــتری کســب کــرد .ســرویسهای جــذاب و
دریافتهــای جذابتــر بــه هیجــان بــازی اضافــه کــرده بــود .الزم بــه
ذکــر اســت تیــم ایــزد تیمــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــرای بــازی
در مســابقات آمــاده شــده بــود .ایــن تیــم توانســت بــازی زیبایــی را
در مقابــل بازیکنــان بــا تجرب ـهی تیــم پارســیان بــه نمایــش بگذارنــد.
تیــم ایــزد از هــردو تایــم اســتراحت خــود در ایــن بــازی بــه صــورت
پــی در پــی اســتفاده کــرد.
در ســت اول ایــن تیــم پارســیان بــود کــه  25 - 21برنــدهی میــدان شــد.
در ســت دوم تیــم ایــزد و پارســیان پایاپــای هــم در امتیــازات پیــش
رفتنــد امــا در نهایــت تجربــه تیــم پارســیان بــه کمکشــان آمــد و ایــن
تیــم توانســت بــا نتیجــه ی  25 - 17پیــروز ایــن بــازی باشــد.
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جدال بر سر ُارنج
بــازی پــر هیجــان بــا ســرویس کانــون شــروع شــد پــس از گذشــت
دقایقــی تیــم آرمیــن فصلــه امتیــازی خــود را بــا کانــون افزایــش داد.
پــس از گرفتــن تایــم توســط تیــم کانــون بــازی پرانــرژی از ســر گرفتــه
شد .
ســرویسهای آتشــین بازیکــن شــماره  ،3پرنیــان کوکلــری بــه بــازی
ســرعت بخشــید .در ســت اول بــازی تیــم آرمیــن بــا رســیدن بــه
امتیــاز  25برتــری خــود را ثابــت کــرد .پــس از گذشــت  3دقیقــه
بــازی از ســر گرفتــه شــد .رهــا رســتمیان ،بازیکــن شــماره  12کانــون
بــا ســرویسهای خــود هیجــان بــازی را بــاال بــرد امــا ایــن بــازی در
ســت دوم نیــز بــه ســود یــاران آرمیــن بــه پایــان رســید.

گزارش بسکتبال
تالش برای برد
در ایــن بــازی تیــم کانــون بــر خــاف بــازی شــب گذشــته توانســت
بــازی بهتــری را از خــود ارائــه دهــد و بــازی را بــا اختــاف کمتــری
واگــذار کنــد و مــی توانــد امیــدوار بــه باز یهــای بعــدی خــود باشــد
ایــن بــازی بــا نتیجــه  8 - 5بــه ســود تیــم فروهر(الــف) بــه پایــان
رســید و ایــن تیــم توانســت دومیــن بــرد خــود را بدســت بیــاورد.

جدال دو تیم هم خانواده
اولیــن بــازی بســکتبال از رده بانــوان بیــن دوتیــم فروهر(الــف) و
فروهــر(ب) برگزارشــد .رقابتــی ســنگین و نفسگیــر کــه در کوارتــر
اول آن بــا برتــری  8 - 11بــه نفــع تیــم فروهــر(ب) بــه پایــان
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رســید .درکوارتــردوم تیــم فروهر(الــف) موفــق شــد اختــاف را بــه
یــک امتیازبرســاند و ایــن کوارتــر  14 - 15بــه نفــع تیــم فروهــر(ب) بــه
پایــان رســید.درنهایت در یــک بــازی پایاپــای تیــم فروهــر(ب) موفــق
شــد تیــم هــم خانــوادهی خــود را  29 - 30شکســت دهــد.

شروع رسمی جام 39
بعــد از پایــان افتتاحیــه جــام  ،39چهارمیــن بــازی در ایــن رده بیــن
دو تیــم فروهــر(ج) و فروهــر(ب) برگزارشــد .درابتــدای بــازی ،بازیکــن
شــماره  7تیــم فروهــر(ب) ،مهســا دارابیــان توانســت بــا مهــارت
فــردی بــاالی خــود بــه تنهایــی چندیــن امتیــاز کســب کنــد و یکــی
از عوامــل اصلــی پیــروزی تیمــش باشــد .در ادامــه تیــم فروهــر(ج)
توانســت اختــاف امتیــاز را جبــران کنــد ودر نهایــت بــازی بــا نتیجــه
 6 - 7بــه ســود فروهــر(ب) بــه پایــان رســید.

گزارش فوتسال
اولین بازی فوتسال بانوان جام جان باختگان
بــازی بــا پاســکاری مــداوم دو تیــم آغــاز شــد .فشــار تیــم فرهــاد
خــادم در لحظــات ابتدایــی بــازی حــس میشــد .تیــم فرهــاد خــادم
بــه پاســکاری و حمــات خــود ادامــه داد .تالشهــای مــداوم تیــم
فرهــاد خــادم بــرای بــه ثمــر رســاندن گل نتیج ـهای در بــر نداشــت.
تیــم فرهــاد خــادم صاحــب یــک ضرب ـهی پنالتــی شــد امــا ضرب ـهی
پنالتــی بــا مهــار دروازهبــان تیــم ســیندخت راهــی اوت شــد .خانــم
نگیــن پشــوتن بــا یــک ضربـهی ایســتگاهی دروازهی تیــم ســیندخت
بــا هوشــیاری کامــل بــاز میکنــد .تیــم فرهــاد خــادم بــا فشــار زیــاد
بــر تیــم روی تیــم مقابــل بــازی را کامــا بــر عهــده داشــت.
احســاس تــرس خفیفــی در بیــن بازیکنــان تیــم ســیندخت
حــس میشــد .دروازهبــان تیــم ســیندخت کامــا آمادگــی
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خــود را نشــان مــیداد .بــازی در نیمــهی اول بــا نتیجــه یــک بــر
صفــر بــه نفــع تیــم فرهــاد خــادم بــه پایــان رســید .نیمــه دوم بــا
فشــارتیم فرهــاد خــادم آغــاز شــد .بازیکنــان تیــم فرهــاد خــادم بــه
حمــات مــداوم خــود ادامــه داد .تیــم فرهــاد خــادم بــا اســتفاده
از تــوپ برگشــتی توســط خانــم میتــرا خــدادادی بــه گل دوم خــود
رســید .درگیــری بیــن بازیکنــان شــدت گرفــت و گل ســوم بــرای تیــم
فرهــاد خــادم توســط نگیــن پشــوتن پــس از برخــورد شــدید امــا
غیــر عمــد بیــن بازیکنــان طرفیــن بــه ثمــر رســید.

فوتسال بی حاشیه:

بــازی آرام بــا پاســکاری بازیکنــان تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی آغــاز
شــد .تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــا یــک ضربــه آرام بــه گل میرســند
و بــازی بســیار بــی آرام و بــی حاشــیه ای رو ادامــه دادنــد .تیــم رادمان
هــدف خــود را دروازهی تیــم مقابــل قــرار میدهنــد .بــازی همچنــان
متقابــل و بیحاشــیه پیــش مـیرود .نیمــه اول بــازی بــا نتیجــه یــک
بــر صفــر بــه نفــع تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــه پایــان میرســد.
دروازهبــان تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی در آمادگــی کامــل قــرار داشــت
امــا تیــم رادمــان بــا یــک همــکاری بســیار زیبــا بــه گل رســید .فشــار
روی دروازهی تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بیشــترشــد .بازیکنــان تیــم
روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــا یــک ضربــه از پشــت محوطــه جریمــه
نتیجــه را دو بــر یــک بــه نفــع خــود تغییــر داد .ضــد حملــهای کــه
توســط آقــای ســیاوش ساســانی گل ســوم را بــرای تیــم روانشــاد فرزاد
فلفلــی بــه ارمغــان آورد و گل چهــارم نیــز توســط دروازهبــان ایــن تیــم
آقــای مهــرداد پــوالدی باعــث شــد ایــن بــازی بــا نتیجــه ی  ۱ - ۴بــه
نفــع روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــه پایــان برســد.

افتتاحیه فوتسال بزرگساالن

دو تیــم بــا بــازی خــود ســعی در تضعیــف روحیــه یکدیگــر داشــتند.
تیــم پــارس بــا پاســکار یهای مــداوم ســعی در حفــظ تــوپ
داشــت .بــازی بیشــتر در وســط زمیــن جریــان داشــت.
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دروازه تیــم پالســکو بــا اشــتباه دروازهبــان آنهــا و بــا هوشــیاری آرش
ســامیا بــاز شــد .هیــچ یــک از دو تیــم نمیخواســتند ایــن بــازی
را ببازنــد .بــازی در نیمــهی اول بــا نتیجــه یــک بــر هیــچ بــه نفــع
تیــم پــارس بــه پایــان رســید .درگیــری بازیکنــان بــا ســپری شــدن
زمــان بــازی بیشــتر و بیشــتر شــد .برعکــس نیمــه اول ،بازیکنــان
تیــم پالســکو فشــار را روی دروازه تیــم پــارس بیشــتر کردنــد .تیــم
پــارس صاحــب یــک موفقیــت تــک بــه تــک شــد و آرش ســامیا بــا
دریبــل زیبــای خــود دروازهی تیــم حریــف را بــرای بــار دوم بــاز کــرد.
در ادامــه آرش ســامی بــا هوشــمندی تمــام تــوپ را در دســت خــود
داشــت .بازیکنــان تیــم پالســکو فشــار را بیشــتر احســاس میکردنــد.
شــیطنت دروازهبــان تیــم پــارس منجــر بــه یــک ضربــه پنالتــی بــه
نفــع تیــم پالســکو شــد کــه بــا مهــار شــدن ایــن ضربــه ،بــازی بــا
نتیج ـهی ســه برهیــچ بــه نفــع تیــم پــارس پایــان یافــت.
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گزارش تنیس روی میز
هیجانی بی پایان تا انتقام بازی
در آغــاز بــازی بــا ســرویس جــذاب آقــای آرش فــرودی شــروع شــد
و بــا حرکتهــای جــذاب خانمهــا پارمیــدا زنــده نــوش و کیانــا
فرهمنــد و آقــای ســامیا آذر گشســبی ادامــه یافــت.
تــاش بیوقفــه آنهــا موجــب شــد کــه بــازی آنهــا بــه گیــم پنجــم
برســد و هــردو تیــم بــا رقابتــی دوســتانه بــازی خــود را بــه پایــان
رســانند بــه شــکلی کــه نتیجــه بــازی آنهــا  3 - 2شــد.

رقابت بر پایه رفاقتی نو
در اولیــن روز از رقابتهــای جــام جانباختــگان  ،در بــازی پــر از
شــادی و انــرژی بیــن مازیــار لریــان و آرمــان ساســانی  ،بــا امتیــاز
 3 - 0بـ ه نفــع مازیــار لریــان بــه پایــان رســید .
ایــن بــازی سراســر هیجــان بــود ،هیجانــی کــه نتیجــه وجــود
تشــویق دو طــرف بــود.
ایــن بــازی جــزو معــدود باز یهایــی بــود کــه در آن رفاقــت
بیشــتر از رقابــت بــود.

خستگی اما تالش برای برد
خانمهــا کیانــا فرهمنــد و بهــاره خســرویانی بــا خســتگی بســیار
امــا همتــی واال بــر ســر بــازی تنیــس روی میــز حاضــر شــدند.
ایــن بــازی بــا نتیجــه  ۰ - ۳بــه نفــع خانــم کیانــا فرهمنــد بــه
پایــان رســید.
در عیــن حــال کــه اختــاف بیــن امتیازهایشــان بســیار بــود امــا
شــاهد تالشهــای بســیاری از ســوی آنهــا بودیــم.
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گزارش بدمینتون
تقابلی دیگر
تقابلــی تکــراری امــا بــا اتفاقــات و جذابیــت متفــاوت ،باتوجــه بــه
مســابقات ایــن رده و تعــداد معــدودی از شــرکت کننــدگان ،همیشــه
بــازی ایــن دو ورزشــکاران جذابیــت و حساســیت خــود را دارا بــوده
اســت.
گیــم اول کامــا نتایــج و امتیــازات نزدیــک بــه هــم بــا کمتریــن فاصله
و در نهایــت بــا امتیــاز  23 - 21بــه نفــع آویســا پشــوتنی زاده بــه پایــان
ر سید .
امــا گیمهــای بعــد بــا تــاش بیشــتر و دقــت از طــرف شــقایق
بهدینیــان ،توانســت بــا اختــاف اندک بــازی شایســته و زیبایــی را رقم
زده و شــقایق بهدینیــان بــه بــازی بازگــردد و در آخــر برنــده بازی شــود.

اولین بازی جام  39بسیار هیجانی
برخــاف تصــورات عمــوم و برگــزار کنندههــا بســیار بــازی گــرم و
هیجان ـیای از آب درآمــد کــه حتــی بــه گیــم چهــارم هــم کشــیده
شــد و آریــا طوفــان توانســت بــا تــاش و تمرکــز بیشــتر و بهــره
بــردن از وجــود تماشــاگران در نهایــت برنــده بــازی شــود .در حالــی
کــه آریــا طوفــان گیــم اول را بــه حریــف واگــذار کــرده بــود.
ایــن بــازی یکــی از طوالنیتریــن باز یهــای شــب اول مســابقات
بــود کــه حــدود  40دقیقــه بــه طــول انجامیــد و بســیار تنگاتنــگ
بــود و حتــی گیــم آخــر بــه امتیــاز  14هــم رســید.
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سه گیم غیر قابل پیشبینی
درشــب نخســت از بازیهــای بدمینتــون جــام جانباختــگان ،در
گیــم اول مهــرو خســرویانی بــا اقتــدار و قــدرت بــاال بــا وجــود اندکــی
کشــیدگی و درد پــا ،نتیجــه را در برابــر آنیتــا دهنــوی بــه نفــع خــود
تمــام کــرد.
در ادامــه بــه علــت شــدید شــدن درد پــای مهــرو ،اندکــی عقــب افتاد
و ســبب شــد کــه بــازی بــه صــورت فشــرده و اســترسزائی بــه گیــم
ســوم بکشد.
هــر دو ســمت انــرژیای مضاعــف بــه بــازی پرهیجانشــان ادامــه
ش بینــی
چ کــس قابــل پیــ 
داد و رقابتــی تنگاتنــگ کــه بــرای هیــ 
نبــود ،گیــم ســوم را هــم بــه نفــع خــود تمــام کــرد و درنهایــت مهــرو
خســرویانی بــا بــرد دو گیــم از ســه گیــم برنــدهی بــازی امشــب بــود.

معرفی کتاب
داســتان کتــاب جــزء از کل از زمــان
کودکــى پــدر تــا زمــان بــزرگ شــدن
فرزنــد ادامــه پیــدا مــی کنــد و تمامــی
حــوادث و اتفاقــات شــگفت انگیــز زندگــی
آن هــا همــراه بــا یــک طنــز تلــخ و یــک
تــم فلســفی روایــت مــی شــود.
نام کتاب :جز از کل
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جواب معمای روز اول
سفید در  3حرکت مات کند
 :Whiteرخ از خانه  4bبه خانه  4cبرود(کیش) :Blackشاه از خانه  6cبه خانه  7dبرود :Whiteسرباز از خانه  7fبه خانه  8fبرود (کیش) :Blackشاه از خانه  7dبه خانه  7eبرود :Whiteرخ از خانه  4cبه خانه  7cبرود( :Black-مات)

معمای شطرنج روز دوم
سفید در دو حرکت
مات کند
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