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سخن نخست
قطــره قطــره جمــع گــردد وانگهــی دریــا شــود .امــا دریــا در وام تبخیــر

اســت و هــر روز دریایــی کــه کوچکتــر میشــود روزگار ماســت.

رمقــی برایمــان نمانــده .کــم جــان شــدهایم از بــس کــه رفتهایــم و
بازنگشــتهایم .چنــان کمجــان شــدهایم کــه بیــم بیجــان شــدنمان

مــیرود امــا چشــمان را نبســتهایم.

در جامعــه مــا هــر کــس دارد بــه طریقــی وظیفــه اجتماعــی انجــام

میدهــد .دارد بــا تالشــش چراغــی از جامعــه را روشــن نگــه مــیدارد
اگــر تمــام مــا در یــک ســوی صــف ایســتادهایم .امــا هرکــدام بــه
گمانمــان ،مــا بهتریــم و دیگــران کــم بهرهترنــد.

بــه یکدیگــر کــم اعتمــاد شــدهایم .بــی دلیــل نقــد میکنیــم .امــا بــی

دلیــل مهربانــی کمتــر .بیایــد دوبــاره گاهــی شــاید بیشــتر بــی دلیــل

مهربانــی کنیــم بــی دلیــل کدورتهــای گذشــته را فرامــوش کنیــم.
بیاییــد بــی دلیــل کار یکدیگــر را راه بیاندازیــم.

ســالها نقــد کــردن و منطقــی رفتــار کــردن و بــی اعتمــادی را امتحــان

کردیــم .بیاییــد اعتمــاد و مهربانــی بــی دلیــل را نیــز تســت کنیــم .بیایید

از اشــتباهات کوچــک نیــز بگذریــم .بیاییــد بــی دلیــل ســپاسگزاری
کنیــم.

ایــن را بــرای همــه مینویســیم ،بــرای خودمــان ،بــرای کانــون ،بــرای

انجمــن ،بــرای هرکــس کــه چراغــی از جامعــه روشــن نــگاه داشــته.
کــه بــه گمانــم امــروز یعنــی همــه مــا کــه نرفتهایــم وقتــی آنهــا کــه

رفتهانــد و چراغهــا را بــه دیگــر کشــورها نیــز بردهانــد.

بیاییــد بدیهــای گذشــته را فرامــوش کنیــم و بــی دلیــل

مهربــان باشــیم .شــاید پاســخش شــادمانی بــه مــا بخشــید.
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گزارش والیبال
برق امید در چشمها
آخریــن بــازی شــب چهــارم بیــن کانــون دانشــجویان زرتشــتی و
ســازمان یــزد بــود .شــروع آرامــی داشــتند و امتیــازات در  10دقیقــه
اول  4 - 9بــه نفــع ســازمان یــزد بــود.
بــازی بســیار حســاس بــود و کانــون دانشــجویان زرتشــتی بــا
تــاش بســیار بــرای بــرد جنگیــد و ســعی داشــت کــه جلــوی
ضربــات حریــف را بگیــرد امــا ســت اول بــا امتیــاز  11 - 25بــه نفــع
ســازمان بــه اتمــام رســید ســت دوم هــم ماننــد ســت اول پیــش
رفــت و بــا امتیــاز  14 - 25بــه نفــع ســازمان بــه پایــان رســید.

 ۲ست متفاوت
اولیــن بــازی روز چهــارم والیبــال بیــن تیمهــای ســازمان یــزد و
بانــو برگــزار شــد .دو تیــم در ســت اول بــازی تــا امتیــاز  10پایاپــای
پیــش رفتنــد .تیــم ســازمان بــا ســرویسهای خــود بــازی را بــه
دســت گرفــت و بــا ایجــاد اختالفــات  4امتیــازی مربــی تیــم بانــو را
وادار بــه گرفتــن وقــت اســتراحت کــرد .درادامــه بــازی بــا اختــاف
 2امتیــاز ،تیــم ســازمان تــا امتیــاز  ۲۰ادامــه پیــدا کــرد .در آخــر،
ســت اول  ۲۱ - ۲۵بــه ســود ســازمان یــزد بــه پایــان رســید.
در ســت دوم ســازمان بــا ترکیــب کامــل از نفــرات خــود وارد زمیــن
شــد ،بــازی تــا امتیــاز  11بــا ســرویسهای خــوب آناهیتــا نمیرانیــان
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و بــه ســود ســازمان ادامــه پیــدا کــرد و درنهایــت ســت دوم بــا
امتیــاز  15 - 25بــه ســود ســازمان پایــان یافــت.

بازی سرنوشت ساز
بــازی بــا ســرویس تیــم ســازمان آغــاز شــد .در ابتــدای گیــم اول
تیــم ســازمان باوجــود اســپکهای کوبنــده تیــم حریــف جلــو
افتــاد .ماننــد همیشــه اســپکهای زیبــای پوریــا منوچهــری ،امتیــاز
آور بــرای ســازمان بــود .اختــاف حــدودا  ۶امتیــازی تــا اواخــر بــازی
حفــظ شــد و در انتهــای گیــم امتیــاز بــا اختــاف  11بــه پایــان رســید.
گیــم دوم بیــن ایــن دوتیــم تقریبــا پابهپــا پیــش رفــت و درنهایــت
گیــم دوم بــا امتیــاز  25 - 20بــه نفــع ســازمان پایــان یافــت.
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شروعی طوفانی و پایانی آرام
در دومیــن بــازی روز چهــارم پیکارهــای ورزشــی جــام جانباختــگان
تیــم کانــون دانشــجویان زرتشــتی و اردشــیر همتــی کرمــان بــه
جــدال هــم رفتنــد.
بــا وجــود همــهی جدالهــا برســر امتیــاز تیــم اردشــیر همتــی
کرمــان بــا امتیــاز  22 - 25موفــق بــه بــرد ایــن ســت شــدند.
ســت دوم هــم بــا امتیازهــای پابهپــای جلــو افتادنــد .بــاز هــم
اردشــیر همتــی کرمــان موفــق بــه بــرد ایــن ســت شــد و بــازی بــا
امتیــاز  16 - 25بــه پایــان رســید.

تالش ستودنی
چهارمیــن بــازی در روز چهــارم جــام جانباختــگان بــا تیمهــای
یــاران آرمین(الــف) و بانــو پــر انــرژی آغــاز شــد .بــازی بــا فاصلـهی
امتیــازی کــم پیــش رفــت ولــی بــا ســرویسهای زیبــای تیــم یــاران
آرمین(الــف) امتیــاز را بــه  11 - 20رســاند .تیــم یــاران آرمین(الــف)
توانســت گیــم اول را بــا امتیــاز  14 - 25ازآن خــود کنــد.
ســت دوم بــازی پــس از گذشــت ۳دقیقــه از ســرگرفته شــد و روحیه
دو تیــم دوبــاره برگشــت و درنهایــت باعــث شــد کــه ســت دوم بــا
اختــاف کمتــر  16 - 25بــه نفــع تیــم یــاران آرمین(الــف) تمام شــود.
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گزارش بسکتبال
حسن ختام بانوان
در ابتــدای بــازی ،شــاهد بــازی پایاپایــی بودیــم ،هــردو تیــم بــا
اشــتباهات متــداول خــود موقعیــت را بــه حریــف میدادنــد امــا
تیمهــا قــدر ایــن موقعیتهــا را نمیدانســتند .امــا در ادامــه
تیــم فروهر(الــف) بــا  9امتیــاز متداولــی کــه بدســت آورد توانســت
نبــض بــازی را در دســت بگیــرد و کوارتــر اول بــا نتیجــه  9 - 0بــه
نفــع تیــم فروهر(الــف) بــه اتمــام برســد .کوارتــر دوم را تیــم اردشــیر
همتــی بهتــر توانســت آغــاز کنــد امــا بازهــم ایــن تیــم فروهــر بــود
کــه بــازی را در دســت گرفــت و نیمــه اول بــازی بــا نتیجــه  2- 9بــه
اتمــام رســید .کوارتــر ســوم رونــد بــازی افــت پیــدا کــرد و در کل 6
امتیــاز رد و بــدل شــد و ســهم تیــم فروهــر  4امتیــاز و ســهم تیــم
اردشــیر همتــی  2امتیــاز بــود و در انتهــای کوارتــر چهــارم بــازی بــا
نتیجــه  7 -22بــه نفــع فروهــر بــه اتمــام رســید.

دیداری پرقدرت
آخریــن بــازی روز چهــارم همــان گونــه کــه انتظــار میرفــت تــک
تــک بازیکنــان بــا انــرژی و قدرتــی سرشــار بــرای پیــروزی وارد زمین
شــدند.کوارتر اول بــا امتیــاز  13 - 17بــه ســود تیــم یــاران مازیــار
بــه پایــان رســید.کوارتر دوم بــا پرتابهــای زیبــای ســه امتیــازی
هــردو تیــم آغــاز شــد و بــا تشــویق زیــاد تماشــاچیان بــا امتیــاز
20-6بــه ســود تیــم یــاران مازیــار بــه ســرانجام رســید و امــا تیــم
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فروهــر کوارتــر ســوم را بــا قــدرت بیشــتری آغــاز کــرد و توانســت
پیــروز شــود امــا طرفــداران تیــم یــاران مازیــار نیــز بیــکار نماندنــد
و بــه راهنمایــی دوســتان خــود پرداختنــد .و امــا کوارتــر چهــارم
کوارتــر برخــاف کواتــر هــای قبــل حــس رقابتــی مضاعــف بیــن
بازیکنــان ایجــاد شــد و بــا امتیــاز  14-15بــه ســود تیــم ســازمان
فروهــر بــه پایــان رســید و در نهایــت تیــم یــاران مازیــار توانســت
پیــروز ایــن میــدان شــود.

در راه فینال...
بــازی ســازمان و پیشکســوتان کــه پنجمیــن بــازی لیســت امــروز

بــود درحالــی کــه پــس از گذشــت چهــار بــازی ،هیجــان را بــه
زمیــن بســکتبال برگرداندنــد زیــرا دو تیمــی کــه درحــال رقابــت
بودنــد بــه گونــه ای بــود کــه میخواســتند بــه فینــال ایــن دوره از
پیکارهــای جــام جانباختــگان برســند .ایــن بــازی  ،پــر از جذابیــت
و امــا همــراه بــا اســترس بــود و در آخــر تیــم ســازمان توانســت
پیــروز میــدان شــود.
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گزارش فوتسال
جنگندههای کوچک جمشیدجم
در همــان آغــاز بــازی ،مشــخص بــود کــه دو تیــم جنگنــده هســتند
و تمــام تــاش خــود را بــرای بــرد خواهنــد کــرد .ایــن حــس
جنگجویــی در دو تیــم باعــث شــد کــه هــر تیــم یــک گل را
بــرای خــود بــه ثمــر برســانند .بــا تــاش هــای پیدرپــی شــهروز
جمشــیدی ،بازیکــن تیــم جمشــید جــم(ب) موفــق شــد تــا گل دوم
را در دقایــق آخــر نیمـهی اول بــرای تیــم خــود بــه ثمــر برســاند .بــا
آغــاز نیمــهی دوم ،دو تیــم تــاش خــود را بیشــتر کردنــد و تیــم
جمشــید جــم(پ) توانســت گل مســاوی را بــرای تیــم خــود بــه
ارمغــان آورد و ایــن بــازی بــا نتیجــهی مســاوی تمــام شــد.
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رقابت دو شهر کویری
بــازی بــه صــورت هجومــی آغــاز شــد و شــادمهر یزدانــی از تیــم
یــاران مازیــار بــا یــک پاســکاری زیبــا ،اولیــن گل را بــرای تیــم خــود
بــه ثمــر رســاند .بعــد از ایــن گل ،تیــم کرمــان فشــار خــود را افزایش
داد و بــا ارســالهای پیدرپــی ســعی کــرد کــه دروازهی تیــم حریــف
را بــاز کنــد .امــا ایــن تالشهــا کافــی نبــود و شــادمهر یزدانــی
دومیــن گل را بــرای تیــم خــود بــه ثمــر رســاند .امــا ایــن باعــث
نشــد کــه تیــم کرمــان ناامیــد شــود و همچنــان بــه بــازی پرانــرژی
خــود ادامــه داد .در نیمــهی دوم ،تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــا
ضربــهای محکــم کــه توســط آرشــام گشتاســبیان صــورت گرفــت،
توانســت اولیــن گل را بــرای تیــم خــود جبــران کنــد .حمــات تیــم
اردشــیر همتــی کرمــان ادامــهدار بــود و باعــث شــد کــه آریــن
سروشــیان ،بازیکــن ایــن تیــم بــا یــک ضربــه از پشــت محوط ـهی
جریمــه گل مســاوی را بــرای تیــم خــود بدســت بیــاورد و ایــن بــازی
بــا نتیج ـهی مســاوی بــه پایــان رســید.

منتخبها رودرروی هم قرار گرفتند
گل اول بــرای تیــم منتخــب (ب) بوســیلهی آریــن تیمســاری در
همــان دقایــق آغازیــن بــازی بــه ثمــر رســید .نریمــان شــهریاری بــا

پافشــاری و تــاش زیــاد توانســت دروازهی تیــم منتخــب (الــف)
را بــاز کنــد .فشــار تیــم منتخــب (الــف) روی دروازهی تیــم حریــف
بوســیلهی واکنشهــای تماشــایی آریــن دهنــوی دفــع میشــد.
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امــا در نیمــهی دوم ،بردیــا کیومرثــی گل دوم را بــرای تیــم خــود،
منتخــب (ب) ،بــه ارمغــان آورد .در ادامــه امــا،پارســا گشتاســبی
روی مهــار ناقــص دروازهبــان بــا یــک شــوت محکــم گل مســاوی را
بــرای تیــم خــود بــه ثمــر رســاند.

بانوان به آخر خط رسیدند
همــکاری بیــن بازیکنــان تیــم زندهیــاد فرهــاد خــادم از همــان
ابتــدای بــازی قابــل مالحظــه بــود .تیــم زندهیــاد فرهــاد خــادم
بــا پاســکار یهای مــداوم توانســت تــوپ را از آن خــود کنــد .تیــم
اردشــیر همتــی کرمــان بــه تدریــج فشــار خــود را روی دروازهی تیــم
زنــده یــاد فرهــاد خــادم زیــاد کــرد و امــا نیمــهی اول بــدون گل
بــه پایــان رســید .در نیم ـهی دوم درگیــری بیــن بازیکنــان دو تیــم
شــدت یافــت و در دقایــق آخــر تیــم زنــده یــاد فرهــاد خــادم تــاش
خــود را بیشــتر کــرد امــا ایــن تالشهــا بیثمــر بــود و ایــن بــازی
بــا نتیج ـهی صفــر بــر صفــر بــه پایــان رســید.

جدال جنجالی بزرگساالن
بــازی نفسگیــر بیــن دو تیــم شــادروان فــرزاد فلفلــی و بــه یــاد
آرش آغــاز شــد .بــا اولیــن تــاش ،تیــم شــادروان فــرزاد فلفلــی
توانســت اولیــن گل خــود را بدســت بیــاورد کــه ایــن گل توســط
ســیاوش ساســانی بــه ثمــر رســید .در ادامــه بــا پــاس هایــی از
شــروین ارغوانــی بــه ســمت شــاهین ارغوانــی ،تیــم بــه یــاد آرش
موفــق شــد تــا اولیــن گل خــود را بــه ارمغــان آورد .در نیمـهی دوم،

کمــی تنــش از ســمت تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بیشــتر
شــد وتوانســت دومیــن گل خــود را بــرای تیــم خــود بــه ثمــر
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برســاند .پــس از مدتــی بازی ،ســیاوش ساســانی توانســت از وســط
بــازی بــا یــک گل طالیــی توانســت ســومین گل را بــرای تیــم خــود
بــه ثمــر برســاند و نتیجــه را ســه بــر یــک کنــد .امــا در دقایقــی بعد،
شــاهین ارغوانــی موفــق شــد بــا ضرب ـهی خــود یــک گل دیگــر را
بــرای تیــم بــه یــاد آرش بــه ثمــر برســاند و بــازی بــا نتیجـهی ســه
بــر دو بــه پایــان رســید.

فینالیستی که با ضربات پنالتی مشخص شد
بازیکنــان هــر دو تیــم شــانس خــود را بــا ضربــات از راه دور امتحــان
کردنــد .شــاهین بــزرگ چمــی ،بازیکــن تیــم پــارس ،بــا پــاس دادن
تــوپ بــه آرش ســامی باعــث شــد کــه یــک شــوت زیبــا از پشــت
محوطــه دروازهی تیــم محبــت مزرعــه کالنتــر را بــاز کنــد .در ادامــه،

رســتم عــادل توانســت گل مســاوی را بــرای تیــم خــود بــه ارمغــان
بیــاورد .هیــچ یــک از دو تیــم قصــد عقــب کشــیدن نداشــتند و
بــرای فینــال برنامهریــزی کــرده بودنــد .در نیم ـهی دوم بــازی ،تیــم
محبــت مزرعــه کالنتــر فشــار زیــادی روی درواز ه تیــم مقابــل وارد
میکــرد امــا دروازهبــان تیــم پــارس بســیار آمــاده بــود .بــازی در
نیمــهی دوم هــم بــا نتیجــهی صفــر بــر صفــر بــه پایــان رســید.
بنابرایــن بایــد نتیجــه را بــا ضربــات پنالتــی مشــخص میکردنــد.
بعــد از ضربــات پنالتــی نتیجـهی بــازی بــه پنــج بــر چهــار بــه نفــع

تیــم محبــت مزرعــه کالنتــر بــه تغییــر کــرد و تیــم محبــت مزرعــه
کالنتــر فینالیســت ایــن دوره از پیکارهــای جــام جانباختــگان
شــد.
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گزارش شنا
ســری مســابقات شــنای پیکارهــای ورزشــی جــام جانباختــگان
در تاریــخ چهــار امــرداد از ســاعت  ۸تــا  ۱۲صبــح در ردهی بانوان و
آقایــان برگــزار شــد .شــرکت کننــدگان همچــون ســالهای گذشــته
از آمادگــی بســیار باالیــی برخــوردار بودنــد گویــی هیجــان رقابــت
درمیــان آنهــا بیشــتر از هرســال بــود پــس از شــروع مســابقات
و درحیــن رقابــت همــه ورزشــکاران تــاش خــود را میکردنــد
تــا مقــام نخســت را کســب کننــد یــا حداقــل بتواننــد جایگاهــی
درمیــان افــراد برتــر داشــته باشــند.
در ردهی ســنی نونهــاالن بانــوان بــه ترتیــب روشــا مزدیســنی،
افــراز جوبانیــان و ویانــا دمهــری در رشــتهی کــرال ســینه و روشــا
مزدیســنی ،افــراز جوبانیــان ،آرینــا کشــاورزی در رشــتهی قورباغــه
مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در ردهی ســنی بزرگســاالن بانــوان بــه ترتیــب رایتــی بهبــودی،
میتــرا خــدادادی و یاســمن آفریننامــه در رشــتهی کــرال ســینه
و رایتــی بهبــودی ،فرانــک لرکالنتــری ،مهســا خاوریــان در رشــتهی
مختلــط مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
رقابــت شــنای آقایــان بــه خوبــی نشــاندهندهی انگیــزهی زیــاد
شــرکت کننــدگان بــود .درایــن ســری از مســابقات در ردهی ســنی
نونهــاالن ،در رشــتهی کــرال ســینهی آقایــان و رشــتهی قورباغــه،
آرمــان ویرابــی ،هیــراد بزرگیچــم و رهــام بهبــودی بــه ترتیــب
مقامهــای اول تــا ســوم را کســب کردنــد.
در ردهی ســنی نوجوانــان و در رشــتهی کــرال ســینه آقــای شــهنام
فرهادیــان رتب ـهی نخســت ،آقــای شــایان برومنــد راد مقــام دوم
و آقــای ارشــیا شــهریاری مقــام ســوم را بدســت آوردن .در
همیــن رده و در رشــتهی مختلــط آقــای شــهنام فرهادیــان
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مقــام نخســت ،پویــا فرهییــزدی مقــام دوم ،آریــن کشــاورزی
مقــام ســوم را کســب کــرد.
در ردهی ســنی بزرگســاالن و در رشــتهی مختلــط ،آقــای شــهاب
فرهادیــان مقــام نخســت ،آقــای روزبــه ارنگــی مقــام دوم و
آقــای خســرو بهمــردی مقــام ســوم را کســب کردنــد .همچنین
در ردهی ســنی بزرگســاالن و در رشــتهی کــرال ســینه ،آقــای
شــهاب فرهادیــان جایــگاه نخســت ،آقــای جمشــید ماوندادی
جایــگاه دوم و آقــای خســرو بهمــردی جایــگاه ســوم را کســب
کردنــد.
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وقتی میگوییم «همایش علمی» دقیقا از چی حرف میزنیم؟
اگــر پیگیــر برنامههــای مختلــف جامعــه زرتشــتی و کانــون دانشــجویان
زرتشــتی باشــید ،احتمــاال آشــنایی بــا واقعــه دو روزهای کــه ســالهایی
پنجشــنبه و جمعــه هفتــه اول اســفند و بقیــه ســالها از هفتــه آخــر
اســفند در ســالن خســروی برگــزار شدهاســت ،داریــد .برنامــهای کــه از
حــول و حــوش عصــر آغــاز شــده و شــامل مجموعــه ســخنرانیها و ارائــه
مقالههایــی در ســالن ایــرج بــوده و بــه غرفههایــی در ســالن خســروی
منتهــی میشــود .نــام «همایــش علمــی» بــر آن نهــاده شــده و هدفــی
تحــت عنــوان «افزایــش ســطح علمــی جامعــه» بــرای آن تعریــف شــده
اســت .ولــی امــا علــم چیســت ،و آیــا چیســتی علــم هدفــی اســت کــه
بــا چنــدی ســخنرانی و ســمینار در همایشــی دو روزه بتــوان بــه آن رســید؟
بدیهتــا جــواب ایــن مســئله خیــر اســت و ایــن چیــزی اســت کــه مــا در
همایــش علمــی بســیار بــه آن اندیشــیدهایم.
همایــش علمــی واقعــهای بــس مهیبتــر از برنامــهای دو روزه اســت و
مخاطــب آن افــرادی بســیار بیشتــر از رده ســنی خاصــی از افــراد هســتند.
هــدف مــا در کانــون دانشــجویان زرتشــتی ایــن اســت کــه علــم را همانگونه
کــه هســت بــه نمایــش بگذاریــم .روشــی لــذت بخــش بــرای یافتــن آرامش
حقیقــت در بیــن ایــن گنگــی و شــک آمیــزی دنیــای مخــدوش اطــراف مــا.
علــم ســن نمیشناســد ،علــم شــخصیت نمیشناســد ،علــم پــول و درآمــد
نمیشناســد ،حقیقــت علــم بــرای همــه افــراد و همــه ســنین و همــه اقشــار
جامعــه لذتبخــش و قابــل درک اســت و اگــر اینگونــه نیســت مــا هســتیم
کــه راه خــود را اشــتباه رفتهایــم.
وســعت همایــش علمــی چیــزی نیســت کــه در چنــدی صفحــه بگنجــد
بایــد آن را دیــد و لمــس کــرد و بــا برنامــه هــای دیگــر آن چــون نبــوغ،
کالس هــای دانشآمــوزی و ...شــخصا آشــنا شــد.
برنامههــای مــا را از طریــق کانــال  @kdzirدر تلگــرام دنبــال کنیــد.
منتظرتــان هســتیم.
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گزارش تنیس روی میز
جدال پایاپای
در ایــن بــازی شــهریار کیانشــاهی بــه مصــاف پیمــان جهانگیــری
رفــت .ایــن بــازی کــه بــا تشــویق بســیار زیــاد اطرافیان هــردو طرف
آغازشــد .در ایــن بــازی پیمــان جهانگیــری توانســت بــا اختــاف 2
گیــم اول را بــه ســود خــود تمــام کنــد امــا شــهریار کیانشــاهی بــا
تــاش بســیار خــود را بــه پیمــان برســاند و  2گیــم بعــد را بــه ســود
خــود تمــام کنــد و بــازی را بــه گیــم  5بکشــاند .در ایــن گیــم پیمــان
جهانگیــری توانســت بــا مهــارت بســیار رقیــب قــدر خــود را از پیــش
رو کنــار گذاشــته و بــه مرحلــه بعــد بــرود.

رقابتی تنگاتنگ
بــازی بــا ســرویس مهرنــوش خســروی بــه پارمیــدا زنــده نــوش آغاز
شــد .امتیازهــا نزدیــک بهــم جلــو رفــت و هــردو تیــم بــا مهــارت
بــاالی خــود و همــراه بــا تشــویقهای هــواداران موجــب شــگفتی
ایــن رقابــت شــدند .گیــم اول بــا پیــروزی مهرنــوش خســروی و
م زاد بــه پایــان رســید .رونــد بــازی در گیــم دوم کمــی
ماهــان خــر 
تغییــر پیــدا کــرد و اختــاف امتیــازات کمــی بیشــتر شــد و آرش
فــرودی و پارمیــدا زنــده نــوش توانســتند بــه پیــروزی برســند .گیــم
ســوم نیــز بــه همیــن منــوال ادامــه یافــت .در گیــم چهــارم دو تیــم
بــه امتیــاز  10دســت یافتنــد و در نهایــت برنــده ایــن رقابــت تیــم
آرش فــرودی وپارمیــدا زنــده نــوش بودنــد.
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گزارش بدمینتون
مهیج تر از تصور
بــازی در رده بانــوان بزرگســاالن در مرحلــه  1/4نهایــی برگــزار شــد.
برخــاف تصــور داوران ،برگزارکننــدگان و تماشــاچیان بــازی بســیار
مهیــج از آب در آمــد
آتریــا  16 - 19جلــو بــود ولــی نــازگل بــا گــوش دادن بــه توصیههای
مربــی خــود بــازی را  20 - 19بــه صعــود خــود برگردانــد امــا کافــی
نبــود و آتریــا توانســت ایــن گیــم را  23 - 21بــه ســود خــود بــه
پایــان برســاند.
گیــم دوم هــم بســیار حســاس دنبــال شــد بــه نحــوی کــه هــر دو
بازیکــن باهــم بــه امتیــاز  20رســیدند و در آخــر آتریــا توانســت بــا
 22 - 20در گیــم دوم ،برنــده بــازی شــود.
امتیــاز

جذاب و تماشایی تا آخرین گیم
در شــب چهــارم جــام ،باز یهــای یــک چهــارم نهایــی بانــوان
بزرگســاالن برگــزار شــد .یکــی از ایــن باز یهــا ،رقابــت بیــن
مهســا مهرآییــن و نوشــین معاونــت بــود .از امتیــاز  6بــه بعــد
نوشــین معاونــت از مهســا مهرآییــن پیشــی گرفــت و گیــم اول را
بــه نفــع خــود تمــام کــرد.
در گیــم دوم مهســا مهرآییــن تــاش کــرد تــا گیــم ازدســت رفته را
جبــران کنــد و در امتیــاز  ۱۸تفاضــل را بــه بیشــترین حالــت ممکن
رســاند .نوشــین معاونــت تــاش کــرد خــودش را بــه حریــف
برســاند امــا موفــق نشــد و گیــم دوم را ازدســت داد و نتیج ـهی
ت ســاز
بــازی در گیــم برابــر شــد .گیــم نهایــی کــه گیــم سرنوش ـ 
بــود بــا پیــروزی نوشــین معاونــت بــه پایــان رســید.
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جواب معمای روز 4

در  2حرکت مات کند (سفید شروع کند)
 :Whiteوزیر از خانه  8gبه خانه  2aمیرود :Blackشاه از خانه  7bبه خانه  8aمیرود :Whiteسرباز از خانه  7cبه خانه  8cمیرود( :Black-مات)

معمای شطرنج روز 5
سفید در  2حرکت
مات کند
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