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سخن نخست
قطــره قطــره جمــع گــردد وانگهــی دریــا شــود. امــا دریــا در وام تبخیــر 
اســت و هــر روز دریایــی کــه کوچک تــر می شــود روزگار ماســت. 
ــم و  ــه رفته ای ــس ک ــده ایم از ب ــان ش ــم ج ــده. ک ــان نمان ــی برایم رمق
ــدنمان  ــان ش ــم بی ج ــه بی ــده ایم ک ــان ش ــان کم ج ــته ایم. چن بازنگش

ــته ایم. ــمان را نبس ــا چش ــی رود ام م
ــام  ــی انج ــه اجتماع ــی وظیف ــه طریق ــس دارد ب ــر ک ــا ه ــه م در جامع
ــی دارد  ــه م ــه را روشــن نگ ــی از جامع ــا تالشــش چراغ می دهــد. دارد ب
ــه  ــدام ب ــا هرک ــتاده ایم. ام ــف ایس ــوی ص ــک س ــا در ی ــام م ــر تم اگ

گمان مــان، مــا بهتریــم و دیگــران کــم بهره ترنــد.
ــی  ــم. امــا ب ــی دلیــل نقــد می کنی ــه یکدیگــر کــم اعتمــاد شــده ایم. ب ب
ــل  ــی دلی ــاره گاهــی شــاید بیشــتر ب ــد دوب ــر. بیای ــی کمت ــل مهربان دلی
ــم.  ــوش کنی ــته را فرام ــای گذش ــل کدورت ه ــی دلی ــم ب ــی کنی مهربان

ــم. ــر را راه بیاندازی ــل کار یکدیگ ــی دلی ــد ب بیایی
ســال ها نقــد کــردن و منطقــی رفتــار کــردن و بــی اعتمــادی را امتحــان 
کردیــم. بیاییــد اعتمــاد و مهربانــی بــی دلیــل را نیــز تســت کنیــم. بیایید 
ــپاس گزاری  ــل س ــی دلی ــد ب ــم. بیایی ــز بگذری ــک نی ــتباهات کوچ از اش

کنیــم.
ــرای  ــون، ب ــرای کان ــان، ب ــرای خودم ــه می نویســیم، ب ــرای هم ــن را ب ای
ــته.  ــگاه داش ــن ن ــه روش ــی از جامع ــه چراغ ــس ک ــرای هرک ــن، ب انجم
کــه بــه گمانــم امــروز یعنــی همــه مــا کــه نرفته ایــم وقتــی آن هــا کــه 

ــد. ــز برده ان ــورها نی ــر کش ــه دیگ ــا را ب ــد و چراغ ه رفته ان

ــل  ــی دلی ــم و ب ــوش کنی ــته را فرام ــای گذش ــد بدی ه بیایی
مهربــان باشــیم. شــاید پاســخش شــادمانی بــه مــا بخشــید.
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گزارش والیبال

برق امید در چشم ها
ــون دانشــجویان زرتشــتی و  ــن کان ــارم بی ــازی شــب چه ــن ب آخری
ســازمان یــزد بــود. شــروع آرامــی داشــتند و امتیــازات در 10 دقیقــه 

اول  9 - 4 بــه نفــع ســازمان یــزد بــود.
ــا  ــتی ب ــجویان زرتش ــون دانش ــود و کان ــاس ب ــیار حس ــازی بس ب
ــوی  ــه جل ــت ک ــعی داش ــد و س ــرد جنگی ــرای ب ــیار ب ــالش بس ت
ضربــات حریــف را بگیــرد امــا ســت اول بــا امتیــاز 25 - 11 بــه نفــع 
ســازمان بــه اتمــام رســید ســت دوم هــم ماننــد ســت اول پیــش 

ــید. ــان رس ــه پای ــازمان ب ــع س ــه نف ــاز 25 - 14 ب ــا امتی ــت و ب رف

2 ست متفاوت

ــزد و  ــازمان ی ــای س ــن تیم ه ــال بی ــارم والیب ــازی روز چه ــن ب اولی
بانــو برگــزار شــد. دو تیــم در ســت اول بــازی تــا امتیــاز 10 پایاپــای 
ــه  ــازی را ب ــود ب ــرویس های خ ــا س ــازمان ب ــم س ــد. تی ــش رفتن پی
دســت گرفــت و بــا ایجــاد اختالفــات 4 امتیــازی مربــی تیــم بانــو را 
وادار بــه گرفتــن وقــت اســتراحت کــرد. درادامــه بــازی بــا اختــالف 
ــرد. در آخــر،  ــدا ک ــه پی ــاز ۲۰ ادام ــا امتی ــم ســازمان ت ــاز، تی 2 امتی

ســت اول ۲۵ - ۲۱ بــه ســود ســازمان یــزد بــه پایــان رســید. 
در ســت دوم ســازمان بــا ترکیــب کامــل از نفــرات خــود وارد زمیــن 
شــد، بــازی تــا امتیــاز 11 بــا ســرویس های خــوب آناهیتــا نمیرانیــان 
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بازی سرنوشت ساز

ــم اول  ــدای گی ــاز شــد. در ابت ــم ســازمان آغ ــا ســرویس تی ــازی ب ب
ــو  ــف جل ــم حری ــده تی ــپک های کوبن ــود اس ــازمان باوج ــم س تی
افتــاد. ماننــد همیشــه اســپک های زیبــای پوریــا منوچهــری، امتیــاز 
آور بــرای ســازمان بــود. اختــالف حــدودا ۶ امتیــازی تــا اواخــر بــازی 
حفــظ شــد و در انتهــای گیــم امتیــاز بــا اختــالف 11 بــه پایــان رســید.
 گیــم دوم بیــن ایــن دوتیــم تقریبــا پابه پــا پیــش رفــت و درنهایــت 

گیــم دوم بــا امتیــاز 20 - 25 بــه نفــع ســازمان پایــان یافــت.

ــا  ــت دوم ب ــت س ــرد و درنهای ــدا ک ــه پی ــازمان ادام ــود س ــه س و ب
امتیــاز 25 - 15 بــه ســود ســازمان پایــان یافــت.
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در دومیــن بــازی روز چهــارم پیکارهــای ورزشــی جــام جان باختــگان 
ــه  ــان ب ــی کرم ــیر همت ــتی و اردش ــجویان زرتش ــون دانش ــم کان تی

جــدال هــم رفتنــد.
ــی  ــیر همت ــم اردش ــاز تی ــر امتی ــا برس ــه ی جدال ه ــود هم ــا وج ب

ــدند. ــت ش ــن س ــرد ای ــه ب ــق ب ــاز 25 - 22 موف ــا امتی ــان ب کرم
ــم  ــاز ه ــد. ب ــو افتادن ــای جل ــای پابه پ ــا امتیازه ــم ب ــت دوم ه س
اردشــیر همتــی کرمــان موفــق بــه بــرد ایــن ســت شــد و بــازی بــا 

ــان رســید. ــه پای ــاز 25 - 16 ب امتی

شروعی طوفانی و پایانی آرام

تالش ستودنی 

ــای  ــا تیم ه ــگان ب ــام جان باخت ــارم ج ــازی در روز چه ــن ب چهارمی
یــاران آرمین)الــف( و بانــو پــر انــرژی آغــاز شــد. بــازی بــا فاصلــه ی 
امتیــازی کــم پیــش رفــت ولــی بــا ســرویس های زیبــای تیــم یــاران 
ــاران آرمین)الــف(  ــه 20 - 11 رســاند. تیــم ی ــاز را ب آرمین)الــف( امتی

توانســت گیــم اول را بــا امتیــاز 25 - 14 ازآن 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 
اختــالف کمتــر 25 - 16 بــه نفــع تیــم یــاران آرمین)الــف( تمام شــود.
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ــا  ــم ب ــم، هــردو تی ــی بودی ــازی پایاپای ــازی، شــاهد ب ــدای ب در ابت
ــا  ــد ام ــف می دادن ــه حری ــت را ب ــداول خــود موقعی اشــتباهات مت
تیم هــا قــدر ایــن موقعیت هــا را نمی دانســتند. امــا در ادامــه 
تیــم فروهر)الــف( بــا 9 امتیــاز متداولــی کــه بدســت آورد توانســت 
ــه  ــا نتیجــه 0 - 9 ب ــازی را در دســت بگیــرد و کوارتــر اول ب نبــض ب
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 9 -2 بــه 
اتمــام رســید. کوارتــر ســوم رونــد بــازی افــت پیــدا کــرد و در کل 6 
امتیــاز رد و بــدل شــد و ســهم تیــم فروهــر 4 امتیــاز و ســهم تیــم 
اردشــیر همتــی 2 امتیــاز بــود و در انتهــای کوارتــر چهــارم بــازی بــا 

نتیجــه 22- 7 بــه نفــع فروهــر بــه اتمــام رســید. 

حسن ختام بانوان

گزارش بسکتبال

ــه کــه انتظــار می رفــت تــک  ــازی روز چهــارم همــان گون آخریــن ب
تــک بازیکنــان بــا انــرژی و قدرتــی سرشــار بــرای پیــروزی وارد زمین 
ــار  ــاران مازی ــم ی ــود تی ــه س ــاز 17 - 13 ب ــا امتی ــدند.کوارتر اول ب ش
ــازی  ــای ســه امتی ــا پرتاب هــای زیب ــان رســید.کوارتر دوم ب ــه پای ب
ــاز  ــا امتی ــاد تماشــاچیان ب ــا تشــویق زی ــم آغــاز شــد و ب هــردو تی
ــه ســرانجام رســید و امــا تیــم  ــار ب ــاران مازی ــه ســود تیــم ی 6-20ب

دیداری پرقدرت
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در راه فینال...

ــازی لیســت امــروز  ــازی ســازمان و پیشکســوتان کــه پنجمیــن ب ب
ــه  ــان را ب ــازی، هیج ــار ب ــت چه ــس از گذش ــه پ ــی ک ــود درحال ب
ــت  ــال رقاب ــه درح ــی ک ــرا دو تیم ــد زی ــکتبال برگرداندن ــن بس زمی
بودنــد بــه گونــه ای بــود کــه میخواســتند بــه فینــال ایــن دوره از 
پیکارهــای جــام جان باختــگان برســند. ایــن بــازی ، پــر از جذابیــت 
ــم ســازمان توانســت  ــود و در آخــر تی ــا اســترس ب و امــا همــراه ب

ــروز میــدان شــود. پی

ــا قــدرت بیشــتری آغــاز کــرد و توانســت  فروهــر کوارتــر ســوم را ب
پیــروز شــود امــا طرفــداران تیــم یــاران مازیــار نیــز بیــکار نماندنــد 
ــارم   ــر چه ــا کوارت ــد. و ام ــود پرداختن ــتان خ ــی دوس ــه راهنمای و ب
ــن  ــف بی ــی مضاع ــس رقابت ــل ح ــای قب ــر ه ــالف کوات ــر برخ کوارت
ــازمان  ــم س ــود تی ــه س ــاز 15-14 ب ــا امتی ــد و ب ــاد ش ــان ایج بازیکن
فروهــر بــه پایــان رســید و در نهایــت تیــم یــاران مازیــار توانســت 

پیــروز ایــن میــدان شــود.
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گزارش فوتسال

در همــان آغــاز بــازی، مشــخص بــود کــه دو تیــم جنگنــده هســتند 
ــس  ــن ح ــرد. ای ــد ک ــرد خواهن ــرای ب ــود را ب ــالش خ ــام ت و تم
جنگ جویــی در دو تیــم باعــث شــد کــه هــر تیــم یــک گل را 
ــی شــهروز  ــا تــالش هــای پی در پ ــر برســانند. ب ــه ثم ــرای خــود ب ب
جمشــیدی، بازیکــن تیــم جمشــید جــم)ب( موفــق شــد تــا گل دوم 
را در دقایــق آخــر نیمــه ی اول بــرای تیــم خــود بــه ثمــر برســاند. بــا 
ــم  ــد  و تی ــالش خــود را بیشــتر کردن ــم ت ــه ی دوم، دو تی ــاز نیم آغ
ــه  ــود ب ــم خ ــرای تی ــاوی را ب ــت  گل مس ــم)پ( توانس ــید ج جمش

ــام شــد. ــا نتیجــه ی مســاوی تم ــازی ب ــن ب ــان آورد و ای ارمغ

جنگنده های کوچک جمشید   جم
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ــی  ــادمهر یزدان ــود و ش ــی نب ــا کاف ــن تالش ه ــا ای ــد. ام ــاز کن را ب
ــن باعــث  ــا ای ــه ثمــر رســاند. ام ــم خــود ب ــرای تی ــن گل را ب دومی
نشــد کــه تیــم کرمــان نا امیــد شــود و همچنــان بــه بــازی پرانــرژی 
ــا  ــان ب ــی کرم ــم اردشــیر همت خــود ادامــه داد. در نیمــه ی دوم، تی
ــه ای محکــم کــه توســط آرشــام گشتاســبیان صــورت گرفــت،  ضرب
توانســت اولیــن گل را بــرای تیــم خــود جبــران کنــد. حمــالت  تیــم 
ــن  ــه آری ــد ک ــث ش ــود و باع ــه دار ب ــان ادام ــی کرم ــیر همت اردش
سروشــیان، بازیکــن ایــن تیــم بــا یــک ضربــه از پشــت محوطــه ی 
جریمــه گل مســاوی را بــرای تیــم خــود بدســت بیــاورد و ایــن بــازی 

بــا نتیجــه ی مســاوی بــه پایــان رســید. 

منتخب ها رو در روی هم قرار گرفتند

ــاری در  ــن تیمس ــیله ی آری ــب )ب( بوس ــم منتخ ــرای تی گل اول ب
همــان دقایــق آغازیــن بــازی بــه ثمــر رســید. نریمــان شــهریاری بــا 
ــف(  ــب )ال ــم منتخ ــت دروازه ی تی ــاد توانس ــالش زی ــاری و ت پافش
را بــاز کنــد. فشــار تیــم منتخــب )الــف( روی دروازه ی تیــم حریــف 
ــد.  ــع می ش ــوی دف ــن دهن ــایی آری ــای تماش ــیله ی واکنش ه بوس

رقابت دو شهر کویری
ــم  ــی از تی ــاز شــد و شــادمهر یزدان ــه صــورت هجومــی آغ ــازی ب ب
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 ارســال های پی  در پــی ســعی کــرد کــه دروازه ی تیــم حریــف 
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ــان  ــادم از هم ــاد خ ــاد فره ــم زنده ی ــان تی ــن بازیکن ــکاری بی هم
ــادم  ــاد خ ــاد فره ــم زنده ی ــود. تی ــه ب ــل مالحظ ــازی قاب ــدای ب ابت
بــا پاســکاری های مــداوم توانســت تــوپ را از آن خــود کنــد. تیــم 
اردشــیر همتــی کرمــان بــه تدریــج فشــار خــود را روی دروازه ی تیــم 
ــدون گل  ــا نیمــه ی اول ب ــرد و ام ــاد ک ــاد فرهــاد خــادم زی ــده ی زن
بــه پایــان رســید. در نیمــه ی دوم درگیــری بیــن بازیکنــان دو تیــم 
شــدت یافــت و در دقایــق آخــر تیــم زنــده یــاد فرهــاد خــادم تــالش 
خــود را بیشــتر کــرد امــا ایــن تالش هــا بی ثمــر بــود و ایــن بــازی 

بــا نتیجــه ی صفــر بــر صفــر بــه پایــان رســید. 

ــاد  ــه ی ــی و ب ــرزاد فلفل ــادروان ف ــم ش ــن دو تی ــر بی ــازی نفس گی ب
ــی  ــرزاد فلفل ــادروان ف ــم ش ــالش، تی ــن ت ــا اولی ــد. ب ــاز ش آرش آغ
ــاورد کــه ایــن گل توســط  توانســت اولیــن گل خــود را بدســت بی
ــی از  ــاس های ــا پ ــه ب ــید. در ادام ــر رس ــه ثم ــانی ب ــیاوش ساس س
شــروین ارغوانــی بــه ســمت شــاهین ارغوانــی، تیــم بــه یــاد آرش 
موفــق شــد تــا اولیــن گل خــود را بــه ارمغــان آورد. در نیمــه ی دوم، 

بانوان به آخر خط رسیدند

جدال جنجالی بزرگساالن

ــم خــود،  ــرای تی ــی گل دوم را ب ــا کیومرث ــه ی دوم، بردی ــا در نیم ام
ــا،  پارســا گشتاســبی  ــه ام ــان آورد. در ادام ــه ارمغ منتخــب )ب(، ب
روی مهــار ناقــص دروازه بــان بــا یــک شــوت محکــم گل مســاوی را 

بــرای تیــم خــود بــه ثمــر رســاند. 

ــی بیشــتر  ــرزاد فلفل ــم روانشــاد ف ــش از ســمت تی ــی تن کم
شــد وتوانســت دومیــن گل خــود را بــرای تیــم خــود بــه ثمــر 
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بازیکنــان هــر دو تیــم شــانس خــود را بــا ضربــات از راه دور امتحــان 
کردنــد. شــاهین بــزرگ چمــی، بازیکــن تیــم پــارس، بــا پــاس دادن 

فینالیستی که با ضربات پنالتی مشخص شد

تــوپ بــه آرش ســامی باعــث شــد کــه یــک شــوت زیبــا از پشــت 
محوطــه دروازه ی تیــم محبــت مزرعــه کالنتــر را بــاز کنــد. در ادامــه، 
رســتم عــادل توانســت گل مســاوی را بــرای تیــم خــود بــه ارمغــان 
ــتند و  ــیدن نداش ــب کش ــد عق ــم قص ــک از دو تی ــچ ی ــاورد. هی بی
بــرای فینــال برنامه ریــزی کــرده بودنــد. در نیمــه ی دوم بــازی، تیــم 
ــل وارد  ــم مقاب ــادی روی دروازه  تی ــر فشــار زی ــه کالنت ــت مزرع محب
ــازی در  می کــرد  امــا دروازه بــان تیــم پــارس بســیار آمــاده بــود. ب
ــان رســید.  ــه پای ــر ب ــر صف ــر ب ــا نتیجــه ی صف ــه ی دوم هــم ب نیم
بنابرایــن بایــد نتیجــه را بــا ضربــات پنالتــی مشــخص می کردنــد. 
بعــد از ضربــات پنالتــی نتیجــه ی بــازی بــه پنــج بــر چهــار بــه نفــع 
تیــم محبــت مزرعــه کالنتــر بــه تغییــر کــرد و تیــم محبــت مزرعــه 
کالنتــر فینالیســت ایــن دوره از پیکار هــای جــام جان باختــگان 

شــد. 

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، 
ــا ضربــه ی خــود یــک گل دیگــر را  شــاهین ارغوانــی موفــق شــد ب
بــرای تیــم بــه یــاد آرش بــه ثمــر برســاند و بــازی بــا نتیجــه ی ســه 

بــر دو بــه پایــان رســید.  
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گزارش شنا

ــگان  ســری مســابقات شــنای پیکارهــای ورزشــی جــام جان باخت
در تاریــخ چهــار امــرداد از ســاعت ۸ تــا ۱۲ صبــح در رده ی بانوان و 
آقایــان برگــزار شــد. شــرکت کننــدگان همچــون ســال های گذشــته 
از آمادگــی بســیار باالیــی برخــوردار بودنــد گویــی هیجــان رقابــت 
درمیــان آن هــا بیشــتر از هرســال بــود پــس از شــروع مســابقات 
ــد  ــود را می کردن ــالش خ ــکاران ت ــه ورزش ــت هم ــن رقاب و درحی
تــا مقــام نخســت را کســب کننــد یــا حداقــل بتواننــد جایگاهــی 

درمیــان افــراد برتــر داشــته باشــند. 
ــنی،  ــا مزدیس ــب روش ــه ترتی ــوان ب ــاالن بان ــنی نونه در رده ی س
افــراز جوبانیــان و ویانــا دمهــری در رشــته ی کــرال ســینه و روشــا 
مزدیســنی، افــراز جوبانیــان، آرینــا کشــاورزی در رشــته ی قورباغــه 

ــد. ــب کردن ــوم را کس ــا س ــای اول ت مقام ه
ــودی،  ــی بهب ــب رایت ــه ترتی ــوان ب ــاالن بان ــنی بزرگس در رده ی س
ــرال ســینه  ــرا خــدادادی و یاســمن آفرین نامــه در رشــته ی ک میت
و رایتــی بهبــودی، فرانــک لرکالنتــری، مهســا خاوریــان در رشــته ی 

ــد. ــا ســوم را کســب کردن ــط مقام هــای اول ت مختل
ــاد  ــزه ی زی ــی نشــاندهنده ی انگی ــه خوب ــان ب رقابــت شــنای آقای
شــرکت کننــدگان بــود. درایــن ســری از مســابقات در رده ی ســنی 
نونهــاالن، در رشــته ی کــرال ســینه ی آقایــان و رشــته ی قورباغــه، 
ــب  ــه ترتی ــودی ب ــراد بزرگی چــم و رهــام بهب ــی، هی ــان ویراب آرم

ــد. ــب کردن ــوم را کس ــا س ــای اول ت مقام ه
 در رده ی ســنی نوجوانــان و در رشــته ی کــرال ســینه آقــای شــهنام 
فرهادیــان رتبــه ی نخســت، آقــای شــایان برومنــد راد مقــام دوم 
و آقــای ارشــیا شــهریاری مقــام ســوم را بدســت آوردن. در 
همیــن رده و در رشــته ی مختلــط آقــای شــهنام فرهادیــان 



15

مقــام نخســت، پویــا فرهی یــزدی مقــام دوم، آریــن کشــاورزی 
مقــام ســوم را کســب کــرد.

در رده ی ســنی بزرگســاالن و در رشــته ی مختلــط، آقــای شــهاب 
ــام دوم و  ــه ارنگــی مق ــای روزب ــام نخســت، آق ــان مق فرهادی
آقــای خســرو بهمــردی مقــام ســوم را کســب کردنــد. همچنین 
ــای  ــینه، آق ــرال س ــته ی ک ــاالن و در رش ــنی بزرگس در رده ی س
شــهاب فرهادیــان جایــگاه نخســت، آقــای جمشــید ماوندادی 
جایــگاه دوم و آقــای خســرو بهمــردی جایــگاه ســوم را کســب 

کردنــد.
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وقتی می گوییم »همایش علمی« دقیقا از چی حرف می زنیم؟ 

ــجویان  ــون دانش ــتی و کان ــه زرتش ــف جامع ــای مختل ــر برنامه  ه ــر پیگی اگ
ــال هایی  ــه س ــه دو روزه ای ک ــا واقع ــنایی ب ــاال آش ــید، احتم ــتی باش زرتش
ــر  ــه آخ ــال ها از هفت ــه س ــفند و بقی ــه اول اس ــه هفت ــنبه و جمع پنجش
ــه از  ــه ای ک ــد. برنام ــت، داری ــزار شده اس ــروی برگ ــالن خس ــفند در س اس
حــول و حــوش عصــر آغــاز شــده و شــامل مجموعــه ســخنرانی ها و ارائــه 
ــروی  ــالن خس ــی در س ــه غرفه  های ــوده و ب ــرج ب ــالن ای ــی در س مقاله های
ــی  ــده و هدف ــاده ش ــر آن نه ــی« ب ــش علم ــام »همای ــود. ن ــی می ش منته
ــف شــده  ــرای آن تعری ــه« ب ــی جامع ــش ســطح علم ــوان »افزای تحــت عن
ــه  ــی اســت ک ــم هدف ــا چیســتی عل ــم چیســت، و آی ــا عل ــی ام اســت. ول
بــا چنــدی ســخنرانی و ســمینار در همایشــی دو روزه بتــوان بــه آن رســید؟ 
ــا جــواب ایــن مســئله خیــر اســت و ایــن چیــزی اســت کــه مــا در  بدیهت

ــیده ایم. ــه آن اندیش ــیار ب ــی بس ــش علم همای
ــت و  ــه ای دو روزه اس ــر از برنام ــس مهیب ت ــه ای ب ــی واقع ــش علم همای
مخاطــب آن افــرادی بســیار بیش تــر 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. 
ــم پــول و درآمــد  ــم شــخصیت نمی شناســد، عل ــم ســن نمی شناســد، عل عل
نمی شناســد، حقیقــت علــم بــرای همــه افــراد و همــه ســنین و همــه اقشــار 
جامعــه لذت بخــش و قابــل درک اســت و اگــر اینگونــه نیســت مــا هســتیم 

کــه راه خــود را اشــتباه رفته ایــم.
ــد  ــه بگنج ــدی صفح ــه در چن ــت ک ــزی نیس ــی چی ــش علم ــعت همای وس
ــوغ،  ــر آن چــون نب ــا برنامــه هــای دیگ ــرد و ب ــد و لمــس ک ــد آن را دی بای

ــد. ــنا ش ــخصا آش ــوزی و... ش ــای دانش آم کالس ه

ــد.  ــال کنی ــرام دنب ــال kdzir@ در تلگ ــق کان ــا را از طری ــای م برنامه ه
ــتیم. ــان هس منتظرت
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گزارش تنیس روی میز

ــری  ــه مصــاف پیمــان جهانگی ــازی شــهریار کیانشــاهی ب در ایــن ب
رفــت. ایــن بــازی کــه بــا تشــویق بســیار زیــاد اطرافیان هــردو طرف 
آغازشــد. در ایــن بــازی پیمــان جهانگیــری توانســت بــا اختــالف 2 
گیــم اول را بــه ســود خــود تمــام کنــد امــا شــهریار کیانشــاهی  بــا 
تــالش بســیار خــود را بــه پیمــان برســاند و 2 گیــم بعــد را بــه ســود 
خــود تمــام کنــد و بــازی را بــه گیــم 5 بکشــاند. در ایــن گیــم پیمــان 
جهانگیــری توانســت بــا مهــارت بســیار رقیــب قــدر خــود را از پیــش 

رو کنــار گذاشــته و بــه مرحلــه بعــد بــرود.

جدال پایاپای

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 تشــویق های هــواداران موجــب شــگفتی 
ــروی و  ــوش خس ــروزی مهرن ــا پی ــم اول ب ــدند. گی ــت ش ــن رقاب ای
ماهــان خــرم  زاد بــه پایــان رســید. رونــد بــازی در گیــم دوم کمــی 
ــد و آرش  ــتر ش ــی بیش ــازات کم ــالف امتی ــرد و اخت ــدا ک ــر پی تغیی
فــرودی و پارمیــدا زنــده نــوش توانســتند بــه پیــروزی برســند. گیــم 
ســوم نیــز بــه همیــن منــوال ادامــه یافــت. در گیــم چهــارم دو تیــم 
بــه امتیــاز 10 دســت یافتنــد و در نهایــت برنــده ایــن رقابــت تیــم 

آرش فــرودی وپارمیــدا زنــده نــوش بودنــد.  

رقابتی تنگاتنگ 
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بــازی در رده بانــوان بزرگســاالن در مرحلــه 1/4 نهایــی برگــزار شــد. 
برخــالف تصــور داوران، برگزارکننــدگان و تماشــاچیان بــازی بســیار 

مهیــج از آب در آمــد
آتریــا 19 - 16 جلــو بــود ولــی نــازگل بــا گــوش دادن بــه توصیه های 
مربــی خــود بــازی را 19 - 20 بــه صعــود خــود برگردانــد امــا کافــی 
نبــود و آتریــا توانســت ایــن گیــم را 21 - 23 بــه ســود خــود بــه 

پایــان برســاند.
گیــم دوم هــم بســیار حســاس دنبــال شــد بــه  نحــوی کــه هــر دو 
بازیکــن باهــم بــه امتیــاز 20 رســیدند و در آخــر آتریــا توانســت بــا 

امتیــاز                      20 -  22 در گیــم دوم، برنــده بــازی شــود.

ــوان  ــی بان ــارم نهای ــک چه ــای ی ــام، بازی ه ــارم ج ــب چه در ش
ــن  ــت بی ــا، رقاب ــن بازی ه ــی از ای ــد. یک ــزار ش ــاالن برگ بزرگس
ــد  ــه بع ــاز 6 ب ــود. از امتی ــت ب مهســا مهرآییــن و نوشــین معاون
نوشــین معاونــت از مهســا مهرآییــن پیشــی گرفــت و گیــم اول را 

بــه نفــع خــود تمــام کــرد.
در گیــم دوم مهســا مهرآییــن تــالش کــرد تــا گیــم ازدســت رفته را 
جبــران کنــد و در امتیــاز ۱۸ تفاضــل را بــه بیشــترین حالــت ممکن 
ــف  ــه حری ــودش را ب ــرد خ ــالش ک ــت ت ــین معاون ــاند. نوش رس
برســاند امــا موفــق نشــد و گیــم دوم را ازدســت داد و نتیجــه ی 
بــازی در گیــم برابــر شــد. گیــم نهایــی کــه گیــم سرنوشــت  ســاز 

جذاب و تماشایی تا آخرین گیم

گزارش بدمینتون

مهیج  تر از تصور

بــود بــا پیــروزی نوشــین معاونــت بــه پایــان رســید.
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 در 2 حرکت مات کند )سفید شروع کند(

-White: وزیر از خانه 8g به خانه 2a میرود
 -Black:  شاه از خانه 7b به خانه 8a میرود

-White: سرباز از خانه 7c به خانه 8c میرود
-Black:  )مات(

جواب معمای روز 4

معمای شطرنج روز 5

 سفید در 2 حرکت
مات کند
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