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سخن نخست
تابســتان هــر ســال شــور و حــال عجیبــی جامعــه کوچکمــان را 
ــی کــه بخــش بزرگــی از جامعــه زرتشــتیان  دربرمی گیــرد، شــور و حال
ایــران را درگیــر خــود می کنــد.  تابســتان در دل گرمــای خــود، 
ــت. ــان اس ــه کوچکم ــون جامع ــش کان ــه گرمابخ ــیدی دارد ک خورش
ــام  ــی ج ــای ورزش ــتیان، پیکاره ــک زرتش ــی کوچ ــن گردهمای بزرگتری
ــت،  ــردن دیدارهاس ــازه ک ــه ت ــت بهان ــه سال هاس ــگان، ک جان باخت
گردهمایــی کــه نطفــه آن از اســفندماه هــر ســال در دل کانــون 
دانشــجویان زرتشــتی شــکل می گیــرد و بــا همــت اعضــای آن رشــد 
ــتی در  ــان زرتش ــور همکیش ــی حض ــا دلگرم ــت ب ــد و در نهای می کن
ــد. ــر می رس ــه ثم ــدگان و .... ب ــرکت کننده ها، داوران، بینن ــب ش قال
ــاس  ــن احس ــر چــه هــر ســال مشــکالت بیشــتری از ســوی طرفی اگ
می شــود امــا کاش فرامــوش نکنیــم کــه بزرگتریــن دلیــل ایــن 
گردهمایــی، زنــده نــگاه داشــتن نــام همــان عزیزانــی اســت کــه رفتنــد 

ــم. ــا بمانی ت
کاش ســعی کنیــم کمــی مهربان تــر در ایــن راه قــدم برداریــم چــرا کــه 
شــاید هــر کــدام از مــا بایــد بــه نوعــی قــدردان کســانی باشــیم کــه 
جانشــان را گذاشــتند تــا باشــیم. کاش کمــی از ایــن منظــر بنگریــم کــه 
ــگاه داشــتن راهشــان و نامشــان؛  ــرای ن ــم ب ــه ای داری ــا هــم وظیف م

ــرود. ــا نامشــان از یادهــا ن ــر باشــیم ت کاش کمــی یکدل ت
امســال کــه بــرای ســی و نهمیــن بــار گردهــم آمدیــم تــا بــا همراهــی 
شــما عزیــزان مشــعل یادشــان را روشــن نــگاه داریــم، کاش کمــی چراغ 
همــت و همدلــی در دلمــان پرنورتــر شــود. کاش تنهــا کمــی وظیفــه 
ــا  ــد ت ــه ماندن ــور ک ــد همانط ــا بمانن ــم ت ــه بمانی ــم ک ــان بدانی خودم

بمانیــم.
همچــون ســی و هشــت ســال گذشــته بــا امیــد بــه بــودن  شــمایی که 
همیشــه مــا را دلگــرم کرده ایــد در راه روشــن کــردن مشــعل  ســی و 
نهمیــن دوره پیکارهــای ورزشــی جــام جان باختــگان قــدم برداشــتیم. 

ــه آغــاز ایــن پایــان پنــج روزه  و چــه زیباســت اکنــون کــه ب
ــم. نزدیــک شــده ایم و شــما را در کنارخــود میبینی

باشد که همواره باشید تا باشیم.
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تاریخچه
ــان  ــده ای در می ــال ۱۳۵۹، ای ــای س ــان روز ه ــی در می روزی معمول
صدهــا ایــده ی حــک شــده روی دیــوار ذهــن جوانــی، بــا تــالش و 
همــت بلنــد جوانــان اجــرا شــد و برگــزاری نخســتین دوره ی جــام 
شــهدا را در دبیرســتان فیروز   بهــرام رقــم زد. جامــی در رشــته ی 
فوتبــال بــا باشــندگی ۱۴ تیــم ۵ نفــره شــکل گرفــت. ســال ۱۳۶۱ بــا 
ــکالت  ــا و مش ــان، محدودیت ه ــگاه جوان ــق ن ــدن اف ــر ش بزرگ ت
ــام را  ــگاره ی ج ــه ن ــود ک ــتکار ب ــت پش ــگ هم ــه و رن ــگ باخت رن
ــه  ــی ب ــته ی ورزش ــن رش ــدن چندی ــزوده ش ــب اف ــد و موج می آفری
ــال  ــته ی والیب ــهدا رش ــام ش ــن دوره از ج ــد. در ای ــا ش ــو پ ــام ن ج
ــتم  ــم در رس ــان ۷ تی ــال آقای ــم و والیب ــور ۵ تی ــا حض ــوان ب بان
ــون،  ــاالر کان ــوان در ت ــان و بان ــز آقای ــس روی می ــته تنی ــاغ، رش ب
بــا  طناب کشــی  امجدیــه،  اســتادیوم  در  آقایــان  دومیدانــی 
ــندگی  ــا باش ــال ب ــد، و فوتب ــک ورجاون ــم در کوش ــندگی ۲۲ تی باش
۲۶ تیــم در دبیرســتان فیروز بهــرام برگــزار شــد. در ســال ۱۳۶۲ 
ــا  ــوان ب ــال بان ــته های والیب ــهدا در رش ــام ش ــری از ج دوره ی دیگ
ــی  ــم، دومیدان ــور ۶ تی ــا حض ــان ب ــال آقای ــم، والیب ــور ۳ تی حض
گــون  و تنیــس روی میــز آقایــان و بانــوان در مکان هــای گونا

ــد.  ــزار ش برگ
آرمــان رشــد در دیگــر رشــته های ورزشــی رنگــی تــازه بــه نــگاره ی 
ــه  ــال ۱۳۶۳ ب ــکتبال در س ــته ی بس ــد رش ــبب ش ــد و س ــام آفری ج
ــه  ــن رشــته در اســتودیوم امجدی ــزاری ای ــزوده شــود، برگ جــام اف
ــزاری جــام  ــا ۱۳۶۸ برگ ــذر ســال های ۱۳۶۴ ت ــت. در گ صــورت گرف

پذیرفــت.  صــورت  کنــده  پرا و  محــدود  رشــته های  در 
ســال ۱۳۶۹ دوره ای دیگــر از جــام برگــزار شــد و هازمــان 
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زرتشــتی در رشــته های بســکتبال، والیبــال، تنیــس روی میــز، 
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــی ب ــی و دو میدان ــاب پنالت پرت

ــق  ــا حــس عمی ــه ب ــدر ک ــن ســرزمین گرانق ــردان ای ــزرگ م ــاد ب ی
میهــن دوســتی جانانــه جنگیدنــد و جــان باختنــد، همونــدان 
ــا در  ــر آن داشــت ت ــون دانشــجویان زرتشــتی را هــر لحظــه ب کان
کنــار هــم و نــه رو بــه روی هــم، بجنگنــد،  نــه بــرای ســرنگون کردن 
ــان،   ــای بلندش ــاختن آرمان ه ــرای س ــه ب ــران بلک ــال دیگ کاخ آم
ــل  ــجم تبدی ــه ای منس ــه گون ــام را ب ــان ج ــا تالشش ــه ب و اینگون
ــگان  ــام جان باخت ــه ج ــهدا ب ــام ش ــام ج ــال ۱۳۷۳ ن ــد. در س کردن
ــت،  ــکل گرف ــام ش ــی ج ــی و فن ــای اجرای ــت، کمیته ه ــر یاف تغیی
ــه  ــته ها ب ــی رش ــد، تمام ــم ش ــام تنظی ــی ج ــه ی انضباط آیین نام
ــتین  ــرای نخس ــام ب ــت، آرم ج ــال یاف ــاغ انتق ــتم ب ــه رس مجموع
ــعل  ــد و مش ــل ش ــه تبدی ــه دفترچ ــه ب ــد، جام نام ــی ش ــار طراح ب
پیکار هــای  از  دوره  پانزدهمیــن  پیکار هــا ســاخته شــد.  بــرای 
 ۱۳۷۵ بــه همیــن روال در ســال  ورزشــی جــام جان باختــگان 
ــد  ــته بودن ــم پیوس ــه ه ــه ب ــت های ک ــز دس ــگفت انگی ــروی ش نی
نــگاره ی جــام را رنگــی تــازه از همــازوری بخشــید و موجــب 
دینــی،  فرهنگــی،  همایشــگاه  بــه  رشــته ها  همــه ی  انتقــال 
ــال  ــن فوتب ــال زمی ــن س ــد. در ای ــارس ش ــارکار تهرانپ ــی م ورزش
مــارکار تهرانپــارس آســفالت شــد. میلــه و حلقــه ی بســکتبال 
ــال ۱۳۷۶  ــد. در س ــزوده ش ــون اف ــته بدمینت ــد و رش ــب گردی نص
ــان  ــال آقای ــاره ی والیب ــدن دوب ــزوده ش ــا اف ــگان ب ــام جان باخت ج
و رشــته دوچرخــه ســواری آقایــان برگــزار شــد. در ســال ۱۳۷۸ بــه 
علــت افزایــش چشــمگیر تیم هــای شــرکت کننده هماورد هــای 

ــد.  ــرا درآم ــه اج ــال ب ــی فوتب مقدمات
دریافــت مجــوز رســمی بــرای برگــزاری پیــکار هــای 
ــی  ــت بدن ــازمان تربی ــگان از س ــام جان باخت ــی ج ورزش
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ــید و  ــام بخش ــه ج ــمیت ب ــگ رس ــال ۱۳۷۹ رن ــور در س کل کش
ــن  ــن در ای ــود. همچنی ــق نم ــرای آن خل ــاوت ب چشــم اندازی متف
ــوان، و  ــنای بان ــوان، ش ــواری بان ــه س ــته های دوچرخ ــال رش س

ــزوده شــد.  ــه جــام اف ــوان ب ــال بان والیب
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــتی ب ــجویان زرتش ــون دانش ــدان کان همون
ــی  ــد در راه آبادان ــارس می برن ــارکار تهرانپ ــه از م ــره ای ک ــا به ب
مجموعــه نیــز بکوشــند پــس در ســال ۱۳۸۰ اقــدام بــه ســاخت و 
ــد.  ــزاری پیکارهــا نمودن ــرای برگ ــی مجــزا ب آســفالت کــردن زمین
پیکارهــای  از  دوره  بیســت وچهارمین  بســکتبال  بازی هــای 
ــی  ــگان در ســال ۱۳۸۳ توســط داوران مل ورزشــی جــام جان باخت
ــال  ــد. در س ــور داوری ش ــکتبال کل کش ــیون بس ــوی فدراس از س
۱۳۸۵ رشــته ی پــر طرفــدار دومیدانــی در میــان دیگــر رشــته های 
ــن  ــتی در ای ــان زرتش ــت و هازم ــرار گرف ــگان ق ــام جان باخت ج
رشــته رقابــت را آغــاز کردنــد.  همچنیــن همونــدان کانــون 

ــدند. ــون ش ــته ی بدمینت ــت کارت داوری رش ــه دریاف ــق ب موف
ــود  ــزرگ ب ــی ب ــگان تحول ــام جام جان باخت ــایت ج ــازی س فعال س
ــریع  ــانی س ــب خبررس ــت و موج ــورت گرف ــال 1386 ص ــه در س ک
پیرامــون برگــزاری جــام گردیــد. از ســال 1387 قــرار گرفتــن 
ــای  ــای حکم ه ــور پ ــی کل کش ــت بدن ــازمان تریب ــد س ــر تایی مه
قهرمانــی اعتبــاری ویــژه بــه جــام بخشــید. برگــزاری کالس هــای 
گاهــی ورزشــی بــرای بازدید کننــدگان و برگــزاری مســابقات  آ
ــرار  ــار ق ــیون دارت در اختی ــه فدراس ــهیالتی ک ــط  تس دارت توس
ــد  ــود رون ــرای بهب ــدان ب ــای همون ــر تالش ه ــود. از دیگ داده ب
ــن پیکا ر هــای  ــود. بیســت و نهمی ــن ســال ب ــزاری جــام در ای برگ
ــدن  ــزوده ش ــا اف ــال 1388 ب ــگان در س ــام جان باخ ــی ج ورزش

ــراه  ــان هم ــنای آقای ــوان و ش ــکتبال بان ــته های بس رش
بــود.



10

در ســال 1389 جوانــان کانــون همــت بســیار بــه خــرج دادنــد تــا 
ــکتبال  ــن بس ــای زمی ــد، تخته ه ــفالت کنن ــال را آس ــن والیب زمی
را تعویــض کننــد و نورافکن هــای زمیــن بســکتبال را نصــب 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــام ب ــای ج ــی روی لباس ه ــد. طراح کنن

ــت. ــن ســال انجــام پذیرف ای
ــون  ــدان کان ــه همون ــزان ب ــه زار خ ــکفتن در بیش ــه ش ــد ب امی
ایــده ی  تــا  بخشــید  راســخ   عزمــی  زرتشــتی  دانشــجویان 
چمــن کــردن زمیــن فوتبــال را در ســال 1390 عملــی کننــد و 
ــی  ــن مصنوع ــتگی ناپذیر چم ــه ای خس ــر و روحی ــالش واف ــا ت ب
را بــرای زمینــی کــه موجــب صدمــات شــدید جســمانی بــه 
ــود  ــوان خ ــد ت ــا درح ــد ت ــم آوردن ــد،  فراه ــکاران می ش ورزش
ــی  ــن الملل ــرای بی ــالش ب ــد. ت ــود آورن ــه وج ــن ب ــی ایم فضای
ــش  ــرای بخ ــاختاری ب ــن س ــگان، تعیی ــام جان جانباخت ــردن ج ک
ــرای  ــزا ب ــی مج ــاص دادن مکان ــام و اختص ــی ج ــط عموم رواب
ایــن بخــش، اینترنتــی شــدن کامــل رونــد ثبــت نــام، راه انــدازی 
پیش کســوتان،  فوتبــال  برگــزاری  جــام،  انگلیســی  ســایت 
آن هــا،  شــدن  تخصصــی  و  ورزشــی  آیین نامه هــای  تفکیــک 
برگــزاری شــطرنج  گروهــی، تدویــن آییــن نامه هــای خبرنــگاران 
ــگ  ــگ پن ــرای جــدا نمــودن میزهــای پین ــزات ب ــه ی تجهی و تهوی
 1390 ســال  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  دیگــر  از  ســالن  در 

. شــد می با
ــه  ــان ادام ــات همچن ــود امکان ــرای بهب ــرج دادن ب ــه خ ــت ب هم
ــی  ــن مصنوع ــن چم ــال ۱۳۹۱ زمی ــد در س ــب ش ــت و موج یاف
فوتبــال بــه حصار هــای اســتاندارد ورزشــی مجهــز گــردد و 
ــان  ــود. آرم ــب ش ــور نص ــه پروژکت ــور مجموع ــن ن ــرای تامی ب

ــان را واداشــت  ــان جوان ــات ورزشــی همچن ــود امکان بهب
ــا در  ــد ت ــب ش ــد و موج ــالش برندارن ــت از ت ــا دس ت
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ســال ۱۳۹۲ زمیــن بســکتبرال بــا آســفالت نــرم پوشــیده شــود و 
مجموعــه ی مــارکار بــه اینترنــت سراســری مجهــز شــود. در ســال 
ــورت  ــاچیان ص ــتقرار تمش ــل اس ــکوها و مح ــازی س ۱۳۹۳ بهس
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــای همگان ــه ی ورزش ه ــت و کمیت پذیرف

شــکل گرفــت.
بــا تمــام تــوان تــالش کــردن بــرای بهبــود برگــزاری جــام 
ــا در ســال ۱۳۹۴ کف ســابی ســالن  ادامــه یافــت و ســبب شــد ت
ــت  ــا کیفی ــع پســتی و بلندی هــا و ارتق ــه منظــور رف ــون ب بدمینت
ــال  ــن والیب ــرای زمی ــوری ب ــرج ن ــن ب ــرد و همچنی ــورت گی ص

ــود. ــب ش نص
کمیتــه ی  بــه  ایــن ســال  در  کمیتــه ی ورزش هــای همگانــی 
ــرای  ــی ب ــاختاری اساس ــام داد و س ــر ن ــی تغیی ــی ورزش فرهنگ
آن طراحــی شــد.تالش بــرای بهبــود تــور مجموعــه از دیگــر 

ــود. ــال ب ــن س ــه در ای ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــده ی خــود  ــان فکــر و ای ــه جوان ســی و هشــت ســال از روزی ک
را اجــرا کردنــد و بــا باپــر بــه پیــروز شــدن تــالش و پشــتکار بــر 
هــر مشــکل و مانعــی برگــزاری جــام را ادامــه دادنــد، مــی  گــذرد، 
ــتگی در  ــا خس ــتی ی ــی سس ــال اندک ــه س ــن هم ــس از ای ــا پ ام
وجودشــان رخنــه نکــرده همــواره میکوشــند تــا نــگاره ی جــام را 
رنگــی تــازه ببخشــند چــرا کــه هــر چنــد ســال هــم کــه بگــذرد، 
ــه  ــی ک ــای قدیم ــگاره ه ــل ن ــای داخ ــه، جوان ه ــد ده ــر چن ه
ــر  ــدند و در راه پ ــه ش ــی جبه ــن راه ــام میه ــق م ــه عش روزی ب
ــتوار،  ــم و اس ــرحال، محک ــان س ــد، همچن ــان باختن ــش ج برکت
شــجاع و مقتــدر بــه آن هــا جرعــت و اطمینــان و می دهنــد 

ــگاره ی جــام! ــن در ن ــق رنگــی نوی ــه دادن و خل ــرای ادام ب

ــان  ــروی وجودش ــا نی ــد ام ــیر تصویرن ــا اس ــه آن ه گرچ ا
ــت! ــا جاریس ــروز م در ام
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سوگندنامه جام سی و نه

پــس بیاییــم و از کســانی شــویم کــه ایــن زندگانــی را تــازه 
می ســازند.  نــو  را  جهــان  و  می گرداننــد 

ــم و  ــی زنی ــره م ــان را گ ــت هایم ــان دس ــه پیم ــن هنگام در ای
ــتی را  ــه راس ــم ک ــی کنی ــاد م ــوگند ی ــرفرازی س ــربلندی و س ــا س ب
ــم. ــازه گردانی ــی را ت ــم و زندگان ــاد بزنی ــی را فری ــتی را و نیک درس

در این گاه همازوری باورمند به شــاه بیت فردوســی که می گوید:
     ز نیرو بود مرد را راســتی        ز سســتی کژی زاید و کاســتی

ــا  ــر کوش ــازی یکدیگ ــد س ــا در نیرومن ــویم ت ــی ش ــان م ــم پیم ه
ــدی از  ــه نیرومن ــازیم ک ــیار س ــش را هوش ــواره خوی ــیم و هم باش

ــت.  ــتی اس ــترش راس ــرای گس ب
در ایــن لحظــه ســپندینه مــا نیرومنــدان و راســتی گســتران 
ــه در دراز  ــی ک ــطوره های ــد اس ــا همانن ــم ت ــی کنی ــاد م ــوگند ی س
نــای تاریــخ مایــه ســربلندی ایــران شــدند ســرفرازی ایــران همــاره 
یکــی از آرمــان هــای مــان باشــد. هماننــد آرش کــه جــان در تیــر 
گــرد مــرز هــای  گذاشــت، هماننــد رســتم کــه چــون دیــواری گردا
ــرد.  ــی از ورود دشــمنان پیشــگیری مــی ک ــوم آریای ــرز و ب ــن م ای
هماننــد زال هوشــیار و هماننــد گــودرز خردمنــد کــه نیــروی خــرد 
را همــراه زور بــازو مــی کردنــد تــا ســالمت ملــک اهــورا ســیانت 

شــود. 
ســی و نــه ســال اســت آموزگارانــی ســتودنی داریــم، آموزگارانی که 
ــد. آموزگارانــی  براســتی رهــروان راســتین رســتم و آرش هــا بودن
ــه  ــتری و مقابل ــتی گس ــتادگی ، درس راس ــق و ایس ــه درس عش ک
بــا کــژی را بــه آموختنــد. آموزگارانــی کــه از مایــه زندگانــی شــان 

ــرز و  ــرفرازی م ــربلندی و س ــا از س ــتند ام ــان گذش از جانش
بــوم ایــران نگذشــتند. آنــان زنــده بودنشــان را فنــا کردنــد 
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تــا ایــران زمیــن ســرزمین اهورایــی زنــده بمانــد. آموزگارانــی کــه 
کنــون در ایــن هنگامــه  امــروز چشمانشــان خیــره بــه ماســت. و ا
ــا  ــا ب آزمــون دســت در دســت یکدیگــر ســوگند یــاد مــی کنیــم ت

کامــی کــژی بکوشــیم.  ــرو در گســترش راســتی و نا تمــام نی
ــه ای  ــم ک ــی دهی ــر م ــاد س ــریم و فری ــی فش ــم م ــتها را به دس
ــان  ــوزگاران از ج ــه آم ــرد. و رو ب ــم ک ــرازت خواهی ــر ف ــران س ای
گذشــته مــان خواهیــم گفــت، جــان باختــگان همیشــه زنــده مــا 
، مــا همــاره رهــروی راه ســپندینه شــما خواهیــم مانــد راهــی کــه 
راه راســتی اســت و بدرســتی کــه راه در جهــان یکــی اســت و آن 

راه راســتی اســت.

انسجام ، رمز پیروزی در نخستین بازی

گزارش والیبال

ــام  ــی  ج ــای ورزش ــن  پیکار ه ــی و نهمی ــال  س ــازی والیب ــن  ب اولی
جان باختــگان  بــا رقابــت بیــن تیم هــای کانــون  دانشــجویان 

ــد . ــاز ش ــو آغ ــتی  و بان زرتش
تیــم بانــو اولیــن امتیــاز ایــن بــازی را از آن خــود  کــرد و پــس از آن 
ــا پیشــی  گرفتــن   ــی  ب ــد ول ــای پیــش رفتن ــا پایاپ ــم تقریب هــر دو تی
ــتراحت  ــت اس ــت  وق ــاز 6 -  8 درخواس ــون در امتی ــو، کان ــم  بان تی
ــود  ــی خ ــا کاووس ــدرت آناهیت ــرویس های پر ق ــا س ــون ب ــرد. کان ک
بــه تنهایــی،  ســه امتیــاز متوالــی  گرفــت  کــه منجــر  بــه درخواســت  
ــو  ــم بان ــو شــد؛ پــس از وقــت اســتراحت  تی ــم بان ــه  تی وقــت اضاف

ــای  ــرویس ه ــا س ــا ب ــد ام ــش بیافت ــاره پی ــت دوب توانس
بی نظیــر شــماره 10 کانــون، نیوشــا نمیرانیــان امتیــاز دو تیــم 
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گزارش بسکتبال

شروع بسکتبال جام 39 با بازی آبی ها و صورتی ها

ــش  ــه نمای ــود ب ــی را از خ ــازی خوب ــت ب ــدا توانس ــر )د( از ابت فروه
ــازی را مشــخص  بگــذارد و ایــن مســئله ســبب شــد کــه نتیجــه ی ب
ــراوان،  ــای ف ــا تالش ه ــت ب ــز توانس ــر )ب( نی ــم فروه ــا تی ــد و ام کن
اختــالف امتیــاز را کــم کنــد ولــی در نهایــت بــازی بــا اختــالف 4 - 6 بــه 

ــه پایــان رســید. ســود تیــم فروهــر )د( ب

در راه کسب تجربه...

بــازی بــا هجــوم تیــم صورتــی پــوش فروهــر آغــاز شــد. تیــم کانــون 
شــروع قدرتمنــدی نداشــت امــا امیــد پیــروزی در چهــره ی بازیکنــان 

در 23  برابــر شــد. در امتیــازات  پایانــی     بازیکــن شــماره 7 تیــم بانــو،  
آتــرم بهمــردی کالنتــری دچــار مصدومیــت شــد و در آخــر تیــم کانــون 

ایــن ســت را بــه نفــع  خــود بــه پایــان رســاند.
ــازی  را بهتــر شــروع کــرد امــا در  ــو ب در ابتــدای ســت دوم، تیــم بان

ــی  ــو پیش ــم بان ــت از تی ــون توانس ــم کان ــه تی ادام
بگیــرد و در نهایــت بــازی را بــا  امتیــاز 25 - 12 ببــرد 

و پیــروز ایــن میــدان شــود.

12
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باتجربه ها در برابر جوان ها

بازی این دو تیم در ابتدا بسیار نزدیک دنبال شد، در ثانیه ی ششم بازی 

امتیــازات آن هــا  برابــر و در رقابــت  بســیار نزدیــک پیــش می رفــت از 
ثانیــه ی هفتــم تیــم فروهــر )الــف(  بــا تــالش فــراوان اختــالف امتیــاز 

را بــه 2 رســاند.
ــم  ــراد تی ــی از اف ــدن یک ــدوم  ش ــث مص ــروزی باع ــرای پی ــگ ب جن
فروهــر )ج( شــد ولــی آن هــا بــا قــدرت بــه بــازی خــود ادامــه دادنــد 
امــا بــا نزدیــک شــدن بــه ثانیه هــای آخــر بــازی بــر تعــداد مصدومیــن 
اضافــه می شــد، در نهایــت بــازی بــا امتیــاز برابــر 4 بــه وقــت اضافــه 
کشــیده شــد و درانتهــا تیــم فروهــر )الــف( بــا اختــالف 2 امتیــاز برنــده 

بــازی شــد.

تیــم کانــون مــوج میــزد. مربــی تیــم کانــون و فروهــر )د( تعویض هــای 
زیــادی انجــام دادنــد امــا ایــن تعویض هــا هیــچ کــدام بــه نفــع تیــم 
کانــون نبــود. تیــم فروهــر بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه از پیــروزی بــازی 
قبــل خــود بــه دســت آورده بودنــد بــه بــازی خــود ادامــه داد و بــا یــک 

پیــروزی بــاور نکردنــی بــازی را بــه پایــان رســاندند.
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معرفی کتاب

شــاید بــرای شــما هــم ایــن اتفــاق افتــاده باشــد کــه در نیــاز شــدید 
بــه چیــزی بــه ســرببرید و ناگهانــی ایــن نیــاز از شــخصی کــه حتــی بــه 

ــرد، برطــرف شــود؟ ــان خطــور نمی ک ذهنت
بــا ایــن کــه بــه یــاد کســی افتادیــد و آن فــرد در همــان روز یــا روز بعــد 

پیــش شــما بیایــد تــا بــه شــما ســر بزنــد؟
به احتمال زیاد با چنین اتفاقاتی روبرو شده اید!

تمــام ایــن رویدادهــا نشــان دهنــده ی ایــن اســت کــه یــک قانــون بــر 
زندگــی مــا تاثیرگــذار اســت کــه قانــون جــذب نــام دارد.

چگونــه  قانــون  ایــن  کارکــرد  کــه  بدانیــم  بایــد  حــال 
بــرد.  بهــره  زندگــی  بــرای  آن  از  می تــوان  چگونــه  و   اســت 

نام کتاب: قانون جذب

سفید در سه حرکت 
مات کند

معمای شطرنج 1
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 آمار شرکت کنندگان سی ونهمین دوره

پیکارهای ورزشی جام جان باختگان
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ایــن دوره از پیکارهــای ورشــی جــام جان باختــگان بــا حضــور 
817 نفــر از ورزشــکاران زرتشــتی برگــزار خواهــد شــد.

تهــران بــا 486 نفــر شــرکت کننده بیشــترین ســهم را بــه 
ــیراز،  ــان، ش ــزد، کرم ــهرهای ی ــت ش ــاص داده اس ــود اختص خ
ــا 200، 89، 21، 15، 4، 2  ــب ب ــه ترتی ــواز ب ــان، اه ــرج، اصفه ک

شــرکت کننده در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد.
پــر مخاطب تریــن رشــته های ایــن دوره از پیکارهــا، رشــته های 
ــرکت کننده  ــب 143 و 100 ش ــه ترتی ــا ب ــون ب ــطرنج و بدمینت ش
ــر از  ــز 96 نف ــس روی می ــته ی تنی ــن در رش ــد. همچنی می باش

ــد.  ــور دارن ــرکت کنندگان حض ش
ــا 84 نفــراز   ــی 96 نفــر،  شــنا ب مســابقات یــک روزه ی دومیدان

ــاص داد.  ــود اختص ــه خ ــرکت کنندگان را ب ش
ــه  ــار س ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــن دوره از پیکاره ــن در ای همچنی

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــوان حض ــال بان ــم در رده ی فوتب تی
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