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سخن نخست

ــن دوره  ــی و نهمی ــعل س ــدن مش ــن ش ــا روش ــروز ب دی

ــور  ــاهد حض ــگان ش ــام جان باخت ــی ج ــای ورزش پیکاره

قدرتمنــد تیم هــا و بازیکنــان از    روز هــای ابتدایــی جــام 

ــم. 39 بودی

ــی رود  ــار م ــا، انتظ ــدی تیم ه ــور ج ــه حض ــه ب ــا توج ب

ــش از  ــورتر و بی ــندگی پرش ــاهد باش ــی ش ــای آت در روزه

باشــیم. بازدیدکننــدگان  پیش تــر 

تــا اینگونــه شــاهد حضــور حداکثــری همکیشــان در 

مجموعــه ی مــارکار تهرانپــارس باشــیم و در کنــار هــم 

بتوانیــم یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای ورزشــی زرتشــتیان 

ــم. ــزار کنی را برگ
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 شروع طوفانی جام
ــه  ــس از افتتاحی ــب پ ــنبه ش ــان دوش ــای اقای ــت تیم ه ــن رقاب اولی
برگــزار شــد ، هــر دو تیــم بــازی را بســیار قــوی شــروع کردنــد امــا در 
ادامــه بــازی ســازمان قوی تــر ظاهــر شــد تــا جایــی کــه در امتیــاز 16 
- 22  کانــون در خواســت دومیــن وقــت اســتراحت خــود را کــرد امــا 
فایــده ای نداشــت و ســت اول را بــا امتیــاز 19 - 25 بــه نفــع ســازمان  
بــه پایــان رســید ســت دوم، هــر دو تیــم تــا چهارمیــن امتیــاز پایاپــای 
پیــش رفــت ولــی بعــد از آن مهــران منوچهــری بــا ســرویس های بــی 
نظیــر خــود توانســت دوازده امتیــاز بــرای تیــم ســازمان بــه ارمغــان 
ــم   ــن طلس ــت ای ــود توانس ــای خ ــض بازیکن ه ــا تعوی ــون ب آورد کان
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.

گزارش والیبال
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سکوت در اطراف زمین والیبال

ــزد  ــیان و ای ــم پارس ــا دو تی ــال ب ــابقات والیب ــازی از مس ــومین ب س
آغــاز شــد تیــم پارســیان پــر قــدرت بــازی را شــروع کــرد و در همــان 
دقایــق آغازیــن امتیــاز بیشــتری کســب کــرد. ســرویس های جــذاب و 
دریافت هــای جذاب تــر 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 تجربــه ی 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 21 - 25 برنــده ی 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 17 - 25 پیــروز 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
ســرویس های آتشــین بازیکــن شــماره 3، پرنیــان کوکلــری بــه بــازی 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــن ب ــم آرمی ــازی تی ــت اول ب ــید. در س ــرعت بخش س
ــه  ــت 3 دقیق ــس از گذش ــرد. پ ــت ک ــود را ثاب ــری خ ــاز 25 برت امتی
بــازی از ســر گرفتــه شــد. رهــا رســتمیان، بازیکــن شــماره 12 کانــون 
بــا ســرویس های خــود هیجــان بــازی را بــاال بــرد امــا ایــن بــازی در 

ســت دوم نیــز بــه ســود یــاران آرمیــن بــه پایــان رســید.

تالش برای برد 

در ایــن بــازی تیــم کانــون بــر خــاف بــازی شــب گذشــته توانســت 
ــا اختــاف کمتــری  ــازی را ب ــه دهــد و ب ــازی بهتــری را از خــود ارائ ب
واگــذار کنــد و مــی توانــد امیــدوار بــه بازی هــای بعــدی خــود باشــد 
ــه پایــان  ــا نتیجــه 5 - 8 بــه ســود تیــم فروهر)الــف( ب ــازی ب ایــن ب

رســید و ایــن تیــم توانســت دومیــن بــرد خــود را بدســت بیــاورد.

جدال دو تیم هم خانواده

ــف( و  ــم فروهر)ال ــن دوتی ــوان بی ــکتبال از رده بان ــازی بس ــن ب اولی
ــر  ــه در کوارت ــر ک ــنگین و نفس گی ــی س ــد. رقابت ــر)ب( برگزارش فروه
ــان  ــه پای ــر)ب( ب ــم فروه ــع تی ــه نف ــری    11 - 8 ب ــا برت اول آن ب

گزارش بسکتبال
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ــه  ــاف را ب ــد اخت ــق ش ــف( موف ــم فروهر)ال ــردوم تی ــید. درکوارت رس
یــک امتیازبرســاند و ایــن کوارتــر 15 - 14 بــه نفــع تیــم فروهــر)ب( بــه 
پایــان رســید.درنهایت در یــک بــازی پایاپــای تیــم فروهــر)ب( موفــق 

ــواده ی خــود را 30 - 29 شکســت دهــد. ــم هــم خان شــد تی

شروع رسمی جام 39

بعــد از پایــان افتتاحیــه جــام 39، چهارمیــن بــازی در ایــن رده بیــن 
دو تیــم فروهــر)ج( و فروهــر)ب( برگزارشــد. درابتــدای بــازی ،بازیکــن 
ــارت  ــا مه ــت ب ــان توانس ــا دارابی ــر)ب(، مهس ــم فروه ــماره 7 تی ش
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 

7 - 6 بــه ســود فروهــر)ب( بــه پایــان رســید.

اولین بازی فوتسال بانوان جام جان باختگان

ــاد  ــم فره ــاز شــد. فشــار تی ــم آغ ــداوم دو تی ــا پاســکاری م ــازی ب ب
خــادم در لحظــات ابتدایــی بــازی حــس می شــد. تیــم فرهــاد خــادم 
ــم  ــداوم تی ــای م ــه داد. تاش ه ــود ادام ــات خ ــکاری و حم ــه پاس ب
فرهــاد خــادم بــرای بــه ثمــر رســاندن گل نتیجــه ای در بــر نداشــت. 
تیــم فرهــاد خــادم صاحــب یــک ضربــه ی پنالتــی شــد امــا ضربــه ی 
پنالتــی بــا مهــار دروازه بــان تیــم ســیندخت راهــی اوت شــد. خانــم 
نگیــن پشــوتن بــا یــک ضربــه ی ایســتگاهی دروازه ی تیــم ســیندخت 
بــا هوشــیاری کامــل بــاز می کنــد. تیــم فرهــاد خــادم بــا فشــار زیــاد 

گزارش فوتسال

ــده داشــت.  ــر عه ــا ب ــازی را کام ــل ب ــم مقاب ــم روی تی ــر تی ب
ــیندخت  ــم س ــان تی ــن بازیکن ــی در بی ــرس خفیف ــاس ت احس
ــی  ــا آمادگ ــیندخت کام ــم س ــان  تی ــد. دروازه ب ــس می ش ح
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فوتسال بی حاشیه:
ــاز  ــی آغ ــرزاد فلفل ــم روانشــاد ف ــان تی ــا پاســکاری بازیکن ــازی آرام ب ب
شــد. تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــا یــک ضربــه آرام بــه گل می رســند 
و بــازی بســیار بــی آرام و بــی حاشــیه ای رو ادامــه دادنــد. تیــم رادمان 
هــدف خــود را دروازه ی تیــم مقابــل قــرار می دهنــد. بــازی همچنــان 
متقابــل و بی حاشــیه پیــش مــی رود. نیمــه اول بــازی بــا نتیجــه یــک 

بــر صفــر بــه نفــع تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــه پایــان می رســد. 
دروازه بــان تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی در آمادگــی کامــل قــرار داشــت 
امــا تیــم رادمــان بــا یــک همــکاری بســیار زیبــا بــه گل رســید. فشــار 
روی دروازه ی تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی بیشــتر  شــد. بازیکنــان تیــم 
ــه  ــه جریم ــت محوط ــه از پش ــک ضرب ــا ی ــی ب ــرزاد فلفل ــاد ف روانش
ــه  ــه ای ک ــه نفــع خــود تغییــر داد. ضــد حمل ــر یــک ب نتیجــه را دو ب
توســط آقــای ســیاوش ساســانی گل ســوم را بــرای تیــم روانشــاد فرزاد 
فلفلــی بــه ارمغــان آورد و گل چهــارم نیــز توســط دروازه بــان ایــن تیــم 
آقــای مهــرداد پــوالدی باعــث شــد ایــن بــازی بــا نتیجــه ی ۴ - ۱ بــه 

نفــع روانشــاد فــرزاد فلفلــی بــه پایــان برســد.

افتتاحیه فوتسال بزرگساالن
دو تیــم بــا بــازی خــود ســعی در تضعیــف روحیــه یکدیگــر داشــتند. 

ــر  ــک ب ــه ی ــا نتیج ــه ی اول ب ــازی در نیم ــی داد. ب ــان م ــود را نش خ
ــا  ــه پایــان رســید. نیمــه دوم ب ــه نفــع تیــم فرهــاد خــادم ب صفــر ب
فشــارتیم فرهــاد خــادم آغــاز شــد. بازیکنــان تیــم فرهــاد خــادم بــه 
ــتفاده  ــا اس ــادم ب ــاد خ ــم فره ــه داد. تی ــود ادام ــداوم خ ــات م حم
ــه گل دوم خــود  ــرا خــدادادی ب ــم میت ــوپ برگشــتی توســط خان از ت
رســید. درگیــری بیــن بازیکنــان شــدت گرفــت و گل ســوم بــرای تیــم 
ــا  ــس از برخــورد شــدید ام ــن پشــوتن پ فرهــاد خــادم توســط نگی

غیــر عمــد بیــن بازیکنــان طرفیــن بــه ثمــر رســید.  

تیــم پــارس بــا پاســکاری های مــداوم ســعی در حفــظ تــوپ 
ــت.  ــان داش ــن جری ــط زمی ــتر در وس ــازی بیش ــت. ب داش
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دروازه تیــم پاســکو بــا اشــتباه دروازه بــان آن هــا و بــا هوشــیاری آرش 
ــازی  ــن ب ــتند ای ــم نمی خواس ــک از دو تی ــچ ی ــد. هی ــاز ش ــامیا ب س
ــه نفــع  ــچ ب ــر هی ــا نتیجــه یــک ب ــازی در نیمــه ی اول ب ــد. ب را ببازن
ــا ســپری شــدن  ــان ب ــه پایــان رســید. درگیــری بازیکن ــارس ب تیــم پ
ــان  ــه اول، بازیکن ــس نیم ــد. برعک ــتر ش ــتر و بیش ــازی بیش ــان ب زم
ــم  ــد. تی ــارس بیشــتر کردن ــم پ ــم پاســکو فشــار را روی دروازه تی تی
پــارس صاحــب یــک موفقیــت تــک بــه تــک شــد و آرش ســامیا بــا 
دریبــل زیبــای خــود دروازه ی تیــم حریــف را بــرای بــار دوم بــاز کــرد. 
در ادامــه آرش ســامی بــا هوشــمندی تمــام تــوپ را در دســت خــود 
داشــت. بازیکنــان تیــم پاســکو فشــار را بیشــتر احســاس می کردنــد. 
ــه پنالتــی بــه  ــان تیــم پــارس منجــر بــه یــک ضرب شــیطنت دروازه ب
ــا  ــازی ب ــه، ب ــا مهــار شــدن ایــن ضرب نفــع تیــم پاســکو شــد کــه ب

نتیجــه ی ســه برهیــچ  بــه نفــع تیــم پــارس پایــان یافــت.  



119



12

هیجانی بی پایان تا انتقام بازی

در آغــاز بــازی بــا ســرویس جــذاب آقــای آرش فــرودی شــروع شــد 
ــا  ــوش و کیان ــده ن ــدا زن ــا پارمی ــذاب خانمه ــای ج ــا حرکت ه و ب

فرهمنــد و آقــای ســامیا آذر گشســبی ادامــه یافــت.
تــاش بی وقفــه 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 2 - 3 شــد.

رقابت بر پایه رفاقتی نو
ــر از  ــازی پ ــگان ، در ب ــام جان باخت ــای ج ــن روز از رقابت ه در اولی
شــادی و انــرژی بیــن مازیــار لریــان و آرمــان ساســانی ، بــا امتیــاز 

0 - 3 بــه  نفــع مازیــار لریــان بــه پایــان رســید .
ــود  ــه وج ــه نتیج ــی ک ــود، هیجان ــان ب ــر هیج ــازی سراس ــن ب ای

ــود. ــرف ب ــویق دو ط تش
ــت  ــه در آن رفاق ــود ک ــی ب ــدود بازی های ــزو مع ــازی ج ــن ب ای

ــود. ــت ب ــتر از رقاب بیش

ــا فرهمنــد و بهــاره خســرویانی بــا خســتگی بســیار  خانم هــا کیان
ــز حاضــر شــدند.  ــس روی می ــازی تنی ــر ســر ب ــی واال ب ــا همت ام
ــه  ــد ب ــا فرهمن ــم کیان ــع خان ــه نف ــا نتیجــه  ۳ - ۰ ب ــازی ب ــن ب ای

ــان رســید. پای
در عیــن حــال کــه اختــاف بیــن امتیاز هایشــان بســیار بــود امــا 

شــاهد تاش هــای بســیاری از ســوی آن هــا بودیــم.

خستگی اما تالش برای برد  

گزارش تنیس روی میز
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تقابلی دیگر

اولین بازی جام 39 بسیار هیجانی

ــه  ــاوت، باتوجــه ب ــات و جذابیــت متف ــا اتفاق ــا ب ــی تکــراری ام تقابل
مســابقات ایــن رده و تعــداد معــدودی از شــرکت کننــدگان، همیشــه 
ــوده  ــن دو ورزشــکاران جذابیــت و حساســیت خــود را دارا ب ــازی ای ب

اســت.
گیــم اول کامــا نتایــج و امتیــازات نزدیــک بــه هــم بــا کمتریــن فاصله 
و در نهایــت بــا امتیــاز 21 - 23 بــه نفــع آویســا پشــوتنی زاده بــه پایــان 

رسید.
ــقایق  ــرف ش ــت از ط ــتر و دق ــاش بیش ــا ت ــد ب ــای بع ــا گیم ه ام
بهدینیــان، توانســت بــا اختــاف اندک بــازی شایســته و زیبایــی را رقم 
زده و شــقایق بهدینیــان بــه بــازی بازگــردد و در آخــر برنــده بازی شــود.

ــرم و  ــازی گ ــیار ب ــا بس ــزار کننده ه ــوم و برگ ــورات عم ــاف تص برخ
هیجانــی ای از آب درآمــد کــه حتــی بــه گیــم چهــارم هــم کشــیده 
ــره    ــز بیشــتر و به ــا تــاش و تمرک ــان توانســت ب ــا طوف شــد و آری
بــردن از وجــود تماشــاگران در نهایــت برنــده بــازی شــود. در حالــی 

کــه آریــا طوفــان گیــم اول را بــه حریــف واگــذار کــرده بــود.
ــن بازی هــای شــب اول مســابقات  ــازی یکــی از طوالنی تری ــن ب ای
بــود کــه حــدود 40 دقیقــه بــه طــول انجامیــد و بســیار تنگاتنــگ 

بــود و حتــی گیــم آخــر بــه امتیــاز 14 هــم رســید.

گزارش بدمینتون
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زمــان  از  کل  از  جــزء  کتــاب  داســتان 
کودکــى پــدر تــا زمــان بــزرگ شــدن 
ــی  ــد و تمام ــی کن ــدا م ــه پی ــد ادام فرزن
حــوادث و اتفاقــات شــگفت انگیــز زندگــی 
آن هــا همــراه بــا یــک طنــز تلــخ و یــک 

ــود. ــی ش ــت م ــفی روای ــم فلس ت

نام کتاب: جز از کل

معرفی کتاب

ــگان، در  ــام جان باخت ــون ج ــای بدمینت ــت از بازی ه ــب نخس درش
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 اســترس زائی بــه گیــم 

ــوم بکشد. س
ــه  ــان ادام ــازی پرهیجانش ــه ب ــف ب ــرژی ای مضاع ــمت ان ــر دو س ه
ــی  ــش  بین ــل پی ــچ  کــس قاب ــرای هی ــه ب ــگ ک ــی تنگاتن داد و رقابت
نبــود، گیــم ســوم را هــم بــه نفــع خــود تمــام کــرد و درنهایــت مهــرو 
خســرویانی بــا بــرد دو گیــم از ســه گیــم برنــده ی بــازی امشــب بــود.

سه گیم غیر قابل پیشبینی
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 سفید در 3 حرکت مات کند

-White: رخ از خانه 4b به خانه 4c برود)کیش(
-Black:  شاه از خانه 6c به خانه   7d برود 

-White: سرباز از خانه 7f به خانه 8f برود )کیش(
-Black:  شاه از خانه 7d به خانه 7e برود

-White: رخ از خانه 4c به خانه 7c برود 
-Black:  )مات(

جواب معمای روز اول

معمای شطرنج روز دوم

 سفید در دو حرکت
مات کند
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