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سخن نخست

ســی و نــه ســال را پشــت ســر بگــذاری، نامــت پــر باشــد از 

خاطــره بــرای همــه، 5 روز از روزهــای امــرداد مــاه ثبــت شــده 

باشــد بــه نامــت. جــام  جان باختــگان باشــی، بــزرگ، پــرآوازه، 

خوشــنام و اســتوار.

اما تنها!

پشت سرت را نگاه کنی و هیچ نبینی!

دستانت را باز کنی و خالی ببینی!

دستانی پر از کاستی ها و کم لطفی های همکیشانت

امیــد اســت کــه عمیقــا دریابیــم یــک دســت بــه تنهایــی صدا 

ندارد.

ــور  ــت و حض ــا هم ــان ب ــه جامعه م ــم ک ــت دریابی ــد اس امی

ــد. ــا می مان ــان پابرج ــک تکم ت

چشــم در انتظــار روزی می مانیــم کــه ســرزمینمان پــر شــود از 

آواز یــک دســت صــدای دســت هایمان.
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گزارش والیبال

بازی چالش انگیز
ــزد از  ــم ای ــی و تی ــیر همت ــگاه اردش ــم باش ــن دو تی ــازی بی ــن ب ای
دو شــهر متفــاوت کرمــان و یــزد بــا بازیکنانــی قدرتمنــد آغــاز شــد 
و بــرای قهرمانــی در مقابــل هــم قــرار گرفتنــد، در 15 دقیقــه ســت 
نخســت بــازی بــا نتیجــه 10 -18 بــه نفــع تیــم اردشــیر همتــی بــود 
ــازی 15 - 25  ــه ب ــت اول نتیج ــه از س ــت 40 دقیق ــس از گذش و پ
بــه نفــع تیــم اردشــیر همتــی بــه پایــان رســید. پــس از 3 دقیقــه 
ــروع آن  ــن ش ــرویس آغازی ــد و س ــاز ش ــت دوم آغ ــتراحت س اس
ــان  ــش بازیکن ــی زده شــد. چال ــم اردشــیر همت توســط  بازیکــن تی
ــه  ــت 30 دقیق ــس از گذش ــود. پ ــن ب ــری در زمی ــرار گی ــوه ق درنح
ــازی  ــا ب ــد و در انته ــر ش ــاز 18 - 18 براب ــازی در امتی ــت دوم ب از س
بــا امتیــاز 25 - 20 بــه نفــع تیــم اردشــیر همتــی کرمــان بــه پایــان 
رســید و بــا دو ســت بــرد، ایــن تیــم بــه مرحلــه بعــد صعــود یافــت.
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جدال بر سر توپ
هــر دو تیــم بــا روحیــه ی جنگنــده وارد زمیــن شــدند در شــروع هــر 
ــت اول  ــه ی س ــا در نتیج ــد ام ــش آمدن ــم پی ــای ه ــم  پا به پ دو تی
ــا و  ــر تالش ه ــف(  ب ــاران آرمین)ال ــم ی ــردی تی ــه و خونس تجرب
اضطــراب تیــم کانــون غلبــه کــرد و باعــث شــد نتیجــه بــازی 10 - 25 

بــه نفــع تیــم یــاران آرمین)الــف( تغییــر کنــد.
ــاران  ــم ی ــت یکــی از اعضــای تی ــا وجــود مصدومی در ســت دوم ب
ایــن تیــم روحیــه خــود را نباخــت و بــا تــالش و آرامــش توانســت 

تجربه، پیروز شد
ــون  ــم کان ــگان دو تی ــام جان باخت ــای ج ــن روز از پیکاره در دومی

ــد. ــم رفتن ــدار ه ــه دی ــیان ب ــتی و پارس ــجویان  زرتش دانش
ــا  ــتی ب ــجویان زرتش ــون دانش ــم کان ــازی تی ــن ب ــت اول ای در س
تالش هــای پــی در پــی و ســرویس های خــوب بازیکــن شــماره 12، 
آقــای ســیاوش منــدگاری ســعی بــه بــرد ایــن ســت داشــتند ولــی 

ــا امتیــاز    25 - 20 تیــم پارســیان پیــروز شــد. در نهایــت ب
ســت دوم بــا ســرویس آقــای مهــرداد غیبــی از تیــم پارســیان آغــاز 

ــا  ــد ام ــای پیــش رون ــا امتیازهــای پایاپ ــم توانســتند ب شــد.دو تی
ــم  ــاز هــم تی ــری ب ــاز گی ــر ســر امتی ــا وجــود همــه ی جدال هــا ب ب
ــروزی را کســب  ــل پی ــد ســت قب ــاز 20 - 25 مانن ــا امتی پارســیان ب

کــرد.
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بازی غیر منتظره
ــف( و آرمیــن )ب(  ــازی در روز دوم بیــن تیم هــای آرمین )ال اولیــن ب
ــین  ــرویس های آتش ــا س ــراه ب ــان و هم ــر هیج ــد،بازی پ ــاز ش آغ

بــود.
طــی زمــان کمــی تیــم آرمین)الــف( بــه امتیــاز 10 دســت یافــت امــا 
طولــی نکشــید کــه تیــم آرمیــن )ب( بــا ســرویس های خــوب خــود 
ــم  ــا تی ــرد ام ــم ک ــف( ک ــا آرمین )ال ــود را ب ــازی خ ــه ی امتی فاصل
ــت دوم  ــرد.در س ــازی را ب ــت اول ب ــاز 25 س ــا امتی ــف( ب آرمین )ال

ــت. ــاز 2 - 5 از داور کارت گرف ــن )ب( در امتی ــم آرمی تی
در ادامــه تیــم آرمین )الــف( بــا امتیــاز 22 - 21 فاصلــه ی امتیــازی را 
کــم کــرد امــا بــا گذشــت زمــان آرمیــن )ب( بــا امتیــاز 26 - 28 ســت 
ــازی بــه ســت ســوم  دوم را از آن خــود کــرد و بــه همیــن دلیــل ب
ــا اســپک های بازیکــن  ــن )ب( ب کشــیده شــد. در ســت ســوم آرمی
ــه ســود  ــز ب ــری توانســت ســت آخــر را نی ــان کوکل شــماره 3، پرنی

خــود بــه پایــان برســاند.

ــت  ــت س ــرد و در نهای ــه ک ــون غلب ــم کان ــر تی ــز ب ــم نی ــن گی در ای
دوم بــا نتیجــه 25 - 16 بــه نفــع تیــم یــاران آرمین)الــف( بــه پایــان 

رســید.
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گزارش بسکتبال

امید نا امید شد!
ــر  ــا در کوارت ــد ام ــال ش ــک دنب ــیار نزدی ــر اول بس ــازی در کوارت ب
ــد.  ــاد کن ــاز ایج ــالف امتی ــت اخت ــر توانس ــازمان فروه ــم س دوم تی
ــازی اول  ــد ب ــم ســازمان فروهــر توانســت مانن ــازی تی ــن ب در دومی
پیــروز میــدان باشــد و بــه مرحلــه ی نیمــه نهایــی دســت پیــدا کنــد.
تیــم فروهــر ســعی داشــت درایــن بــازی از بازیکنــان تــازه نفــس خود 
بیشــتر اســتفاده کنــد. بــرای مشــخص شــدن حریــف تیــم ســازمان 
فروهــر بایــد منتظــر بــازی تیــم پیشکســوتان و تیــم امیــد ســازمان 

ــان زرتشــتی باشــیم.  باشــگاه جوان

دربی نفس گیر
ــگاه  ــازمان و باش ــم س ــن دو تی ــان بی ــوم  در رده ی آقای ــازی  س ب
جوانــان  زرتشــتی و یــاران مازیــار آغــاز شــد. تیــم ســازمان بــا وجــود 
خســتگی حاصــل از بــازی اول خــود در همیــن روز، از زیبایــی بــازی 
خــود کــم نکــرد و بــا قــدرت روبــه روی تیــم همشــهری خــود، یــاران 
ــاران  ــم ی ــری تی ــا برت ــازی ب ــر اول ب ــرد. کوارت ــی ک ــار خودنمای مازی

ــه پایــان رســید. ــا نتیجــه 15 - 12 ب ــار ب مازی
ــک  ــالف ی ــا اخت ــه ب ــود ک ــازمان ب ــم س ــن تی ــر دوم ای ــا در کوارت ام
ــر  ــاند. کوارت ــان رس ــه پای ــود ب ــع خ ــه نف ــر را ب ــن کوارت ــاز ای امتی
ســوم نیــز بــه نفــع تیــم ســازمان بــه پایــان رســید و در نهایــت تیــم 

ســازمان دومیــن بــازی خــود را در روز دوم بــا نتیجــه 63 - 71 
بــه  نفــع خــود بــه پایــان رســاند.
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نبرد پر حرارت

از جــام  روز  آقایــان در دومیــن  اولیــن مســابقات بســکتبال 
ــدا  ــازی ابت ــن ب ــد. ای ــاز ش ــرم آغ ــر گ ــد ازظه ــگان در بع جان باخت
ــا تــالش و درایــت  ــه ی  تیــم امیــد فروهــر آغــاز شــد و ب ــا حمل ب
تــک تــک بازیکنــان تیــم امیــد فروهــر ادامــه یافت.امــا تجربــه ی 
ــدی  ــای بع ــا در کوارتره ــد ت ــبب ش ــازمان س ــم س ــازنده ی تی س
ــابقه  ــده ی مس ــت برن ــت آورد و در نهای ــتری را بدس ــاز بیش امتی

ــود. ش

تقابل دو تیم فروهر
ابتــدا بــازی بــا هیجــان خاصــی شــروع شــد امــا کوارتــر اول بــازی 
جریــان آرام تــری نســبت بــه کوارترهــای دیگــر داشــت و اســترس 
ــت  ــا مالیم ــان ب ــد و مربی ــی ش ــس م ــان ح ــری در بازیکن کمت
بیشــتری بــا بازیکنــان خــود برخــورد می کردنــد. در کوارتــر 
ــال شــد در  ــه هــم دنب ــی نزدیــک ب ــا نتیجــه ی خیل ــازی ب ســوم ب
ایــن کوارتــر یکــی از بازیکنــان فروهــر دیســکالیفه شــد. هیجــان 
متفاوتــی در کوارتــر آخــر احســاس نمی شــد و بــازی یکنواخــت بــه 
ــم فروهــر توانســت  ــه روال ســال های گذشــته تی اتمــام رســید، ب
بــازی را بــه ســود تیــم خــود بــه پایــان برســاند و بــا کســب ایــن 
ــی  ــه نهای ــه ی نیم ــه مرحل ــود ب ــرای صع ــوتان ب ــه پیشکس نتیج
بایــد منتظــر پیــروزی آن هــا در مقابــل تیــم امیــد ســازمان باشــگاه 

ــان زرتشــتی باشــیم. جوان
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گزارش فوتسال

شروع جمشید جمی ها
بــازی بــا آرامــش تمــام بیــن دو تیــم همنــام آغــاز شــد. امــا پــس از 
ــم جمشــید جم )ب( از جمشــیدجم)الف( پیشــی گرفــت و  ــی تی مدت
بــه اولیــن گل خــود دســت یافــت. پــس از پاســکاری های متعــدد 
ــم  ــرای تی ــیدی گل دوم را ب ــهروز جمش ــم ش ــان دو تی ــن بازیکن بی
جمشــید جم )ب( بــه ارمغــان آورد. نیمــه ی نخســت بازی بــا نتیجه ی 
دو بــر صفــر بــه پایــان رســید. فشــار روی تیــم جمشــید جم )الــف( 
در نیمــه ی دوم بــازی حــس می شــد و بالفاصلــه پویــان مهرشــاهی 
ــرای  ــم ب ــزه ی دو تی ــرد. انگی ــاز ک ــید جم)ب( را ب ــم جمش دروازه تی
شکســت دادن یکدیگــر بــاال گرفــت و شــهروز مهرشــاهی گل ســوم را 
بــرای تیــم جمشــید جم )ب(  بــه ثمــر رســاند.  در این نیمه فشــار روی 
دروازه ی تیــم جمشــید جم )ب( بیشــتر بــود. در نهایــت گل مســاوی 
توســط پویــان مهرشــاهی از ســوی تیــم جمشــید جم )الف( بــه ثمــر 
ــید جم )ب(  ــم جمش ــازی، تی ــی ب ــق پایان ــت در دقای ــید. در نهای رس

یــک  صاحــب 
ــه  ــد ک ــی ش پنالت
شــهروز  توســط 
وارد  جمشــیدی 
و  شــد  دروازه 
بــازی بــا نتیجــه ی 
۴ بــر ۳ بــه پایــان 

ــید. رس
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نوجوانان پا به عرصه گذاشتند
تیــم منتخــب )ب( و اردشــیر همتــی کرمــان بــازی را بــا حفــظ توپ و 
کنتــرل بازی، نیمه ی اول را شــروع کردند. فشــار زیــادی روی دروازه ی  
دو تیــم حــس می شــد. ســروش گنجــی بــا دریبل هــای پــی در پــی 
خــود ســعی داشــت گلــی را بــرای تیــم خــود بــه ارمغــان آورد امــا 
نیمــه ی اول بــا نتیجــه ی صفــر بــر صفــر بــه پایــان رســید. بــازی در 
نیمــه ی دوم بــا ســرعت بیشــتری دنبــال می شــد، ضــد حملــه تیــم 
منتخــب )ب( بــه تیــر دروازه برخــورد کــرد و آرزوی ایــن گل را بــرای 
ــاکام گذاشــت. در ادامــه دروازه ی تیــم اردشــیر همتــی  ایــن تیــم ن
ــم منتخــب )ب(  ــاز شــد. تی ــم ب ــن تی ــع ای ــا اشــتباه مداف کرمــان ب
ــازی داشــت. در  عقــب کشــید و  فقــط ســعی در حفــظ نتیجــه  ب
لحظــات آخــر ایــن بــازی تیــم اردشــیر همتــی کرمــان فشــار خــود 
را روی دروازه ی تیــم مقابــل بیشــتر کــرد امــا ایــن تــالش نتیجــه ای 

و  نداشــت 
بــا  بــازی 
ــک  ــه ی نتیج
صفــر  بــر 
نفــع  بــه 

منتخب )ب( 
پایــان  بــه 

رســید. 

رقابت تنگاتنگ
ــان  ــن بازیکن ــن بی ــط زمی ــتر در وس ــوپ بیش ــازی ت ــه ی اول ب نیم
ــا  ــود. ام ــا نب ــادی روی دروازه ه ــار زی ــد و فش ــدل ش رد و ب
تیــم یــاران مازیــار فشــار زیــادی را پــی بازیکنــان تیــم حــرف 
وارد می کردنــد، بــا ایــن حــال نتوانســتند بــه دروازه ی تیــم 
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پیروزی با برنامه
بــازی در ابتــدا بــا درگیــری بیــن  بازیکنــان دو تیــم آغــاز شــد.  رســتم 
ــی  ــرزاد فلفل ــاد ف ــم روانش ــه آزاد دروازه تی ــک ضرب ــیله  ی ــادل بوس ع
ــر فشــار خــود را روی  ــت مــزرا کالنت ــم محب ــان تی ــرد. بازیکن ــاز ک را ب
ــا  ــار دوم ب ــرای ب ــد و ب ــتر کردن ــتر و بیش ــل بیش ــم مقاب دروازه ی تی
ــه  ــم خــود ب ــرای تی ــق گل دیگــری را ب ــزی دقی هوشــیاری و برنامه ری
ارمغــان آوردنــد. امــا بازیکنــان تیــم روانشــاد فــرزاد فلفلــی همچنــان 
بــه بــازی خــود بــا تمــام جدیــت ادامــه دادنــد. برخــورد بیــن بازیکنان 
لحظــه بــه لحظــه بیشــتر می شــد. ســینا نجــاری بــا همــکاری پرشــان 
ــه ثمــر رســاند. در  ــر را ب ــزرا کالنت ــت م ــم محب اشــیدری گل ســوم تی
ــزرا  ــت م ــم محب ــع تی ــه نف ــر ب ــر صف ــه ب ــا س ــه ی اول ب ــت نیم نهای
ــاده  ــال آم ــم کام ــردو تی ــه ی دوم ه ــید. در نیم ــان رس ــه پای ــر ب کالنت

منتخــب )الــف( نزدیــک شــوند. 
بــی احترامــی بــه داور توســط بازیکــن تیــم یــاران مازیــار منجــر بــه 
ــن  ــداری، بازیک ــوش نام ــن داری ــن حی ــد. در ای ــت کارت زرد ش دریاف
تیــم منتخــب )الــف(،  دروازه ی تیــم حریــف را بــاز کــرد و نیمــه ی اول 
بــازی بــا نتیجــه ی یــک بــر صفــر بــه نفــع تیــم منتخــب )الــف( بــه 

پایــان رســید. 
در نیمــه ی دوم بازیکــن تیــم منتخــب )الــف(، آقــای نریمان شــهریاری، 
بــا یــک شــوت تماشــایی از پشــت محوطــه ی جریمــه یــک گل دیگــر 
ــم منتخــب  ــن وجــود تی ــا ای ــر رســاند. ب ــه ثم ــم خــود ب ــرای تی را ب
)الــف( قصــد عقــب کشــیدن نداشــتند؛ در نتیجــه تــالش هــای تیــم 
یــاران مازیــار بــرای بــاز کــردن دروازه ی تیــم حریــف دوچنــدان شــد. 
ــا  امــا متاســفانه ایــن تــالش منجــر بــه هیــچ گلــی نشــد و بــازی ب

نتیجــه ی دو بــر صفــر بــه نفــع منتخــب )الــف( بــه پایــان رســید. 

ــر،  ــزرا کالنت ــت م ــم محب ــان تی ــد و دروازه ب ــان می دادن نش
آرش بختیــاری ســتاره ایــن بــازی بــود و ایــن باعــث شــد کــه 

بــا نتیجــه ی ســه بــر صفــر بــه پیــروزی برســند. 
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مصدومیت شدید پایان دهنده

درگیــری شــدید بیــن بازیکنــان دو تیــم از همــان آغــاز بــازی شــروع شــد 
ــس از  ــد. پ ــکو ش ــم پالس ــن تی ــت بازیک ــب مصدومی ــه موج و در ادام
توقــف چنــد دقیقــه ای بــه علــت مصدومیــت، بازیکنــان تیــم پالســکو از 
بــازی انصــراف دادنــد و بــه اولیــن بــازی پر  حاشــیه جــام پایــان دادنــد.

گزارش دو میدانی

ســری مســابقات دو میدانــی جــام 39 درتاریــخ دو تیــر مــاه در ســاعت 
هشــت تــا یــازده صبــح برگــزار شــد. شــرکت کنندگان مشــابه ســال های 
ــا  ــان  آن ه ــت در می ــوی رقاب ــگار خ ــد، ان ــاده بودن ــیار آم ــته بس گذش
ــن  ــابقه و در حی ــروع مس ــس از ش ــود . پ ــال ب ــر س ــر از ه ــگ ت پر رن
ــا مقــام نخســت  رقابــت هــر ورزشــکار تمــام تــالش خــود را می کــرد ت
را کســب کنــد یــا حداقــل بتوانــد جایگاهــی درمیــان افــراد برتــر داشــته 
ــکار  ــی ورزش ــه گرم ــابقه ب ــول مس ــام ط ــز در تم ــاچیان نی ــد. تماش باش
محبــوب خــود را تشــویق می کردنــد و در نهایــت در رده ســرعت آقایــان، 
آقــای فــرزاد ایرجــی توانســت جایــگاه نخســت، آقــای نریمــان شــهریاری  
ــد. در  ــب کنن ــوم را کس ــگاه س ــان جای ــا دینیاری ــای وف ــگاه دوم، آق جای
رده اســتقامت آقایــان، آقــای کامیــار فرزانــه  توانســت جایــگاه نخســت، 
آقــای نیکنــام نامــداری جایــگاه دوم و آقــای داریــوش نامــداری جایــگاه 
ســوم را کســب کردنــد. امــا در رده ســرعت بانــوان، خانــم آناهیتــا زندیان 
،خانــم نــگار نوشــادی و خانــم یســنا بهمــردی  جایــگاه نخســت 

تــا ســوم را بــه ترتیــب کســب کردنــد.
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گزارش تنیس روی میز

درخشش با وجود مصدومیت

در ایــن بــازی خانــم آرمیتــا زره پــوش بــه شــدت مجــروح بــود 
امــا بــه طــور حرفــه ای بــازی را شــروع کــرد و بــا تمــام تــوان در 
مقابــل حریــف قــدر خــود، فرنــاز طهمورســی، ایســتادگی کــرد. در 
ــا زره پــوش  ــم ) ۱۰ - ۱۲( آرمیت ــا اختــالف بســیار ک ــم پنجــم ب گی
بــازی را واگــذار کــرد امــا همچنــان در ایــن بــازی هیجــان مــوج 

مــی زد. 

جدال سخت کوشی با مصدومیت
ــهرزاد  ــی ش ــی در پ ــاه و پ ــرویس های کوت ــا س ــازی ب ــن ب ای
وهمنــی آغــاز شــد. آرمیتــا زره پــوش بــا وجــود مصدومیــت زیاد 
ــر درد خــود غلبــه می کــرد و ایــن باعــث شــد کــه پاســخ های  ب
مناســبی بــه ایــن ســرویس هــا مــی داد. تــا امتیــاز ۶ بــازی بــه 
آرامــی پیــش رفــت تــا جایــی کــه بــازی بــه علــت درد شــدید 
زانــوی آرمیتــا زره پــوش متوقــف شــد. بعــد از مدتــی اســتراحت، 
آرمیتــا زره پــوش بــه بــازی بازگشــت و بــا تــالش خــود توانســت 
ــرد.  ــه نفــع خــود پیــش بب ــازی را ب ــا اختــالف بســیار کمــی ب ب
گیــم دوم بــازی بــا بــرد آرمیتــا زره پــوش همــراه شــد. در نهایــت 
ــن  ــریع، ای ــای س ــخ  دهی ه ــاد و پاس ــای زی ــود تالش ه ــا وج ب

بــازی بــه نفــع شــهرزاد وهمنــی خاتمــه یافــت. 
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گزارش بدمینتون

هم اسمی که هم نتیجه شد!
یکــی از بازی هــای جــذاب بخــش نونهــاالن، رقابــت بیــن دوســتانی 
ــه تماشــاچیان  ــی ک ــا جای ــه اســم های یکســانی داشــتند، ت ــود ک ب
بــه اشــتباه امتیــاز یکــی از بازیکنــان را بــرای دیگــری در نظــر گرفتند.
از ویژگی هــای قابــل توجــه ایــن بــازی یکســان بــودن امتیازهــا در 
هــر ســه گیــم بــازی بــود کــه در نــوع خــود کامــال بــی نظیــر بــود.

ــن  ــر هوم ــی در براب ــن فریدون ــع هوم ــه نف ــازی ب ــن ب ــر، ای در آخ
ــد. ــام ش ــم تم بمانی چ

رقابت و دوستی

ــد.  ــزار ش ــام برگ ــب دوم ج ــه در ش ــی ک ــای نونهاالن ــی از بازی ه یک
ــه  ــود. باوجــود اینک ــاری و آوا خســرویانی ب ــو آبی ــن نیک ــت بی رقاب
ــت  ــر دوس ــا یکدیگ ــازی ب ــرون از ب ــده در بی ــرکت کنن ــن دو ش ای

ــتند. ــی داش ــیار پایاپای ــت بس ــازی رقاب ــد در ب ــی بودن صمیم
یکــی از گیم هــا بــا مصدومیــت آوا همــراه بــود امــا روحیــه خــود را از 
دســت نــداد و بــه بــازی باقــدرت بیشــتر ادامــه داد تاجایــی کــه گیم 
ــازی  ســوم را بــه نفــع خودبــه پایــان رســاند امــا در انتهــا برنــده ب

نیکــو آبیــاری بــود.
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معرفی کتاب

ریچــل از دوران ســخت کودکــی و نوجوانــی اش 
ــه  ــدری کشــیش ک ــد . از پ ــه شــما مــی گوی ب
گرچــه دکتــرای فلســفه داشــت امــا نتوانســته 
بــه درســتی  بــرای آنهــا پــدری کنــد. از بــرادری 
ــای  ــرد و بنیان ه ــی ک ــه خودکش ــد ک می گوی
ــی آن  ــم فروپاش ــه بی ــر لحظ ــه ه ــواده ک خان
ــک  ــن ی ــد ای ــه می بینی ــور ک ــت. همانط می رف
ــان  ــای خروش ــم دری ــت. تالط ــه نیس ــه دور از دغدغ ــی آرام و ب زندگ
ــی  ــرد ول ــه درون آب بب ــود ب ــا خ ــل را ب ــت ریچ ــی می توانس زندگ
ــتن  ــار خواس ــردد و این ب ــی بازگ ــه زندگ ــاره ب ــه دوب ــت ک او خواس

توانســتن بــود. البتــه نــه بــه بهایــی انــدک! 
ــاره  ــورده و دوب ــن خ ــا زمی ــه باره ــد ک ــد می کن ــش تاکی او در کتاب
بلنــد شــده ، می دانیــد چــه طــور توانســته؟ ریچــل هالیــس در ایــن 
کتــاب رازهــای موفقیــت او در پذیــرش واقعیاتــی بــود کــه همــه مــا 
ــاره  ــش درب ــم . او در کتاب ــان دروغ می گویی ــه خودم ــان ب درباره ش
ــد  ــم می پیچ ــا را دره ــای م ــه زندگی ه ــد ک ــی می گوی ــت دروغ بیس
ــورد  ــه خ ــان ب ــان و اطرافی ــه خودم ــع ب ــی  راج ــکاری غیرمنطق و اف

ــد.  ــان می ده مغزم

نام کتاب: خودت باش دختر
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 سفید در 2 حرکت مات کند

-White: رخ از خانه 4g به 5f برود
-Black:  شاه از خانه 4a به خانه 3b برود 

-White: اسب از خانه 4e به خانه 5c برود
-Black:  )مات(

جواب معمای روز دوم

معمای شطرنج روز سوم

 سفید در چهار حرکت
مات کند
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