شُیدغالمعلی کیاکجًری درسال  7431در ريستاَای

فوتبال ازدیذگاههای مختلف

حًمٍ وًشُر بٍ دویا آمد ي َمزمان با تحصیل ايلییه بیار

.1سٍاًطٌاس :فَتثال ٍسصضی است داسای ّیجاى
کارب ٍتقَیت سٍحیِ پشخاضگشی ٍتخلیِ اًشطی
صائذٍخفِ ًطذى اص عقذُ ّای فشدی.
.2تواضاگش :فَتثال ضْشِفشًگِ .اگِ داٍس تِ ضشستیوت سَت صد
"تَج تاًک فطفطِ داٍسدقت کي".داضتی هیثاختی هشتی ّن،
هشتی ًثَد "علیِ دایی علی ِدایی" ....اگِ تُشدی "یاضاسیي "....اگِ
ّیچ خثشی ًثَد"تشًذُ؛تاصًذُ؛آخشتاصی جٌگِ".هاکِ اصکاسهَى ساضیین!!!.
.3فعال حقَق تطش :تِ عقیذُ هي دسفَتثال جٌایات ٍحطتٌاکی اتفاق
هی افتذ.دسیک هقاتلِ ًاتاٍساًِ دٍگشٍُ صیشسگثاساضیافلضی ٍهحتشقِ ٍ...
ًَددقیقِ تشسشیک تَج هیجٌگٌذٍدسًْایت تَج ساسّاکشدُ
ٍیکذیگشساهتالضی هیکٌٌذ.چشاساصهاى هلل فاجعِ اًساًی اعالم
ًویکٌذ؟!!!
.4استادادتیات:اساسافَتثال دستعییي هعٌای کاستشدی کلوات ًقص
هَثشی ایفاهیکٌذ.هثالکلوِ "ًطستي" ٍ"ایستادى" .تِ ایي دٍجولِ
دقت کٌیذ ":قثل اصتاصی هی ًطیٌین اصسفاقت صحثت
هیکٌین"..".دستاصی هی ایستین"......
.5کلِّ پض(طثّاخ):فَتثال یِ ٍسصضِ تشای تاصگزاضتي دسِدیضی؛حاال
حیایِ....کجا؟؟؟اصلي هْن ًیست!!
.6هادس:تٌْا فیلوی! کِ آضغال تخوِ ّاش صیادُ!!!
.7دست فشٍش :تذٍ تذٍ فَتثالِ!اعتشاضیِ اعتشاض!اعتشاض تِ
داٍس،اعتشاض تِ صهیي...تِ کویتِ اًضثاطی...اعتشاض تِ دسٍدیَاس
تاًشخ جذیذدُالس ...تیا ایٌَسِتاصاس!!!
ٍ.8صیش ٍسصش :فَتثال اصلي ٍسصش ًیست!!!

درسه  73سالگی بٍ جبٍُ مریًان اعزام شید ایایان ا
جًان تریه فرماودَان یگیان تًخااویٍ لایگر  52کیربال
بًد کٍ با حضًر خیاخی خیًد در جبُیٍ َیای جىی

در

 43/77/54در عملیات فتح فاي بٍ درجیٍ رفییش شیُادت
رسید

فرازی ازوصیت انهم شهید:
" بداویدکٍ اوسان برای دویا آفریدٌ وادٌ است
بلکٍ دویابرای اوسان آفریدٌ شدٌ  ،حیف است
کیٍ اوسییان بییٍ دام خییر رق ي بییرق آن فرفتییار
شًد "
...............................................................................................
اطالعیه
بی شک گىاٌ دامىمان را گرفتٍ بًد
ایه شُر پرگىاٌ اگر َیاتی وداشت
هیات جًاوان وًرالمهدی عجل ا ...به مىاسبت شهادت
ساالر شهیدان حضرت اباعبداله حسیه علیه السالم دهاله
ايل محر اقامه عزا می وماید.
سخنران  :حجت االسالم عالئی

موعود:از شنبه  3آذرماه ساعت 02
میعاد:سببن شباای ,خ شبیی حقیقبت سنبن  ,ک
قشقائ ,پ سرچم,منسل برادر سع ی اسفن یاری

نتایج هفته اول

داٍریَ تجربِ دارى.
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اخبارلیگ:
 مسئئلًلیه برگئئساری لیئئ

در ایئئدامی

جالئئت تًجئئٍ گ :ىئئدل امسئئای کمی ئئٍ ی
اوضباطی وداریم!!!!!
 " سئئیرار ویدئئید! "َدئئدار جئئدی
مجمًعئئٍ يرزشئئی بجئئر بئئٍ بازییىئئان
لیئئ

ب بئئٍ َمئئیه سئئاطر مسئئلًلیه

تصمیم گرب ىئد بئرای َرکسئی کئٍ در
حئئای سیرارگدئئیدن مدئئاَدٌ شئئد
مقدارببببببتًمان جریمئٍ وقئدی در و ئر
گرب ٍ شًدب
 اگٍ پارکیى

جا وداشئ

ماشئیه داسئ

ویاریدب اطالعات بید ر آیای ویازی

بازی هفته سوم
يحدت

یاران رضا

وًرالمُدی

شُید تیماسی

آزاد کًٌ

دي شُید

نشرهی فرهنگی ورزشی ،شماره  2 ، 1آبان 33

جام
1

چراغ
َدایت يوبًد امسال چطًرشدد ؟
اوقدر قًی
حسیهقبل
َماواسالُای
تیم شما
بلِ کناه درسنتِ ننَى اهیرنسنیي ٍ ّنادی اٍهنذى بنا خرُ
کشتی وجات است.
هشخصِ تین تغییر هیکٌِ ها اهسال ّن اهتیاز ازدست دادینن
صلی ا)...
(حضرت
رسًلقْرهناًی خیسبرداشنتِ بنَدین ٍینی
زیاد ٍاسنِ
ٍ گرًِ انتوال
ا ى هتاسفاًِ با دٍسِ تا اهتینازی کنِ ایکنی ازدسنت دادینن
کارهَى از اٍیی افتادُ ٍاسِ دٍهی ٍسَهی خیس برداشتین.
بازیُا چطًرٌ ؟ بازیْا بْترشذُ ّوِ تیوْا قذرتشَى هساٍی
غذیر کربالی عوام بود وکربال غذیر خواص  .در غذیر
شذُ ایشا کِ بِ خَبی ٍ خَشی توَم بشِ.
با آنکه بیعت گرفته شذ جفا شذ و در کربال با آنکه بیعت
شذ ...کن داٍراى هیترسي از کارت
خَبِوفاٍیی ی
دايری چطًرٌ ؟
برداشته شذ
دادى هي ایٌطَری انساس هیکٌن کنِ ّرکنی داد هیسًنِ خطنا
بارالُا بٍ حق ایه ماٌ عزیز فرج
هیگیرى اگنِ ین کنن راننت تنر کنارت بنذى بنِ کسناًی کنِ
مًالیان صاحب الزمان را برسان
اعتراض هیکٌي فکر کٌن بْتربشِ.
الُی آمیه
ياسدٍ
دعًا يجىجال بعضی از بازیکه َاتًن َفتدٍ یدیو
َمسایٍ قدیمی دلُای ما سالم /ای عابر غریبٍ ایه کًچٍ َا سالم
سالمّنن
نسناسرا يبنَدوگفتمبچنِتًرا ّنا
خٌنذد)بارینِچىدمررُ
بًد؟(عبًرهی
اهتیازدیدٌام تً
است؟/مه
میکىی ایه
چی يقتی
درسنت
داٍری
گفتی بِ
راض
کًچٍاعت
َمانبَدکٍ سرٍگرًِ
اعصابشَىتًییخَرد
اصنبٍ ما سالم
َسارم
برای بار
زيدتر/
شاید
تکرارًویشِ / .من را که کشت,داغ تو,آقا بیا ,سالم
سنگکِمزاری نوشته بود
دیدم بروی
اًشاا...
ًیست

.

بِ ًام خذا .هي اهسال دفاع بازی
ًکردم تغییر پست دادم اٍهذم ٍسط .
مصباحکردُالهدی
بعذ با ان
خذارٍشکروخیلی خَب شذُ .هنٌن کنِ
الحسینتیووَى
تغییراتی کِ
ی داشتن ٍاسِ گن زدى .خنذا کون
هَقعیت بیشتر
النجاة
ٍسط ٍایسادم .سفینة
کرد .اًشاا ...کِ آقای گ بشین.

5

آقایعلیهگلالسالمشدی؟
امسال
چی شد
تسلیت باد
حسین
اباعبذاله

0

فرزاد تًسلی
بازایه هچ نوهح وهچ زعاوهچ ماتم است
يحدت
بازیکه
ان حضرت
تیمساالرشهیذ
سوگواری
ایام

0

5

یاران رضا

.................................................

ّوِ هطالة ساختِ ٍپشداختِ رّي ًَیسٌذُ است.

بازایه هچ شورش است هک رد خلق عالم است

وًرالمُدی 1

2

دي شُید

گلزًاى:
 2گل :بٌْام تَسلی ( یاراى رضا)

اخطاریّا:

کارت قرهز:

هصطفی بْرُ بر ( ٍحدت)

کااارت در :

فااردا تَساالی (ٍحاادت) م ساامد هْاادی هَسااَی

(آدا کَُ) م

بادیکي اخالق ّفتِ اٍل :احساى هلکی
تمن اخالق ّفتِ اٍل :شْمد تمواسی

برای سالهتمشَى صلَات

امام رضا (علیه السالم):

بخشش سیبا گذشتی است که
بدون سزسنش باشد.
()www.nesennoor.ir

