امتیاز

12

9

6

4

3

تفاضل

+15

+14

+2

-1

-13

خورده

5

5

13

9

16

زده

20

19

15

8

3

مساوی

0

0

0

1

0

باخت

0

1

2

2

3

برد

4

3

2

1

1

بازی

4
4

4

4

4

تیم
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وحدت الوش

1

گلزنان:
10گل :حسن رضایی

پيشگيسي اش افسسدگي2
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9گل:بهنام توسلی

 .16اهیذ داشتي بِ آیٌذُ.
ً .17ترسیذى از شکست ٍ تَجِ بِ طبیعی بَدى
شکست ّا برای ّوة اًساًْا.
 .18هطالعِ ٍ تَجِ بِ شکستّای شخصیتّای
هطرح تاریخ.
 .19شٌاسایی ًقاط قَّت جسوی ٍ رٍحی ،زیباییْای
ظاّری ٍ تَاًایی ّای باطٌی.
 .20تَجِ بِ اختالف بیي اًساًْا ٍ هقایسِ ًکردى
خَد با دیگراى.
 .21در صَرت شکست در یک کار یا رشتِ یا حرفِ،
پرداختي بِ اهَر دیگر.
ّ .22وٌشیٌی با افراد هَفّق ٍ هثبت گرا ،اجتٌاب از
افراد هٌفی باف.
 .23پرّیس از قضاٍت عجَالًِ.
 .24تَجِّ ٍ اّتوام بِ اًجام ٍظیفِ بِ جای اًذیشیذى
بِ شکست یا پیرٍزی

23

6گل:حمید رضایی

اخطاریها:

4
شهید تیماسی

0

3

جدول لیگ فجر هفته چهارم

1

6

 کازت شزد:
سیذهْذی هَسَی ،هْیار ًجفی(آزادکَُ)
بٌْام تَسلی (یاراى رضا)
فرزاد تَسلی (ٍحذت الٍش)
هْذی سلیوی-علی صالحی-حویذ رضایی(دٍشْیذ)

 کازت قسمص:
سیذ هْذی هَسَی (هحرٍم)

 سامانه ارتباطی:

شماره10000007241219و یا09195611696و باز
هممممما یممممما اامممممه شممم م ا ن ا نممم م بمممممه شمممممماره

 sms09192138261کنیممم گوااا بممماز هممما شممم ابی
ییممه بممیخیمماش ش م ی ن م ا نمی مماا

ریافممن ندا ی م

ش ابت ا رو ب ا گگگگگ

www.nesennoor.ir

بازیکه اخالق هفته:

دٍشْیذًَ-رالوْذی
شْیذ تیواسیٍ-حذت
آزاد کَُ-یاراى رضا

جىاب حمید وعیمی (سالمتیش صلوات)

نورالمهدی4-2آزادکوه

تیم اخالق هفته:

وحدت 10-0دوشهید

تیم شهید تیماسی(سالمتیشون صلوات)

شهید تیماسی  9 -1یاران رضا

توجه :نگهداری از اسما متبرکه این نشریه بر عهده شماست

هو اللطیف

مصاحبه:
سًاخ اش آقاي مسعًد وام آيز سسپسست تي جًان
شُيد تيماسي:

هدفوانگیسهشماازشرکتدرلیگششم؟
با سالم خدهت ّوِ رفقا ٍ آرسٍی قبَلی عشاداریّا
بعد اس یک دٍرُ قْزهاًی دیگِ ّیچ سالی ها برزای
رقابت ٍ بزدٍ باخت تَ ایي جام ًیَهدین کِ ایري اس
تزکیب تیوْایی کِ تَش بَدم هعلَهِ ٍ اهسال ّرن
بزای ایٌکِ کٌار بقیِ دٍستاى باضرین ترَ ایري لیر

اى بسرگ زادگاى قذرى آرام
بگیریذ! صبر ٍ شکیبایى پیشِ
کٌیذ! چَى هرگ پلى است
کِ شوا را از گرفتاریْا ٍ سخختیْا عبخَر دادُ ٍ بخِ بْشخت
ّخخخاى پٌْخخخاٍر ٍ ًعوتْخخخاى جخخخاٍداًى هخخخى رسخخخاًذ.
ٍ اها براى دشوٌاًتاى پلى است کِ از قصخر بخِ زًخذاى هخى
رساًذ ٍ .کذاهیک از شخوا ًخَاّخذ از یخک زًخذاى بخِ قصخر
هجلل هٌتقل گردد.
پذرم از پیاهبر براین ًقل کرد ،کِ هى فرهَد :دًیا براى
هؤهٌاى ّواًٌذ زًذاى ٍ براى کافراى ّواًٌذ بْشت است .
ٍ هرگ پلى است کِ هؤ هٌاى را بِ بْشتشاى  ٍ ،کافراى را
بِ جٌْوشاى هى رساًذ.

ضزکت کزدین ٍ دٍ سالی ّسرت کرِ برا ًَجَاًراى
دارُ تین هی دین ٍ اهسال ّن ایي کار پزرًگتز بَدُ

چَى هعتقدین ایٌْا باید بیاى ایري کارّرا رٍ اداهرِ
بدى ٍ آیٌدُ ایي کار دست ّویي ًَجًٍَاست ٍ اس
بقیِ دٍستاى برِ جرد تَقر داریرن کرِ رفتارضرَى

حدیث هفته

سعي کىيد خدا زا َميشٍ ي َمٍ جا واظس ي حاضرس

اهام حسیي

بٍ اعمالتان بداويد تا سعادتمىد شًيد.
شُيد غالمحسيه طالبي
واَاز خًورٍ پردز

برًدي َ .مرٍ ديز ترا ديز سر سٌ

جَری باضِ کِ برزای ایري ًَجَاًراى درخ اخرال
باضِ ًِ بی اخالقی کِ هتاسرااًِ چٌرد هرَردی بری

آشپصخًوٍ چيصي بساي س سٌ بيازم .چىرد دقيهرٍ طرًخ

اخالقی دیدُ ضدُ.البتِ ًاگاتِ ًوًَِ یکری اس دییر

کشيد .تا بسگشت وگاٌ کسدم ديدم آقا مُدي دست برٍ

تین دادى ّن ایي بَد کِ بطین ضص تا تین تا لیر

غرا وصدٌ تا مه بسگسدم ي با َ شسيع کىي  .ايه قردز

یا حق

:

بپرّخیس از سختن بر کسى

1

وشسررتٍ بررًدم ي مشرراًخ غرررا خررًزدن .زفررت تررا اش

جذابیت بیطتزی داضتِ باضِ!!!

علیِ السالم

کاز

بسام شيبا بًد کٍ تا االن تً ذَى مًودٌ.
شُيد مُدي شيه الديه

کِ غیر از خذا یاٍرى در هقابل تَ ًذارد.

در این شماره می خوانیم:
جدول لیگ؛مصاحبه  ،دفترچه خاطرات ،مشاوره ،جدول
لیگ،درسی از کربال و...

