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13گل :حسه رضایی(دو شهید)
11گل :بهنام توسلی(یاران رضا)

.25سؼی کٌیذ بب دیگزاى هعبضزت کٌیذ.

7گل :حمید رضایی(دو شهید)

اخطاریها:

کارت سرد:

جدول لیگ فجر هفته پنجم

1

گلزنان:

سیذ آرش حسیٌی(آسادکَُ)
هصطفی بْزُ بز -ایَة اسفٌذیبری
(ٍحذت الٍش)
هْذی سلیوی-حویذ رضبیی(دٍضْیذ)
علی صبلحی(یبراى رضب)

کارت قزهش:
هحزٍمَّ:ضٌگ هْذٍی(سزپزست آساد کَُ)

سامانه ارتباطی:

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

 sms09192138261کنیممم گوااا بممماز هممما شممم ابی
ریافممن ندا ی م

ییممه بممیخیمماش ش م ی ن م ا نمی مماا

ش ابت ا رو ب ا گگگگگ

 .26اس ًزهص ٍ ٍرسش غفلت ًکٌیذّ :ز کبری کِ
ضبهل فعبلیت ٍ تحزک جسوی ببضذ
.27اعتقبدات هذّبی خَد را تقَیت کٌیذ ٍ بِ خذا تَکل
کٌیذ
ٍ .28ظبیف یب کبرّبی دضَار ٍ بشرگ را بِ قسوتّبی
کَچک تقسین کٌیذ .الَیت بٌذی کٌیذ ٍ آًچِ را هیتَاًیذ
اًجبم دّیذ.
 .29اّذاف ٍاقع بیٌبًِ ای داضتِ ببضیذ .اّذاف سخت ٍ
هطکل بزای خَد تعییي ًکٌیذ ٍ هسئَلیت بیص اس حذ را بِ
دٍش ًگیزیذ
 .30سعی کٌیذ حبلت چْزُ خَد را تغییز دّیذ .پژٍّص
گزاى ًطبى دادُاًذ کِ حبلت صَرت ضوب هیتَاًذ احسبسبت
را تغییز دّذ .پس لبخٌذ بشًیذ ٍ اگز بی اختیبر اخن کزدُایذ،
اخنّبیتبى را ببس کٌیذ.
 .31بپذیزیذ کِ ّز فزد تَاًبییّب ٍ خصَصیبت هتفبٍتی
دارد .رٍی خصَصیبت خبظ خَد تبکیذ کٌیذ.
.

www.nesennoor.ir

بازیکه اخالق هفته:

یبراى رضب – ٍحذت الٍش
ًَرالوْذی – ضْیذ تیوبسی
آساد کَُ – دٍ ضْیذ

دٍ ضْیذ  1 – 8ضْیذ تیوبسی
ًَرالوْذی  10 – 3یبراى رضب
آساد کَُ ٍ 1 – 5حذت الٍش

توجه :نگهداری از اسما متبرکه این نشریه بر عهده شماست

جىاب حسیه سلیمی (سالمتیش صلوات)
تیم اخالق هفته:
تیم وور المهدی(سالمتیشون صلوات)

:
سَال اس آقاي هْذي يشداًی سٌگزباى تين جوَاى
ضْيذ تيواسی:

هدفوانگیسهشماازشرکتدرلیگششم؟
با سالم خدهت ّوِ دٍستاى ٍ ٍرزشکاراى شرکت
کٌٌدُ در لیگ شیشن
ایي اٍلیي سالیِ کِ تین ًَجَاًاى بِ صَرت کاهل ٍ
رسوی دارُ تَ لیگ فَتسال ًسي بازی هیکٌِ  ،برای

بسيج يؼٌی حضَر بْتزيي ٍ باًطاط تزيي ٍ باايواى
تزيي ًيزٍّاي ػظين هلت در هيذاى ّايی کِ بزاي هٌافغ
هلی ،بزاي اّذاف باال ،کطَرضاى بِ آًْا ًياس دارد،
ّويطِ بْتزيي ٍ خالص تزيي ٍ ضزافتوٌذتزيي ٍ
پزافتخارتزيي اًساًْا ايي خصَصيات را دارًذ .بسيج در
يك کطَر ،هؼٌايص آى سهزُاي است کِ حاضزًذ ايي
پزچن افتخار را بز دٍش بكطٌذ ٍ بزايص سزهايِ

گذاري کٌٌذ..

ها اصالً برد ٍ باخت هْن ًیست هْن ایٌکِ اٍهدین
یِ تجربِ ای کسب کٌین.

ایشاال ...از سال آیٌدُ برای قْرهاًی هیاین .هي بِ
عٌَاى کن سي ٍ سال تریي گلر ایي هسابقات
شٌاختِ شدم ٍ اهیدٍارم رٍزی فرا برسِ کِ بِ
عٌَاى برتریي گلر شٌاختِ بشن...

گناهان خویش
سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز
ِ
نمی هراسند.
ضْيذ هزتضی آٍيٌی
1

اٍليي دٍرُ ًوايٌذگی هجلس داضت ضزٍع هيطذ .
بْص گفتن«:خَدتَ آهادُ کي هزدم هيخَاٌّذت»
قبال ّن بْص گفتِ بَدم .جَابی ًويذاد .آى رٍس گفت:

با ارزٍ بْتریي ّا برای ّوِ

«ًويتًَن خذاحافظیِ ضبِ اخزِ بچِ ّا رٍ با ّيچی ػَض
کٌن»
ضْيذ ابزاّين ّوت

حدیث هفته

اهبم حسیي

علیِ السالم

:

از نشانه نادانی ،
جدل با بی فکران است.
در این شماره می خوانیم:
جدول لیگ  ،مصاحبه  ،دفترچه خاطرات ،مشاوره، ،
و...

