
اهیر حسیي ًیازی   

بازیکي تین ّحدت 

 

  لیگ اهسالْ چطْر پیش بیٌی هیکٌی؟

کٌن بَ ًسبت سبالی قبل اص ًظش فٌی  دس کل فکش
البتَ اهیذّاسم اخالق فذای سقببت .لیگ پش ببستشیْ داسین

 .ًطَ

تین بضسگ  ًظرت در هْرد تین جدیدت چیَ؟ 
هذسي یضداًی خْة بستَ ّدذت بب هذیشیت آقبی 

اّهذٍ بشا قِشهبًی تین خْبی داسین " ضذٍ ّ هطوئٌب
بشطشف ّلی یَ ًقصبیی ُن داسٍ کَ ایٌطبال اًّن 

 .هیطَ

بَ ًذای  چطْر شد کَ اّهدی تْ تین ّحدت؟
 .قلبن گْش دادم

 .ایٌْ آخش فصل هیگنقلبت هگَ چی هیگفت؟ 

-هی...)َُبَ ًظرت کدّم تین قِرهاى هیشَ؟

ایي دیگَ پشسیذى ًذاسٍ هْهي،ضک ًکي ( خٌذد
 .ّدئت قِشهبًَ

فکر هیکٌی با تْجَ بَ ایي کَ رقبای زیادی 
 !سقبب؟ گل بشی؟ داری بتًْی اهسال آقای

آرٍ دیگَ کساًی کَ ساالی قبل آقای گل 
ببیي ػضیضم هي ایي فصل یَ سشببصم دس  شدى؟

خذهت تین ّدذت ّ ّظیفن گل صدًَ،ًگبٍ ًویکٌن کی 
کَ دیگَ ُشچی خذا بقیطن .سّبشّهَ گلوْ هیضًن

 .بخْاد

بیي گلشا بازیکي هْرد عالقت تْ لیگ ًسي کیَ؟ 
داداش گلن دویذ  فقط آقب ُبدی گل ّ ببصکٌَ ُن

 .سضبیی

بَ ًظش هي  بَ ًظرت سطح داّری چطْرٍ؟
 .سطذص اص لیگوْى ببالتشٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          

 

 را فرا رسیدن ایام سوگواری ساالر شهیدان

 تسلیت هی گویین

 

  

: سْال شد( ع)اس اهام حسیي 

فضیلت چیست؟ فزهْدًد هالک 

 .بذل ًیکی ،سباى بْدى
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  :گلسًاى

ضِیذ ) سضبییدویذ،(ّدذت)اهیشدسیي ًیبصی

ضِیذ ُبضن )،ادسبى هلکی(سي سضبییح

 (.آصادکٍْ)،ػلیشضب ًبم آّس(آّسًبم 

 :ُااخطاری

،بٌِبم (هذافؼبى دشم)هذوذضبیش اسفٌذیبسی

 (.ضِیذ ُبضن ًبم آّس)تْسلی

*** 

 فرشاد تْسلی :بازیکي اخالق ُفتَ اّل

 تین ابرار :تین اخالق ُفتَ اّل

 

 

 92 آباى 17 ، 1 شوارٍ ، ّرسشی فزٌُگی ًشزیَ

 ببببب

یکن زامیرحسین نیازی با

 تیم وحدت

دس  لیگ اهسال رّ چطْر پیش بیٌی هی کٌی؟

کل فکش هی کٌن بَ ًسبت سبل ُبی قبل اص ًظش فٌی 

لیگ پشببستشی سا داضتَ ببضین،البتَ اهیذّاسم اخالق 

فذای سقببت ًطَ 

تین بضسگ ّدذت بب  ًظرت در هْرد تین ّحدت چیَ؟

ضذٍ ّ  هذیشیت آقبی هذسي یضداًی خْة بستَ

هطوئًٌب اّهذٍ بشای قِشهبًی؛ تین خْبی داسین ّلی یَ 

اّى ُن بشطشف هی ... ًقص ُبیی ُن داسٍ کَ ایطبا

ضَ 

؟ بَ ًذای چطْر شد کَ اّهدی تْی تین ّحدت

قلبن گْش دادم 

قلبت هگَ چی گفت؟ ایي سّ آخش فصل هی گن 

هی ...)َُ بَ ًظرت کدّم تین قِرهاى هیشَ؟

ًذاسٍ هْهي، ضک ًکي ّدذت  ایي دیگَ پشسیذى (خٌذد

قِشهبًَ 

فکر هی کٌی با تْجَ بَ ایٌکَ رقبای زیادیداری 

!  سقبب؟ بتْی اهسال آقای گل باشی؟

ارٍ دیگَ کساًی کَ سال ُای قبل آقای گل 

ببیي ػضیضم هي ایي فصل سشببصم دس خذهت  شدًد؟

ّ ّظیفَ ام گل صدى، ًگبٍ ًوی کٌن کَ کی  تین ّدذت

بقیَ اش سّ ُن کَ ُشچی . صًنسّبشّهَ گلن سّ هی 

خذا بخْاد 

بیي  هْرد عالقَ ات تْی لیگ ًسي کیَ؟ بازیکي

گلشا فقط آقب ُبدی گل ّ ببصیکٌب ُن داداش گلن دویذ 

سضبیی 

بَ ًظش هٌت  بَ ًظرت سطح داّری چطْرٍ؟

سطذص اص لیگوْى ببالتشٍ 

 



 

 ًتایج ُفتَ اّل

 شِید ُاشن ًام آّر  5 1هدافعاى حزم  

 ابزار  5 2آسادکٍْ  

 شِید حسي رضایی  3 2ّحدت  

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

 :اخبار لیگ

در ُفتَ گذشتَ کویتَ اًضباطی جلسَ ای گذاشت ّ تین 

تْهاى جزیوَ  10000دقیقَ ای  20ّحدت را بَ دلیل تاخیز

اعتزاض بَ داّری تْبیخ کتبی ّ آقای حسیي سلیوی بَ دلیل 

 .کزد

قزارٍ بعد باسی کٌفزاًس خبزی ... اس ُفتَ دّم  اى شاءا

 .داشتَ باشین

 باسی ُای ُفتَ سْم

باسی 

 اّل

شِید حسي  ابزار

 رضایی

باسی 

 دّم

 ّحدت آّر شِید ُاشن ًام

باسی 

 سْم

 آسادکٍْ هدافعاى حزم

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

پیاهک کٌید  09194912963اًتقادات ّ پیشٌِادات خْد را بَ شوارٍ

الگُْای جْاًورد 

 

ضٌفتین ّ دیذین اهسبل ُوچْى چِبس سبل گزضتَ 

بشای پٌجویي ببس لیگ پش ضْس ًسي بَ ًبم ضِیذ 

 .کوبل سضبیی آغبص ضذ

تین آصادکٍْ بب اضبفَ ضذى چٌذ ببصیکي جذیذ، ّدذِت 

ایي ُفتَ تین ضِیذ پْست اًذاختَ ّ هتذْل ضذٍ 

دسي سضبیی کَ بؼذ دّ سبل بب اًذکی تغییش اّهذٍ 

بْدسّ بذجْس داضت هی بشد تْ آهپبط، ابشاس ُن هثل 

سبلِبی پیص پش تٌطشاق ّ بب اًذکی تغییش، تین ضِیذ 

دیذ، دس ًِبیت هذافؼبى ُبضن بب یخْسدٍ ببصیکٌبی ج

ّاسد گْد ضذى، دسّد بش  دشم کَ اهسبل بب ًْجًْب

اهب ًویذًّن چشا بؼضیب تْ ببصیِبضًْْ صذ . ُوطْى

البتَ قبل ّ بؼذ ببصی ُی سشّصذا ُی الکی ساٍ 

هیٌذاصى بذتش اص اّى ایٌکَ یَ بضسگتشی سّ ُن ًذاسى تب 

 .کٌتشلطْى کٌَ

ّس ّ دبل تْ هسببقَ ش ُفتَ پیص دضْس ًْجْاًبى

دیگَ ای داضت، اًّب بَ طْس قطغ اص بضسگتش الگْ هی 

گیشى بضسگتشُبیی کَ یَ ػذٍ ضْى خیلی جْاًوشدى، 

ُیجبًبت ّ ادسبسبت آًی ضًْْ کٌتشل هی کٌي، 

خبطشات ایي خْش سفتبسی ُب اّلْیت اّل ّ آخشضْى 

الي ًَ، بؼذُب بچَ ُب دّ دستَ هی ضي یَ . ضًَْ

کَ اخالقطًْْ گفتن الگْ دستَ اًّبیی کَ اص بؼضیب 

هی گیشى ّ ُیچ ّقت پطیوْى ًوی ضي، ّلی 

گشُّی ُن یَ ػذٍ دیگَ الگْضْى ُستي بَ 

سختی پطیوْى هی ضي اًّبیی کَ یَ پطَ ُن 

سّی ُْا پش بضًَ ایشاد هی گیشى، ّادای ایٌْ اًّْ دس 

ى ّ ُضاستب هْضْع دیگَ، هیبسًبػتشاض بَ داّسی هی کي

 .یي چیضا هًْذگبسٍتْ یبدضْى ا ىاایي ًْجْ

 

 حر اًقالب

 شِید شاُرخ ضرغام 

دس جْاًی بَ . دس تِشاى هتْلذ ضذ 1328ّی سبل 

سشاؽ ّسصش کطتی سفت ّ بَ اسدّی تین هلی 

اهب صًذگی اّ بخبطش . کطتی فشًگی دػْت ضذ

ُوٌطیٌی بب دّستبى ًباُل، دس غفلت ّ گوشاُی 

اداهَ داضت، بب پیشّصی اًقالة ّ سخٌبى اهبم خویٌی 

ى ّالیت فقیَ سا بَ صبب. بشایص فصل الخطبة ضذ( سٍ)

ػبهیبًَ خْد بشای سفقبیص تْضیخ هی داد ّ اص ُوبى 

. دّستبى قبل اص اًقالة یبساًی بشای اًقالة پشّسش داد

دش قبل اص ُوَ بَ هیذاى کشبال سفت ّ بَ : اّ هی گفت

دس . هي ُن ببیذ جضّ اّلیي ُب ببضن. ضِبدت سسیذ

ُوبى سّصُبی اّل جٌگ تذویلی، بَ جبَِ سفت ّ بَ 

گشاى بؼثی پشداخت ّدس کْتبٍ هذت هببسصٍ ػلیَ تجبّص

جبیضٍ آًقذس دالّساًَ جٌگیذکَ دضوي بشای سشش 

ّی اص خذا هی خْاست گزضتَ اش سا پبک . تؼیي کشد

دس  1357آرس سبل  17سشاًجبم دس تبسیخ . کٌذ

دضتِبی ضوبلی آببداى بَ آسصّی دیشیي خْد یؼٌی 

 .ضِبدت سسیذ

 


