بازیکٌای ها فیسیکی ّستي اکثرا" سٌگیي ٍزًي ٍلَ بشي ًویتًَي
سریع بلٌذ شي ،تین ها از ًظر ًفس ّن کن هیارى.
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ٍحدت
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1

-

6

1
5

3

2

2

بازی

کردى شوا ًتًَستي بازیکٌای ًَجًٍَشًََ بازی بدى ،درسِ؟ درسِ

-

1

باالتر ٍ ایي بازیکٌا ّستي کِ علکی اعتراض هیکٌي ًظرت چیِ؟

اخطاریها:

تین(هدافعاى حرم) هقابل شوا هیگفتي بِ دلیل فیسیکی بازی

1

1

بعضی از هسَلیي لیگ هعتقدًد کِ سطح داٍری از سطح هسابقات

دیگِ ًویاى بگي کار ها ایراد دارُ.

1

گلزنان:
علیرضاااام آااااما کوه)ک امیاااان
3گلللل
آیم ی )و دت کهش آیم ی )ابراه .

خب شوا هی تًَیذ ًظرسٌجی کٌیذ از بازیکٌای تیوای دیگِ ،هسَلیي کِ

2

برد

رٍ بعضی صحٌِ ّا اشتباّاتش خیلی تابلَ بَد.

شْیدحسي رضایی

دٍم بْتر از ّفتِ اٍل بَد ،البتِ اشتباّات داٍری ّن طبیعیِ ّا ٍلی

هدافعاى حرم

تَ ایي دٍ ّفتِ ای کِ لیگ شرٍع شدُ داٍری چطَر بَد؟ ّفتِ

آزاد کَُ

حق ها ًاداٍری شذ ٍگرًِ قْرهاى هی شذین.

-

تین خَدتَى دیگِ؟ بلِ تین خَدهَى ،البتِ ساالی پیش ّن یخَردُ در

-

3

-1
4

3

4

-1
8

1

3

-4

شوا فکر هیکٌی کدٍم تین قْرهاى هیشِ؟ تین ابرار.

2

حاال کِ اٍل لیگِ تیوا ّن خیلی تغییر کردى تا ببیٌین در اداهِ چی هیشِ.

-

لیگ اهسال ًسبت بِ ساالی قبل چطَرُ؟

7

بازیکي تین ابرار

0

هیثن تَسلی
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کللل قرمز:هللل

ااا

ا یر

اااای

هضمشه)دااانید

ااا

هضمشه
اااا
اااالنه و
جتبااااه
کلللل قرم ق
یااری )داانید مدااآ آااما کوه اشاانی ا اا دشمهی
)و دت .

ب یکنماخالقمهفتهم وم احس نمهلکی

تینماخالقمهفتهماول متینمهدافع نمح:م

امام علی(ع):
زاهد در دنیا کسی است که
حرام بر صبرش غلبه نکند و حالل
از شکرش باز ندارد.

سردار استقاللی

نتایج هفته دوم

کی دَوازه بانیش از همه بهتره؟

شْیدًاصر کاظوی
در  12خرررداد  1335در خرراًَادُ ای هرر ّبی چشررن بررِ جْرراى گشررَدپ رر
از دٍراى طفَلیررت ،از ّورراى ابترردای زًرردگی بررا قشررر ه رررٍم جاهعررِ ابررراز
ّوررردردی هررری کرررردپ ررر از ٍرٍد برررِ دٍرُ دبیرسرررتاى شرررَر ٍ شرررَ
بیشررتری ًسرربت بررِ اسررالم در ٍی ایجرراد شررد ٍ تَجررِ بررِ داً ر اًرردٍزی ٍ
هطالعرررات هررر ّبی ،در اٍ اٍ .گرفرررتپ شرررْید «کررراظوی» برررا اتورررام دٍرُ
هتَسرررطِ برررِ دلیرررل حاکویرررت رشیرررن هٌ رررَ ْلرررَی تورررایلی برررِ رفرررتي
سررربازی ًداشررت ،برررای ٍرٍد بررِ داًشررگاُ ًررام ًَیسرری کررردپ ر از ٍرٍد
بررِ داًشررگاُ ،بررا ٍجررَد ًیرراز شرردید جاهعررِ بررِ کررار فرٌّگرری تٌْررا بررِ در
خَاًرردى اکتفررا ًکررردٍ شررمل شررری هعلورری را در کٌررار ت رریل برگسیرردپاز
سررال  56بررِ هبررارزُ سیاسرری خررَد شرردت بمشررید ٍدر شرروار جَاًرراى فعررال ٍ
اًقالبرری هسررلواى قرررار گرفررتپ در ّورریي سررال بررَد کررِ بررِ دلیررل آت ر
کشررریدى ررررچن آهریکابرررِ ٍرزشرررگاُ صرررد ّرررسار ًفرررری «آزادی» ،از طرررر
سرراٍاد دسررتگیر شرردپ از چٌرردی بررا اٍ .گیررری اًقررالد آزاد شررد ،بٌررا بررِ
ٍظیفررررِ شرررررعی ٍ اًقالبرررری خررررَد در حفرررره ٍ حراسررررت از دسررررتاٍردّای
اًقرررالد اسرررالهی از خررررداد هررراُ  1358برررِ عضرررَیت سرررراُ اسرررداراى
اًقررالد اسررالهیدر آهررد ٍبررا رشررادتْایی کررِ از خررَد ًشرراى دادبررِ قررا ن هقررام
فرهاًررردُ قرارگررراُ حورررسُ سیدالشرررْدا(ع) هٌسرررَد شرررد ٍدر سرررال  1361در
حررریي عولیرررات اکسرررازی ه رررَر « یراًشرررْر-سردشرررت» ًٍبررررد برررا ضرررد
اًقالد بِ شْادت رسیدپ

چٌددس ّفتددِ ای هیطددِ کددِ هٌددَچْ رضددی،
هی د ی هحسددي ،ززاً د

ه تضدد بْ بدد هْددسی

حویددس اب اّیو د ٍ احوددس ًعیو د تیویضددَى

وحدت 4

 2آزادکوه

مدافعان حرم 3

 3ابرار

شهید هاشم نام آور  0 2شهید حسن رضایی

ٍ بسددتي ٍ زٍ سددِ تددی هسددیب ِ ّددن زازى حددیا ّوددِ اشعددیى ه د کددٌي
ّ کدد زرٍازُ بددیى بْتدد ی بیضددِ پیدد ٍزُ کدد هیگددِ ًددِ زسددتصُ

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

بگی ُ بیا.
چٌددس زقی ددِ قب د ّ د هسددیب ِ کالفددِ هیطددِ آزم از زلطددَر

 .ددیّ

فطددیر اًٍ ددسی ّسدد کددِ زل ت ،دد تدد ب هدد زارُ اهصدد ّدد

کمیتههههه انضههههباطی گفههههت بازیکنههههایی مجههههب :اههههواد بابههههای و

کددیر،ص هد کٌد از هددد بید ٍى ًوید ُ اًگددیر ،کد بددی َضددکَ زارُ

اههواد اسهههفندیاری کهههه هفتهههه ههههیر بهههداور بهههه داورا تهههرا

هغز ٍ قلد رٍ تیلید هد کٌدِ، .دی کدِ زلزلدِ ای زُ بیسد ر،طدت ی
قدد ارُ رخ بددسُ ٍ ّوددِ چیددزم رٍ زر ٍ زاغددَى کٌددِ چدد ا چددَى هدد
ت سددین د برددَر،ن .د ذددَرزى ا،ددي ّوددِ هکیفددی بددِ بددیر هیددیرُ.

حیا ز،سی زرٍازُ بیً چِ قسر هْوِ
تَ بیزی فَتبدیل ّودِ پدی

هیدسى زر،بد هد زًدي ضدَ ٍ از ا،دي

جددَر چیددزا تددی د بددزًي ٍ د ًرددَرى .راسددتص رٍ بگددن ا،ددي ّوددِ
صددغ ی کبدد ی بدد ای چدد هدد چیددٌن هیددسًٍ چیددِ زازاش لددن
اٌ،جدددی ّودددِ هدددَى زرٍازُ بدددیًین اهدددی ا،دددي زرٍازُ حفظدددص ذیلد د
سددرتِ چیددزی کددِ ّس د اٌ،ددِ کددِ ازم ًیس د هَاظ د بیض د تددَ
ٍارز زرٍازُ بطددِ ،عٌدد

دد برددَری ا،ددي زرٍازُ رٍ بی،ددس هَاظدد

بیض د تددَپ ازش ذددیر ًطددِ ا،ددي د ذددَرزى ًیس د ذددیر ززى ٍ
اٍى زرٍازُ ّددن زّددیى ّدد کددسٍم از هیّیسدد  .چددِ جددَری بددی زاز
بیساز ب احت اه

تَّیي ٍ...

بدد ای ا،ددي زرٍازُ ًودد زًٍددن چدد ا زلطددَرُ ًددسارم چددَى اّویدد
حفظددص بدد ام هطددر
ه زًٍگدد هدد

ًیسدد  .هددي کددِ ٍاسددِ عددیلن ٍ آزم ددیرز

یدد ،ن جددَاًو زم ا ددِ زرٍازُ زّددٌن ٍ ذددَ زرٍازُ

بدددیً کدددٌن اٍل بد د ای ّدددن تیود د ذدددَزم بعدددس بد د ای حد د ،فن ٍ

تویضیچ ّی!

کههههردن از مشههههم مسههههوهین ایههههن کمیتههههه دور نمههههی مومنههههه و
ا ههههرم کههههرد در اههههورت تکههههرار اریمههههه هههههای سههههنگینی در
هی خواهد داشت.

بازی های هفته مهارم
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بازی
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مدافعان حرم

وحدت
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