ٍصیت ًاهِ دکتز چوزاى

 3ابرار
 4شْیذ حسي رضایی

...................................................
اخبار لیگ:
برای اٍلیي بار بسیج ًسني بعنذاز لین
ینن

جننام هتشنن

قْرهنناى لینن

دٍر خیش آسادکَُ اس ًین فصل

ینن
ٍ ین

هٌتخب لی

فجنر

از چْننار تننین ینن

تننین

تننین بسننیج ینن

تننین

تنین غریبنِ برگنسار هنی

دٍهیي حضَر آسادکَُ در لیگ اهسال رقن خَردُ کِ بِ ًظز

کٌننذ .علننی لننال ی ٍ ه وننذ لننال ی اینني

هی رسِ ٌَّس ّواٌّگی السم بیي باسیکٌاى آى پیش

ّفتنننِ دٍ کارتنننِ شنننذى ٍ ه رٍهٌنننذ.

ًیاهذُ استّ .فتِ قبل اها طلسن ایي دٍرُ اس باسی ّا با

هیتننًَي اینني ًشننریِ ٍ

پیزٍسی ایي تین در هقابل ابزار شکستِ شذ ٍ ًشاى داد
اًسجام هی تَاًذ بِ پیزٍسی کوک ًوایذ اها بغیز اس آى،
حضَر باسیکٌاى جذیذ ّوچَى فزّاد ٍ جَاد ٍ هزبیگزی
سیذ هْذی با ّواٌّگ شذى علیزضا ،داٍد ٍ هسعَد

عالقوٌننذای بننِ لی ن

ع سننا ٍ فیلوننای لیگننَ تَسننای
قسننننننننو

تربینننننننن

ًسنني تننَ
بننننننننذًی

ببیٌي(.)www.nesennoor.ir

تَاًستِ تأثیز گذاری هشخصی در هَفقیت داشتِ باشذ.
پز ٍاضح است کِ حزیفاى بایستی بزای دٍر بزگشت

بازی هفته هشتم
ابرار

شْیذ حسي رضایی

ًشًَذّ .وچٌیي دٍرُ ّای قبل لیگ یادآٍری هی کٌذ

ٍحذت

شْیذ ّاشن ًام آٍر

حضَر جَاد در تین آسادکَُ در ایي فصل ًشاى دادُ کِ جَاد

آزادکَُ

هذافعاى حرم

آسادکَُ را جذی بگیزًذ تا در باد باسی ّای قبل غافلگیز

باسیکي هَرد اعتوادی بزای هزبیاى ٍ تین ّا ًوی باشذ
چَى بِ راحتی ّوچَى فصل ّای گذشتِ تین خَد را تزک
هی کٌذ.
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امام علی(ع):

گلسًاى:
8گل :حمید ضادی وحسد ضادی (شدیی حسد ضادی اح احسدیک

د

(شیی هیشم نیم آوضاح فرزاد توس (وح تا .

اخطاریّا:

کا ا زرد ز

.................................................
اًتقادات ٍ پیشٌْادات خَد را بِ شوارُ 09194912963پیاه

12

تاسی ّای اهسال چطَرُ؟ بسن اهلل الزحوي الزحین ،ایي باسی ّارٍ باید
اس دٍ جْت ًگاُ کزد ،یِ جٌبِ اخالقی ٍ یِ جٌبِ فٌی ،اس جٌبِ اخالقی چٌد
جلسِ ای کِ هي بَدم هطکلی خدارٍ ضکز ًبَد بحث فٌی ّن هثل ساالی
قبلِ ،البتِ اگِ بی اخالقیا بذارُ بُؼد فٌی ّن هیاد باال.
ّوِ تیوا هیگفتي تا تِ ایٌجا ضوا تْتزیي داٍر تَدیذ حاال چزا ایي
ّفتِ اعتزاض (تاسی ضْیذ حسي رضایی ٍ ٍحذت) تِ داٍری سیاد
تَد؟ ایي ّفتِ تٌْا ّفتِ ای بَد کِ اػتزاضات کن بَد حاال فقط باسی
آخز بَد کِ اػتزاض هی کزدى ،سز ّز صحٌِ ای کِ گل خَردى اػتزاض
کزدى ٍ ّز صحٌِ ای کِ گل سدى ساکت ضدى ٍ رفتي ػقب.
تعضیا ًظزضَى ایٌِ کِ داٍری تِ ایي هساتقات ًوی خَرُ ٍ داٍری
ًسثت تِ ساالی قثل تذتز ضذًُ ،ظزتَى چیِ؟ اٍل ّز سال قبل اس
ایي کِ هسابقات ضزٍع بطِ ها هیگین کِ یِ آییي ًاهِ دقیق بٌَیسید ،ضوا
کِ دارید سحوتطَ هی کطید داٍرای رسوی تز بیارید .چیشی کِ اس دس ها بز
هیاد ّویٌِ ایي جوغ ّن بزای ها یکساًٌد ٍ خدارٍ ضاّد هی گیزم کِ ّیچ
قصد ٍ غزضی ًدارین ،یِ ًفز تَ ایٌجا با ها آضٌاست کِ اتفاقا اٍى
اػتزاضص اس ّوِ بیطتزُ.
ًظزی ،پیطٌْادی ،اًتقادی تِ ایي هساتقات داریذ کِ تِ هسَلیي
تگیذ؟ ًظزم ایٌِ کِ سال قبل هسَل تزبیت بدًی یکی دیگِ بَد تا اٍهد
چفت بطِ ،تا اٍهدُ اًس بگیزُ تا اٍهدُ با ًحَُ بزگشاری باسی ّا آضٌا
بطِ دٍبارُ ػَض ضد ٍ یکی دیگِ اٍهد جاش ٍ ایي باػث هیطِ کِ اس
تجزبیات قبلی ًطِ استفادُ کزد .باید بتًَي اس تجزبیات ّن استفادُ کٌي اس
افزاد با تجزبِ تز استفادُ کٌي تا بطِ هسابقاتَ بْتز بزگشار کزد.

ٍحذت 5

 2شْیذّاشن ًام آٍر

27

داٍر هساتقات لیگ فجز

آزادکَُ 4

-15

هْزاى ًظیف

هذافعاى حرم 1

3

ٍصیت هي درتارُ عطق ٍ حیات ٍ ٍظیفِ
است.هٌی کِ ٍصیت هی کٌن آدم سادُ ای
ًیستن ! هي خذای عطق ٍ پزستطن  ،هي
ًوایٌذُ حق ٍ هظْز فذاکاری ٍ گذضت ٍ تَاضع ٍ فعالیت ٍ هثارسُ
ام ،آتطفطاى درٍى هي کافیست کِ ّز دًیایی را تسَساًذ ،آتص
عطق هي تِ حذی است کِ قادر است ّز دل سٌگی را آب کٌذ،
فذاکاری هي تِ اًذاسُ ای است کِ کوتز کسی در سًذگی تِ آى درجِ
رسیذُ است  .تِ سِ خصلت هوتاس ضذُ ام )1 :عطق کِ اس سخٌن ٍ
ًگاّن ٍ دستن ٍ حزکاتن ٍ حیات ٍ هواتن هی تارد .در آتص عطق
هی سَسم ٍ ّذف حیات را جش عطق ًوی ضٌاسن )2 .فقز کِ اس قیذ
ّوِ چیش آساد ٍ تی ًیاسم ٍ .اگز آسواى ٍ سهیي را تِ هي ارساًی
کٌٌذ ،تأثیزی در هي ًوی کٌذ )3 .تٌْایی کِ هزا تِ عزفاى اتصال هی
دّذ .هزا تا هحزٍهیت آضٌا هی کٌذ .کسی کِ هحتاج عطق است ،در
دًیای تٌْایی تا هحزٍهیتِ عطق هی سَسد .جش خذا کسی ًوی تَاًذ
اًیس ضثْای تار اٍ تاضذ ٍ جش ستارگاى اضكْای اٍ را پاك ًخَاٌّذ
کزد.
عطق ّذف حیات ٍ هحزك سًذگی هي است .سیثاتز اس عطق چیشی
ًذیذُ ام ٍ تاالتز اس عطق چیشی ًخَاستِ ام .عطق است کِ رٍح هزا
تِ توَج ٍا هی دارد ،قلة هزا تِ جَش هی آٍرد ،استعذادّای
ًْفتِ هزا ظاّز هی کٌذ ،هزا اس خَدخَاّی ٍخَدتیٌیی رّاًذ ،دًیای
دیگزی حس هی کٌن ،در عالن ٍجَد هحَ هی ضَم ،احساسی لطیف ٍ
قلثی حساس ٍ دیذُ ای سیثاتیي پیذا هی کٌن .هی داًن کِ در ایي
دًیا تِ عذُ سیادی هحثت کزدُ ام ،حتی عطق ٍرسیذُ امٍ ،لی جَاب
تذی دیذُ ام .عطق را تِ ضعف تعثیز هی کٌٌذ ٍ تِ قَل خَدضاى
سرًگی کزدُ اس هحثت سَءاستفادُ هی ًوایٌذ! اها ایي تی خثزاى
ًوی داًٌذ کِ اس چِ ًعوت تشرگی کِ عطق ٍ هحثت است ،هحزٍهٌذ.
ًوی داًٌذ کِ تشرگتزیي اتعاد سًذگی را درك ًكزدُ اًذً .وی داًٌذ
کِ سرًگی آًْا جش افالس ٍ تذتختی ٍ هذلت چیشی ًیست.

نتایج هفته ششم

:آضش نیدددیزنح ندددیدض ندددیم آوضح نبد د سداند د ح دو کیضتد د (ع
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ب یکيداخالقدهفتهدسَم:دهحوددبٌبه.

تینداخالقدهفتهدسَم:دتیندٍحدر.

برایدسالهتیشَىدصلَار

انصاف اختالف را از بین می
برد و همبستگی و دوستی
را بیشتر می کند.
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تاسی ّای اهسال چطَرُ؟ بسن اهلل الزحوي الزحین ،ایي باسی ّارٍ
باید اس دٍ جْت ًگاُ کزد ،یِ جٌبِ اخالقی ٍ یِ جٌبِ فٌی ،اس جٌبِ اخالقی
چٌد جلسِ ای کِ هي بَدم هطکلی خدارٍ ضکز ًبَد بحث فٌی ّن هثل
ساالی قبلِ البتِ اگِ بی اخالقیا بذارُ بُؼد فٌی ّن هیاد باال.
ّوِ تیوا هیگفتي تا تِ ایٌجا ضوا تْتزیي داٍر تَدیذ حاال چزا ایي
ّفتِ اعتزاض (تاسی ضْیذ حسي رضایی ٍ ٍحذت) تِ داٍری سیاد
تَد؟ ایي ّفتِ تٌْا ّفتِ ای بَد کِ اػتزاضات کن بَد حاال فقط باسی
آخز بَد کِ اػتزاض هی کزدى ،سز ّز صحٌِ ای کِ گل خَردى اػتزاض
کزدى ٍ ّز صحٌِ ای کِ گل سدى ساکت ضدى ٍ رفتي ػقب.
تعضیا ًظزضَى ایٌِ کِ داٍری تِ ایي هساتقات ًوی خَرُ ٍ داٍری
ًسثت تِ ساالی قثل تذتز ضذًُ ،ظزتَى چیِ؟ اٍل ّز سال قبل اس
ایي کِ هسابقات ضزٍع بطِ ها هیگین کِ یِ آییي ًاهِ دقیق بٌَیسید،
ضوا کِ دارید سحوتطَ هی کطید داٍرای رسوی تز بیارید .چیشی کِ اس
دس ها بز هیاد ّویٌِ ایي جوغ ّن بزای ها یکساًٌد ٍ خدارٍ ضاّد هی
گیزم کِ ّیچ قصد ٍ غزضی ًدارین ،یِ ًفز تَ ایٌجا با ها آضٌاست کِ
اتفاقا اٍى اػتزاضص اس ّوِ بیطتزُ.
ًظزی ،پیطٌْادی ،اًتقادی تِ ایي هساتقات داریذ کِ تِ هسَلیي
تگیذ؟ ًظزم ایٌِ کِ سال قبل هسَل تزبیت بدًی یکی دیگِ بَد تا اٍهد
چفت بطِ تا اٍهدُ اًس بگیزُ تا اٍهدُ با ًحَُ بزگشاری باسی ّا آضٌا
بطِ دٍبارُ ػَض ضد ٍ یکی دیگِ اٍهد جاش ٍ ایي باػث هیطِ کِ اس
تجزبیات قبلی ًطِ استفادُ کزد .باید بتًَي اس تجزبیات ّن استفادُ کٌي
اس افزاد با تجزبِ تز استفادُ کٌي تا بطِ هسابقاتَ بْتز بزگشار کزد.

27

داٍر هساتقاتلیگ فجز

3

هْزاى ًظیف
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امام علی(ع):

گلسًاى:
8گاال:دحویااددزضاا ی دٍحساايدزضاا ی د(شاادیددحساايدزضاا ی )،داحساا ىد
هلک د(شدیدده شندً مدآٍز)،دفر ا دتَسل د(ٍحدر)د.

اخطاریّا:
کاا زرد ز

:دآزشدًیاا ی،دًاا زددًاا مدآٍز،دًباا ددیز اًاا ،د ٍدک زتااه(دعل د

ص لح دٍدهحوددص لح )د.

انصاف اختالف را از بین می
برد و همبستگی و دوستی

ب یکيداخالقدهفتهدچد زم:دهحوددبٌبه.

را بیشتر می کند.

تینداخالقدهفتهدچد زم:دتیندٍحدر.

برایدسالهتیشَىدصلَار

ٍصیت ًاهِ ضْیذ چوزاى
ٍصیت هي درتارُ عطق ٍ حیات ٍ ٍظیفِ
است.هٌی کِ ٍصیت هی کٌن آدم سادُ ای
ًیستن ! هي خذای عطق ٍ پزستطن  ،هي
ًوایٌذُ حق ٍ هظْز فذاکاری ٍ گذضت ٍ تَاضع ٍ فعالیت ٍ هثارسُ
ام ،آتطفطاى درٍى هي کافیست کِ ّز دًیایی را تسَساًذ ،آتص
عطق هي تِ حذی است کِ قادر است ّز دل سٌگی را آب کٌذ،
فذاکاری هي تِ اًذاسُ ای است کِ کوتز کسی در سًذگی تِ آى درجِ
رسیذُ است  .تِ سِ خصلت هوتاس ضذُ ام )1 :عطق کِ اس سخٌن ٍ
ًگاّن ٍ دستن ٍ حزکاتن ٍ حیات ٍ هواتن هی تارد .در آتص عطق
هی سَسم ٍ ّذف حیات را جش عطق ًوی ضٌاسن )2 .فقز کِ اس قیذ
ّوِ چیش آساد ٍ تی ًیاسم ٍ .اگز آسواى ٍ سهیي را تِ هي ارساًی
کٌٌذ ،تأثیزی در هي ًوی کٌذ )3 .تٌْایی کِ هزا تِ عزفاى اتصال هی
دّذ .هزا تا هحزٍهیت آضٌا هی کٌذ .کسی کِ هحتاج عطق است ،در
دًیای تٌْایی تا هحزٍهیتِ عطق هی سَسد .جش خذا کسی ًوی تَاًذ
اًیس ضثْای تار اٍ تاضذ ٍ جش ستارگاى اضكْای اٍ را پاك ًخَاٌّذ
کزد.
عطق ّذف حیات ٍ هحزك سًذگی هي است .سیثاتز اس عطق چیشی
ًذیذُ ام ٍ تاالتز اس عطق چیشی ًخَاستِ ام .عطق است کِ رٍح هزا
تِ توَج ٍا هی دارد ،قلة هزا تِ جَش هی آٍرد ،استعذادّای
ًْفتِ هزا ظاّز هی کٌذ ،هزا اس خَدخَاّی ٍخَدتیٌیی رّاًذ ،دًیای
دیگزی حس هی کٌن ،در عالن ٍجَد هحَ هی ضَم ،احساسی لطیف ٍ
قلثی حساس ٍ دیذُ ای سیثاتیي پیذا هی کٌن .هی داًن کِ در ایي
دًیا تِ عذُ سیادی هحثت کزدُ ام ،حتی عطق ٍرسیذُ امٍ ،لی جَاب
تذی دیذُ ام .عطق را تِ ضعف تعثیز هی کٌٌذ ٍ تِ قَل خَدضاى
سرًگی کزدُ اس هحثت سَءاستفادُ هی ًوایٌذ! اها ایي تی خثزاى
ًوی داًٌذ کِ اس چِ ًعوت تشرگی کِ عطق ٍ هحثت است ،هحزٍهٌذ.
ًوی داًٌذ کِ تشرگتزیي اتعاد سًذگی را درك ًكزدُ اًذً .وی داًٌذ
کِ سرًگی آًْا جش افالس ٍ تذتختی ٍ هذلت چیشی ًیست.

نتایج هفته ششم
هذافعاى حرم 1

 2شْیذّاشن ًام آٍر

آزادکَُ 4
ٍحذت 5
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اخبار لیگ:
برای اٍلیي بار بسیج ًسني بعنذاز لین

فجنر

از چْننار تننین ینن

تننین

تننین بسننیج ینن

تننین

ینن

دٍر خیش آسادکَُ اس ًین فصل
دٍهیي حضَر آسادکَُ در لیگ اهسال رقن خَردُ کِ بِ ًظز
هی رسِ ٌَّس ّواٌّگی السم بیي باسیکٌاى آى پیش
ًیاهذُ استّ .فتِ قبل اها طلسن ایي دٍرُ اس باسی ّا با
پیزٍسی ایي تین در هقابل ابزار شکستِ شذ ٍ ًشاى داد
اًسجام هی تَاًذ بِ پیزٍسی کوک ًوایذ اها بغیز اس آى،

جننام هتشنن

قْرهنناى لینن
هٌتخب لی

ینن
ٍ ین

تنین غریبنِ برگنسار هنی

کٌننذ .علننی لننال ی ٍ ه وننذ لننال ی اینني
ّفتنننِ دٍ کارتنننِ شنننذى ٍ ه رٍهٌنننذ.
عالقوٌننذای بننِ لی ن

هیتننًَي اینني ًشننریِ ٍ

ع سننا ٍ فیلوننای لیگننَ تَسننای

حضَر باسیکٌاى جذیذ ّوچَى فزّاد ٍ جَاد ٍ هزبیگزی

قسننننننننو

سیذ هْذی با ّواٌّگ شذى علیزضا ،داٍد ٍ هسعَد
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تَاًستِ تأثیز گذاری هشخصی در هَفقیت داشتِ باشذ.
پز ٍاضح است کِ حزیفاى بایستی بزای دٍر بزگشت
آسادکَُ را جذی بگیزًذ تا در باد باسی ّای قبل غافلگیز
ًشًَذّ .وچٌیي دٍرُ ّای قبل لیگ یادآٍری هی کٌذ
حضَر جَاد در تین آسادکَُ در ایي فصل ًشاى دادُ کِ جَاد
باسیکي هَرد اعتوادی بزای هزبیاى ٍ تین ّا ًوی باشذ
چَى بِ راحتی ّوچَى فصل ّای گذشتِ تین خَد را تزک
هی کٌذ.

تربینننننننن

ًسنني تننَ
بننننننننذًی

بازی هفته هشتم
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کٌیذ.

