
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                

1391ویژه نامه اختتامیه لیگ فجرسال  

شم نام آور ها جام شهید  

 

 

 

ًَر تزتیت تذًی تسیج ضْذای ًسي  
 

 "علی آباد پر تالش برای رفتي بِ سکَ"

 تٌْا تیوی کِ تا تزکیة تاسیکٌاى تْزاًی ٍ ضوالی 

 تِ ّوت هزتضی رضایی تستِ ضذ ٍ تا تالش فزاٍاى 

 خَد را در لیگ تا تاسیْای خَب تزادراى صالحی ، 

 درٍاستاًی حسي یاٍری هْزداد رضایی،اهیي ًام آٍر ٍ

 علی آتاد تا تکار گیزی فزّاد هیزاب در .ًطاى دّذ  

 .هیتَاًذ خَد را تِ سکَ تزساًذتخَاّذ هْا سّزچطن تگیزد ٍ ًطاى دّذ ست اس تیىتَاتزخی اس تاسیْا 

  شْدای ًسي پر اًرژی ٍ بی حاشیِ

                                                                                                                                                                                                                                                                      ى کِ تا کَضص علی رضا ًام آٍر در                                                                            تین ضْذای ًس                                                                            

  در دٍرُ ّایی کِ ضکل گزفت  دٍرُ لیگ اٍلیي 

      اهسال ، ضزکت کزد پز قذرت تَدُ ٍ عالٍُ تز آى                                                                               

 ایطی سیثا اس اخالق را ٍارد ادتیات هساتقات خَدًن

در سخت تزیي رقاتت جَاًوزدی، دٍستی ًوَدٍ                                                                             

 .ٍارد حاضیِ ًطذدٍر ًساخت ٍ ّزگش ا اس خَدٍلثخٌذر

                   !راق آهدهطَآزادکَُ پر طَ

 در چُارمیه ديرٌ لیگایه تیم برای ايلیه بار

 ایجادضان ی کٍ براییي صدابا سر.دضرکت کر

 اما ًَضىگ داوستىد خیلی َا آوُا را مدعیدش

 وتًاستىدبا بازیُایابراَیمی  مُديی ي برادران

   یىیپیص باماخًدرا بٍ ویمٍ جديل برساودخًب سید مُدی مًسًی ي برادران رحماوی جایگاٌ 

 .تیم قًی تر بٍ لیگ برساوىد یکرا بااورژی بیطتری بتًاوىد خًدمیطًد برای سالُای آیىدٌ با

 

 دِّ فجر هبارکباد... ایام ا

 نسن ورزشی
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شْید ّاشن ًام آٍر هیراث دار یاراى 

 یاراى را تٌیاى گذاضت ٍکن کن تا  هحوذ تْزُ تز

 اها اهسال . سَهیي دٍرُ آى را  ًایة قْزهاى کزد

 در چْارهیي دٍرُ لیگ تِ کوک تزادراى سلیوی 

 تا فزاخَاًی تاسیکٌاى  چْار چَب ّا را تغییز داد، ٍ

 جذیذی چَى جَاد تاتایی در درٍاسُ ٍ تزادراى 

 .هیزی تَاًست تین ّا را یکی پس اس دیگزی پطت سز تگذرد ٍ خالصِ تیوص را تِ قْزهاًی تزساًذ

 "ٍحدت ّوچٌاى پایدار"                                                             

ایَب در سِ دٍر گذضتِ  تا هزتیگزی هٌاسة                                                                                  

     را                                                                                                                           تزل حاضیِ تَاًست ّوچٌاى تین خَدتا کي              ٍ                                                   

 لیگ اهسال سًذُ ًگِ دارد ٍ دایوا تا کوک در

تا تاسیْای تزادارى تَسلی ٍ                                            هحوذ طاّز ٍ                                                                   

ضَتْای فزساد ٍ درٍاستاًی هحسي یشداًی تین                ش                                               

حزکی را تِ هٌصِ ًوایص تزساًذ، تیوی کِ در ًاهالیوات ّیچگاُ تاسی لیگ را کٌار ًگذاضت ٍ پز ت

 .دچار قْز ٍ فزافکٌی ًگزدیذ ٍ ایَب تا کوک یاراًص جٌجال ّا را تِ خَتی هذیزیت کزد

  !شْید حسي رضایی در پَستِ ی جدید

 تین ضْیذ حسي ًام اًتخاب ٍر تین اتزارتا تغیی  هزتضی

 تزای تیوص هحسي ، حویذ ٍ حسي رضاییرضایی 

 ضعفْای تین اتزار را پَضص دّذ جذب ًوَدُ تا  را 

 اها آًچِ ّویطِ تا .ٍ تیوی تا ادعای قْزهاًی تساسد

 .هزتضی علی رغن تجزتِ ّوزاُ است حاضیِ ّایی است کِ کٌتزل ًویطَد ٍسیثایی تاسیْا را هیگیزد

 

 چْارهیي دٍرُ لیگ فجر

حضَر دٍتارُ تیوْای تا. فجزضذفَتثال لیگ آغاس دٍرجذیذ کن کن ًگاُ ّا هٌتظز اس راُ رسیذ ٍ 91پائیش

ضْذای ًسي ٍ ضْیذ حسي رضایی تِ رگْای لیگ خَى تاسُ دهیذُ ضذ ٍ تِ خَتی خَد را  علی آتاد،

اسطزفی تیوْای ضْیذّاضن ًام آٍر ٍ ٍحذت پای ثاتت ّویطِ تَدًذ ٍتین جذیذ آسادکَُ ّن . پیذا کزد

اد علی رغن جٌجال آفزیٌی تزخی کِ غالة اٍى افزتاسیْا آغاس ضذٍ .خَدش را تِ هساتقات رساًذ

ٍهٌاسة داٍری ّای  خَب تا  ًیش لیگ ایي دٍرُ . ست تِ ایي کار هی سًٌذ، تِ پایاى رسیذهطخص د

 .اس خَد تِ جای گذاضت قاتل قثَلیتزگشار گزدیذ ٍ کارًاهِ 

 امتیاز تفاضل خورده زده تساوی باخت برد بازی تیم

 27 +32 20 52 - 1 9 10 شهیدهاشن ًام آور

 25 +30 20 50 1 1 8 10 شهیدحسي رضایی

 16 +7 16 23 1 4 5 10 شهدای ًسي

 15 +10 23 33 2 4 4 10 علی آباد

 3 -31 45 14 - 9 1 10 آزاد کوه

 3 -43 55 12 - 9 1 10 وحدت

 :گلسنان 
 حسي رضایی: گل 15 ، سیدهحسي هیری: گل 20

 : ترین ها
کوتریي گل ، (گل 12)تین وحدت: زدهکوتریي گل ، (گل 52)تین شهیدهاشن ًام آور: (بهتریي خط حوله)بیشتریي گل زده

 تین شهید: بیشتریي برد، (گل 55)تین وحدت : بیشتریي گل خورده ، (گل 16)تین شهدای ًسي: (بهتریي خط دفاع)خورده
، (هساوی 2) تین علی آباد: بیشتریي تساوی،  ( یک برد)تیوهای وحدت وآزادکوه : کوتریي برد، (برد 9) هاشن ًام آور
 (باخت 9)تیوهای وحدت وآزادکوه :بیشتریي باخت،(باخت یک)آورهای شهیدحسي رضایی وشهیدهاشن ًام متی:کوتریي باخت

 تریي کارت یش،  ب( کارت 2)وحدت تین : یي کارت قرهسکوتر،  (کارت 11)  تین شهید حسي رضایی: بیشتریي کارت زرد
 ،   (بدوى کارت)وحدت وی ًسي شهدا  : تریي کارت قرهسکن ،( کارت 2 )رضایی شهید حسي علی آباد و تیوهای  :رهسق
 184: ، کل گلهای زده(عدد7) های قرهسکل کارت  ، (عدد 43:) زردکارت های  کل

 

 

 

 


