
 گزارش هفته دوم ليگ فوتسال جام شهداي مدافع حرم
مسابقات ليگ فوتسال كارمندان تحت عنوان جام شهدا مدافع حرم روز  دومهفته 

ديدار  چهاردر محل سالن دانشگاه علوم پزشكي با انجام  ٢١/٠٩/٩٥يكشنبه مورخ
  ديدار را آقايان غالمحسيني و چهارباغي بعهده داشتند.  چهاربرگزار شد.قضاوت اين 

  بهداشت محيط تيم -بهشتي ببيمارستان تيم  : بازي اول
حساب شده بهشتي ب در يك بازي تيم آغاز شد  ١٦,٣٠كه راس ساعت در اولين ديدار 

. شكست دهد ار بهداشت محيطتيم  ٣بر ٨ ايمان خيمه كبودگلزني بار  ٣موفق شد با
بهشتي ب بودند.  تيمطاهري و اخوان ديگر گلزنان اين ديدار براي ،كولماني ،باقري 

  .بهداشت محيط گلزني كردند.  تيم احمدي و مهدي هم براي
  تيم بيماريها -معاونت دانشجويي تيم بازي دوم :

به هر  موفق شد معاونت دانشجويي كه سه نفره بازي رو شروع كرد تيم در ديدار دوم 
از تيم بيماريها بگيرد.آقاجان زاده و نجفي براي  ٢- ٢صورتي كه بود يك تساوي 

  .بيماريها و مكاري و بابايي براي معاونت دانشجويي گلزني كردند
  تيم كارگرنژاد -١١٥تيم اورژانس  بازي سوم :

نتوانست از پس تيم  ١١٥در يك بازي زيبا و ديدني و به دور از حاشيه تيم اورژانس  
مقابل اين تيم دومين شكست پي در پي را بر صفر١برآيد و با شكست  متيني- كارگرنژاد

شكست  متحمل شد.البته غيبت محمد سبزه اي بدليل مصدوميت تاثير زيادي در اين 
  ميالد سيدي زننده تنها گل اين بازي بود..داشت

  



  بهشتي الف بيمارستانتيم  -بيدگل تيم شبكه آران و م :چهاربازي 
بهشتي الف مقابل هم بيدگل و تيم در ديدار چهارم هم دو تيم خوب شبكه آران و 

خود  عنايت به جواني بازيكنانديداري زيبا را برگزار كردند كه در پايان بهشتي الف با 
ا ست بوانت يعني رضا اميراني و مجيد عسگري مقدم در يك ديدار پايا پاي و نفس گير

 برنده بازي شده و جمع امتيازات خود را در بر صفر ٢مين دو بازيكن با نتيجه گلزني ه
بهشتي ب هم با چهار گل  تيمايمان خيمه كبود از برساند، ٦پايان هفته دوم به عدد 

  .زده به تنهايي در صدر جدول گلزنان قرار گرفت
  

 ٢١/٠٩/٩٥ يكشنبههفته دوم  نتايج                 
 ١ ٣    بهداشت محيط    بهشتي ب         ٨  
 ٢ ٢    بيماريها   معاونت دانشجويي         ٢  
 ٣ ٠  ١١٥اورژانس     كارگر نژاد         ١  
 ٤ ٢  بهشتي الف    شبكه آران         ٠  

 


