
 لیگ فوتسال جام شهدای مدافع حرم هشتمگزارش هفته 

مسابقات لیگ فوتسال کارمندان تحت عنوان جاا  هاادا مادافر  او  ر       هشتم هفته 

دیادار   چااردر محل ساال  داششاهاع عماو  کیهاک  باا اش اا         30/11/95یکشنبه مورخ

 . بعادع داهتند محمدکور   صاشر شژاددیدار را آقایان  چاارقضا ت ای  .بوگیار هد

 تیم بیماریاا -الفباشت  بیمارستان تیم  : بازی اول

باشت  الف   بیماریاا ر درر ی هم صف آرای  کودشد که در کایان تیم د در ا لی  دیدار 

بیماریاا را هکسات   3-2عسهوی مقد    امیواش  موفق هد  آقایان باشت  الف با گماای

امتیاا    5باا ی     8بوساشد   بیماریاا هام باا اش اا      15دهد  جمر امتیا ات خود را به 

 .ا لی  خدا افظ  کنندع با لیگ هشتم باهد

  باداهت محیط تیم -   بیدگل تیم هبکه آران :بازی دوم 

  باداهت محیط مقابل هم صاف آرایا       بیدگل د  تیم هبکه آران در دیدار د   هم 

سه گل  دشاد تاا      بیدگل هعباش   ادع   صالح  هو د  بوای هبکه آران آقایان .کودشد 

تک گل باداهت محیط .به کایان بوسد    بیدگل به شفر هبکه آران 1-6در شاایت با ی 

 . مادی به ثمو رساشد آقای را هم

 ، متین تیم کارگوشژاد -معا شت باداهت   تیم:بازی سوم 

  معا شات باداهات  باه     ،متین دیدار سو  هم د  تیم رقیا  در جاد ل کاارگوشژاد   در 

ماادی میمما    آقای  مصاف هم رفتند که در شاایت تیم کارگوشژاد موفق هد با تک گل

موتضوی را در ر ای  دیدار معا شت گمین ا ل خودآقای د.با ی را به شفر خود خاتمه دهد

 . هت   تعدادی ا  با یکنان ای  تیم هم مصد   بودشداختیار شدا

 



 بباشت   تیم بیمارستان _ معا شت داشش وی  تیم :م چهاربازی 

تایم   1-7باشت  ب با ارائه یک با ی ر ان   یکطوفاه موفاق هاد    تیم  در دیدار چاار 

 15گل در ایا  باا ی باا     6خیمه کبود با  دن آقای .معا شت داشش وی  را هکست دهد

هاهم  خاواع باوای باشات      آقای . دع به تناای  در صدر جد ل گمیشان قوار گوفت گل

 .بوات  بوای معا شت دیهو گمیشان بودشد ب  آقای

 

 

30/11/95: یکشنبه ه هشتمهفت شتایج  

 1  باشت  الف                      2 3 بیماریاا 

 2                      بیدگل هبکه آران 6 1 باداهت محیط 

 0                     ،متین شژادکارگو  1 3 معا شت باداهت  

 4  باشت  ب                   7 1 معا شت داشش وی  

 


