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 مرور سریع 
 10/00/0131 آسیایی پارا و آسیایی مسابقات ورزشکاران و قهرمانان دیدار در بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

عملکرد قهرمانان 

  دهنده ورزشی؛ نشان

معنویت و استقامت 

 ملت

 ُشكوب،  پيكرٍزى  چكَى . آًْكب  از هيىكٌن  تشكىرر  ٍيژُ عَر ثِ هيىٌٌذ، پيذا دست پيرٍزى ثِ هب خَاًْبى هيذاًى ّر در اى، هسبثمِ ّر در آًىِ از ثعذ ثٌذ 

 .هيىٌذ هٌتمل هب هلرت ثِ را افتخبر احسبس شوب لْرهبًى

 در وكبرى  چٌيي ايي ثِ وِ رؤيت لبثل غير ٍ رؤيت لبثل ّبى ّدوِ همبثل در وِ هيذّذ ًشبى لْرهبًى، سىرَى رٍى هيرٍد چبدر ثب وِ خَاًى خبًن آى 

 .است همبٍم هيگيرد، صَرت پبويسگى ٍ عصوت ضذّ ٍ ديي ضذّ ٍ فرٌّگ ضذّ هراوس سَى از دًيب

 وِ ثلَزى هيپَشذ، وِ لجبسى يب هيىٌذ، خبرج حٌدرُ از ديي ثسرگبى ًبم ثب ثلٌذى فريبد يب آٍرد، هى خب ثِ شىر ى سدذُ پيرٍزى، از ثعذ وِ خَاًى آى 

 هعٌَيّكت  هيىٌكذ   هعررفكى  را خكَد   هلركت  دارد ايي هيىٌذ، ًمش آى رٍى را( السّالم عليِ) اثبالفضل ًبم يب( عليْب لَِّال سالم) زّرا ى فبعوِ ًبم هيپَشذ،

 .ذهيىٌ هعررفى را هلرت استمبهت هعٌَيّت، هعررفى وٌبر در ٍ هيىٌذ هعررفى را هلرت

 خكسٍ  ايكي  است  زدايی عصوت ٍ عفرت است، زدايی ديي ،است زدايی هعٌَيت خْبًی ٍ الوللی ثيي تجليغبتی ّبی دستگبُ سعی ی ّوِ اهرٍز  ِ  ّكبی  ثرًبهك

 .است صْيًَيستی حتوی

 ّستٌذ هتذيٌّى خَاًْبى هب خَاًْبى ثحوذاللَِّ ٍ. هيىٌذ ووه ّن هلرى آثرٍى ثِ هيىٌذ، ووه ّن ٍرز  ثِ ٍرز ، در هعٌَيّبت. 

 دیذار در بیاًات

 آٍراى هذال

 ٍ الوپیک

پارالوپیک 

12/21/2932 

 هایی به  توصیه

ورزش   مجموعه

 کشور و ورزشکاران

 هحَرى لْرهبى هعٌبى وِ ًجبشذ خَر ايي. وشَر داخل ثِ هرثَط لبًًَىِ تخلرفبت چِ الوللى، ثيي تخلرفبت چِ ثشَد  پرّيس ثشذّت ّن لبًًَى تخلرفبتِ از 

 .ثشَد گرفتِ ًبديذُ شذ، تخلرفى ّر وِ ثبشذ ايي ٍرز  در

 صكٌعتى  لْرهبًكبى  ٍ ٍرزشكى  لْرهبًكبى  ٍ علوكى  لْرهبًكبى  زثكذگبى،  غيكر  ٍ زثكذگبى  هسئَليي، غير ٍ هسئَليي پبييي  تب ثبال از است  تخلرف تخلرف ٍ 

 .ثشَد ثرخَرد آى ثب تخلرف هثل ثبيذ وردًذ، تخلرف ٍلتى ّروذاهشبى ٍ سيبسى لْرهبًبى

 ٍرز  ثبة در هيسًذ را اٍّل حرف وِ تصويوى ٍ ارادُ لذرت دادُ  ثْتبى خذا داريذ، شوب وِ ّن خسوى تَاًبيى: دادُ شوب ثِ خذا داريذ، تىًعو ّر ٍ 

 .ثبشيذ شبور هتعبل خذاى از. دادُ شوب ثِ خذا ّن را پيرٍزى ايي دادُ  شوب ثِ خذا را گير تصوين ًيرٍى ايي دادُ  شوب ثِ خذا را آى لْرهبًى،

 هحجَثيّكت  ايي سَوبئِه  ٍَ اَرضِهَ فى هَحجَثَةً: هيخَاًيذ اللَِّ اهيي زيبرت در. ًجبشذ زهيي در فمظ هحجَثيّت ايي وٌيذ سعى هيىٌيذ، پيذا وِ هحجَثيّت  

 .ثشَيذ هحجَة آسوبى در ّن ثشَيذ، هحجَة زهيي در ّن است  خَة

 

 دیذار در بیاًات

 آٍراى هذال
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 ّكب  هيليكَى  گكبّى  شكوب،  خكَة  حروت ّر. هيشَيذ الگَ شوب هيگيرًذ  يبد شوب از هيىٌٌذ، بًُگ شوب ثِ شذيذ، هحجَة وشَر خَاًْبى ثيي وِ ٍلتى 

 !دارد ارز  چمذر ثجيٌيذ آٍرد  هى ٍخَد ثِ خَاًْب ثيي در خَة حروت

 ِّكن  ايي ًيست، داهٌى پبن ٍ پرّيسوبرى هَافك ٍ اخالق هَافك وِ ثىٌذ وبرى يه حروتى، يه در ثخشى، يه در خبيى، يه در الگَ ايي اگرچٌبًچ 

 .هيشَد تىثير ّن ايي ثبشيذ  هرالت ّن را ايي - ثفْوٌذ هردم اگر - الگَ هيشَد

  است ّوگبًى سالهت ّوگبًى، ٍرز  وٌيذ  ترٍيح را ّوگبًى ٍرز. 

 وٌيذ تَخِّ حتوبً آى ثِ آيذ  هى دست ثِ ّوگبًى ٍرز  ثب ايي ثبشذ  سبلن ثبيذ ثبشذ  لَى ثبيذ خسوْب. 

 هغجَعكبت  ايي در ثىَثٌذ، را خَثى وبر ّر وِ ّستٌذ زًگ ثِ گَ  وِ وسبًى آى هيىٌيذ، [ٍرز   هتذيّي ٍ  خَة ّبى ثچِّ ] شوب خَثى وبر يه تب 

 .ًىٌيذ اعتٌب اصالً ايٌْب ثِ وردى  حولِ ثِ هيىٌٌذ شرٍع اختوبعى، ّبى شجىِ در ٍ ايٌْب اهثبل ٍ زرد

 ثذّين افسايش رٍز رٍزثِ ثبيذ را ايي ٍ تاس رٍيِّ يه ثحوذاللَِّ وشَر ايي در پرٍرى لْرهبى. 
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 یجسئیات تکمیل

 های رهبری به مجموعه ورزش و ورزشکاران کشور توصیه

 ا در ٍرزش ترٍیج کٌیذ.هعٌَیات ر -2

 برخَرد کٌیذ. تخلّفهٍ با  بشَد پرّیس بشذّت قاًًَی تخلّفاتِ از -1

 .باشیذ شاکرّا  تصوین ٍ پیرٍزی ٍ ارادُ قذرت، جسوی تَاًاییّایی چَى:  بِ دلیل ًعوت هتعال خذای از -9

 .بشَیذ هحبَب آسواى در ّنٍ  زهیي در ّنسعی کٌیذ  -4

 ّا را بیي هردم ٍ جَاًاى ترٍیج کٌیذ. خَبی ،ذ ٍ سعی کٌیذ بِ عٌَاى الگَبِ لَازم هحبَبیت پایبٌذ باشی -5

 بٌذی داشتِ باشیذ. ٍ اٍلَیت کٌیذ ترٍیج را ّوگاًی ٍرزش -6

 .ًذّیذ اّوّیتی ّیچ ٍ بِ آى باشیذ ًذاشتِ ّراسی ّیچ ّا سازی حاشیِ از در کارّای خَب -7


