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نگاهی به تیم های موفق تنیس روی میز و تیراندازی 

با کمان در سال 95؛

در  کرمانی  معلول  بانو  تیراندازان  درخشش 
رقابت های جهانی و بین المللی و کسب افتخارات 
باشگاه  که  شد  سبب  کرمان  ورزش  برای  بزرگ 
مس کرمان به عنوان پرچمدار ورزش کرمان توجه 
داشته  بانوان  تیراندازی  ورزش  بحث  به  بیشتری 
که  عباسپور  سمیه  و  نعمتی  زهرا  خانم ها  باشد. 
مدال های تورنمنت های المپیکی بزرگ را به کرمان 

آوردند به نوعی این انگیزه را برای باشگاه مس 
د  یجا کردند که برای اولین بار تیم ا

مس 
کرمان را در رقابت های 
لیگ برتر راه اندازی کند. 
بانوانی که هرچند تیم 
آن ها کمی دیر تشکیل 

شد و نفرات برجسته ی آن 
بیشتر درگیر رقابت های تیم ملی بودند اما بازهم در 
اولین حضور خود برای ورزش کرمان و مس افتخار 
کسب کرد و با کسب عنوان سومی رقابت های لیگ 
برروی  برتر 

سکو رفت.
که  تیمی 
های  ستاره 
را  خود 
اختیار  در 
و  نداشت 
نعمتی  زهرا 
دلیل  به 
میت  و مصد
سمیه  و 
به  عباسپور 
حضور  دلیل 
تمرینات  در 
در  ملی  تیم 
ت  بقا مسا
حضور  لیگ 
و   نداشتند 
قطعا با برنامه 
ریزی صورت 
این  آینده،  سال  برای  گرفته 
افتخارآفرینی  تیم مدعی اصلی کسب قهرمانی و 

ی  یگر کرمان خواهد برای باشگاه مس د
بود.

دیگر  اما 
بانوان  ه تیم  شگا با

مس  .صنعت 

کرمان، تنیس روی میز بانوان بار دیگر نایب قهرمان 
ایران شد تا نشان دهد تیم تحت رهبری خانم ارژنگ 
همیشه اصلی ترین حریف تیم ملی ایران خواهد بود 
زیرا تیم ذوب اهن اصفهان قهرمان کشور، ازنفرات 

تیم ملی در تیم خود سود می برد.
بازی  بار  اولین  برای  که  ارژنگ  خانم  شاگردان 
هایشان از شبکه ورزش پخش می شد در سه دور 
از مسابقات به مصاف حریفان خود رفتند که در 
هر سه دور با اقتدار حریفان خود را به غیر از تیم 
ذوب اهن شکست دادند تا توانایی باالی کرمانی ها 

به در این رشته به رخ کشیده شود. این تیم 
می  تجربه  کمی  صورت  در  جوان  شدت 
توانست در دیدار پایانی از  ذوب اهن نیز 

بگذرد و به مقام قهرمانی برسد.
اخبار رسیده از باشگاه صنعت مس کرمان 
است  آن  از  حاکی  تیم  این  خصوص  در 
برای تشکیل تیمی بومی و  برنامه ریزی 
با استعدادهای کرمانی اغاز گردیده است 

دختران  آینده  سال  ن و  ا جو
همراه  به  کرمانی 

اعضای  تیم دیگر 
پا برای قهرمانی 

به 

ت  بقا مسا
خواهند گذاشت.

تحلیل و بررسی

اولین حضور تیم تیراندازی با 
کمان بانوان تیم مس با مقام 
ارزشمند سومی به پایان رسید

شاگردان خانم ارژنگ نایب 
قهرمان لیگ برتر کشور شدند

بانوان مس کرمان 

افتخار آفرین در سال 
گذشته

برخی از 
دلگیریم...دوستان 

های  تبریکات شادباش  و 
د  تحریریه مجد هییت 

یه  را نشر نارنجی  های  الله 
ا  یر شید پذ ارزو با و 

یم  ر ا ر د ین د ا
شاد  ت و ایام  مسر

بخش 
و  بهترین لحظات را تجربه زیباترین 

کنید.
به  کرد  خواهیم  سعی  قبل  شماره  ادامه  در 
در  که  بزرگواری  هواداران  سواالت  از  برخی 
خصوص موارد مختلف مطرح کردند پاسخگو 

باشیم.
برخی دوستان سوال مشترکی را داشتند در 
نشریه  و همکاری در  نحوه عضویت  خصوص 
نشریه  خبرنگاری  تیم  کنیم  عرض  باید  که 
نشر  و  دریافت  در  همکاری  امادگی  کامال 
مطالب تولیدی خبرنگاران حرفه ایی و انتشار 
موضوعیت مس  با  ایی  عکاسان حرفه  عکس 
است در گروه  به ذکر  باشد. الزم  دارا می  را 
نیروی  برای  نشریه  تیم  گرافیکی  و  طراحی 

متخصص اعالم نیاز نکرده است.
منتظر  افتخار  با  گذشته،  همانند  همچنین 
و  تحلیل  و  ها  گزارش  مطالب  ها،  عکس 

هستیم  عزیز  هواداران  که در بخش بررسی 
جدید  سال  در  هواداران  نیز با 

داده  قرار  نشریه  در  تر  متفاوت 
خواهد داشت.

هواداری  سامانه  خصوص  در 
باید  باشگاه صنعت مس کرمان 

توضیح داد تنها سامانه رسمی این 
مشغول   309134 شماره  با  به باشگاه 

فعالیت می باشد که هواداران عزیز این باشگاه 
با ارسال عدد 34 به سامانه 309134 عالوه 
هفتگی  جوایز  از  سامانه  این  در  عضویت  بر 

شد  خواهند  مند  بهره  فصل  ویژه  جایزه  و 
به  تمایلی  که  محترمی  اعضای  .همچنین 
ارسال  با  توانند  می  ندارند  همراهی  این 
کلمه خاموش به همین سرشماره از سامانه 

خارج و طبیعتا پس از دریافت پیامک خروج 
عضویت  عنوان  به  مبلغی  هیچ  سامانه  از 
ذکر  به  الزم  شد.  نخواهد  کسر  بزرگواران  از 
عهده  بر  سامانه  این  مسئولیت  تمامی  است 
اول  نظر شرکت همراه  زیر  و  فاسین  شرکت 
بوده و باشگاه مس کرمان تنها با عقد قرارداد 
حمایتی نقش مرجع حمایتی را دارد و کلیه 
سامانه  این  اعضای  های  پرسش  و  سواالت 
مربوط به باشگاه مس کرمان نمی شود و باید 
مستقیم از پشتیبانی این شرکت دریافت شود.

در خصوص سوال دیگر دوستان عزیز مخاطب 
نشریه در خصوص محل انجام کار این نشریه 
باید توضیح بدهیم که تمامی مراحل طراحی 
و  کرمان  در  الکترونیکی  نشریه  این  تولید  و 
صورت  کرمانی  متخصص  نیروهای  توسط 
که  کنیم  اضافه  را  نکته  این  باید  و  میگیرد 
در  نشریه  این  تحریریه  هییت  اعضای  بیشتر 
زمان بازی های تیم های مختلف باشگاه مس 
خبرنگاران  و  هواداران  شما  بین  در  کرمان 
و تشویق  بر حمایت  بتوانند عالوه  تا  هستند 
تیم های محبوب باشگاه مس، با حال و هوای 
ورزشگاه یا سالن های بازی اشنا بوده و بتوانند 

بهترین مطالب را تقدیم شما عزیزان کنند.
در خصوص نقد برخی از دوستان خبرنگار و 
یا همکاران قدیم باشگاه از قسمت نوشته شده 
این قسمت  کنیم  عنوان  باید  نیز  مالونک  در 
کامال حالت طنز داشته و سعی دارد واقعیت 
های پشت پرده ایی مختلف را با حالت طنز 
به  توجه  با  که  دهد  انتقال  خود  مخاطب  به 
از  یکی  نشریه،  فهیم  مخاطبان  از  بازخورد 
قسمت های بسیار پرطرفدار نشریه می باشد 
که همیشه سعی کرده است صداقت و عدالت 

را در عملکرد خود لحاظ نماید. 
حال برخی دوستان )البته به ظاهر ( که نقد 
سایت  در  که  مطالبی  بدانند  باید  کنند  می 
مس  خصوص  در  خود  های  روزنامه  یا  ها 
همخوانی  واقعیت  با  باید  کنند  می  منتشر 
داشته باشد و باعث رنجش و اذیت هواداران 
فهیم مس کرمان نشود طبیعی است افرادی 
منافع  فصل  این  در  و  داشته  منافع  قبال  که 
دیگر  که  خبرنگارانی  یا  و  شده  قطع  ها  آن 
مطالب  نوشتن  برای  آنان  سراغ  مس  باشگاه 
پولکی نمی آید بیش از دیگر مطالب مورد نقد 
قسمت مالونک بوده و به همین دلیل با توجه 
به حمایت های هوادارن عزیز مس کرمان از 
این موضوع، موضع نشریه نیز کامال شفاف و 
روشن است تا این قسمت در سال جدید نیز 

پرکارتر فعالیت خود را ادامه دهد.
صمیمانه  تا  است  الزم  بخش  این  پایان  در 
را  نشریه  اعضای  تمامی  های  سپاس  ترین 
و  مدیریت  ایران،  مس  صنایع  مدیران  برای 
کارمندان باشگاه بزرگ مس و تمامی هواداران 
باوفا و اعضای باغیرت تیم های مختلف باشگاه 
شدند  سبب  که  بداریم  اعالم  کرمان  مس 

خانواده بزرگ نشریه الله های نارنجی به 
35 هزار نفر رسیده که این موضوع یک 
آمار شگفت آور پس از گذشت تنها 25 
زبان  باشد.  می  نشریه  انتشار  از  شماره 

صر  و قا تشکر  از  است 
سپاس

ما  یت بی ا نها
ممنونیم

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

سالم عرض شد خیلی مخلصیم حال کردین حسابی تعطیالت رو؟ 
خدایی کاش تموم نشه یادش بخیر مدرسه می رفتیم اصال انگار دنیا رو بهمون دادن وقتی عید 
میشد ولی وای وای از روز 13 و فردای روز 13. خدا برای دشمناتون نیاره. خدا برای هیچکی نیاره. 

اصال یه وعضی ... هنوز یادش می افتم تن و بدنم می لرزه.
فعال از این حال بیاییم بیرون می خواهیم عید هست حال کنیم شادی کنیم حسابی سرحال و 

شاداب باشیم.
شادابی مثه اینکه به تمرینات بروبچه های تیم مس هم رسیده و بچه ها که تعطیالت رو کمتر از 
بقیه گذروندن اومدن سر تمرین و حسابی هم شاد و شاداب توی زمین شماره یک مجموعه فوق 
العاده مس پیگیری کردن تا برای بازی پنجشنبه اماده بشن. یه بازی خیلی حساس و حیثیتی. 
عمال بازی مرگ و زندگی . قطعا بچه ها به تشویق ما نیاز دارن تا با شکست الومینیوم بریم به 
مصاف سپیدرود در یک بازی 6 امتیازی. سپیدروی که خدایی در بازی رفت به ما جفا کرد و روی 
عرب ها رو کامل سفید کرد و با سرمربی گلشون که به قول عادل خان فردوسی پور اقای تمارض 
هست یک گل زدن و ده گل نخوردن تا مس در بازی برابر یکی از ضعیف ترین حریف هایش 
در این فصل شکست بخوره. ولی اقای نظر محمدی باید بدونی این بار دیگه نمیتونی با تمارض و 
وقت تلف کنی کارتو پیش ببری.بچه های کرمون بدجور آتشی هستن برای جبران. خدا به داد 

برسه؛ از ما گفتن بود.
اقا بریم سراغ یکی از دوستامون. دوست که نه، به ظاهر دوست. کسی که قرار بود کمکون بده و 
کمی بار این مسئولیت خطیر را به دوش بکشه اما نامردی کرد و به شان و شخصیت مس و باشگاه 
توهین کرد. این دوست نمای عزیزمون فقط ادعا داره و فکر میکنه همیشه با همین کاراش می 
تونه جلو بره ولی ای کاش می دونست لحظه لحظه حضورش یه امتحان سخت بود که قبول نشد و 

نتونست خودی نشون بده. پس به ایشون میگیم خداحافظ اقای پرادعا اما توخالی.
خب اینم از این. دیگه به کی گیر بدیم؟ واستین فکر کنم.

اهان گیر نمیخوام بدم ولی میخوام یه یادی بکنم از شهاب خان انصاری یکی از بهترین و خوش 
به معنای واقعی عاشق. صدا و  به معنای واقعی رفیق.   . رادیو  صداترین مجریان تلویزیون و 
سیمای کرمون و حتی ایران باید قدر این جور خبرنگار هایی رو بدونه و ای کاش خیلی ها معرفت 

امثال  از  رو  مردونگی  شهاب خان یاد بگیرن. وظیفه بود در این سال جدیدی یادی ازش و 
ارزو  و  بکنیم هرجا که هست شاد و سالمت باشه و هرکار میکنه بسه دیگه، بکنیم 

که  خدا میدونه از وقتی شهاب اخبار ورزشی کرمون یا بخش های برنامه بیاد 
ورزش رو نمیگه اصال نه میچسبه نه میبینیم. اینقدر دمش گرمه.عصر 

دم  هرچی رییسه هم گرم. رییس ما هم ازمون حمایت میکنه هم جا بزرگتری اقا 
بهمون میده. خدایی ما ازشون نقد کردیم گفتیم اقای دالل بای بای بعد 

رو  ما  زیراب  پیش رییس نشریمون میزنن!! بعد رییسمون هم به جای اینکه ما رو حذف رفتن 
بیشتر  تازه  :( خدایا برخی بندگانت رو دیگه اینقدر ضایع نکن گناه کنه  هم بهمون جا داده 

بیچاره  حسابی دارن  مبارک  عیدتون  چاکریم...  خیلی  اقا  بترکونین ...ها. 

عید مبارک

    
نکته قابل تامل آنکه سمیه عباسپور 

ملی  تیم  تمرینات  در  حضور  دلیل  به 
قطعا  و  شد  اضافه  تیم  به  دیر  خیلی 
می  مسابقات  ابتدای  از  وی  حضور 
توانست حتی این تیم را به قهرمانی 
برساند. ضمن آنکه زهرا نعمتی دیگر 
ورزشکار پرافتخار باشگاه مس نیز به 
دلیل مصدومیت این مسابقات را از 
دست داد. قطعا حال و هوای نوروز 
با صحبت های قهرمان جهان، حال 
و هوای دلنشین تری نیز پیدا خواهد 
کرد. پس با ما و این گفتگوی جذاب 

و متفاوت همرا باشید...

      وی همچنین در 
ادامه همین مسابقات و در بخش جهانی با پیروزی 

بر رقیبی از اوکراین، صاحب گردن آویز طال شد.
مدال  قدمی  یک  تا  المپیک  در  چهان  قهرمان 
نیز  جهان  ورزشی  فستیوال  بزرگترین  خوشرنگ 
پیش رفت و در مرحله رده بندی فقط و تنها فقط 
با 2 امتیاز کمتر یعنی 140 به 138 بازی را واگذار 
مقام  که  هرچند  برسد.  چهارمی  مقام  به  تا  کرد 
چهارم المیپک نیز بسیار ارزشمند و افتخارافرین 

بود.
سمیه عباسپور فصل گذشته به همراه زهرا نعمتی 
با همراهی مدیران خوش فکر باشگاه صنعت مس 
کرمان اقدام به راه اندازی تیم تیراندازی با کمان 
بانوان کردند که در همان سال اول موفق به کسب 

مقام سوم کشوری شدند.

     

و صحبت پایانی بفرمایین  ؟
اقای  مرادعلیزاده  اقای  از  تشکرمیکنم  هم  دراخر 
ورزشکاران  حامی  که  مسعودزاده  اقای  و  دالوری 

بودن .
امیدوارم تمامی تیم های باشگاه مس رو همیشه 

درصدرجدول ببینم .
همچنین امیدوارم این سال جدید  همه با انرژی 
و  به هدف  و  بردارن  گام  به جلو  قدم  مثبت یک 

ارزوهاشون برسن و ممنون ازشما..
                                           

اختیار  در  که  وقتی  ز 
ما            قرار دادید بسیار 
سپاسگذاریم و به عنوان 
کرمانی  و  ایرانی  یک 
شما  که  میکنیم  افتخار 
عضو باشگاه مس هستید

ور
سپ

عبا
ه 

می
س

عضویت در به 
باشگاه مس افتخار میکنم

خانم عباسپور ابتدا از وقتي در اختیار ما قرار 
دادین ممنونیم میخواهیم این مصاحبه کامال 
چون  باشه  هاتون  مصاحبه  سایر  با  متفاوت 
ویژه عید است بامزه ترین اتفاق سال 95 

براي شما؟ 
عرض  سالم  ابتدا 

میکنم 
تمام  یا خدمت  همشهر

جا  و  عزیزم  وکرمانیهای 
که  این عید خجسته رو به همه داره 

پر  این سال، سال  ارزو میکنم  تبریک بگم و 
مردم خوب  واسه ی همه  اتفاقای خوب  از 

کشورم باشه.
واال راجب بامزه ترین اتفاق توسال 95 ما 
اینقددرگیر مسابقات و تمرینات بودیم و 
همه ی لحظات ما پر از تالش و استرس بود.

حقیقیتا اتفاق بامزه ای رو یادم نمیاد. ) با خنده (
اما درکل سال 95 پرمدالترین سال بود واسه ی من

میخواهین  جدید  سال  که  اتفاقي  بهترین 
براتون بیافته؟ 

بتونم  اینه  اتفاق  هترین 
و  کارکنم  پرقدرت 
موفقیتامو بیشترکنم تا در 
روی  مثبتی  تاثیر  اینده 
فرزندم که خودش بهترین 

اتفاق زندگیم هست بزارم.

مس  باشگاه  عضو  همینک 
هستین ایا دوست دارین روزي 
کشور  از  خارج  هاي  باشگاه  در 
من  خب  باشین؟  داشته  حضور 
همینکه عضوباشگاه مس هستم باعث 
افتخاره بخصوص اینکه خودم کرمانی 
هستم  و باشگاه مس هم برای کرمان 
هست و هیچوقت درمورد باشگاههای 

خارجی فکر نکردم.

سین مورد عالقه شما در سفره 
هفت سین؟ 

میده  مثبت  انرژی  بهم  واقعا  سبزه 
من کال عاشق طبیعت وسبزه ام.

کشور  بزرگ  قهرمانان  از  یکي  شما 
هاي  بازي  دیگر  نتایج  پیگیر  که  هستید 
باشگاه مس هم هستین. این ناشي از تعصب 

شماست به این باشگاه؟
نسبت  رو  باشگاه  این  حمایتهای  وقتی  قطعا 
نتایج  منم   میبینم  وقهرمانان  ورزشکاران  به 
وهمیشه  میشه  مهم  واسم  باشگاه  مسابقات 

دوست دارم باشگاه مس صدر جدول باشه.

دوست دارید با کي عکس سلفي بگیرید؟

باکی  اینکه  به  اقعا 
بگیرم  سلفی  عکس 
وفعال  تاحاالفکرنکردم 
ارزویی ندارم که بخوام 
باشخص خاصی سلفی 

بگیرم.

سمیه عباسپور 

افتخار افرین باشگاه مس در 

جهان و المپیک در گفتگوی نوروزی با 

نشریه الله های نارنجی :

امیدوارم در سال جدید تمام تیم 

های باشگاه مس را در صدر ببینم

        سمیه عباس پور بانوی تیرانداز با 
کمان طالیی جهان. نفر اول رنگینگ جهانی 
و کشوری  و یکی از اعضای پرافتخار باشگاه 

بزرگ صنعت مس کرمان.
صحبت از سمیه عباسپور آسان نیست کسی 
که در هر مسابقه ایی حضور داشته با عنوان 
به کشور عزیزمان ایران بازگشته است و دوران 

رویایی را پشت سر می گذارد.
ایران  از اعضای کاروان پارالمپیک  وی یکی 
بود که در مسابقات تیر و کمان معلوالن در 
ژوئن 201۶ و در کشور جمهوری چک برگزار 
گردید توانسته بود در بخش کسب سهمیه 
پارالمپیک با شکست دادن حریفی از ایاالت 
متحده آمریکا ضمن ایستادن بر سکوی سوم و 
بر گردن آویختن نشان برنز، نخستین سهمیه 
بانوان معلوالن جمهوری اسالمی ایران را در 

پارالمپیک به دست آورد.

در  اکثرا  ها شما  این سال  در  عباسپور  خانم 
تمرینات سخت فشرده بودین و شاید به خیلی 
از عالیقتون که بخواهین بهش برسین دست 
دارم  باشه. خیلی دوست  مانده  باقی  نخورده 
دارین  دوست  عید  در  کاري  چه  شما  بدونم 

انجام بدین که هنوز تا به حال انجام ندادین؟

یک  که  خواد  می  دلم  ن   
و  برم  حاشیه  بی  مسافرت 
یک هفته ای خالی از همه 
چی باشم که متاسفانه پیش 

نیومده .
هم سخت  عید  ایام  باید  ما 
مسابقات  واسه  کنیم  تمرین 
و تورنومنت در خرداد ماه که 

باید واسه آن اماده شوم.

نظر شما در خصوص این کلمات:
ماهی قرمز: ساده و بی حاشیه ) سال سخت نپرسین 

با خنده(
مس کرمان : انگیزه

سال 9۶ : پشتکار و موفقیت
المپیک : هدف

تیر و کمان : انرژی و در حال حاضر زندگی
شادی بی پایان: خانواده و آرتمیس فرزندم

                                           
میه عباسپور: 

برای  مقاوم  و  استوار 
رسیدن به هدف



ممنون که هستی
باز نشر : فرزانه لشکري =

 بوی بهار می آید، بوی نوروزی پرشکوفه، 
بوی  تازگی،  بوی  همان  عاشقی،  بوی  همان 
روییدن محبت، بوی بهار حس خوبیست برای 
آغاز شدن و روییدن ، بهارتولدیست در سرای 
زیبای عاطفه و شعریست در سایه ی روشن مهر .

بهار نغمه ی موزون باران است، جرعه ای از ترنم 
آبی عشق، می  شنوي ؟ 

عشق  نوید  محبت  کوچه های  در  مهر  نسیم 
می دهد و آهنگ نفس های بهار، رویا را سرشار 
از شکوفه می کند و نهال احساس در آن غزل 

عشق می سراید .
بهار شکست غم در بغض امید است، زمان شستن 
غبار دل در باران معرفت، بهار سرفصلی است در 

روزهای زندگی، افقی ست
از دریچه ی عا طفه ها ، نوای محبت بهانه ایست در 

تصور مهتاب، بهار است که آمده است ...
ایوان خانه پر می شود از آواز بنفشه های وحشی ، 

بی بی گل از خواب سنگین شاهنامه
در حوض  می پوشد ،  نو  رخت  و  می شود  بیدار 
خانه، آینه ها تن می شویند باغ ها این روزها مهمان 
پروانه اند و بر هر شاخه ای صدها شکوفه چراغ 
آویخته اند، پیچک همسایه انگار از ما بی قرارتر 

شده است .
با  را  گمشده ها  همه  می آید،  وقتی  بهار  نسیم 
بوی  تا  کودکی  خاطرات  از  می آورد،  خودش 
بنفشه از نشاط نوروز تا قاصدک های خوش خبر . 
همه جویبارها و رودها انگار می خواهند رازی را 
در کاسه ذهنمان بریزند ، ابرها هم پیام مهربانی 
شده اند، این روزها دست ها با محبت ترند ، چشم ها 
بی  ریاتر و دوستی ها خودمانی ترند و همه اینها 
از برکت همان یک واژه ساده و صمیمی است : 
ناخودآگاه  آخر  روزهای  این  سال  هر  »  بهار« 
که  بچه هایی  سوی  به  می چرخد  ذهنم  همه 
و  من  سخاوتمند  دستان  منتظر  چشمانشان 
مدام  که  پدرانی  و  مادران  سوی  به  توست.. 
دستانشان به سوی آسمان است و چشمانشان 
مبادا شرمنده کودکان خوشحالشان  به در که 
بمانند و لباس و کفشی برای عید نداشته باشند... 
بگذاریم بوی بهار قبل از نو کردن خانه هایمان 

دلهایمان را دریایی کند...
باشد که زیبایی های کوچک را دوست  یادمان 
بزرگ  زشتی های  میان  در  اگر  حتی  بداریم، 

باشند.
یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آن گونه 

که هستند ، نه آن گونه که می خواهیم باشند.
نگاه  دریچه  از  را  خود  هرگز  که  باشد  یادمان 
خویشتن  با  خود  اگر  من  که  ننگریم   دیگران 
آشتی نکنم، هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود 

آشتی دهد.
به این فکر کنیم وقتی گاهی فقط یه همدردی 
ساده می تواند سنگینی  غصه ای را سبک تر کند، 

چرا برای پیدا کردن دلخوشی راه دور می رویم؟
وقتی تبریک صمیمانه رسیدن بهار راه نزدیکی 
درک  برای  چرا  صمیمیت هاست،  تجربه  برای 
روی  به  صمیمیت ها  مثل  بی  و  شیرین  لذت 
پر  تشکر  یه  وقتی  می بندیم؟  چشم  واضحات 
مهر می تونه دلی رو گرم کنه، وقتی یه دلداری 
صمیمانه می تونه یخ غصه ای رو ذوب کنه، وقتی 
حتی، فقط یک لبخند می تونه برای کم کردن 
فاصله دو همراه، صمیمیت ها رو مضاعف کنه، 
از دست  را  و محبت  ناب عشق  ثانیه های  چرا 

می دهیم .
مهربان  خودمان  با  خودمان  که  باشد  یادمان 
باشیم ، چرا که شخصی که با خود مهربان نیست 

نمی تواند با دیگران مهربان باشد .
یادمان باشد روزی با حسرت و بغض زنگ خانه 
پدری را می زنیم، اما افسوس کسی نیست در را 
برایمان بگشاید ... لحظه ها را قدر بدانیم و با دلی 

پاک به استقبال سال نو برویم .
ثانیه های زندگی تان بهاری .... عید نوروز و بهار زیبا 

از تو ممنونیم که هستی ....

ویژه نامه

لیگ برتر آماده    لشکر     کرمان می آید

هر کار هم بکنیم دوست داشتنی است. 
یعنی حتی اگر نخواهیم دوستش نداشته 
باشیم هم نمی توانیم. واقعا می خواهیم 
جایزه  و  کنیم  برگزار  را  ایی  مسابقه 
میلیاردی بگذاریم برای کسی که بتواند 
را  نخعی  احمد  که  کند  پیدا  را  کسی 

دوست نداشته باشد.
سرمربی دوست داشتنی و خاص مس 

نوین.
از  تیمش،  زیبای  های  بازی  که  کسی 
مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم اصلی 
باشگاه تا لیدرها و هواداران باشگاه را نیز 
به ورزشگاه اسفناک سلیمی کیا کرمان 

می کشاند. 
بهترین  از  یکی  نخعی  اقای  احمد 
فوتبالیست های دیار کریمان است که در 
سطوح مختلف کشوری بازی های بسیار

تیتر بزنید؛ صعود تیم خاص به 

لیگ دسته دو
عی

نخ
د 

حم
ا درخشانی را انجام داده است و پس 

از آن نیز در کسوت مربیگری همیشه جز موفق 
ترین ها بوده است.

نتایج بسیار عالی و روند موفقیت آمیز تیم تحت 
رهبری اقای خاص به حدی بود که همیشه یکی از 
سرتیترهای نشریه الله های نارنجی متعلق به تیم 

مس نوین بود.
» تیم فوق العاده احمد اقا در صدر لیگ« ، » پس 
از پیروزی های متوالی مس، آقای خاص رحم کن« 
، » صدر لیگ سه  نوین«  ، »خط و نشان مس 
نارنجی شد« و ... تنها برخی از تیترهایی است که 
خبرنگاران و همکاران نشریه در ستایش تیم احمد 

نخعی منتشر کردند.
در روزهای ابتدایی شاید کمتر کسی از اقای خاص 
فوتبال کرمان انتظار صعود مس نوین به لیگ دو 

ا  ر
دوم  تیم  بحث  به  بیشتر  و  داشت 

باشگاه و پشتوانه سازی آن تیم نگاه شد. اما 
پیروزی های درخشان و حضور مداوم در جمع 
باالنشینان سبب شد حال انتظارات نیز از این 

تیم باال رود و از همه بهتر احمد نخعی  می 
داند که اگر این تیم به لیگ دو صعود کند 
چه خدمت بزرگی را در کنار دیگر عوامل 
باشگاه به فوتبال کرمان و جوانان کرمانی 
نکته  این  از  نباید  اند. هرچند  انجام داده 
غافل شویم که تا به همین جای کار نیز 
این تیم نقش قهرمانانه خود را بازی کرده 
است. حال مصاحبه نوروزی با سکاندار این 

تیم قهرمان جذاب خواهد بود...

ین           شنگتر
تیتري که در نشریه 
نارنجي  هاي  الله 

خواندید در سال 95؟.
تیم خاص و اقای خاص رحم نمیکنند. 

نظرتان در خصوص لقب اقاي خاص و تیم خاص 
که به شما و تیمتان داده شده ؟

 شما به بنده و تیممان به خاطر این لقب خیلی 
لطف دارید.

تیمم  اما  مربیگری  تو  نیستم  اصال خاص  من  اما 
واقعا خاصه چون بازیکنای بزرگی از فنی، اخالقی 
،شخصیتی، معرفتی دارد و برای تیم کار میکنند. 

بازیکنای بامرام  و کم توقع.
کادر فنی بسیار زحمتکش و دلسوز. سرپرست پیگیر 

و زحمتکش.

       هترین و بدترین 
خاطره ورزشی شما در 

سال 1395 ؟
بهترین خاطره ورزشی من در سال 
95 مربیگری در مس نوین چون بازیکن های 

بسیار بامرامی دارد.
بدترین خاطره زمانی که همین تیم با یک گل کمتر 

در تفاضل گل صعود نکرد.

دوست دارید با چه کسی سلفی بگیرید؟
با خانواده ام

بهترین تیتری که دوست دارید در نشریه الله 
های نارنجی در سال 96 ببینید؟

صعود تیم خاص به لیگ دو

بزرگی           وتی 
دوران  در  که 
به  و  فوتبالیتان دادید 

یاد دارید برای ما بگویید ؟
سوتی بزرگ من در دوران فوتبال درگیری 
با داور در آن  بازی معروف با صبا باطری بود که 
منجر به محرومیت یکساله من شد البته بعد از سه 

ماه بخشیده شدم.
اینکه  و  بپردازیم  نوروز  به  کمی  نخعی  اقای 
دوست داریم بدانیم بامزه ترین  اتفاقي که براي 
شما در نوروز رخ داده چه بوده و اصال اتفاق 
جالبی برای شما رخ داده که بخواهید برایمان 

تعریف کنید؟ 
حضور ذهن ندارم شاید هم اتفاق نیفتاده واقعا نمی 

دانم. ) با خنده (

مورد  ر         
دوست  زیر  کلمات 

دارم نظر شما را بدانم؟

سکه: البته طال خیلی خوبه. خدا کند یکی پیدا 
شود 7،8 هزارتا عیدی بهم بده )باخنده(

مدیران: دم همشان گرم که مجموعه باشگاه مس را 
حمایت و ساپورت میکنند.

رضا عبدالرشیدی:حرص بخور تیمهای پایه
مس نوین:عشق

شادی بی پایان: خداکند تمام ملت ایران تا ابد داشته 
باشند

داور: عادل
دروغ سیزده: دروغ کار خوبی نیست بدآموزی دارد 

) باخنده(

عی
نخ

ی 
هد

م

این فصل، سال تحقق آرزوی 

مریبان کرمانی بود

هترین و بدتری          
در  ورزشی  اتفاق 

سال 95 برای شما؟
بهترین اتفاق در سال 95 مربوط 
می شود به دور اول مسابقات لیگ دسته 
سوم و در بازی پایانی برابر تیم جهاد نصر سیرجان 
که به تساوی رسدیم ولی بدلیل گل کمتر صعود 
نکردیم و بهترین انفاق هم مربوط به همین مسابقات 
بود که با اعتماد هییت مدیره و مدیرعامل محترم 
همه  آن  با  نوین  مس  تیم  حضور  شرایط  باشگاه 
پتانسیل در دور دوم فراهم شد که این نشان از اعتقاد 

باشگاه به این تیم جوان و با انگیزه بود.

قشنگترین تیتري که در سال 95 در نشربات 
خواندید؟ 

در نشریه الله های نارنجی بود که با 
عنوان :  قدم به قدم تا صعود که خیلی 

به دلم نشست

دوران  در  که  سوتي  اخرین 
فوتبالیتان دادید را به یاد دارید؟

سوتی  با  زندگیمان  دوران  تمام  ورزشکاران  ما 
همراه بوده است .

مخصوصا ما که در پست دفاع بودیم و سوتی 
جزیی از کارمان بود باشند.

اتفاقی           ترین  امزه 
که در نوروز برای شما 

رخ داده است؟

بر به  تعطیالت  ایام  در  و  گذشته  سال  نوروز 
میگردد که اعضای خانواده از من خواستند نهار ظهر 

را تهیه کنم. 
قرار بر این شد که برای آن ها کتلت آماده کنم.

آردنخودچی  که  کردم  سوال  همسرم  از  تلفنی 
کجاست. گفت می تونی از داخل کابینت برداری.

هاي           فاوت 
باشگاه در سال 95 
در  را  قبل  سالهاي  با 

چه میبینید؟ 

تفاوت باشگاه با مدیریت اقای مسعودزاده با سال 
های قبل در این است که ایشان یک اعتماد راسخ 
به جوانان و بومی گرایی دارد و این نشان از مدیریت 
صحیح است که روزی آرزوی همه مربیان کرمانی 
بود که ثمره زحمات آن ها در تیم بزرگساالن بازی 
کنند. امروز شاهد این اتفاق زیبا هستیم. اعتماد به 
جوانان شاید بهای سنگینی به همراه داشته باشد 
ولی عاقبت زیبایی دارد که امروز شاهد آن در تیم 
بزرگسال هستیم. این اتفاق باعث گردید که درپایه 

های مس انگیزه و اعتماد بیشتر گردد

بهترین وبدتری اتفاق ورزشی در سال95؟
بهترین اتفاق در سال 95 مربوط می شود به 
دور اول مسابقات لیگ دسته سوم و در بازی 
پایانی برابر تیم جهاد نصر سیرجان که به تساوی 
و  نکردیم  صعود  کمتر  گل  بدلیل  ولی  رسدیم 
بهترین انفاق هم مربوط به همین مسابقات بود که 
با اعتماد هییت مدیره و مدیرعامل محترم باشگاه 
شرایط حضور تیم مس نوین با آن همه پتانسیل در 
دور دوم فراهم شد که این نشان از اعتقاد باشگاه به 

این تیم جوان و با انگیزه بود.

دامه سوال قبل ؟         

نهار   از ساعتی  بعد  خالصه 
آماده شد با یک ذوق خاصی نهار را 

سرو کردم
 ولی لقمه اول را که اعضای خانواده خوردند همگی 

به اتفاق گفتند چرا اینقدر شیرین است؟!! 
بعد تازه متوجه شدم به جای آردنخوردچی از قوتو 
سفید استفاده کرده بودم که تا مدت ها این خاطره 

شیرین در ذهن اعضای خانواده باقی مانده بود.

سوال           اخرین 
نظرتان در خصوص 

این کلمات:  
 

سیب: نماد سالمتی و عشق
هییت مدیره و مدیرعامل باشگاه: مردان با شرفی که 

پشت تیم نوین ایستادند و اعتماد کردند.
تیم مس نوین: امیدوارم به حقش برسد و صعود کند
یکساله  زحمات  ثمره  زمانیکه  پایان:  بي  شادي 
خودمان را ببینیم و آن لحظه ایی که با صعود تیم 

مس نوین به لیگ دسته دوم همراه باشد
دروازه: بعضی مواقع با ما ساز ناسازگاری می زند. ای 

کاش با ما کمی مهربانتر بود.
دروغ سیزده: تمامی اعضای کاردفنی تیم مس نوین 
به دلیل صعود این تیم به لیگ دسته دوم دستاید 

آقای کی روش در تیم ملی شدند.
احمد نخعي: یک دوست واقعی بامرام از کار کردن 

در کنار ایشان لذت می برم.
مهدي نخعي: چاکر و مخلص همه دوستان

بسیار ممنونم از لطف شما

و ما نیز از شما بسیار ممنونیم و ارزو داریم در 
سال جدید جشن صعود مس نوین  را برپا 

کنیم.

زمانی که سوت پایان اخرین بازی دور 
اول لیگ سه به صدا در آمد تا لحظاتی 
همگان در جای خودشان ایستاده بودند 
العاده  زیرا باور نمیکردند این تیم فوق 
فقط به خاطر گل خورده کمتر نتواند به 

مرحله بعد صعود کند.
باشگاه  از سران  نگری  اینده  با یک  اما 
مس کرمان زمینه حضور این تیم فراهم 
شد و حال انان نیز جواب این اعتماد و 

اعتقاد را دادند.
ده  جدول  در  دوم  دور  در  نوین  مس 
تیمی همینک سوم است و تنها 5 امتیاز 

تا صدر اختالف دارد.
تیمی که بقدری زیبا و هجومی بازی می 
کند که حتی در زمان پیشی گرفتن از 
حریف هم دست از حمله نمی کشد و باز 
هم بی رحمانه به سمت دروازه می رود.

تیمی با بازیکنان یک دست و بی ادعا. 
غیور و وفادار. 

و  کاربلد  کادرفنی  پرتالش.  و  صمیمی 
توانمند. و مربی خوش برخورد محجوب 

و با دانش.
کرمانی  مربیان  از جمله  نخعی  مهدی 
است که توانسته شایستگی های خود را 
نشان دهد و در این فصل نیز در کنار 
دوست قدیمی خود احمد نخعی تیمی 
را به نام مس نوین تشکیل داده اند که 

حریفان از مقابله با انان هراس دارند.
مهدی نخعی یکی از بهترین های فوتبال 
کرمان که توانسته است در تمامی رده 
های سنی تیم منتخب استان بازی کند

 
و در دوران بازیش یکی از بهترین 

های تیم خود بود. حتی االن نیز با بازی 
های چشم نواز خود در تیم پیشکسوتان 
از  یکی  که  دهد  می  نشان  نیز  کرمان 

بزرگان فوتبال کرمان بوده است. 
مربی حال حاضر مس نوین که با این 
تیم در حال حاضر یکی از مدعیان اصلی 
مدرک  است  جدول  در  صدرنشینی 
سابقه  وی  دارد.  آسیا   A مربیگیری 
مربیگری در تیم شهرداری را نیز یدک 
می کشد.. مصاحبه نوروزی با این مربی 
خوشنام کرمانی تقدیم شما بزرگواران ...

        گر در مورد 
شما  از  زیر  کلمات 
جواب  قطعا  شود  سوال 

شما شنیدنی خواهد بود.

احمد نخعی : خاک پای همه
مهدی نخعی:  همراه

الله های نارنجی: توپ،بمب روحیه
بهترین تیتر 9۶: صعود تیم خاص به لیگ 2

برهمت: تعصب
مسعودغفاری: تمام غصه های تیم را توی خودش 

می ریزد
حبیبی: بزرگ ورزش و مس نوین

سکه: البته طال خیلی خوبه. خدا کند یکی پیدا شود 
7،8 هزارتا عیدی بهم بده )باخنده(


