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با کسب سه امتیاز در دربی حساس استان، 

مس نوین به لیگ دو چشمک زد؛



از با کسب سه امتیاز 
دربی حساس استان، مس نوین به لیگ دو 

چشمک زد؛

تیم فوق العاده اقای خاص

یک تیم فوق العاده. یک تیم همدل و پرانگیزه. یک 
تیم بی ادعا و عاشق. عاشق به پیراهن با ارزش مس. 
پیراهن نارنجی که به قول سرمربی دوست داشتنی 
گرمای  این  جای  به  اگر  بازیکنانش  نوین،  مس 
وحشتناک در بم، شهاب سنگ هم از آسمان می 

بارید، باز هم برای بردن در زمین جان می دادند.
سرمربی که در دوران بازی خودش نیز عاشق مس 
کرمان بود و در زمین برای تیم محبوبش جان می 

داد. 
حال نوبت شاگردانش رسیده است تا گرمای بی 
سابقه شهرستان بم نیز بر روی آنان بی اثر باشد و 
فقط یک هدف برایشان مهم است: موفقیت باشگاه 

بزرگ مس کرمان.
باشگاهی که قطعا به این جوانانش می نازد، جوانانی 

که در آغوش آکادمی خودش پرورش داده است.

در تمرینات روز قبل از بازی دربی حساس برابر 
کادرفنی  و  غیور  بازیکنان  جدول،  صدرنشین 
بادانش مس با شور و هیجان خاصی از بازی می 

گفتند و کامال برای بازی آماده بودند. 
در همین منوال حضور سرزده مدیرعامل باشگاه 

صنعت مس کرمان آقای سید امجد مسعودزاده

در تمرین قبل از بازی بازیکنان و کادرفنی تیم 
مس نوین را کامال به وجد آورد و دقایق طوالنی 
های  سال  که  کردند  صحبت  مدیرعاملی  با  را 
سال همراه با وی در آکادمی باشگاه رشد کرده 

و پرورش یافته اند.
این  از  پیش  که  مسعودزاده  امجد  سید  اقای 
تیم  این  تمرینات  در  با حضور  بارها  و  بارها  نیز 
با  انگیزه  افزایش  و دیگر تیم های پایه عالوه بر 
آنان بی واسطه به صحبت پرداخته بود، در این 
دیدار ضمن قدردانی از تالش و غیرت کادرفنی و 
بازیکنان، آنان را برای بازی حساس دربی تشویق 
کرد و از آنان خواست با تمام توان و برای شادی 
دل هواداران مس از جان مایه گذاشته و با کسب 
اعالم  وی  همچنین  برگردند.  کرمان  به  پیروزی 

داشت باشگاه تمام قد پشت این تیم است. 

حمایت های خاص مدیرعامل باشگاه از اقای خاص 
و تیم خاصش به بعد از پیروزی نیز ادامه پیدا کرد و 
پیام تقدیر و تشکر ایشان برای کادرفنی و بازیکنان 

ارسال شد.
اما تیم فوق العاده مس نوین با وجود آنکه یکی از 
بهترین های خود سجاد حسین زاده را در اختیار 
نداشت توانست با یک بازی برتر و هجومی در دقایق 
پایانی به حق خود برسد و با گل رضا عربپور به سه 

امتیاز مهم این دیدار دست یابد. 
بدشانسی و مهار موقعیت های صد در صد توسط 
دروازبان تیم شهرداری سبب شد پیروزی به لحظات 
پایانی برسد اما درخشش فوق العاده ی حسن رفیعی 
در دروازه ی مس ب نیز مهاجمان حریف را ناکام 
گذاشت و تک به تکی که رفیعی از حریف در نیمه 
اول دفع کرد سبب شد که روحیه ی تیم مس ب در 

این بازی چند برابر شود.
نکته ی بسیار خوب این بازی قضاوت عالی داور این 
مسابقه بود که سبب شد در طول لیگ سه این فصل 
به نوعی این بهترین داوری در تمام بازی های مس 

ب لقب بگیرد.
در حالی که نیمه ی اول بازی با تساوی بدون گل 
به پایان رسید، در نیمه ی دوم با خنک تر شدن هوا، 
مسی های ب جان تازه ای گرفتند و در 45دقیقه ی 

دوم آهنگ دروازه ی حریف را پیش گرفتند.
در این نیمه برتری بازی کامال در دست بازیکنان 
مس ب بود و این تیم چند موقعیت عالی را نیز 

برروی دروازه ی حریف خلق کرد.
تعویض های بسیار خوب کادر فنی این تیم نیز که با 
ورود احسان قاضی زاده، علیرضا مختارآبادی و سامان 
شهریاری به زمین همراه بود سبب شد که مس ب 

کامال بر میزبان خود مسلط شود.
با این سه امتیاز شیرین و حیاتی،حاال مسی های ب 
در آستانه ی رسیدن به صدر جدول و صعود مستقیم 

به لیگ دسته دوم کشور می باشند.
اقای خاص هفته ی آینده دومین فینال این فصل 
خود را برابر تیم سوم جدول یعنی کیان بختیاری 
برگزار می کند. تیم کیان هم امتیاز با مس ب در 
رده ی سوم جدول قرار دارد و این تیم که هدایت آن 
بر عهده ی علی سامره بازیکن سابق تیم مس کرمان 
می باشد، روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه در کرمان 
یک بازی بسیار تعیین کننده و مهم را برابر مس ب 
برگزار خواهد کرد که پیروزی تیم کرمانی در این 
بازی می تواند آن ها را به صدر جدول بازی ها برساند.
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با وجود باخت در هفته گذشته، بازیکنان با انگیزه مس در برابر 

نفت مسجد سلیمان به میدان می روند  ؛

دو بازی پایانی را ببرید

تیم فوتبال مس که کمترین شانس ممکن برای 
در  را  صعود  مدعی  تیم های  جمع  به  بازگشت 
ترکیب  با  راه آهن  با  بازی  در  داشت،  یک  لیگ 
رضا حیدری،مجید ایوبی، علیرضا ابراهیمی، بهنام 
زنده روح،  احمد  اسماعیل بیگی،  وحید  داداش وند، 
علی فرهنگ، میالد محمدی، علیرضا قاسمی، علی 

یونسی و اسماعیل کیانی به میدان رفت.
مس کرمانی در این دیدار با سه تغییر نسبت به بازی 
خونه به خونه به میدان رفته بود که علی فرهنگ به 
جای حسین تهامی مصدوم، میالد محمدی به جای 
مجتبی محبوب مجاز و رضا حیدری به جای ارمان 

شهدادنژاد قرار گرفتند.
شاید بسیاری از هواداران و کارشناسان انتظار داشتند 
با توجه به تشریفاتی بودن این بازی کادرفنی تیم از 
بازیکنانی که کمتر استفاده شده و انگیزه باالتری 
برای نشان دادن توانایی هایشان برای استفاده در 
سال اینده دارند، استفاده کنند اما بار دیگر منصور 
ابراهیم زاده از ترکیب همیشگی خود استفاده کرد و 
در مقابل تیمی قرار گرفت که باالترین انگیزه ممکنه 

را برای کسب سه امتیاز داشت.
شاگردان سیروس دین محمدی برای فرار از سقوط 
به شدت به پیروزی در این دیدار نیاز داشتند و در 
بهترین زمان ممکن به تیم نارنجی پوش کرمانی 
برخورد کردند. تیمی که کامال از انگیزه تهی شده 
بود و با روحیه بسیار پایین تری به دلیل عقب ماندن 

از کورس صعود به مصاف آنان آمده بود.
اما با تمام احوال بازی کامال در دست مسی های 
کرمانی بود و از اغاز بازی، حمالت پی در پی الله 
های نارنجی تیم میزبان را در زمین خود حبس 

کرده بود. 

با وجود آنکه بازی دو تیم در نیمه ی 
اول کم افت خیز و بیشتر در میانه ی 
میدان دنبال می شد، اما حمالت مس 
بیشتر بود و در دقیقه ی 5 بازی کیانی 
پیش  را  مس  زود  خیلی  می توانست 

بیاندازد که ناموفق بود.
 احمد زنده روح نیز در میانه های نیمه ی 
اول با شوتی سرکش دروازه ی میزبان 
را تهدید کرد و در مقابل راه اهن نیز در 

دقایق پایانی این نیمه موقعیتی داشت که حیدری 
توپ را دفع کرد. 

بهرشکل نیمه ی اول با بازی نه چندان گرم دو تیم 
با تساوی بدون گل خاتمه یافت هر چند که در 
چندین نوبت یاران منصور ابراهیم زاده می توانستند 
کار را برای شاگردان سیروس دین محمدی در راه 

اهن سخت کنند.
با شروع نیمه ی دوم بازهم این مس کرمان بود که 
صاحب  یونسی  ضربه  با  ابتدایی  دقایق  همان  در 
موقعیت گل شد که بازهم این توپ از دست رفت. 
در مقابل تیم راه اهن که می دانست از دست دادن 
موقعیت های این بازی می تواند با سقوط این تیم 
مساوی شود، در یکی از معدود حمالت خود برروی 
ارسال  با  و  برد  را  استفاده  نهایت  دروازه ی  مس 
بلندی که بروی دروازه  مس داشت و ضربه ی سر 
کریم ابراهیمی در دقیقه ی 52 موفق شد دروازه ی 

مس را باز کند.
بازیکنان مس که بعد از این گل از نظر روحی دچار 
افت محسوسی شده بودند، بازهم به حمالت خود 
ادامه دادند و در مقابل با بازی دفاعی راه آهن که از 
تک گل خود محافظت می کرد راهی به دروازه ی این 

پیدا  نکردند.تیم 
ر  نیمه د ز این  ب مجا محبو

به جای فرهنگ، 
یی  ا ز جای میر به 

ند  ش و ا د ا غله و د غا د
کیانی  مین به به  ز

آمدند 

ولی این تعویض ها نیز نتوانست گره ای از گلزنی مس 
باز کند تا در نهایت مس این بازی را نیز با نتیجه ای 

تلخ به اتمام برساند.
سود  به  گل  یک  همان  با  بازی  این  نهایت  در 
میزبان پایان یافت تا مس با پذیرش این شکست 
48 امتیازی باقی بماند و در رده ی هفتم جدول 

رده بندی بازی ها قرار بگیرد.
دارد  سعی  مس  موارد  این  تمام  با با 
با مربیگری منصور ابراهیم زاده در فصل 96-95 
دهد  پایان  خود  کار  به  خوب  رتبه  و یک 
این دو  نیاز به پیروزی در  برای این هدف 

دیدار دارد. 
دو دیداری که به هیج عنوان آسان نخواهد 
بود زیرا مس ابتدا در مقابل تیمی که برای 
سقوط نکردن سرشار از انگیزه است بازی 
شاگردان  برابر  البرز  در  سپس  و  میکند 

خواهد یحیی گل محمدی قرار 
همیشه  که  گرفت 

منظم  آنان بازی 
ر  ا کا ر

برای 
سخت  حریفانشان 

کرده است.
.
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بدون منت، بدون 
درگیری فکر برای فصل آینده، 

با غیرت و با انگیزه، این دو 
بازی را ببرید!

مس با جوانانش برمیگردد...

حضور مدیرعامل باشگاه قبل از 
بازی دربی در تمرینات و پیام 
تبریک پس از پیروزی برابر 

صدرنشین، روحیه مضاعفی را 
به تیم منتقل کرده است

آکادمی

سال های سال بود که تیم های مختلف پایه 
باشگاه صنعت مس کرمان در لیگ های استانی 
بازی می کردند و تنها همانند مدرسه فوتبالی 
بودند که هیچ ماحصلی برای آینده نداشت. اما 
یک دهه تالش شد و مدیریت و برنامه ریزی 
دقیق پشت آن آمد تا همینک باشگاه صنعت 
مس کرمان یک الگو در مدیریت و برنامه ریزی 
و پشتوانه سازی باشد و حاال با سقوط تیم امید 
سپاهان به لیگ یک، باشگاه بزرگ صنعت مس 
کرمان یکی از معدود باشگاه های در ایران است  
که هر 4 تیم پایه نونهاالن نوجوانان جوانان و 
امید در لیگ برتر حضور دارند. همچنین آکادمی 
باشگاه صنعت مس کرمان برترین آکادمی ایران 

در سال یاد شده می باشد.
در حالی که بسیاری از عالقمندان باشگاه مس 
برابر  نوین  مس  تیم  بزرگ  پیروزی  از  کرمان 
صدرنشین می گویند و حاال این تیم خاص در 
یک قدمی تاریخ سازی و صعود به لیگ دو کشور 
می باشد، تیم امید مس با محمدرضا عسکری 
تا  برابر قهرمان زودهنگام لیگ شکست خورد 

فرصت باال رفتن روی سکو را از دست بدهد.
تیم امید مس کرمان در بازی حساس خود هفته 
گذشته در بابل به مصاف تیم خونه به خونه ایی 
رفته بود که قهرمانی خود را دو هفته مانده به 
پایان مسابقات قطعی کرده بود و در این بازی 
جشن  بازی  پایان  در  پیروزی  با  خواست  می 

قهرمانی زودهنگام خود را برگزار کند.
تیم باانگیزه و فوق العاده خونه به خونه در حضور 
توان  با تمام  باشگاه  مسئولین استانی و سران 
مقابل تیم خوب و یکدست امید مس قرار گرفت 
و توانست به راحتی به پیروزی برسد و عالوه بر 
تداوم صدرنشینی، در پایان بازی جشن قهرمانی 

را نیز برگزار نماید.
در دیگر دیدار ها نفت آبادان حریف هفته پایانی 
امید مس برابر نفت اهواز به پیروزی رسید تا 
نفت اهواز نیز هم امتیاز با مس باقی بماند. ذوب 
اهن اصفهان در یک بازی حساس برابر ملوان به 
برتری دست یافت تا تنها با یک امتیاز دیگر در 

هفته پایانی به سومی لیگ دست یابد.
شاگردان محمدرضا عسکری هم اکنون با تفاضل 
گل کمتر در رتبه ششم قرار دارند و دو تیم باالی 
آنان با امتیاز مشابه با مس در رده های چهارم 

و پنجم هستند.
مسی های امید، این هفته و در اخرین بازی خود 
در کرمان و در ورزشگاه وحشتناک سلیمی کیا، 
برابر نفت ابادان قرار می گیرد تا با پیروزی برابر 
این تیم و عدم پیروزی دو حریف باالی خود، به 
مقام چهارمی لیگ برسند و یکی از تیم های 

موفق باشگاه لقب گیرند.

» مس نوین، یک قدم تا تاریخ 
سازی «

»  بازی پایانی امیدها و خیز برای 
چهارمی«

عکاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید
سپاسگذاریم از همه شما عزیزان و حمایت بی 

نظیر شما بزرگواران.
هفته  نارنجی  های  الله  الکترونیکی  نشریه 
نامه ویژه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس 
ایی  تیم حرفه  با  دارد  که سعی  است  کرمان 
به  را  بهترین  گرافیکی  طراحی  و  خبرنگاری 

مخاطبین خود انتقال دهد. 
این هفته نامه هر شنبه از طریق سایت باشگاه، 
فضاهای مجازی منتشر می شود که مفتخریم 
سی و دومین شماره این نشریه را تقدیم شما 

عاشقان نارنجی کنیم. 
در تمام شمارگان قبل حمایت و پشتیبانی شما 
عزیزان از این نشریه وصف نشدنی و باورنکردنی 
بازدید  به رکورد 40 هزار  تا جایی که ما  بود 
منفرد و رسمی رسیدیم که یقینا قدردان این 
حمایت شما عزیزان هستیم و با انگیزه و انرژی 
بسیار بیشتری برای جلب رضایت شما هواداران 

بزرگ مس کرمان عمل خواهیم کرد.
ضمن تشکر و قدردانی از این حمایت و اعتماد، 
انتقادات و پیشنهادات هواداران بزرگ باشگاه 
صنعت مس کرمان می تواند بهترین راهگشا 

در بهبود این نشریه باشد. 
از هواداران قسمت عکس و  به پیشنهاد یکی 
به  از سوی هواداران  بررسی  مطالب تحلیل و 

نشریه اضافه شد.
از همه عزیزان و دوستان گرامی که برای ارسال 
عکس مطلب و تحلیل و بررسی برای انتشار در 
نشریه عالقمند هستند؛ دعوت می شود موارد 
در  ما  با  ارتباط  قسمت  به  را  خود  نظر  مورد 
سایت باشگاه صنعت مس کرمان ارسال نمایند.

مرتبط  عکس  ادامه  با در 
جناب  از  مس  باشگاه  ی مدیران  قا ا
دالوری مشاور محترم مدیرعامل 
اجرایی  ایران و دبیر  صنایع مس 
کمیته فرهنگ و ورزش ، جناب 
ورزشی  ناظر  ایرانمنش  اقای 

اقای  جناب  مس،  های  باشگاه 
باشگاه  عامل  مدیریت  مس مسعودزاده 
کرمان و جناب اقای محمودی نیا عضو

عزیزان  شما  تقدیم  را  باشگاه  مدیره  هییت   
باشگاه  بهاری  روزهای  این  در  که  کنیم  می 
اند. و تسلیت ویژه باشگاه  بسیار نقش داشته 
فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان و هییت 
تحریریه نشریه الله های نارنجی را تقدیم اقای 
محمودی نیا می کنیم که در غم پدر گرامیشان 

در سوگ نشسته اند.

باشگاه  بین  ارتباطی  پل  سامانه هواداری 
الله  فهیم  هواداران  و  کرمان  مس  بزرگ 

های نارنجی
نیم  پایانی  اهدای جوایز دو هفته  مراسم 

فصل اول یکشنبه  برگزار می شود
هوادارای  سامانه  طرح  مجری  فاسین  شرکت 
باشگاه بزرگ مس کرمان، با قدردانی از حمایت 
بی نظیر هواداران اعالم می دارد جوایز برندگان 
مراسمی  در  اول  فصل  نیم  پایانی  های  هفته 
رسمی یکشنبه به برندگان خوش شانس اهدا 

خواهد شد.
الزم به ذکر است سامانه هواداری باشگاه صنعت 
هواداران  بیشتر  ارتباط  هدف  با  کرمان  مس 
است  کرده  آن  اندازی  راه  به  اقدام  باشگاه  و 
تا عالوه بر اطالع رسانی اخرین اخبار باشگاه 
مس کرمان، به پاس قدردانی از این حمایت، 
هر هفته جوایز نفیسی را به برندگان و هواداران 
روز  و  این هفته  در  نماید که  اهدا  وفادارخود 
یکشنبه جوایز نیم فصل خود را به پایان رسانده 
و از هفته اینده اهدای جوایز به هفته های نیم 
فصل دوم را آغاز میکند. ضمن آنکه در پایان 
فصل دو دستگاه رانا جایزه ویژه فصل است که 
به دو هوادار خوش شانس عضو سامانه اهدا می 
گردد. الزم به ذکر است در تمامی بازی های 
مس کرمان در هر هفته به باالترین امتیاز از 
از جمله  نفیسی  اعضای سامانه هدایای  میان 
اهدا می   ... و  تاپ گوشی هوشمند  تبلت لپ 
می  کرمان  مس  باشگاه  عزیز  هواداران  گردد. 
توانند با ارسال عدد 34 به سرشماره 309134 
برای حضوری قدرتمندانه در لیگ یک و صعود 
به لیگ برتر بازوی قوی باشگاه خود باشند و 

حمایت خود را از باشگاه اعالم بدارند.
ضمن آنکه اعضای سامانه رسمی باشگاه مس 
با  تمایل  عدم  صورت  در  توانند  می  کرمان 
ارسال کلمه خاموش به همان سرشماره یعنی 
309134 نسبت به غیرفعال کردن این سامانه 
تمامی  نمایند. همچنین  اقدام  از گوشی خود 
کسانی که در خصوص این سامانه پیشنهادات 
انتقادات و سواالتی را دارند می توانند با شماره 

09198244225 تماس حاصل نمایند.
نمودن  مشخص  دلیل  به  است  ذکر  به  الزم 
برندگان، صحت برندگان با سند خطوط و اعالم 
برندگان  معقول  زمانی  فاصله  با  آن،  رسمی 

اعالم می شوند. 
ضمن آنکه در فصل اینده نیز این سامانه 
باالتر  و  تر  نفیس  بسیار  جوایز  اهدای  با با 
بهترین امکانات و جدیدترین اخبار باشگاه 

ر  شما د خدمت 
خواهد بود.عزیزان 

با هواداران

انگیزه های  از  نوین  فوتبال مس  تیم  سرمربی 
باال و تالش همه جانبه  ی این تیم برای صعود 
مستقیم به رقابت های لیگ دسته دوم کشور 
می گوید. احمد نخعی و شاگردانش که موفق 
تیم صدرنشین شهرداری  شایستگی  با  شدند 
تا به یک  بم را در زمین خود شکست دهند 
قدمی صدر جدول برسند در رابطه با این بازی 
می گوید: سطح این مسابقه بسیار باال بود و هر 
دو تیم هرچه در توان داشتند رو کرده بودند. ما 
برروی کارهای دفاعی و تهاجمی خودمان کامال 
برنامه ریزی کرده بودیم و با ذهنیت کامل راهی 

این مسابقه شدیم.
نخعی افزود: در نیمه ی اول این خط دفاع ما 
بود که خیلی خوب از پس شرح وظایفش برآمد 
و در نیمه ی دوم ما برنامه های هجومی خود را 
خیلی خوب به اجرا گذاشتیم و در نهایت باید 
تیمم  بازیکنان  به  قوت  و خدا  نباشید  خسته 
بزرگ  بازی های  مرد  کردند  ثابت  که  بگویم 
هستند. حتی خود مردم بم هم از این گرمای 
حتی  و  بودند  کرده  تعجب  زودرس  شدید 
آبپاشی ماشین های آتش نشانی نیز نتوانست در 
خنک تر شدن هوا تاثیر داشته باشد اما بچه های 
ما آنقدر برای این برد یک دل شده بودند که 
از  هم  سنگ  شهاب  گرما  جای  به  اگر  حتی 
زمین  در  بردن  برای  بازهم  می بارید  آسمان 

جان می دادند.
بم،  تیم  سه  کرد:  اضافه  نوین  مس  سرمربی 
بختیاری و ما وضعیت فوق العاده حساسی برای 
صعود پیدا کرده اند. در فاصله ی چهار هفته به 
شانس صدرنشینی  تیم  سه  هر  بازی ها  پایان 
در  آینده  هفته ی  ما  دارند.  مستقیم  وصعود 
کرمان میزبان تیم بختیاری هستیم و اگر موفق 
شویم این تیم را در کرمان شکست دهیم به 
احتمال زیاد به صدر جدول می رویم و از آن 
فاصله  فکر  به  مانده  باقی  بازی های  در  پس 
گرفتن از رقیبانمان هستیم تا به طور مستقیم 

به لیگ دو صعود کنیم.
این مربی از حمایت هایی که از این تیم می شود 
هر  از  بیش  ما  تیم  حاال  گفت:  و  کرد  تشکر 
زمانی به توجه و حمایت به خصوص هواداران 
باشگاه مس نیاز دارد و در بازی حساس بعد با 
حمایت تماشاگران مان انشااهلل سه امتیاز مهم را 
کسب می کنیم تا اتفاق بزرگی را در این فصل 

به همراه مس ب رقم بزنیم.

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

سالم حال و احوالتون چطوره. 
میدونم شما هم حسرت اون بازی هایی میخورین که راحت از دست دادیم و راحت میتونستیم 
صعود کنیم اما از االن باید گذشته رو تموم کنیم. امسال اتفاقات خیلی خوبی افتاد. بازیکنان 
جوون معرفی شدن و تیم از دالل ها پاک شد و کال باشگاه سرو سامونی گرفت حاال باید اعتماد 
کنیم و بذاریم کار اصولی پیش بره و بدونیم از االن مدیران به فکر فصل اینده هستن و با حرص 

و جوش زیاد و حساسیت عجیب و غریب دارن برنامه ریزی سال پیشرو رو میکنن.
فصل اینده فصل مس هست شک نکنین. این حرف من یادتون بمونه.

اقا بریم سمت مالونک این هفته که با اجازتون سری زدیم به برو بچه های خوب خونه به خونه. طول 
فصل بارها دیدیم مثال تیمی براش پنالتی نگرفتن یا 

بر علیه اش پنالتی گرفتن تیم رو میکشیدن بیرونو
بعد میگفتن بیرون؟ کی گفته؟ بابا ما همینطو گفتیم 
بچه ها خسته شدن بیان گلویی تازه کنن دم زمین.

بیرون کشیدن چیه زبونتو گاز بگیرد. 
بعد کمیته انظباطی هم میگفت بابا ای ول دمتون 

گرم و داغ. خوبه به فکر سالمتی بازیکناتون هستین ای ول اب بهشون دادین.
بعد هفته بعدش دوباره از اول. تیمی میکشیدن بیرون و باز بعد از بازی کی بود کی بود من 

نبودم راه می افتاد. 
                                                             حاال اینبار تیم خوب خونه به خونه که خدایی خرج کردن در حد
                                                            اللیگا و قشنگ تیم بستن در حد سوپرلیگ اروپا ، بعد از اعالم

                                                             رای کمیته انظباطی )البته برای بار سوم( گفتن اقا اصال ما 
                                                         میریم. اینجوریه که شما رای میزنین ما کال بازی نمیکنیم.

                                                        بعد دوستان یه تهدیدی کردنو گفتن ما تیمداری نمیکنیم 
                                                         دوستان فدراسیون هم باورشون شد گفتن بابا چکاریه شما 

                                                        باشین دوباره اعتراض کنین شما هم.
اونا اعتراض کردن سه بار، شما هم اعتراض کنین توی کمیته استیناف ما بیکار نشستیم چایی 

میخوریم اینم دوباره بررسی میکنیم.
. اینا تهدیده رو خوردن، ولی بازیکنان تیم اونور دارن حاال همه اینا رو داشته  باشین 

می  کنن!!! ااا اقا اگه تیمداری نمیکنین، تمرینتون چیه؟! اگه تمرین تمرین 
این کالس گذاشتن و منتتتون چیه. کال یعنی همطو کال لیگ باحالی میکنین 

 . یم ر ا اونوقت ما حداقل 7و8 تا بازی یعنی وحشتناک افتضاح ضرر کردیم از د
داوری و نتایج برگردوندن، اونوقت یه تیم دیگه تیم میکشه بیرون و یه 

تیم دیگه کال میگه ما رفتیم !!! 
جز اینکه امیدواریم این فصل اینقدر قوی باشیم که کسی نتونه با حق خوری چیزی میشه گفت؟!! 

جلومونو  بگیره. هم 
صدا  دست  صدایییییییییییی یه  چه  دست  هزاران  اما  داره... یا علی                                                    نداره، 

سرمربی

از حمایت ها ممنونم؛ نگاه ما 
به صعود مستقیم است


