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اتحاد مس هر حریفی را به 
زانو در می آورد...  

در چند روز گذشته مصاحبه ایی نه چندان 
باشگاه  سوی  از  مبتدیانه  کامال  و  ایی  حرفه 
مخابره شد  ورزشی گل گهر سیرجان  فرهنگی 
این  زیرا  داشت.  پی  در  را  همگان  تعجب  که 
باشگاه همیشه اصول حرفه ایی گری را رعایت 
کرده و مسئولین آن خود را برادری کوچکتر و 
هواداری همیشه در صحنه در کنار باشگاه بزرگ 

مس کرمان می دیدند. 
اما صحبت های عجیب عضو هییت مدیره این 
باشگاه در خصوص باشگاه مس کرمان به حدی 
عجیب بود که کاسه صبر هواداران محبوب ترین 

باشگاه ورزشی جنوبشرق ایران را لبریز کرد.
را  اعتراضات  شدیدترین  کرمان  مس  هواداران 
شخص  و  سیرجان  گهر  گل  باشگاه  به  نسبت 
کامال  دهند  نشان  تا  داشتند  ابالغ  قرایی  دکتر 
مس  باشگاه  مدیران  های  سیاست  و  مواضع  با 
هماهنگ و همسو هستند و به هیچ عنوان اجازه 
نخواهند داد کسی به خانواده مس کرمان نفوذ 

کرده و اهداف خود را عملی کند.
این صحبت ها هیچ واکنش مستقیمی از سوی 
همین  و  نداشت  کرمان  مس  باشگاه  مسئولین 
مدیران  از  پشتیبانی  برای  هواداران  شد  باعث 
باشگاه خود همدل و متحد شوند. اما با توجه به 
شناختی که اهالی فوتبال از  مهندس جواهری 
عضو  قرایی  دکتر  و  باشگاه  محترم  مدیرعامل 
هییت مدیره باشگاه گل گهر دارند، این صحبت 
طلبان  منفعت  شیطنت  و  است  بعید  بسیار  ها 

بیشتر به چشم می آید.
این اتفاق اما یک پیام مشخص داشت: اتحاد.

اتحاد و همدلی فوق العاده ایی که ایجاد شد و 
این نوید یک فصل رویایی برای مس می دهد.

شدید  اعتراضات  ن درپی  ا ر ا د ا هو
گهر  گل  باشگاه  کرمان،  و مس 
دکتر قرایی در پیام هایی جداگانه 
باشگاه  از  را  خود  عذرخواهی 
هواداران  و  کرمان  مس  بزرگ 
همراه  همیشه  و  فهیم  متعصب 

این باشگاه انجام داده اند.
مدیرعامل  رسمی  عذرخواهی 

باشگاه گل گهر سیرجان از مجموعه مس
گهر  گل  باشگاه  مدیرعامل  جواهری  محمد 
از تنش های به وجود آمده بین  سیرجان پس 
صورت  به  کرمان  مس  باشگاه  با  باشگاه  این 

رسمی از باشگاه کرمانی عذرخواهی کرد. 
محمد  اتفاقات  این  از  پس  و  راستا  همین  در 
جواهری مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان با 
بیان اینکه همه این اتفاقات یک سوتفاهم بوده 
است افزود: بزرگی باشگاه مس کرمان بر کسی 
ورزشی  باشگاههای  تمامی  و  نیست  پوشیده 
و  کنند  می  تالش  استان  موفقیت  برای  استان 
در این راستا اگر دلگیری و کدورتی پیش آمده 
است بنده از تمامی مجموعه بزرگ مس کرمان 

عذرخواهی می کنم.
مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان با اشاره به 
اینکه اخالق همیشه در سر لوحه باشگاه بزرگ 
گل گهر سیرجان قرار داشته است افزود: رفاقت 
وجود  استان  های  تیم  بین  همیشه  رقابت  و 
از  یک  هر  موفقیت  شک  بدون  و  است  داشته 
گل  و  رفسنجان  مس  کرمان،  باشگاههای مس 
گهر سیرجان، موفقیت ورزش استان را به همراه 

خواهد داشت.
باشگاههای  با  ما  روابط  کرد:  تصریح  جواهری 
اینگونه  و  است  بوده  دوستانه  همیشه  مس 
ما  روابط خوب گذشته  تاثیری در  سوتفاهم ها 
زودی  به  کرد  خاطرنشان  وی  گذشت.  نخواهد 
نشستی سه جانبه با حضور مقامات باشگاههای 
مس کرمان، مس رفسنجان و گل گهر سیرجان 
به دنبال  این نشست  و در  برگزار خواهیم کرد 
برای  باشگاه  سه  بین  بیشتر  همکاری  و  تعامل 
پهناور  استان  ورزش  بیشتر  چه  هر  موفقیت 

کرمان خواهیم بود.
از  قرایی  دکتر  رسمی  عذرخواهی  پیام 

مسئولین باشگاه و هواداران مس کرمان
با سالم و احترام 

خدمت خادمان واقعي باشگاه مس کرمان...
بنده به عنوان یک هوادار مس ، که از سال ٨٨ 
توفیق ارتباط کاري با این مجموعه را داشته و 
به خانواده  وابسته  و  مدیون  نحوی  به  را  خودم 

بزرگ مس میدانم ، 
بعد از گذشت چند روز برایم بقین حاصل شد 
که قضیه آرمان شهدادنژاد و احمد حسن زاده 
و  دارد  تفاوت  مس  شده  جدا  بازیکنان  بقیه  با 
این دو بازیکن بزرگ جز لیست سرمربي باشگاه 

مس بوده اند...
کنم  اظهار  که  میبینم  شهامت  خود  در  اینقدر 
ایجاد میشد  از هر دو طرف  اي کاش شرایطي 
مي  مس  خودشان  باشگاه  به  نفر  دو  این  که 
به  بزرگ  مس  تا  میکردند  کمک  و  پیوستند 
روزهاي خوب خودش برگردد و من اگر به چند 
لیست  در  میفهمیدم که  و  برمیگشتم  قبل  روز 
مس هستند نهایت تالشم را میکردم که به این 

باشگاه بپیوندند...
و  بیشتر  اولویت  مس  حقیر  بنده  براي  چون 
پدري  ارث  مس  دارم  اعتقاد  و  دارد  باالتري 
هیچ کس نیست و متعلق به همه مردم کرمان 
خصوصا هواداران خونگرم و عزیز و نجیب است 
ایثارگري  باشگاه  مدیریت  که  بار  این  بیاییم  و 
کرده و ریسک حضور سرمربي بومي را به جان 
خریده ، دست به دست هم بدهیم ، تا این اقدام 

خوب و فداکارانه به سرمنزل مقصود برسد...
و در پایان از آنجا که متوجه شدم این دو بازیکن 

خوب جزلیست باشگاه مس بوده اند ، 
اگر با مصاحبه ام باعث دلخوري یا ناراحتی 
عذرخواهي  شد  تیم  این  واقعي  هواداران 
ورزش  همیشگی  ))دوستدار  میکنم.... 

ن  ستا دکتر ا   ، کرمان 
قرایی((علی 

با هواداران

رونمایی از تیم مس کرمان در 

فصل 97-96 :

 سفید، باانگیزه، دوست 

داشتنی و بانشاط ...

توقع سنگین صعود  تیم  لیگ این  به 
برتر را هم با همه ی اتفاقات جدید، بر گردن خود 
احساس می کند و باید آنقدر آماده و چاالک باشد 

که بتواند از پس آن برآید...
شاید همه ی این اتفاقات جدید، سبب خیری برای 
به ثمر نشاندن این توقع باشد... توقعی که فراتر از 
همه بحث های فنی،برای برآورده شدنش اتحاد و 
همدلی درون تیمی می خواهد، حمایت و تشویق 
بیرون از تیم می خواهد و تالش و کوشش همگانی 
می خواهد... همه ی این فاکتورها می تواند در این 
مس سفید جمع باشد اگر مثل همین مسی که با 
نیت خالص و جوانی استارت زد، و تا پایان کار باید 

همدلی چاشنی کارش باشد...

جدید  فصل  برای  گذشته  هفته  از   کرمان  مس 
رقابت های لیگ دسته اول کشور رسما استارت کار 
خود را با تمریناتش زد تا برگ جدیدی از کتاب 

داستان این تیم ورق بخورد.
مس مدل 96 از هر نظر با تیم های سال قبل خودش 
متفاوت است و همین تفاوت ها سبب می شود که 
این تیم بیشتر از همیشه در دید باشد و نتیجه ی 

کارش برای همگان مهم...
هفته گذشته پس از قریب به 20 سال تمرینات با 
سوت و دستور یک سرمربی قطعی کرمانی آغاز شد. 
اتفاقی که خیلی ها در فوتبال کشور برای موفقیت 
آن تردید دارند اما خیلی ها در کرمان می خواهند این 
تردید آن ها را به بهترین شکل ممکن جواب بدهند... 
هرچند که در خود این شهر نیز هستند کسانی که 
فراتر از تردید، منتظر شکست خوردن این پروژه و 

زمین زدن این تیم هستند!
مسی که برای اولین تمرین خود لباس سفید بر 
تن داشت، به نوعی دوست داشتنی تر از همیشه به 
نظر می رسید... مثل بچه ی تازه متولد شده ای که 
شیرینی خاص خود را دارد و تازه می خواهد پاهایش 

را برای حرکت تکان دهد.
همه آن هایی که تمرینات همه سال های اخیر مس 
را از نزدیک تجربه کرده بودند، تفاوت فضای تمرینی 
از حضور  به خوبی حس می کردند...  را  این مس 
احمد نخعی به عنوان سرمربی گرفته تا دیدن تیمی

یکدست که شاید نمی خواهد خیلی از حاشیه های 
برخود  خودزنی  یک  برای  را  خود  قبل  سال های 

ببیند.
تیمی که فضای دوستانه آن دلی تر وواقعی تر به نظر 
می رسید و فضای رقابتی در بین بازیکنانش سالم تر 
به چشم می زد و دیگر حرفهای کنار زمین و داخل 

زمینش تفاوت معنایی با یکدیگر نداشت...
این تیم یک دست می تواند خیلی دوست  داشتنی تر 
هم بشود اگر به همین سفیدی باقی بماند و نه با پای 
خودش و نه با پای دیگران قامت رعنای خودش را 

لگد کوب نکند...
وجود دو جین بازیکن جوان کرمانی در این تمرین 
که همگی انگیزه ی رسیدن به ترکیب اصلی را دارند 
یعنی اینکه نسل جدیدی از فوتبالیست های کرمانی 
با پرچم به دستی مس در راه است و همین بازهم 
می تواند از نکات جذاب این تیم به احتمال بسیار 

دوست داشتنی باشد.
شکیبا، رفیعی، عسگری، بخشی پور، پورشیخعلی، 
تیکدری،  محمدی،  کاظمیان،  ستاری،  تهامی، 
همگی  آرتا  و  حسامی  طاهری  محمدرفیعی، 
می توانند سربازان یک نسل جدید و البته طالیی 
برای فوتبال کرمان باشند که خیلی چشم ها برای 
موفقیت آن ها وتیم شان در کرمان دوخته شده است. 
مس به رنگ سفید تمرین اول،  می خواهد و باید 

یک تیم دوست داشتنی باقی بماند...

مصاحبه

رسول نامجو از مربیان کاربلد کرمانی  از انتخاب احمد نخعی به عنوان سرمربی 

مس کرمان می گوید :

حضور مربی بومی، بازتاب عالی داشته است

این  هاي  بازتاب  اینكه  اخرین سوال  و   *
انتخاب منحصر به فرد در جامعه فوتبالي 

استان و هواداران چگونه بوده است؟
چه  و  مدیران  بین  چه  داشت  عالیه  بازتاب 
هواداران و حتي اونایي که زیاد کاري به فوتبال 
ندارن و فقط از اخبار خبر تیم را مي شنوند آنها 
خیلي خوشحال شده بودند که یک مربي بومي 
شده. در پایان صحبتم آن کساني که این کار 
بزرگ را انجام داده اند و به مربیان کرمان اعتماد 
کرده اند  خدا جواب کار خوب آنها را خواهد داد 
و آقاي احمد نخعي و کادري که کنارش قرار مي 
گیرند با عملکرد خوبي که انشاا... بجا مي گذارند  
آنها را در کشور سربلند مي مي کند . و از خدا 
وندخواستاریم این چنین  مدیراني را همیشه 
موفق موید و براي خانواده هایشان حفظ نماید .

* اقاي نامجو با انتخاب اقاي نخعي یك سنت 
شكني در باشگاه مس صورت گرفت و بعد از 

سالها به مربي بومي اعتماد شد،
خیلي عالیه بهترین کار انجام شد . انشاا... احمدآقا  

موفق بشود و خدا کمک کند.

* به نظر شما سران باشگاه از بین ٢٠گزینه 
ایي که صحبت کردند و به اقاي نخعي رسیدند 

انتخاب به جایي را انجام دادند؟
اول اینکه دل و جرات زیادي میخواهد بین این همه 
مربي گرگ که در کشور ما وجود دارد این کار انجام 
بشود و  دانسته باشید خدا کمک مي کند تا بتوانند 

موفق باشند و مربیان کرمان سربلند بشوند.

* به نظر شما امسال مس با اقاي نخعي چه 
عملكردي خواهد داشت؟ 

هم  داشته  عالي  عملکرد  آقا  احمد  لحظه  این  تا 
در زمان بازیکني و هم در زمان سرپرستي و هم 
مربیگري . انشاا.. بتواند امسال هم یک عملکرد خوب 

و بزرگي از خود بجا بگذارد.

* حمایت ها از مربي بومي تا به کجا باید ادامه 
داشته باشد؟

حمایت یک مربي همه جانبه باشد از سران باشگاه 
گرفته تا مدیران ارشد استان و هواداران . اگر سران 
باشگاه تصمیم گرفته اند این کار بشود باید تا لحظه 
آخر ایشان را حمایت کنند. مربیان دنیا هم یک 
زماني احتمال دارد نتایج خوبي نگیرند ولي از یک 
طرف خوب حمایت میشوند .  و مجددا برمي گردند 

بر روزهاي خوب . این حمایت مهم است .

مصاحبه

محمد کهندل یكی از مربیان موفق کرمانی از انتخاب احمد نخعی به عنوان 

سرمربی مس کرمان می گوید :

دلسوزان واقعی فوتبال کرمان حمایت کنند

سوال  *واخرین 
اینكه بازتاب هاي این انتخاب منحصر به 
فرد در جامعه فوتبالي استان و هواداران 

چگونه بوده است؟
اقای مسعودزاده مدیرعامل  به  از طرف خودم 
محترم وهمکاران ایشان در باشگاه بدلیل ترسیم 
افق های جدید تبریک و خداقوت عرض میکنم 
واقعا  کرمان  استان  فوتبال  بزرگ  خانواده  و 
احساس نیاز مبرمی به اخذ تصمیمات سرنوشت 
ساز و با برنامه در مهد فوتبال کرمان که همان 
باشگاه مس هست داشت که خداروشکر حاج 
اقا مسعودزاده مدیرعامل کاربلد باشگاه مس پای 
اعتقاد و اصولشان بخاطر کرمانیها و برای تعالی 
جوانان استان که قطعا هزینه ای هم برای ایشان 

وهکارانشان دارد استوار ومحکم ایستاده اند.
وهمه دلسوزان واقعی فوتبال کرمان از تصمیمات 

اخیردرباشگاه حمایت وقدردانی میکنند..

نخعي یك  اقاي  انتخاب  با  کهندل  اقاي   *
سنت شكني در باشگاه مس صورت گرفت و 

بعد از سالها به مربي بومي اعتماد شد،
نظر شما در این خصوص؟

در یک مصاحبه دیگر هم گفتم واقعا هر مدیریتی 
این سنت شکنی  آغازگر  بود  باشگاه ممکن  در 
باشگاه  گیرنده  تصمیم  مجموعه  واقعا  و  نباشد 
مس کرمان تصمیم جسورانه ای در مقطعی بسیار 
کلیدی گرفته اند و این میتواند نقطه عطفی در 
عرصه مربیگری برای شناساندن مربیان کرمانی 

در کشور باشد

* به نظر شما سران باشگاه از بین ٢٠گزینه 
نخعي  اقاي  به  و  کردند  صخبت  که  ایي 

رسیدند انتخاب به جایي را انجام دادند؟
بببینید فکر کنم که نزدیک به یکسال است در 
باشگاه مس کرمان بستری نو با نگرشی جدید برای 
رشد وحمایت از بازیکنان جوان وبومی در قالب یک 
چهارچوب مشخص ومنظم شکل گرفته است و از 
دل همین  تفکرات مدیریتی اخیر با محور بومی 
گرایی ، انتخاب مربی کرمانی همچون اقای نخعی 
متولد میشود که نشان میدهد که جسارت نیاز 

تصمیمات بزرگ است.

* به نظر شما امسال مس با اقاي نخعي چه 
عملكردي خواهد داشت؟ 

تابع  احمداقا  با  فوتبال مس  تیم  عملکرد  ببینید 
عوامل گوناگون است ولی در جمع بندی کلی بتوان 

دو ایتم باالیی ان را 
اول/حمایت وحوصله همه عوامل تاثیرگذار در تیم 
ازجمله مردم ،مسوالن ارشد ورزش استان،هواداران 

،اصحاب رسانه، پیشکسوتان و...
کل  )برای  کادرفنی  وبرنامه  سرمربی  دوم/درایت 
فصل(و پشتیبانی مالی و معنوی کامل از تیم وجذب 

بازیکنان جوان وبااستعداد

* حمایت ها از مربي بومي تا به کجا باید ادامه 
داشته باشد؟

در این زمان و بدلیل اینکه تابو سرمربی بومی در 
باید  بار شکسته شده است  اولین  برای  تیم مس 
همه عواملی که باال نام بردم حمایت وکمک کنند 
و حداقل باید دوسال تا سه سال به یک مربی بومی 
فرصت داد و این همان بحث حوصله و صبر برای 
ساختن یک مربی تراز اول کرمانیست و قرار نیست 
در سال اول مربیگری یک کرمانی معجزه رخ دهد و 
تیم به لیگ برتر صعود کند اگر رفتیم که خوب واگر 
نشد بازهم تکرار میکنم کمترین زمان ممکن برای 
یک مربی در این سطح برای کسب نتایج دلخواه 

دوفصل پیاپی کار کردن است.

مصاحبه

پس از انتخاب احمد نخعی 
به عنوان سرمربی بومی فصل 

آینده مس کرمان از سوی 
سران باشگاه، واکنش های 

بسیاری از سوی هواداران 
و مربیان شکل گرفت که 

موافقان با درصد بسیار 
باالیی نسبت به مخالفان آن 

بودند. 
به همین دلیل دو شماره 

سعی کردیم نظر تنی چند از 
مربیان نامی کرمان را جویا 
شویم که تقدیم حضورتان 

شد.
همچنین سعی داریم در 
شماره های آینده از چند 

پیشکسوت، مربی و هوادار 
واقعی مس نیز در این 

خصوص پرس و جو کنیم که 
قطعا خواندن آن مطالب خالی 

ازلطف نخواهد بود.

ی زنی، 
ه نامرد

گر ک

ی...
مالونک خور

مالونک
به به اقا سالم ... 

تحریریه  هییت  دوستان  این  عجب  چه 
یه  هم  ما  دادن  ما  به  جایی  یه  محترم 

چیزایی بنویسیم دق کردیم بابا.
نمیدونم  دارم  مطلب  دنیایی  من  حاال 
سوژه  خیلی  ها  بچه  اینکه  نه  بگم.  کدومو 
کم  یه  بابا  خدایی  یعنی  دستمون  میدن 

کمه.رعایت کنین من جام 
سراغ  این بریم  مالونک 

هفته...
ل  و بگیم ا تبریک  یه 

تمریناتو  شروع 
ادم  که  تیمی  یه  با 

اینا  میکنه  ادم حض  یعنی  میبینه.  رو 
سر  میکنه  تمریناتشون میرهکیف 

بازیکن  با 22  تمرین  اول  روزای  به خدا.  واال 
بسیاری  حالی  در  کردیم،  شروع  تیم  اصلی 
و  کادر  با  خدا  بندگان  ادعا  پر  های  تیم  از 
مسئولین خودشون و باشگاهشون و همه 8 

نفر بودن !!
یه سایتی نوشته بود اقا چطوری مس کرمان 
در  گرفته  خونه  به  خونه  از  رو  علیزاده  محمد 
محمد  و  بهش  داده  نجومی  پیشنهاد  حالی 
میخوام  داشته،  پیشنهاد  برتری  لیگ  هم 

بگم اینقدر مرد بود محمد اومد جایی 
شخصیتش  باشه.  داشته  ارامش  که 

بده.  ادامه  فوتبالش  به  راحتی  با  و  بشه  حفظ 
محمد  رامتین،  کنار  در  بزرگیه  بازیکن  محمد 
حسین  پورشیخ،  احسان  خلیلی،نعمت، 

تهامی، مهدی تیکدری، میالد محمدی، فرهاد

اما موندن که کمک کنن پیراهن رو به پول 
پیراهن  بوسیدن  که  پیراهنی  نفروختن. 

واقعی بود نه یه کیسه پول! 
4و5 تا دیگه هم قراره بیان دیگه اونقت کامله 

کامل هم بشیم. 
دیگه  که  گهریمونم  گل  دوستان  ماجرای 
اینقدر فان بود که اصال نیازی نیست ما بهش 
نفهمیدن.  خدا  بندگان  خودشونم  بپردازیم. 
بدترشون   مس،  به  بزنن  ضربه  میخواستن 

شد. یک دل ترمون کردن.
نوبت  توی  چندی  یه  ه اقا  ند کو تر

از  شدن 
ی  نک سو لو ما

از  گفتن بود. ما هستن. 
اقا  علی  بعد ...تا یا 

حسامی،  سجاد  هستن.  خیلی  خدایا  ساالری 
کیانوش  مجاز  محبوب  مجتبی  حیدری،  رضا 
میرزایی و همه بچه ها. همشون پیشنهاد های 

لیگ برتری و لیگ یکی عالی داشتن. 

.


