
                   هفته نامه الله های نارنجی 
      )ویژه باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان(

شنبه 28 مرداد ماه 1396/ 19 آگوست 2017 

شماره ی پنجاه و یکم نشریه الکترونیکی

http://www.mes-fc.ir

لشکر کرمان می آید ...

2 بازی 5 پنالتی گرفته نشده!

 تفاوت زمین تمرینی

 و زمین بازی مس!

برای  غلط  های  کارشناسی  و  نامهربان  های  داوری 

مس کرمان در این فصل  آغاز شده است ؟! 

ف شد،
ِف حری

س کرمان حری
م

ِف زمین نشد؛ 
 حری

پایه های باشگاه مس کرمان 

جزو سه باشگاه برتر ایران است  
رحمانی سرمربی تیم امید خونه به 

خونه بابل در برنامه زنده تلویزیونی؛
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نونهاالن  تیم  برای  شود  می  تنگ  دلمان  حسابی 
مس کرمان که بازی زیبا و جذابشان سبب شد که 
تماشاگرانشان فقط پدران و مادران بازیکنان نباشند.

هوادارانی باشند که برای موفقیت این تیم تشویق 
کردند و حسابی کیف کردند از تاکتیک پذیری باالی 

این تیم دوست داشتنی.
حال چقدر جذاب خواهد بود پای صحبت کسی 

بنشینیم که این تاکتیک ها را فرا داده است.
گفتگوی جذاب با سرمربی خوشتیپ نونهاالن مس 

را از دست ندهید.
نتایج  براي  تبریك  کهندل  اقاي  جناب   *  
درخشان نونهاالن ابتدا از شكل گیري و روند 

اماده سازي تیم بفرمایید؟
امسال در شروع فصل با دو مشکل بزرگ یکی عدم 
موضوع  شاید  و  تیم  سازی  آماده  برای  الزم  زمان 
مهمتر این بود که 90 درصد بازیکنان سال گذشته 
تیم نونهاالن بدلیل شرایط سنی جدید فدراسیون در 
این فصل نمیتوانستند برای ما بازی کنند و مجبور 
با مدارس فوتبال و شهرستانهای  با رایزنی  شدیم 

مس کرمان حریِف حریف شد 

اما حریِف زمین و داور نشد؛

       تفاوت زمین تمرینی 

و مسابقه مس!!

اگر از اکثر تیم های فوتبال درلیگ برتر و لیگ یک 
سوال کنیم به یک موضوع مشترک می رسیم که  
آنان به شدت از زمین تمرینی خود گله دارند و 
عنوان می کنند زمین تمرینی آنان کیفیت خوبی 

ندارد و زمین بازی شرایط بهتری داراست.
اما جالب است که در کرمان شرایط 180 درجه 
و  نماینده شهر کرمان  تنها  دارد. جایی که  فرق 
پرافتخارترین و محبوب ترین تیم بزرگترین استان 
ایران، زمین مناسب برای بازی ندارد و مسئولین 
و اعضای کادرفنی و بازیکنان این تیم به شدت از 
زمین ورزشگاه باهنر گله مند هستند. هیچ جای 
دنیا سراغ ندارید که تیم میزبان نیز از شرایط چمن 
ورزشگاه میزبانی خود شکایت داشته باشد زیرا در 

همه جای دنیا تمام مسئولین شهری با تمام قوا

پشت تیم شهرشان هستند زیرا به موفقیت تیم 
شهرشان عالقمند هستند و برای این موضوع هر 
باز هم در کرمان  اما  انجام می دهند.  را  کمکی 
می بینیم که باشگاه بزرگی چون مس کرمان که 
یک تنه تمام ورزش کرمان را به دوش می کشد 
تا چه حد تنهاست که صدا و سیمای شهر قیمتی 
نجومی برای پخش بازی هایش طلب می کند و یا 
حتی چمن بازی هایش شرایط ابتدایی بازی ندارد

باشگاه  تمرینی  های  زمین  به  ساده  نگاه  یک 
صنعت مس کرمان در میابیم که در صورتی که 
زمین ورزشگاه باهنر نیز زیر نظر مس قرار داشت 
قطعا وضعیتی متفاوت را پیش می آورد. 5 زمین 
چمن ) 3 زمین مصنوعی و 2 زمین طبیعی ( و 
زمین طبیعی ورزشگاه اختصاصی مس کرمان با 
اینکه هنوز آماده نیست اما همانطور در عکس می 

بینید کامال چمن زیبا هموار و مخملی را دارد.
ارزشمند صنایع  نشان می دهد که مدیران  این 
و  زاده  اقای مهندس مرادعلی  ایران جناب  مس 
جناب اقای مهندس دالوری تا چه حد به سیستم 
حرفه ایی باشگاه داری در ایران تاکید دارند و با 

حمایت های بی نظیرشان از باشگاه مس کرمان

شرایط بسیار عالی را که یکی از آنان مهیا سازی 
بهترین زمین های تمرینی ایران و بهترین امکانات 
برای تیم های مختلف است فراهم کرده اند و این 
است. سیستم  ایران  در  کرمان  نقطه عطف مس 
مدیریتی که با هییت مدیره و مدیرعامل کامال با 
برنامه ریزی پیش رفته تا جاییکه روز گذشته در 
برنامه زنده تلویزیونی نیز سرمربی یکی از تیم های 
لیگ یک از این آینده نگری باشگاه مس کرمان 

تمجید می کند.
حال با این موارد باید پرسید چرا مسئولین ورزش 
استان نسبت به آماده سازی زمین چمن ورزشگاه 
باهنر کرمان بی تفاوت بودند؟ این موضوع وقتی 
وارد فاز تازه ایی می شود که متوجه شویم باشگاه 
صنعت مس کرمان تمام و کمال به مبلغ قراراداد 
برای اجاره زمین باهنر برای بازی هایش در سال 
گذشته عمل کرده است و این مبلغ قابل توجه را 
پرداخت کرده است. حال باید از دوستانی که این 
مبلغ را دریافت کرده اند پرسید آیا نباید حتی 20 
درصد از این مبلغ را صرف نگهداری و مهیا سازی 
این چمن و کل ورزشگاه می کردند؟ آیا باید پس 
از پایان فصل گذشته که 11 اردیبهشت ماه بود تا 
اواخر  تیرماه که باشگاه خود وارد قضیه شد)حدود 
3 ماه( نمی بایست حتی فقط آب به زمین داده 
می شد؟ جالب اینجاست باشگاه مس کرمان با آنکه 
هیچگونه قرارداد رسمی برای تحویل ورزشگاه باهنر 
نداشته است، اما زمانی شرایط را دید خود وارد شد 
تا بتواند ورزشگاه را تا حدی به حداقل های بازی 
برساند که با توجه به زمان کم و اشکاالت فراوان 
در ورزشگاه و خصوصا چمن که تماما خشک شده 
بود و کامال زرد بود و چاله های بسیار عمیق داشت، 
توانست تا بدین حد آن را برساند.البته که در این 
موضوع کامال مسئولین جدید اداره ورزش استان بی 
تقصیر هستند زیرا مسئولیت این چمن و ورزشگاه 
به دوستان دیگری تعلق داشت و با وجود دریافت 
گذشته  سال  در  باشگاه  از سوی  بها  اجاره  کامل 
اما کوچکترین شرایطی برای نگهداری آن فراهم 
نگردید تا بیشترین ضرر از بازی خانگی را مس و 

هوادارانش بکند. 
با تمام این تفاسیر، مسئولین باشگاه مس کرمان 
به دنبال راهکاری مناسب برای میزبانی بازی های 
خانگی خود هستند که در این خصوص در این چند 
روز جلسات بسیاری برگزار شده و باحمایت های 
بی نظیر و همه جانبه اقای مهندس دالوری حامی 
واقعی و همیشگی مس،قرار است بهترین تصمیم 

برای این موضوع اتخاذ شود.

تحلیل و بررسی

داوری های نامهربان و کارشناسی های غلط برای مس کرمان در این فصل آغاز شده است؟!

2 بازی، 5 پنالتی گرفته نشده؟! 

پس از سوت پایان بازی مس کرمان و خونه به خونه، 
هواداران مس کرمان در صفحات مجازی عالوه بر 
تحسین بازی زیبا و هجومی مس کرمان، نسبت به 
عملکرد ضعیف داور این بازی یاسر همرنگ به شدت 
معترض بودند و عنوان کردند دو پنالتی واضح برای 

تیم مس کرمان گرفته نشد. 
پس از انتشار فیلم بازی و گذاشتن دو صحنه بحث 
بر انگیز این بازی در کانال رسمی باشگاه، پنالتی 

بودن این دو صحنه محرز شد. 

موضوعی که در عکس های این مطلب نیز کامال 
مشخص است و چندین کارشناس داوری نیز آن 

را تایید کردند. 
البته در برنامه روز گذشته فوتبال یک بر خالف 
برنامه قبل که سه صحنه مشکوک به پنالتی را حتی 
اما کارشناس  اینبار پخش شد  به تصویر نکشید! 
بی تجربه این برنامه که در داوری نیز اشتباهات 

فاحشش داد همه را در آورده بود ) خصوصا 
اخراج دروازبان پرسپولیس در صحنه 

سال 94 برابر ذوب آهن 
مصاحبه  در  برانکو  که 
پس از بازی گفت: واقعا 
را  آنان  هستم.(  گیج 

پنالتی تشخیص نداد!
مس  هواداران  حاال 
سال  دو  از  پس  کرمان 

اقای  این  نظر  با شنیدن 
کارشناس در صفحات مجازی عنوان کردند: واقعا 

گیج هستیم.
 قطعا ما نمیخواهیم هیچ فکری در خصوص شمالی 
بودن مجری این برنامه و ارتباط آن با آوردن بی 
کارشناس  ترین  تجربه 
اما  بکنیم  ایران  داوری 
اقای  اینجاست که  جالب 
برخورد  کامال  جهانبازی 
توپ به دست را می بیند 
و عنوان می کند دست در 
جایگاه طبیعی قرار دارد؟!!! 
کارشناسان  که  حالی  در 
سرشانس داوری کامال این 

دو پنالتی را تایید کردند.
تیم مس کرمان در دومین 
داوری  نیز  متوالی  بازی 
بسیار ضعیفی را در مقابل 
دیدگاه خود دید و جالب 
دو  این  در  که  اینجاست 
بازی، برای مس کرمان 5 پنالتی صحیح و واضح 

فته  نشده است!گر
در  شهرداری مس  که بازی  نیز  تبریز 

فیلم سه صحنه 
ک  آن در کانال مشکو

قرار  باشگاه 
مورد  ی بی گرفت  مهر

ید  شد
قرارداور 

گرفته بود.
حال با این هجمه داوری، هواداران مس کرمان حتی 
در بازی های داخل کرمان جانب داری به سوی تیم 
محبوب خود را نمی خواهند و تنها قضاوت عادالنه 

از داور را طلب می کنند.
جالب اینجاست برای تیمی در دو بازی 3 پنالتی 

، 5 گرفته می شود و برای تیم دیگری در دو بازی 
پنالتی مسلم و محرز گرفته نمی شود.

آیا سریال اشتباهات و نامهربانی های داوری 
و کارشناسی های غلط برای تیم مس کرمان 
آغاز شده است و به قسمت های دیگرنیز 
و  فوتبال  فدراسیون  آنکه  یا  خواهد رسید 
کمیته داوران در انتخاب داوران خود دقت 
خواهند  حقدار  به  را  حق  و  کرد  خواهد 

رساند؟
اعتراض  دید  ید باید  شد

کرمان  مس  به باشگاه 
داوری های این 
تا  بازی  چه دو 
حد 

ر  د
داوری  دپارتمان 

خواهد  تاثیرگذار 
بود ؟

تحلیل و بررسی

مس کرمان و هوادارانش 
تنها به دنبال قضاوت عادالنه 

هستند و بس...

سوالی که باید پرسید این است 
که چرا باشگاه مس و هواداران 

تا بدین حد تنها هستند؟
آیا مسئولین استان واقعا هیچ 
گونه عالقه ایی به صعود تیم 
مس به لیگ برتر ندارند؟!  ...

سایر تیم ها

روزهای  در  کرمان  مس  تیم  دوچرخه سواران 
گذشته با دعوت به تیم ملی کشورمان وکسب 
کشور  جوانان  قهرمانی  رقابت های  در  مقام 

خبرساز شدند.
رکاب زنان تیم جوانان مس کرمان در رقابت های 
قهرمانی جوانان کشور و در قالب تیم کرمان، در 
ماده ی پیست موفق به کسب مقام شدند و در 
ماده اومینیوم سامان حسین زاده از این تیم در 

جایگاه دوم رقابت ها قرار گرفت.
نیز  تیم  این  دیگررکاب زن  بهرامی نژاد  حسین  
در ماده ی دور امتیازی در جایگاه سوم ایستاد و 
در بخش تیمی اسپرینت نیز رکاب زنان کرمانی 
تیم مس در رده ی سوم جدول رده بندی قرار 

گرفتند.
همچنین اردوی آمادگی تیم ملی سرعت آقایان 
و بانوان جهت حضور در بازی های آسیایی داخل 
سالن ترکمنستان برگزار می شود که رکاب زنان 
تیم مس و همچنین سرمربی این تیم در این 

اردو حضور دارند.
دو  خادمی  احسان  و  علی عسگری  علی 
محمد  همراه  به  مس  تیم  دوچرخه سوار 
ابوحیدری سرمربی تیم مس کرمان که هدایت 
برعهده  را  ملی دوچرخه سواری کشورمان  تیم 
دارد، در این اردو خود را برای مسابقات آسیایی 

آماده می کنند.
اردوی آمادگی تیم ملی سرعت آقایان و بانوان 
داخل  آسیایی  های  بازی  در  حضور  جهت 
لغایت   96/05/27 تاریخ  از  ترکمنستان  سالن 
96/06/27 در پیست ثامن مشهد مقدس برگزار 

خواهد شد.
 فصل جدید رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال 
نزدیک  خود  آغاز  زمان  به  رفته  رفته  کشور 
می شود وتیم بسکتبال مس کرمان به عنوان تنها 
تیم حرفه ای بسکتبال استان، در این رقابت ها 

حضور خواهد داشت.
فدراسیون بسکتبال کشور در جلسه ی اخیر خود 
پیرامون این رقابت ها تصمیم گیری هایی داشت 
که در روند کاری تیم بسکتبال مس نیز اثرگذار 
رقابت های  کنار  در  آینده  از فصل  بود.  خواهد 
لیگ دسته اول کشور، یک لیگ در رده سنی 
آزاد به عنوان لیگ ملی برگزار خواهد شد که 
نهایتا دوتیم قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات 

به لیگ برتر صعود خواهند کرد.
رده سنی  در  لیگ دسته یک صرفا  همچنین 
زیر 23سال) متولدین 1/1/1373(برگزار خواهد 
شد و تیم های اول و دوم به لیگ برتر صعود و 
تیم های سوم و چهارم به لیگ ملی راه خواهند 

یافت.
هیچ بازیکنی نیز در فصل مسابقاتی حق انعقاد 
قرارداد با دوباشگاه رانخواهد داشت. در مسابقات 
می تواند  خود  استان  از  اخذرضایت  با  استانی 

درمسابقات استان های دیگر شرکت نماید.

خبرهای بسكتبال و دوچرخه 
سواری باشگاه مس کرمان

عكاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید
حمایت  و  عزیزان  شما  همه  از  سپاسگذاریم 

باشکوه شما بزرگواران.
فصل جدید آغاز شد و این آغاز همزمان شد 
نارنجی.  انتشار شماره 51 نشریه الله های  با 
باورمان نمی شود توانسته ایم 50 شماره را با 
افتخار در خدمت شما عزیزان باشیم و بسیار 
خوشحالیم توانسته ایم جایگاهی قابل اتکا در 
نگاه های پر مهر شما هواداران شریف و بزرگ 

مس کرمان داشته باشیم.
قرار بر این بود با شکل و شمایلی جدید برای 
فصل نو با شما عزیزان باشیم ولی به دلیل پیام 
های پرمهر و محبت شما عزیزان که درخواست 
کرده بودید این شکل و شمایل که مورد پسند 
شما عزیزان است باقی بماند و توانسته است 
نظر شما بزرگواران را جلب کند آن را تغییر 
ندهیم که ما نیز وظیفه خود دانستیم تا همان 
رویه را به کار ببریم و این تغییرات را به گونه 
ایی دیگر برای خدمت رسانی بهتر تقدیم شما 

عزیزان کنیم.
هفته  نارنجی  های  الله  الکترونیکی  نشریه 
صنعت  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  ویژه  نامه 
مس کرمان است که سعی دارد با تیم حرفه 
را  بهترین  و طراحی گرافیکی  ایی خبرنگاری 
به  نشریه  این  انتقال دهد.  به مخاطبین خود 
رکورد بی نظیر 50 هزار بیننده رسیده است 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.
و  حمایت  این  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 

پیشنهادات  و  انتقادات  ن اعتماد،  ا ر ا د ا هو
می بزرگ باشگاه صنعت مس کرمان 
تواند بهترین راهگشا در بهبود این 

نشریه باشد. 
از  شنبه  هر  نامه  هفته  این 
فضاهای  باشگاه،  سایت  طریق 

استثنا  که  می شود  منتشر  مجازی 
هفته  همین  شنبه  اینده سه  شماره 

منتشر خواهد 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 
به قسمت  را همچون گذشته  مورد نظر خود 
مس  صنعت  باشگاه  سایت  در  ما  با  ارتباط 

کرمان ارسال نمایند.
روابط عمومی باشگاه همچون گذشته با تمام 
قدرت و توان برای ارسال دقیق و سریع اخبار 
از طریق سایت و کانال تلگرامی رسمی باشگاه 

اقدام می کند.
الزم به ذکر است باشگاه صنعت مس کرمان 
در  رسمی  ی  صفحه  هیچگونه  لحظه  این  تا 

اینستاگرام ندارد.

با هواداران

» در ابتدا می خواهم تشکر ویژه ایی داشته باشم 
از هوادارانمان که با حضور بی نظیرشان در بازی 
اول خانگی نشان دادند که کامال فوتبال را می 
فهمند و به بازی زیبا و روان عالقمند هستند. 
حضور بیش از 3هزار نفری آنان نشان داد که 
ما حمایت ارزشمندی را پشت سر خود داریم و 
باید قدردان حمایت های این بزرگواران باشیم. 
من عذرخواهی میکنم که ما نتوانستیم در این 
بازی با سه امتیاز دل آنان را شاد کنیم هرچند 
اگر یکی از موقعیت های بسیار ما تبدیل به گل 
میشد ما اکنون 6 امتیازه بودیم اما این قول را 
می دهم بازی های زیبای مس ادامه داشته و 
ما روز به روز با تالش و سخت کوشی و غیرت 
بازیکنان و کادرفنی بهتر و بهتر خواهیم شد.«

این  نخعی سرمربی مس کرمان که در  احمد 
فصل موفق ترین شروع نارنجی پوشان کرمانی 
در تاریخ لیگ یک را به نام خود ثبت کرده است 
اگر زمین هموار و همانند شرایط  اضافه کرد: 
زمین تمرین ما بود قطعا بازی کیفیت و زیبایی 
دیگری داشت و بازیکنان ما نیز کیفیت اصلی 
خود را به نمایش می گذاشتند و قطعا نتیجه 
باشگاه  از مسئولین  باید  دیگری رقم میخورد. 
نیز تشکر کنم که تمام تالش خود را برای آماده 
قطعا ظرف 20  اما  بست  کار  به  زمین  سازی 
باشگاه تحویل گرفته، نمی شود برای  روز که 
زمینی که سه ماه پیش پا افتاده ترین عملیات 
نگهداری نیز برای آن اعمال نشده است، کاری 
کرد. زمین باهنر همیشه مشکل داشته و امسال 
این مشکل به اوج خود رسیده است و  چمن 
شرایط بسیار بدی را دارد. تیم ما روي زمین 
بازي میکند و این بسیار به ضرر ما است زیرا ما 
تمریناتمان نیز در زمین اختصاصی خودمان که 

بسیار هموار و باکیفیت است،برگزار مي کنیم.
باید مسئولین استان بیشتر در کنار مس باشند 
و حداقل به وظایف خود که یکی از آنان آماده 

سازی زمین بازی است عمل کنند. 
این مشکل حل شود  امیدوارم هرچه سریعتر 

زیرا این موضوع اهمیت باالیی دارد.

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

سالممم خیلی مخلصیم ارادتمند همه بر و بچه های باحال کرمون. خصوصا از نوع مسی ش. 
دوستان بابلیمون از چنگالمون در قلعه عقاب ها گریختند اما این بازی نشون داد این مس خیلی 

حرفا واسه گفتن داره و هر تیمی جلوش نمیتونه قد بلند کنه. 
خصوصا با این تماشاگرا. واقعا دم
همه اونایی که اومدن ورزشگاه و

این جمعیت رو اونم توی وسط
هفته رقم زدن گرم.

داور هم که قربونش برم باید
عادت کنیم دیگه به مسایلشون.
ایشاهلل بازی بعدی و سه امتیاز.
اما دو عکس میذارم یعنی می
خوام حسابی راضی باشین از 
دوستان عزیزمون هوادارای 

خوبه پاس همدان که حتی 
زحمت نکشیدن حداقل رنگ
این متن رو سبز کنن بهش 

بیاد. :((( بزرگ عکسشونو زدیم تفاوت ها را بشماریم.                                                                                               
                                                                                                            بنده خدا افشین خان رجبی کلی 

                                                                                                        زحمت کشیده تازه اسمشم زده
                                                                                                          بعد اون دوستمون دقیقا رفته

                                                                                                          همونجا اسمشو زده. درسته اخه؟
                                                                                                         اقا از این موضوع هم بگذریم باید
                                                                                                        یه تشکر ویژه از نشریات بی نظیر
                                                                                                        بکنیم که بعد از برد مس در تبریز         
                                                                                                        حتی زحمت به خودشون ندادن  
                                                                                                            که یه خبری اعالم نتیجه ایی بزنن
                                                                                                        باید یه خسته نباشید ویژه گفت!

                                                                                                           بعد میبینی طرف خبر زده تیم 
                                                                                                            توی کوچمون تمریناتش به  

                                                                                                        دلیل حضور خانم های همسایه برای
 پاک کردن سبزی دورهمی به تاریخی دیگر موکول شد! 

چند  ادعا هر دیگه  کاش  ای  ولی  ندارند  افراد  این  به  نیازی  هوادارانش  و  مس 
ما  که  خبرنگاریم. واال خبرنگارنما هم دیگه شما نیستین!نداشتن 

اینده هم دو  تا سوژه ناب داریم میخواهیم گیر بدیم به بنده خدایی. خدا بهش رحم کنه.هفته 
شرف  به  همه عاشقان واقعی مس بزرگ. یا علی ....               درود 

سرمربی

این جمعیت 
برای اولین 

بازی خانگی 
بی سابقه 
و بی نظیر 

بود...
از حمایت 

هوادارانمان 
بسیار 

ممنونم... 

آکادمی

حسین رحمانی سرمربی فصل گذشته تیم امید 
خونه به خونه بابل که قهرمان لیگ برتر کشور 

شد، در یک برنامه زنده تلویزیونی ...

فوالد  به همراه  را  کرمان  باشگاه صنعت مس 
خوزستان و ذوب آهن اصفهان، سه باشگاه برتر 

ایران در آکادمی و تیم های پایه نامید.
این مربی خوش نام و با دانش که این فصل نیز 
در ابتدا سرمربی تیم اصلی خونه به خونه بود 
و سپس با تصمیمی عجیب و غیرفوتبالی کنار 
گذاشته شد، در خصوص توجه به فوتبال پایه 

در ایران گفت:
ما،  های  باشگاه  بین  در  و  ایران  در  متاسفانه 
فوتبال پایه بدترین وضعیت را دارد و به جز چند 
باشگاه که بسیار خوب در این زمینه کار می 
کنند بقیه کامال ضعیف هستند و باید یک فکر 

اساسی کرد.
باشگاه های مس کرمان، ذوب آهن اصفهان و 
فوالد خوزستان از معدود باشگاه هایی هستند 
می  کار  عالی  بسیار  است  سال  چندین  که 
پرورش جوانان  به  نگرانه  آینده  کامال  و  کنند 
شهرشان می پردازند. اما بقیه باشگاه ها به بهانه 
جوانگرایی، بازیکنان پرورش یافته این باشگاه ها 
را می گیرند و خود را توجیه می کنند در حالی 
که این به هیچ عنوان پیشرفت را حاصل نمی 

کند.
الزم به ذکر است برنامه برترین آکادمی ایران 

توسط باشگاه صنعت مس کرمان بیش از 
هر  همینک  و  شده  آغاز  پیش  دهه  4 یک 
برتر  لیگ  در  باشگاه  این  پایه  رده  تیم 

حضور دارند و بازیکنان بسیاری از این 
نیز پرورش یافته آکادمی 

اند. 

COME
Back

احمد نخعی سرمربی 
مس کرمان در گفتگوی 

اختصاصی با سایت باشگاه 
و نشریه الله های نارنجی؛

پایه های باشگاه مس کرمان 
جزو سه باشگاه برتر ایران 

است

رحمانی سرمربی تیم امید خونه به خونه بابل در گفتگوی زنده 
تلویزیونی بیان کرد؛


