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لشکر کرمان می آید ...

نارنجی پوشان مس برای صدرنشینی به بندرانزلی می روند؛

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در جمع اعضای تیم 
امید مس پس از پیروزی شیرین در ال مسینو   ؛

شما امیِد باشگاه 
هستید،روند موفقیت 
هایتان را ادامه دهید

 ..................................................................................
حمید عرفانی، دروازبان موفق 

و مطمئن مس کرمان؛

به تیمی آمدم که از 
همه نظر در ایران 

برترین باشد
 ..................................................................................

افتخارآفرینی های بانوان مس کرمان در 
جهان ادامه دارد؛ 

درخشش زهرا نعمتی 
و سمیه عباسپور در 

مسابقات قهرمانی جهان

سر تیتر

خط و نشان امیدهای مس 

در ال مسینو  

پیروزی ارزشمند تیم امید مس کرمان در برابر 

مس رفسنجان با تک گل محمدرفیعی: 

شاگردان نخعی آماده برای فتح ملوانان  
ور
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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  تبریک  کهندل  اقاي  جناب   *  
درخشان نونهاالن ابتدا از شکل 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 

حمید عرفانی دروازبان 

موفق و مطمئن مس کرمان در 

گفتگوی اختصاصی با نشریه الله های نارنجی؛

به تیمی آمدم که از 

هر نظر در ایران برترین باشد ...

کرمان...  مس  یک  شماره  عرفانی.  حمید 
دروازبانی مطمئن و جسور که در کنار رضا 
بیمه  را  کرمان  دروازه مس  کامال  حیدری 
مربیان  برخالف  نخعی  احمد  و  اند  کرده 
عنوان  هیچ  به  دیگر  یک  لیگ  های  تیم 
ندارد. حمید  نام دروازبان  به  ایی  دغدغه 
بارها  با وجود دریافت 3 گل ولی  عرفانی 
و بارها ناجی دروازه مس شده است تا در 
موفقیت های نارنجی پوشان نقش بسزایی 
ایفا کند. عالوه بر آن در جدول بازیکنان 
دارد.  فعالی  بسیار  حضور  نیز  گل  پاس 
ایکاش آن شروع مجدد فوق العاده وی در 
بازی خونه به خونه را مقداد اکبرخواه به 
گل تبدیل میکرد تا اکنون حمید عرفانی 
از باالنشینان در این  با دو پاس گل یکی 
با  مصاحبه  نظرتان  به  حال  باشد.  جدول 
این بازیکن دوست داشتنی، بسیار جذاب 

نخواهد بود؟ پس تقدیم به شما ...
عرفانی  اقای  سپاسگذارم  بسیار  ابتدا   *
عزیز که وقتتان را در اختیار ما و هواداران 
از شرایط تیم بگویید و  ابتدا  قرار دادید. 

نبرد حساسی که در پیش داریم؟
بسیار ممنونم از شما.خدا را شکر تیم شرایط 
خوبی دارد و بعد از بازی با گل گهر و 3 روز 
استراحت، تمریناتمان را با انگیزه و نشاط بسیار 
شروع کردیم. با درایت کادرفنی و تالش بچه 
و  گذاشتیم  سر  پشت  را  خوبی  تمرینات  ها، 

کامال آماده بازی با ملوان بندرانزلی هستیم.
دروازبان  یک  عنوان  به  عرفانی  *حمید 
به  برتر  لیگ  از  داشتی  و دوست  مطمئن 
خصوص  در  شما  نظر  آمد.  کرمان  مس 

باشگاه مس کرمان و تیم امسال مس؟
من از تیم ذوب آهن به تیم مس آمدم. ذوب 
آهن از لحاظ ساختار و امکانات یکی از بهترین  
تیم های لیگ برتر است و من بعد از جدایی از 
این تیم،میخواستم به تیمی بروم که از لحاظ 
اندازه  ساختار و امکانات و مدیریتی در حد و 
های ذوب آهن باشد که لطف خدا شامل حالم 
شد و به تیمی آمدم که همه ی آن چیزی که 
مدنظرم بود کامال همانگونه است و خدا را شکر 
می کنم باشگاه و تیمی داریم که از هر لحاظ 

نمونه و بهترین است.
* بسیاری اعتقاد دارند در این فصل مس 
یارگیری  برنامه  با  و  آگاهانه  کامال  کرمان 
کرده است و تمام بازیکنان کارآمد و بسیار 

موثر راجذب کرده و یک تیم یکدست و

هماهنگ را تشکیل داده است نظر شما در 
این خصوص؟

یا 3  تیممان در هر پست 2  ما  دقیقا درسته. 
بازیکن بسیار خوب داریم که همه ی بچه ها 

عالی و با انگیزه هستند.

* در این 4 بازی؛ 3 بازی را شما و 1 بازی 
خوبی  به  و  داشتید  حضور  حیدری  رضا 
توانسته اید دروازه مس را بیمه کنید. این 
رابطه بسیار صمیمی شما بازیکنان به نظر 
شما چقدر در این موفقیت های تیم مس 

تاثیر داشته است؟
قطعا رفاقت و صمیمیت بین تمامی اعضای تیم 
تاثیر مستقیم در کسب این نتایج داشته البته 
راه  ما  بگیریم.  نادیده  نیز  را  نباید مسایل فنی 
زیادی داریم و باید نتایج قبل را کنار بگذاریم 
و بازی به بازی پیش برویم و هر بازی به فکر 
پیروزی و بازی خوب باشیم تا با کسب موفقیت 

شادی را به هوادارانمان تقدیم کنیم.

هواداران  فصل  پایان  در  میکنید  فکر   *
شاهد جشن صعود خواهند بود ؟

لیگ  به  بگوییم  االن  از  که  است  زود  خیلی 
برتر صعود میکنیم ولی این قول را به هواداران 
میدهم که تیم مس با تمام توانش برای کسب 
توکل  با  انشاهلل  تا  رود  می  میدان  به  پیروزی 
به خدا و حمایت هواداران به لیگ برتر صعود 

کنیم.
*شما در تیم های بزرگی حضور داشته اید 
باشگاه و تیم مس کرمان با دیگر باشگاه ها 

چه تفاوت هایی دارد؟
من در صحبت هایمان گفتم تیم مس یکی از 
بهترین های لیگ یک و حتی لیگ برتر از لحاظ 
ساختار امکانات و مدیریتی است و اگر بخواهم 
بدون اغراق بگویم جایگاه مس کرمان در لیگ 

برتر بسیار خالی است.

های  کارشناسان،رفلکس  از  بسیاری   *
سریع شما در ضربات مهاجمین حریف را 
بسیار مورد تحسین قرار داده اند و عالوه بر 
کارهای دروازبانی که به زیبایی و عالی انجام 
می دهید، شما یک نکته مثبت دیگر نیز دارید 
که بسیاری از دروازبان ها آن را ندارند. شروع 
مجدد های فوق العاده حمید عرفانی تقریبا می 
شود گفت زبانزد شده است. در بازی گل گهر 

نیز گل دوم روی شروع مجدد فوق العاده ی 
خصوص  این  در  خودتان  گرفت.  شکل  شما 

توضح می دهید؟
این نظر لطف شماست. من تمام تالش خود را برای 
موفقیت تیم انجام می دهم و قطعا بهترین بازی 
هایم را به نمایش خواهم گذاشت. در خصوص شروع 
مجدد ها، حقیقت این است که ما در این خصوص 
تمرینات بیشتری را انجام می دهیم که این باعث 

بهتر شدن این موضوع شده است.
* و در پایان در خصوص هواداران مس کرمان 
بفرمایید که بارها در جریان بازی ها و تمرینات 
مورد تشویق بسیار هواداران قرار گرفته اید 

و رابطه بسیار خوبی با آنان برقرار کرده اید.
من باید تشکر ویژه از تمام هواداران تیم بکنم ، چه 
آن هایی که محبت می کنند و به ورزشگاه می آیند 
و چه آنان که نمی توانند بیایند ولی دعای خیرشان 
همراه ما است. به قول احمد اقای نخعی، تیم مس 
ناراحت می  با باختش  یک تیم مردمی است که 
شوند و با بردش زندگی می کنند. انشاهلل با توکل 
دل  و  کنیم  صعود  برتر  لیگ  به  بتوانیم  خدا  به 

هوادارانمان را شاد کنیم.
* و صحبت پایانی؟ 

ممنونم از کادر مدیریتی و فنی که با برنامه ریزی 
خوبشان شرایط را برای موفقیت و صعود تیم مس 
به لیگ برتر فراهم کردند و انشاهلل ما هم بتوانیم با 
بازی های خوبمان جبران زحمات شان را بکنیم و 
دل هوادران واقعی مس و مردم خونگرم کرمان را 
شاد کنیم. بسیار ممنونم از شما و نشریه الله های 

نارنجی.

مصاحبه

پیروزی ارزشمند تیم امید مس کرمان در برابر مس رفسنجان با تک گل محمدرفیعی؛

خط و نشان امیدهای مس درال مسینو... 

امیدهای  برتر  لیگ  رقابت های  اول  هفته ی  در 
کشور، شاگردان حمید حسین خانی در تیم امید 
مس کرمان دست به کار بزرگی زدند و موفق 
با  امید مس رفسنجان را در زمین خود  شدند 

یک گل شکست دهند.
سیستم  با  کرمان  مس  امیدهای  بازی  این  در 
4-1-4-1 به زمین رفتند که محمد خاکسار در 
دروازه ی مس بود و دو دفاع میانی تیم را علیرضا 

آرتا و عبدالرضا سلیمانی تشکیل می دادند.
خط  راست  سمت  در  امیرطاهری  امیرحسین 
سمت  در  و  می کرد  بازی  مس  امیدهای  دفاع 

چپ خط دفاع حجت ده شیخ حضور داشت.
بود  تیم  دفاعی  هافبک  پست  در  کمالی  میالد 
صالحی منش،  امیرحسین   ، خدمتی  امیررضا  و 
امیر سلطانی، و علی بلوچ هافبک های میانی و 
تهاجمی تیم امید مس کرمان بودند که در نوک 
قبل، حمید محمد  آقای گل فصل  خط حمله 

رفیع را می دیدند.
هفته ی  در  خود  برگزاری  با  امیدها  ال مسینو 
تیم  دو  و  می کرد  مضاعف  را  حساسیت ها  اول 
بودند  گرفته  قرار  هم  برابر  کامل  هوشیاری  با 
اما بازیکنان امید مس کرمان با ارایه یک بازی 
میزبان  به  به هیچ وجه  بسیار منطقی و خوب 
خود اجازه ی خودنمایی در نیمه ی اول را ندادند.

حساس ترین دیدار هفته اول امیدهای کشور، 
زیرنظر مستقیم احمد نحعی سرمربی تیم مس 
رفسنجان  به  را  خود  که  داشت  قرار  کرمان 
رسانده بود تا بازیکنان امید مس کرمان را زیر 

نظر داشته باشد.
مس  امیدهای  اول  نیمه ی  در  که  حالی  در 
کارهای  البته  و  داشتند  را  خوبی  فرصت های 
انجام دادند، دو تیم  دفاعی را نیز خیلی خوب 

به تساوی بدون گل رضایت دادند.
حمید  تعویض های  دوم  نیمه ی  در  اما 
کرمان،  مس  امیدهای  سرمربی  حسین خانی 
مس  امیدهای  سود  به  بیشتر  را  ترازو  کفه ی 

کرمان سنگین کرد.  

 75 دقیقه ی  در 
این  خوب  حرکت 
نهایت  بازیکن در  دو 
شد  این  به  منجر 
در  محمدرفیع  که 
به  تک  موقعیت 
با  و  بگیرد  قرار  تک 
گل  دیدنی  ضربه ای 
را  خود  امتیازی  سه 
مس  امیدهای  برای 
کرمان به ثمر برساند 
و این بازیکن یک بار 

دیگر خود را به عنوان 
معرفی  کشور  امیدهای  لیگ  گلی  آقای  مدعی 

کند.
در دقیقه ی 87 نیز سعید رفعتی به جای کمالی 
با بازی خود نتیجه را به سود  تا  به زمین آمد 

مس کرمان حفظ کند.
با این پیروزی شیرین خارج از خانه در هفته ی 
اول و فتح دربی مسی های امید، امیدهای مس 
تیم های  بین  در  را  ابتدا خود  همین  از  کرمان 

مدعی رقابت های این فصل قرار دادند.
پیروزی  این  با  حسینخانی  حمید  شاگردان 
ارزشمند به همراه خونه به خونه و تراکتورسازی 
در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفتند و رقابت 
فصل  این  قهرمانی  برای  را  خود  تنگاتنگ 

امیدهای کشور آغاز کرده اند.
تیم امید مس کرمان که در دو فصل گذشته با 
عناوین سوم و چهارم به عنوان یکی از مدعین 
اصلی لیگ خود را معرفی کرده است اکنون با 
حمید حسینخانی به دنبال قهرمانی در این لیگ 
فشرده و سخت است و امیدوار است بتواند برای 
اولین بار در تاریخ باشگاه، امیدهای مس کرمان 

به  قهرمانی را  برساند. مقام 
ین  م ا قابل از آن مقا جهت 

جه  تو
ست  نیم که ا ا بد

می  د کا ه آ شگا با
کرمان  یکی از مس 

سه آکادمی برتر ایران است که برای رسیدن به 
این موفقیت بیش از ده سال مدیریت و برنامه 
ریزی در پایه های مس شده است تا اکنون تیم 
های پایه مس کرمان در ایران به عنوان یکی از 
بهترین پایه ی ایران شناخته شود. این موضوع 
یادواری  که  زمانی  شد  خواهد  هم  تر  جذاب 

پایه های مس کرمان  تیم  ) شود هر چهار 
امید(  و  جوانان  نوجوانان  نونهاالن 
کنند  می  بازی  کشور  برتر  لیگ  و در 
این شرایط را تیم های پایه مثل سپاهان 
ذوب اهن پرسپولیس استقالل تراکتوری 

سازی و غیره ندارند.
به هر ترتیب هواداران و مسئولین باشگاه 
مس کرمان به شدن به تیم بسیار فنی 
این  و  دارند  امید  حسینخانی  حمید 

مید امید می رود که تیم  ا
سه مس کرمان در بازی 

به شنبه برابر خونه 
نه  نیز خو
ند  و ر

های  موفقیت 
داده  ادامه  را  خود 

و به صدر برسد ...

تحلیل و بررسی

حمید حسینحانی و تیم
 فوق العاده اش، قدم به قدم

 تا قهرمانی ...

تیم اصلی

عکاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید
شماره 56 نشریه الله های نارنجی را در حالی  
یک  به  که  کنیم  می  بزرگواران  شما  تقدیم 

سالگی آن نزدیک می شویم. 
پیش  موقع که  این  در  پیش  دقیقا یک سال 
تولید این نشریه در حال آماده شدن بود فکر 
هم نمی کردیم که این حمایت فوق العاده شما 
به خود می  اکنون  و  باشیم  داشته  را  عزیزان 
بالیم که 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 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. 
این هفته نامه هر شنبه از طریق 
مجازی  فضاهای  باشگاه،  سایت 

منتشر می شود. 
از همه عزیزان و دوستان گرامی که 

بررسی  و  تحلیل  و  ارسال عکس مطلب  برای 
برای انتشار در نشریه عالقمند هستند؛ دعوت 
همچون  را  خود  نظر  مورد  موارد  شود  می 
سایت  در  ما  با  ارتباط  قسمت  به  گذشته 
باشگاه صنعت مس کرمان ارسال نمایند تا با 
نام خودشان در نشریه منتشر نماییم که این 
ستون نیز از ستون های پرمخاطب نشریه است.

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

تیم فوتبال امید مس کرمان در اولین دیدار خود 
در لیگ برتر امیدهای کشور در دیداری حساس 
حریفان  رخ  به  را  خود  های  ارزش  توانست 
بکشاند و با تک گل محمدرفیعی در برابر مس 

رفسنجان، دست پر به کرمان بازگردد.
به همین منظور در اولین تمرین ریکاوری بعد از 
این پیروزی شیرین، آقای سید امجد مسعودزاده 
مدیرعامل محترم باشگاه صنعت مس کرمان در 
جمع اعضای این تیم حاضر شد و ضمن خسته 

نباشید این برد شیرین را به آنان تبریک گفت.
دیدار  این  در  کرمان  مس  باشگاه  مدیرعامل 
صمیمی ابراز داشت: نظر مدیریتی صنایع مس 
و باشگاه فراهم کردن بستری مناسب برای رشد 
و پیشرفت جوانان کرمانی است و این امکانات 
آنان  از  استفاده  با  تا  دارد  قرار  اختیار شما  در 
باشگاه  کنید.  طی  را  رشد  و  ترقی  های  پله 
ایران  از بهترین باشگاه های  مس کرمان یکی 
در زمینه سخت افزاری و امکانات است که تیم 
آنان  از  به خوبی  توانند  می  پایه  های مختلف 
بهره گیرند و شما باید با استفاده از این امکانات 

خود و تیم شهرمان را سربلند سازید.
من همیشه پیگیر مسایل شما و تیم های پایه 
هستم و از اینرو به دلیل بازی روز گذشته که 
هم در زمین و هم در اخالق پیروز شده اید به 
شما تبریک می گویم به همین دلیل شخصا به 
تمرینات شما آمدم تا از نزدیک به شما خسته 
نباشید و تبریک بگویم و تشکر کنم از تالش و 
غیرت باالیتان که برای موفقیت تیم و باشگاه 

مس کرمان از جان مایه می گذارید.
های  توانایی  از  که  شناختی  به  توجه  با  قطعا 
باالی شما و کادرفنی با دانش تیم دارم، می دانم 
که این تیم می تواند حرف های بسیاری برای 
گفتن داشته باشد و ما بسیار امیدوار هستیم که 
در پایان فصل به یکی از مقام های برتر لیگ 
باشگاه مس کرمان  امیِد  برسیم. شما در اصل 
هستید و آینده باشگاه مس در دستان شماست 
پس باید همه دست در دست هم برای موفقیت 
و شادی هوادران و مردم شریف کرمان تالش 
کنیم. قطعا باشگاه مس کرمان نیز تمام تالش 
خود را برای فراهم کردن امکانات مناسب برای 

شما به کار خواهد بست.

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

اقا سالم. خانم سالم. باز نگین همش اقایون رو میبینیم. تقصیر دوستامون هست خب. حضور 
بانوان هم ازاد کنن توی ورزشگاه ها ما هم بگیم کال بچه ها سالم این دیگه میشه هم اقایون هم 
خانم ها. با این حال هر تصمیمی بگیرن دوستان ما دستامون باالست بعد ما رو ممنوع التصویر 
نکنین خدایی. اصال به ما چه. واال. یکی دیگه میخواد بره ورزشگاه ما باید ممنوع التصویر شیم. 
هرکی میخواد بره خودش بیاد ممنوع التصویر شه.     ولی دم رییس جمهورمون گرم حسابی 
پیگیره این موضوع هستن و ایشاهلل اتفاقات                                   خیلی خوبی   قراره بیافته. وقتشه 

که بگیم اقای رییس جمهور مچکریم.

از این موضوعات بگذریم میرسیم به این هفته که کال هفته حساسیه. همطو به ترتیب توی استرسیم 
از دوشنبه تا چهارشنبه. دوشنبه که تیم احمد اقا توی بندانزلی بازی دارن و با این روحیه و شادابی 
ایشاهلل میریم برای سه امتیاز که خدایی حقمون هم هست. سه شنبه حمیدخان حسینخانی با 
تیم امیدش میخوادغوغا کنه و مثه بازی اولش خونه به خونه هم ببره تا از همین االن بره صدر. 
زمینی  نیروی  به  تهرون  شده  چی  نفهمیدیم  اصال  که  داره  بازی  نوین  مس  که  هم  چهارشنبه 
باختیم. قطعا غرور بوده وگرنه توانایی بازیکنان باغیرتمون خیلی باالتر از این حرفاست. چهارشنبه 
وقتشه که با یه حمایت همه جانبه ببریم و استارت رو بزنیم.پس چه هفته ایی بشه این هفته.خدایا 

خودت هوامونو داشته باش.
اقا یه سوال.                            یار دوازدهم کیه؟ به نظر شما واقعا کیه؟ اخه بعضی افراد و مریبان و 
دوستان                                میگن اقای داور یار دوازدهم تیم مقابل بود. بعد همون مربی هفته 
بعدش میاد میگه دم یار دوازدهمون گرم که حسابی تشویقمون کردن 
و ما هم تقدیم میکنیم برد رو به اونا!! اگه منظورت هواداراست که نمیشه 

میشه  داور  یا  یاردوازدهم یا هوادارا. از این به بعد مثال داور رو بگین یار سیزدهم. مثال توی خب. 
هاتون  بگین داور یار سیزدهم حریف بود. حاال تیم هایی هوادار نداشتن چی؟! اصال کنفرانس 

پیچیده است. تا بیشتر هنگ نکردم برم. یا علی ...               یه وعضیه خیلی 

مدیرعامل

شما امیِد باشگاه 
هستید،روند موفقیت 
هایتان را ادامه دهید ...

COME
Back

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در جمع اعضای تیم 
نارنجی پوشان مس برای صدرنشینی به امید مس پس از پیروزی شیرین در ال مسینو ؛

بندرانزلی می روند؛

شاگردان نخعی آماده برای 
فتح ملوانان

4 بازی 10 امتیاز برای تیم احمد نخعی شروع 
رویایی و طوفانی است که ارزوی تمام مربیان 

قبلی مس کرمان بوده است. 
این بهترین شروع تاریخ مس کرمان در تمامی 
ادوار لیگ های مختلف بوده است و این نوید 
بسیار خوبی است تا مس کرمان در این فصل 

بتواند به هدف اصلی خود برسد.
این  دادن  ادامه  برای  نخعی  احمد  شاگردان 
سخت  شاید  و  بزرگ  چالش  یک  با  موفقیت 
مواجه هستند که قطعا اگر روز روزِ آنان باشد 
می توانند به راحتی از آن عبور کرده و به آن 

لبخند بزنند.
نردبان  از  پله  پنجمین  در  کرمان  مس  تیم 
موفقیت برای صعود به لیگ برتر، به مصاف تیم 
ملوانی خواهد رفت که برابر نارنجی پوشان مس 
کرمان در زمین خودی بازی می کند و از 4 
بازی گذشته 5 امتیاز داشته و شرایطی متعادل 

را داراست.
هرچند آنان به واسطه پیروزی در بازی حساس 
جام حذفی خود برابر سپیدرود کامال با روحیه 
هستند اما نباید فراموش کرد تیم احمد نخعی 
در این فصل نشان داده است که نه اسم تیم 

مقابل برایش اهمیت دارد و نه مکان بازی.
ملوانان در خط حمله زیاد آتشین نشان ندادند 
و تنها 3 گل به ثمر رسانده اند ولی در مقابل 
خط دفاع خوبی دارند و با 3 گل خورده همانند 
خط  از  عبور  که  اند  داده  نشان  کرمان  مس 

دفاعیشان سخت است.
شاگردان نادر دست نشان، از دو دیدار خانگی 
و  برق جدید شیراز  تیم  مقابل  امتیار  خود 4 
بادران کسب کرده است و در دو بازی خارج از 
خانه مقابل تیم های صبای قم و اکسین تنها 
یک امتیاز به لطف تساوی برابر صبای بحران 

زده دشت کرده است.
در مقابل مسی های کرمان نشان داده اند که 
در این فصل حتی در بازی های خارج از خانه 
بازی  از دو  اکنون  و  بهتر هم عمل می کنند 
خارج از خانه هر 6 امتیاز را کسب کرده اند. 
تا روند  حال مسی های کرمان آماده هستند 
فوق العاده اشان را در این فصل ادامه دهند و با 

کسب سه امتیاز به صدر جدول برسند.

با  کمان  با  تیرانداری  جهانی  مسابقات 
صدرنشینی کماندار ملی پوش بانو باشگاه مس 

کرمان آغاز شد.
در پایان مرحله مقدماتی رقابت های تیروکمان 
حال  در  چین  پکن  در  که  جهان  قهرمانی 
زهرا  زنان،  ریکرو  بخش  در  است،  برگزاری 
جایگاه  در  امتیاز   648 با  شد  موفق  نعمتی 
نخست مرحله ی مقدماتی قرار گیرد و صدر 

نشین شود. 
درخشش تیراندازان بانو ملی پوش باشگاه مس 
کرمان در مسابقات معلولین جهان ادامه دارد و 
پس از صدرنشینی زهرا نعمتی در دورمقدماتی 
تیرانداز  دیگر  عباسپور  سمیه  رقابت ها،  این 
قرار  این رقابت ها  نیز در صدر  ملی پوش مس 

گرفت.
سمیه عباسپور کماندار کرمانی در رقابت های 
انفرادی بخش کامپوند موفق شد با امتیاز 692 

در صدر جدول مرحله مقدماتی  قرار گیرد.
این  به  رقابت ها  این  در  عباسپور  درخشش 
بسنده نشد و او در دو بخش تیمی نیز به همراه 

سایر ملی پوشان راهی فینال مسابقات شد.
سمیه  از  متشکل  ایران  بانوان  کامپوند  تیم 
عباسپور، راضیه شیرمحمدی و فرزانه عسگری، 
راهی فینال شدند و برای کسب مدال طال به 

مصاف نمایندگان چین می روند.
متشکل  ایران  کامپوند  میکس  تیم  همچنین 
از سینا منشازاده و سمیه عباسپور با غلبه بر 
تیم های اکراین، برزیل و انگلستان راهی فینال 
سه  کسب  شانس  عباسپور  تا  شد  مسابقات 

مدال طال از این رقابت ها را داشته باشد.
در بخش ریکرو نیز تیم زنان ایران متشکل از 
زهرا نعمتی، زهرا دلخوش و سمیه رحیمی، در 
نیمه نهایی مقابل تیم چین شکست خورد و 
برای کسب نشان برنز به مصاف تیم ایتالیا می 

رود.
پیدا  ادامه  نیز  فردا  رقابت ها  این 
دید  باید  نهایت  در  و  کرد  خواهد 
در  مس  باشگاه  بانو  پرافتخار  تیراندازان 
برای  را  مقام هایی  چه  ملی  تیم  لباس 

ارمغان می آورند.کشور به 

درخشش زهرا نعمتی و 
سیمه عباسپور دو بانوی مس 

کرمان در مسابقات قهرمانان جهان 

ورزش بانوان



درخشش مهدی تیکدری و 
محصوالت باشگاه مس ...  
فصل  یک  لیگ  در  قائدی  مهدی  درخشش 
 18 بازیکن  این  توجه  جالب  انتقال  و  گذشته 
ساله به استقالل تهران و محبوبیت سریع او در 
این تیم، یک حسن بزرگ برای کلیت رقابت های 
بازیکنان  انگیزه ی  اینکه  آن  و  داشت  یک  لیگ 
قائدی  راه  پیمودن  برای  را  جوان  فوق العاده 
از  نیز  کرمان  مس  فوتبال  تیم  کرد.  دوچندان 
با  تیکدری  مهدی  و  نبود  مستثنی  قاعده  این 
داشت  قبلی مس  بازی  چهار  در  که  درخششی 
مفیدترین  گل،  پاس  یک  و  زده  گل  چهار  با  و 
بازیکن تیم خود و یکی از بهترین های لیگ یک 
در این فصل بود و توجهات زیادی را از این حیث 
به خود جلب کرده است. مهدی تیکدری یکی از 
و  است  کرمان  مس  باشگاه  آکادمی  محصوالت 

مس معدن استعدادهای ناب فوتبالی است.
قائدی  و  مس  در  تیکدری  همزمان  درخشش 
این  هردوی  که  است  شده  سبب  استقالل  در 
یکسانی  صحبت های  مخاطب  جوان،  بازیکنان 
و  نصیحت  بوی  کامال  که  صحبت هایی  شوند... 
توصیه را دارند و مبنای آن ها نیز فاصله گرفتن 
از غرور زودرس و دوری از حاشیه هایی است که 
در این سن و سال طعمه هایش را خیلی سریع 

از پا می اندازد.
البته همه ی کسانی که این صحبت ها را به این 
مستعد  فوتبالیست های  سایر  و  جوان  بازیکنان 
دارند  حق  کامال  می کنند  مطرح  روزها  این 
چشم  با  اخیر  سال های  همین  در  آن ها  چراکه 
و  مستعد  فوق العاده  بازیکنان  از  بسیاری  خود 
از  بالهای  همین  واسطه ی  به  که  دیدند  عالی 
دست غرور و حاشیه به طور کلی مسیر حرفه ای 
تیکدری  مهدی  کردند.  نابود  و  منحرف  را  خود 
مس  هواداران  حتی  که  حالی  در  و  قبل  فصل 
بازی  در  نمی دانستند،  درستی  به  را  او  نام  نیز 

و  آزادی  ورزشگاه  در  مس  برابر استقالل بزرگ 
و هر تهران در جام حذفی با مصدومیت  د

و مهاجم مس در ان زمان یعنی دغاغله 
از  او  بازی پیدا کرد...  دلیر، فرصت 
این فرصت خود استفاده ی مفید را 
برد و زمانی که با دو حرکت عالی 
مدافعان  گذاشتن  جا  و  انفرادی 

مهدی  با  را  خود  استقالل  سرشناس 
داد  نشان  کرد،  تک  به  تک  رحمتی 

که استانداردهای الزم برای تبدیل شدن به یک 
بازیکن بزرگ را دارد. تیکدری فصل قبل شروع 
خود  تکامل  باید  فصل  این  در  و  داشت  خوبی 
یا حای  با چهار  تکمیل  این  و  ببخشد  تداوم  را 
تیکدری  نمی دهد....  جواب  خوب  بازی  چهارده 
و  باشد  باید خوب  فصل  این  بازی های  تمام  در 
چند  در  درخشش  بابت  از  نباید  وجه  هیچ  به 
بازی و احسنت های پیامد آن احساس قناعت و 
کفایت کند. تیکدری که با تکنیک باالی خودش 
شناخته می شود البته بدشانس هم هست که در 
کرمان باید روی یکی از بدترین زمین های ممکن 
البته او در شهرهای دیگر  بازی کند زمینی که 
نیز تجربه ی بازی روی آن را زیاد خواهد کرد و 
حتی زمین های معیوب نیز نباید سد راهی برای 
درخشش او باشند. جوان اول این روزهای مس 
اگر در زمانی که صاحب توپ می شود کمی سر 
پاس های  دست  از  می تواند  بگیرد  باال  را  خود 
طالیی که در بازی با شهرداری تبریز داد و گل 
طالیی مس در این بازی را به ثمر رساند، بیشتر 
در  را  خود  مفید  نمره  و  بدهد  بازیانش  هم  به 
هرچیز  از  پیش  تیکدری  ببرد.  باالتر  فصل  این 
باید از همین حاال سقف فوتبالی خود را بازی در 
بهترین تیم های اروپا قرار دهد نه نیمکت نشینی 
نباید  و  پرسپولیس...  و حتی  فوالد  در سپاهان، 
آزمون  محمدی،  جهانبخش،  که  کند  فراموش 
امیدهای  مثل  شده  شناخته  کمتر  تیم های  از 
باز  اروپا  فوتبال  به  را  خود  راه  داماش  سپاهان، 
کردند. آنچه که آن ها را به بخشی از رویاهایشان 
رساند نه صرف بازی در تیم های مطرح ایران که 
باالترین  در  توانایی  ارایه  و  بازی شخصی  حفظ 
در  تیکدری  که  موضوعی  بود...  ممکن  سطح 
داد  نشان  را  آن  تا حدودی  گذشته  بازی  چهار 
با آمادگی هرچه بیشترش، در هفته های آتی  و 

تیکدری  را مهدی  موضوع  این  قطعا 
نشان  هم  هد بیشتر  ا خو

داد.

به نام مس

برترین نارنجی هر هفته 
چه کسی خواهد بود؟

برترین ها

بهترین های مس در هر هفته در نشریه الله های نارنجی:

در فصل جدید و توسط نشریه الله های نارنجی 
نام  به  پرشور  بسیار  و  انگیز  هیجان  بخش  یک 
قطعا  که  است  شده  اضافه  هفته  های  برترین 
در  را  بسیاری  های  انگیزه  و  هیجان  تواند  می 
باشگاه  مختلف  های  تیم  اعضای  تمامی  بین 
مس کرمان و هواداران و مخاطبان این باشگاه پر 
طرفدار ایجاد کند. برای این منظور ذین پس چهار 
عنوان برتر هفته از سوی نشریه الله های 
نارنجی انتخاب و مورد تحسین و قدردانی 
قرار خواهند گرفت. چهره هفته، بهترین 
بازیکن هفته، عکس برتر هفته و اتفاق 
ویژه هفته 4 عنوان برتر مورد انتخاب از 

سوی نشربه خواهد بود.
کارشناسان  توسط  هفته  چهره 
رشته  تمامی  در  نشریه  نظر  مورد 
های ورزشی و تیم هایی که باشگاه 
در آن تیم داری می کند و یا مدیران 
و کارمندانی که به نوعی به مس مربوط می شوند 

انتخاب و معرفی خواهند شد.
بازیکن برتر هفته توسط نظرسنجی های سایت 
بزرگ مس  باشگاه  انتخاب هواداران  به  نشریه  و 

تیم  این مختص  و  می شوند  برگزیده  کرمان 
از  کدام  هر  تواند  می  و  بود  نخواهد  فوتبال 

بازیکنان تیم های مختلف باشد.
عکس برتر هفته قطعا عکسی خواهد بود 
که در طول هفته؛ بسیار مورد توجه قرار 
گرفته و این عکس می تواند در تمرینات 
و یا در مسابقات تیم های مختلف باشگاه 
مورد  نیز  آن عکس  قطعا عکاس  باشد. 
ستایش ویژه نشریه قرار خواهد گرفت. 
تنها  که  هفته  ویژه  اتفاق  نهایت  در  و 
مثبت  هم  تواند  می  که  است  موردی 
باشد و هم منفی. به طور مثال می تواند 
انتظار یکی از تیم  یک نتیجه بد دور از 
یک  اینکه  یا  گیرد  قرار  آیتم  این  در  ها 

قرار  تاثیر  تحت  را  باشگاه  که  ویژه  اتفاق 
داده باشد و آن نیز مورد توجه نشریه قرار 

خواهد گرفت.
خدا را شاکر هستیم که کمتر از یکسال توانسته 

ایم به میزان تاثیرگذاری خاص با بیش از 50 هزار 
این  بر  تکیه  با  توانیم  برسیم و حال می  بیننده 
حمایت دوست داشتنی، قسمت پرهیجان برترین 
های هفته را تقدیم کنیم و آرزو داریم این آیتم 
نیز مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. همچنین 
شما عزیزان می توانید برای انتخاب برترین ها در 
هر قسمت ما را یاری و انگیزه های افراد مختلف 

را افزایش دهید.
اضافه  قسمت  این  که  هستیم  خوشحال  بسیار 
شده در شماره قبل و در اولین سری از آن مورد 
استقبال هواداران و اعضای مختلف باشگاه مس 

کرمان قرار گرفته است.

توسط کارشناسان فوتبال و نشریه عنوان شد:

آقای گل فوتبال                    
امیدهای کشور. حمیِد 
آقای گل. این اسم همین 
کافی  اندازه  به  هم  االنش 
معروف و محبوب است و کامال 
رسیده  فوتبال  هواداران  گوش  به 
است اما همین نام در سال های آینده 
شادی و موفقیت های بسیاری را در تیم 
اصلی مس رقم خواهد زد. بازیکنی که 
مدافعان حریف هر کار هم میکنند نمی 
توانند او را مهار کنند. یکی از محصوالت 
آکادمی باشگاه مس کرمان که اگر همین راه 
پیش برود و قدر خود را بداند یکی از بهترین 
شد.  خواهد  مس  باشگاه  تاریخ  بازیکنان 
حمید استارت اقای گلی خودش را خیلی 
زود زده است و در بازی با مس رفسنجان 
با  هفته  این  در  که  داد  نشان  کامال 
است  هفته  بازیکن  بهترین  اختالف 
و امسال می خواهد عالوه بر اقای 
گلی، تیمش را نیز در راه قهرمانی 
یاری دهد وبااین حمایت های 
باشگاه از بازیکنان آکادمی 
به تیم اصلی ملحق 

شود.

 The best
of the week

        به 
های                مشت  و  فریاد  این 

گره کرده چهره مصمم تیم 
بازی  برای  را  نخعی  احمد 
پیشرو نشان می دهد. تیمی که 
روی غلتک افتاده و دوست ندارد 
قطع  را  اش  العاده  فوق  روند  این 
را  امروز کرمان  کند. مسی ها صبح 
به سمت تهران ترک کردند تا باحضور 
های  تست  انجام  و  ایفمارک  مرکز  در 
شوند  بندرانزلی  راهی  سپس  پزشکی، 
تاروز دوشنبه در حساس ترین بازی هفته 
به مصاف ملوان این شهر بروند. شاگردان 
احمد نخعی در بعد از ظهر خنک جمعه 
ی شهر کرمان و در اخرین تمرین پیش 
از سفر، یکی از شاداب ترین تمرینات این 
فصل خود را پشت سر گذاشتند تا نشان 
از هر لحاظ آماده هستند. این  دهند 
دلیل  به  میرزایی  کیانوش  عکس 
حس فوق العاده انگیزه شادابی و 
مصمم بودن بازیکنان مس، به 
انتخاب  هفته  عکس  عنوان 
مورد  قطعا  که  شد 
قرار  نیز  استقبال 

میگیرد.

برترین های هفته

       بازیکن برتر هفته:
حمید 

محمدرفیعی

توسط نشریه الله های نارنجی عنوان شد:

شاید اگر تیم های دیگر 
باشگاه نیز در این هفته 

تیم  هم  باز  داشتند  بازی 
کرمان  مس  امید  شایسته 

لیاقت این عنوان را داشت. تیمی 
که با حمید حسینخانی و کادرفنی با 

دانشش، زیبا بازی می کند و کامال فنی 
و به دور از حاشیه و هیاهو فقط به دنبال 

موفقیت و افتخارآفرینی برای باشگاه محبوب 
مس است. شاگردان حمید حسینخانی اگر در 
بی  نشوند،  حواشی  و  غرور  دچار  فصل  این 
شک بارها و بارها حائز نشان چهره برتر هفته 
خواهند شد. بی تردید تک تک اعضای تیم 
امید کرمان در این هفته چهره برتر هستند و 
آنان باید این عنوان را تکرار کنند. البته باید از 
بانوان مسی ایران نیز در این قسمت با احترام 
هفته  چهره  قطعا  که  کنیم  یاد  تحسین  و 
باافتخارآفرینی  که  هستند  ایران  ورزش 

هایشان پرچم خوشرنگ ایران را باال نگه 
این  در  را  کرمان  و  مس  و  اند  داشته 

غرور ملی سربلند کردند. زهرا نعمتی 
باشگاه  بانوی  عباسپوردو  سمیه  و 

توانسته  مس کرمان هستند که 
اند در صدر مسابقات قهرمانی 

جهان بیاستند.

توسط 
نظرسنجی نشریه 

عنوان شد:

ویژه هفته:       اتفاق 
فتح 

ال مسینو

توسط نشریه الله های نارنجی 

عنوان شد:

باید هم 
کرمان  مس  امید  تیم 

درو  را  برتر  عناوین  ی  همه 
اتفاق  تیم  این  شک  بدون  کند. 

پوشان  نارنجی  ورزشی  هفته  ویژه 
بازیکنان  و  است  زده  رقم  را  کرمانی 

با شایستگی  آینده دار کرمانی توانستند 
به پیروزی در ال مسینو برسند. تیم امید 
کرمان کادرفنی و بازیکنان تماما بومی دارد 
ایی  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  نکته  این  و 
است که تمامی تیم های دیگر حاضر در 
غیربومی  پرشمار  بازیکنان  از  امید  لیگ 
استفاده می کنند و این نکته بسیار قابل 
البته  امید است که  تیم  و مثبت  توجه 
پایه  های  تیم  تمامی  برای  شرایط  این 
مس کرمان رعایت شده است و با برنامه 
ریزی مدیران باشگاه روی داده  است. بازی 
های اول در هر لیگ کامال شرایط خاص خود 

دربی  بازی  این  آنکه  برسد  چه  دارد  را 
حساس استان باشد. دربی که با هجوم 

ولی  شود  نمی  مواجه  تماشاگران 
هواداران  برای  آن  نتیجه  اهمیت 

است  مهم  کامال  باشگاه  دو  هر 
تا جایی که حتی با آن کری 

هم می خوانند. 

       چهره هفته:

 تیم امید مس کرمان

هفته:عکس 
مِس شاداب و با انگیزه

هندبال

استارت هندبالیست 
های مس

تیم هندبال مس کرمان که خود را برای شرکت 
در فصل جدید رقابت های لیگ برتر هندبال 

زیر  را  تمرینات خود  آماده می کند،  کشور 
نظر محمد موسوی پیگیری می کند.

از  کشور  هندبال  برتر  لیگ  رقابت های 
روز سی شهریور ماه آغاز می شود و تیم 
هندبال مس در اولین گام میهمان تیم 

هپکو اراک خواهد بود.
تیم  دو  کاهش  با  دوره  این  مسابقات 
است  شده  روبرو  قبل  فصل  به  نسبت 
سرمایه گذاری  عدم  از  نشان  این  و 
هندبال  رشته ی  در  کشور  باشگاه های 

دارد.
محمد موسوی که فصل قبل نیز هدایت 
تیم هندبال مس کرمان را برعهده داشت 

در حالی با تیم جوان فصل قبل خود در 
میان ده تیم به عنوان هفتمی رسید که در 

کسب  دنبال  به  فصل  این  دشوار  بازی های 
رتبه ای بهتر می باشد.

این تیم در حال جذب بازیکنان مد نظر خود 
و استفاده از پتانسیل های هندبال استان برای 

تشکیل تیمی قوی می باشد.
در رابطه با تیم هندبال مس کرمان باید گفت 
که باشگاه مس بیشتر برروی این تیم جنبه ی 
به  تیم  این  کارهای  اجرای  و  دارد  نظارتی 
صورت تخصصی از سوی هیات هندبال کرمان 

پیگیری می شود.
در رقابت های لیگ برتر هندبال 
کشور 8 تیم به مصاف یکدیگر 

می روند.


