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لشکر کرمان می آید ...

عاشقان مس، غیورمردان نارجی پوش کرمان را تنها نمی گذارند؛

احمد نخعی سرمربی مس کرمان پیش از دربی 
حساس ال مسینو؛

برای کسب سه امتیاز 
پا به دربی میگذاریم
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دکتر امیری خراسانی مدیرکل اداره ورزش 
استان کرمان در گفتگو با برنامه عصر ورزش؛

ورزشگاه باهنر به دلیل 
نبود بودجه به این 
وضعیت افتاده است

 ..................................................................................
جوانان هندبالیست کرمانی نیاز به زمان دارند؛ 

داوری های هندبال هم 
به ضرر مس است 
 ..................................................................................

خط و نشان شاگردان علی ترکزاده با پیروزی 
ارزشمند 2-0 برابر البدر بندرگنگ؛ 

بهترین ها، همه در قالب 
تیم نونهاالن مس کرمان

سر تیتر

دربی ماِل ماست...  

با تمام احترام به تیم بسیار خوب مس رفسنجان 

و آرزوی برد در بازی های آینده برای آنان؛ 

هواداران کرمانی آماده حضور در رفسنجان



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 

با تمام احترام به تیم خوب مس 

رفسنجان و آرزوی برد در بازی های آینده برای 

آنان؛

دربی ماِل ماست ...

نارنجی  سوی  از  لیگ  تاریخ  شروع  بهترین 
محبوب خود  و  بومی  مربی  با  کرمانی  پوشان 
سبب شده است انتظارات بیش از پیش از تیم 
تواند  می  قطعا  این  و  باشد  باال  کرمان  مس 
فوق  تیم  این  برای  را  بسیاری  های  امیدواری 

العاده دوست داشتنی ایجاد نماید.
شاگردان احمد نخعی که در هفته گذشته و بر 
روی دو ضربه ایستگاهی غافلگیر شدند و  با دو 

گل از مهمان خود عقب افتادند و پس از آن 
خلق  و  بازی  کل  داشتن  اختیار  در  وجود  با 
به  را  بازی  نتوانستند  فراوان  های  موقعیت 
برای  توان  تمام  با  هفته  این  بکشانند  تساوی 
تا  روند  می  رفسنجان  به  امتیاز  سه  کسب 
را جبران  هفته گذشته خود  ناباورانه  شکست 
کنند و فاصله خود با صدر را به حداقل امتیاز 
امتیاز  از  استفاده  با  نیز  بعد  هفته  تا  برسانند 
کسب  را  امتیاز  سه  نیز  صبا  برابر  در  میزبانی 
کنند و با این 6 امتیاز روند صعودی خود را با 

شیب بیشتری طی کنند.
این هفته تمرینات  نارنجی پوشان کرمانی در 
شاداب اما سخت خود را در زمین مصنوعی ...

و  کردند  پیگیری  اختصاصی خود  یک  شماره 
کامال برای بازی در دربی آماده هستند.

روز  روز،  اگر  دانند  نخعی می  احمد  شاگردان 
خوب آنان باشد به راحتی می توانند دربی را 
حساسیت  و  حواشی  اسیر  و  کنند  خود  برای 
های ناخواسته دربی و شرایط میزبانی حریف 

نشوند.
هرچند نباید از زمین بسیار بد مصنوعی مس 
رفسنجان گذشت که قطعا می تواند از جذابیت 
مس  غیور  بازیکنان  ولی  بکاهد  بازی  های 
کرمان می دانند در هر زمین و در هر شرایطی 

باید برای شادی هواداران به میدان پا بگذارند و 
همین غیرت بازیکنان و تالش مضاعف آنان و 
بازی های زیبای آنان باعث شد که در اقدامی 
مس،  باشگاه  های  بازی  تمامی  در  سابقه  بی 
در  حاضر  هواداران  تشویق  با  باخت  از  پس 

ورزشگاه مواجه شوند.
کرمانی  محبوب  سرمربی  نخعی  احمد  قطعا 
و  تیم  بادانش  اعضای  و  کادرفنی  راس  در  ها 
بهترین بازیکنان که در قالب تیم مس کرمان 
و  محبوبیت  این  قدر  اند  شده  جمع  هم  دور 
حمایت هواداران را می دانند و در این بازی نیز 

که سه امتیاز آن حیاتی است نه دربی ...

بودنش، همانند بازی های گذشته که هجومی و 
زیبا بازی می کردند؛مصاف را انجام خواهند داد و 

با دست پر به کرمان بازخواهند گشت.
نگاهی به وضعیت دو تیم در 9 هفته گذشته این 
آمار را نمایان می کند که بهترین خط حمله لیگ 
با 13 گل زده در مقابل سومین خط دفاع برتر لیگ 
با 5 گل خورده قرار میگیرد و این نشان می دهد 
تیم مس رفسنجان روندی محتاط تر و دفاعی تر 
را نسبت به همنام کرمانی خود داشته است. مسی 
های کرمان در حمله بسیار زهردار و آتشین هستند

و این نشان می دهد تفکرات احمد نخعی به عنوان 
سرمربی مس کرمان کامال هجومی است و برای وی 
بازی در داخل یا خارج از خانه فرقی ندارد و تنها 

برای سه امتیاز به مصاف حریفان می رود. 
مسی های رفسنجان با کسب 5 تساوی در کنار دو 
تیم آلومینیوم اراک و صبای قم از این حیث رکوردار 
هستند و آنان بیش از 50 درصد بازی های خود را 

مساوی کرده اند.
به هر شکل عالوه بر حساسیت های جدول، همیشه 
دربی ال مسینو جذابیت های خاص خود را دارد و 
با توجه به بازی هجومی مس کرمان و میزبان بودن 

مس رفسنجان بازی جذابی خواهد شد. 
مس کرمان می خواهد با کسب پنجمین برد به آمار 

پیروزی در 50درصد بازی ها برسد...

تحلیل و بررسی

جوانان هندبالیست کرمانی نیاز به زمان دارند؛

داوری های هندبال هم به ضرر مس است ...

تیم جوان هندبال مس کرمان که در این فصل 
با میانگین سنی بسیار پایین و با هدف سرمایه 
گذاری با بازیکنان جوان و بومی پا به مسابقات 
لیگ برتر گذاشته است در پنجمین بازی خود 
موتور  کبیر  مدعی  تیم  مصاف  به  کرمان  در 
کازرون رفت و با ارائه یک بازی زیبا و پایاپای 
تنها با یک گل و به واسطه تجربه بسیار بازیکنان 
حریف بازی را واگذار کرد تا با دو امتیاز در رده 
ششم جدول هشت تیمه لیگ برتر هندبال قرار 

گیرد.
از  دیدار  این  در  که  کرمانی  پوشان  نارنجی 
یک  با  بودند  برخوردار  خود  هواداران  حمایت 

پیش  حریف  از  ابتدا  همان  از  هجومی  بازی 
با نتیجه 14-13 به نفع  افتادند و نیمه اول را 

خود به پایان رساندند.
نیمه دوم نیز با بازی بسیار خوب شاگردان 

موسوی همراه شد و آنان 4 امتیاز پیشی 

گرفتند و نبض بازی را در دست گرفتند. 
داوری  عجیب  اشتباهات  دقایق  همین  در  اما 
دو  اعالم  با  و  داد  رخ  کرمان  های  مسی  برای 

و  حریف  برای  پنالتی 
مس  بازیکن  دو  اخراج 
دو  زمانی  فاصله  با 
ورق  شد  باعث  دقیقه 
مس  تیم  و  برگردد 
با  را  برده  بازی  کرمان 

باخت عوض کند. 
البته در کنار اشتباهات 
داوری،  تاثیرگذار 
های  موقعیت  از  نباید 
بازیکنان  که  فراوانی 
دست  از  هندبال  تیم 
دادند نیز غافل شد که 

این  دهد  می  نشان 
تجربه  کسب  با  تیم 
حرفهای  تواند  می 
آینده  در  بسیاری 
داشته  حریفان  برای 

باشد. 
کرمان  های  مسی 
همرنگ  لباس  با  که 
و هم طرح تیم های 
فوتبال خود که کاری 
و  ارزشمند  بسیار 
جذاب است بازی می 
با  نهایت  در  کردند  
-30 نتیجه 

31 بازی را به 
نشین  ر صد

ت  بقا ر مسا ا گذ ا و
تا  را کردند  خود 

بازی  کند.بعد آماده 

تیم مس کرمان در ششمین بازی خود هفته آینده 
12 آبان ماه در بافق با دیگر تیم مدعی و 9امتیازه 
لیگ سنگ آهن بافق مصاف می کند که می تواند 

جذابیت های خاص خود را داشته باشد.
هندبالیست های کرمانی در آخرین بازی 
نیم فصل اول خود در کرمان نیز به مصاف 
نیروی زمینی خواهد رفت که این تیم نیز 
همانند مس دو امتیاز دارد. تیم های مس 
کرمان،هپکو اراک و نیروی زمینی هر سه، 
3 امتیاز دارند و رده های پنجم تا هفتم 
لیگ برتر را با محاسبه تفاضل گل برای 

ی خود دارند. قطعا تیم  قا ا
به  نیاز  زمان موسوی 

بتواند  تا  با دارد 
نه  ا پشتو

ی  ز سا
آینده  سالهای  در 

خیز  قهرمانی  برای 
بردارد...

تحلیل و بررسی

بازی زیبای جوانان هندبالیست 
مس کرمان در برابر مدعی 

قهرمانی لیگ برتر ...

سرمربی

عكاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید
شماره 62 نشریه الله های نارنجی را در حالی  
تقدیم شما بزرگواران می کنیم که نگاه های 
پرمهر شما و پیام های محبت آمیز شما عزیزان 

ما را دلگرم و دلگرم تر کرده است.
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.
از  قدردانی  و  تشکر  ین ضمن  ا
انتقادات  اعتماد،  و  و حمایت 
پیشنهادات هواداران بزرگ باشگاه 
تواند  می  کرمان  مس  صنعت 
این  بهبود  در  راهگشا  بهترین 

نشریه باشد. 
شنبه  هر  نامه  هفته  ز این  ا
طریق سایت باشگاه، فضاهای مجازی 

منتشر می شود.
برای  که  گرامی  دوستان  و  عزیزان  همه  از 
برای  بررسی  و  تحلیل  و  ارسال عکس مطلب 
انتشار در نشریه عالقمند هستند؛ دعوت می 
شود موارد مورد نظر خود را همچون گذشته 
به قسمت ارتباط با ما در سایت 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.
مس  صنعت  باشگاه  است  ذکر  به  الزم 
ی  صفحه  هیچگونه  لحظه  این  تا  کرمان 

رسمی در اینستاگرام ندارد. 

با هواداران

تیم های فوتبال نونهاالن و جوانان مس کرمان 
برتر  لیگ  رقابت های  در  کنگ  بندر  البدر  و 
رفتند  یکدیگر  مصاف  به  خود  سنی  رده های 
که حاصل تالش تیم های این دو باشگاه یک 

پیروزی برای هرکدام بود.
در هفته ی دوم رقابت های لیگ برتر نونهاالن 
فوتبال  تیم  رقابت ها،  سه  گروه  در  کشور 
میزبان  سلیمی کیا  ورزشگاه  در  نونهاالن مس 

تیم نونهاالن البدر بندر کنگ بود.
نونهاالن مس که بازی اول خود را نیز با پیروزی 
پشت سر گذاشته بودند، موفق شدند در بازی 
با البدر نیز با دو گل محمدرضا شاهرخ آبادی در 
دقایق 20 و 60 این بازی را با نتیجه ی دو بر 

صفر به سود خود کنند.
بندر گنگ  در  اول خود  بازی  در  البدر گنگ 
با نتیجه قاطع 4-1 نونهاالن پدیده سپاهان را 
مقابل  در  در هفته دوم  بود که  داده  شکست 
بازیکنان نونهال مس کرمان زمینگیر شد و این 

نشان از قدرت باالی تیم مس کرمان است.
نونهاالن مس کرمان 6  تیم  امتیاز  این سه  با 
امتیازی شد و در صدر جدول گروه خود جای 
گرفت. نونهاالن مس بازی هفته ی آینده ی خود 
را روز جمعه پنجم آبان ماه در یزد برابر تیم 

فوالد برگزار خواهد کرد.
در هفته ی چهارم رقابت های لیگ برتر جوانان 
نیز تیم فوتبال جوانان مس کرمان در  کشور 
کنگ میهمان تیم البدر بود که با دو گل بازی 

را به میزبان خود واگذار کرد.
البدر  تیم  اول  گل  به  مس  تیم  بازی  این  در 
معترض بود و معتقد بود که این گل در شرایط 
آفساید به ثمر رسیده است که داور به اشتباه 

آن را صحیح اعالم کرده است.
تیم البدر گنگ با 12 امتیاز از 4 بازی مقتدرانه 
و  دارد  قرار  کشور  برتر  لیگ  جدول  صدر  در 
برای قهرمانی کامال شکل و  نشان داده است 
شمایل یک تیم مدعی و کامل را دارد هرچند 

در مقابل جوانان کرمانی برتر میدان نبود.
در  امتیاز  چهار  با  همینک  مس  جوانان  تیم 
رده ی هفتم جدول رده بندی رقابت های لیگ 
برتر جوانان کشور قرار دارد و بازی بعد خود 
فوالد  تیم  برابر  ماه  آبان  ششم  شنبه  روز  را 

خوزستان برگزار خواهد کرد.

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

اقا سالم خوبین ؟ این هفته کال هفته ی شهرآوردهاست. آهان ببخشید، دربی خودمون. اصال توی 
زبون آدم نمیچرخه این شهرآور؛ قبول دارین؟ شهرآور اول و حساس برای ما که ال مسینو 
هست که فردا برگزار میشه و خیلی هم مهمه و قطعا با احترام به برادر کوچیکتر، باید ببریم که 
بتونیم بچسبیم به صدر. کری هم نمیخونیم معلومه دیگه نتیجه خب. به نظرتون تیتر هفته آینده 

برای برد در دربی چی باشه؟ شما بهمون بگین.

دربی بعدی که که پرسپولیس استقالله. نه میگیم پرسپولیس نه استقالل. که بعد نگن اینا ابی 
هستن یا قرمز. حرف تکراری و نوستالژی میزنم اونم این که هرکی خوب بازی کرد ببره. ولی توی 

دربی خودمون فقط خودمون ببریم. دیگه اینجوریاست.
به هییت محترم  اومدیم خوشگل گیر دادیم  باشه  یادتون  اگه  بازی قبل توی کرمون  اقا دوتا 
هندبال که اقا این چه وعضشه این هم پول میگیرن یه تابلو درست نمیکنن بفهمیم نتیجه چند 
زحمت  هندبال خیلی  های هییت  بچه  و  تابلو درست شده  دیدیم  قبل  هفته  بازی  حاال  چنده؟ 
کشیدن و محبت کردن و تابلو رو درست کردن باعث زحمتشون شد. الهی بگردم دوستان هییت 

خیلی اذیت شدن! 
جمعه اقای                                  مدیرکل فرمودن که اقا من خودم از ورزشگاه باهنر میگم اونم این
که                                            اقاجان بودجه نداریم   ورزشگاه رو نگه داریم برای همین وضعیت ورزشگاه                                    
اقای دکتر که مدیرکل هم هستن توی یه مصاحبه فرمودن باشگاه  اینجوریه. یادم میاد   باهنر 

هی  تا کرده. حاال باید به اقای مدیرکل بگیم اقا باالخره چی شد؟! اون مصاحبه کو
یعنی خیالی بود؟ یعنی اون حرفای شما نبود؟  در هر صروت خوبه که این 

اقای  رو  ها  دکتر کردن و اعتراف کردن کوتاهی اداره کل ورزش بوده بازم همینم جای صحبت 
هرچند  داره  این زمین و این چمنی که برای ما اوکی کردین اقای دکتر دودش توی چشم تقدیر 

رفته.  دربینظرتون چیه؟یا علی مدد... به امید پیروزی پرگل در خودمون 

فوتبال پایه

بهترین ها، همه در قالب 
تیم نونهاالن مس کرمان...

COME
Back

خط و نشان شاگردان علی ترکزاده با پیروزی 
ارزشمند 2-0 برابر البدر بندرگنگ ؛

احمد نخعی سرمربی مس کرمان پیش از دربی 
حساس ال مسینو؛

برای کسب سه امتیاز پا به 
دربی می گذاریم

احمد  برای  لیگ  های  تیم  تمام  دیگر  حاال 
نخعی و تیم تحت رهبریش احترام خاصی قائل 
هستند و حتی کسب یک امتیاز از تیم جوان 
و دوست داشتنی مس کرمان برای آنان بسیار 

ارزشمند خواهد بود.
های  نارنجی  تیم  در  نخعی  احمد  شاگردان 
لقب  آنان  به  که  بودند  خوب  آنقدر  کرمانی 
از  پس  حتی  ها  آن  اند.  داده  انگیزها  حیرت 
شکست برابر نساجی هم مورد تشویق هواداران 
دهد  می  نشان  این  و  گرفتند  قرار  کرمانی 
هواداران کرمانی فوتبال زیبا را هم کامال می 

پسندند. 
اما حاال نوبت کسب سه امتیاز است که در کنار 
آنان  برای  کرمان  های  مسی  زیبا  های  بازی 
کسب شود تا بتوانند در جدول به رده چهارم و 

کامال چسبیده به صدر برسند.
احمد نخعی سرمربی مس کرمان در خصوص 
بازی دربی گفت: این بازی هم سه امتیاز دارد و 
ما قطعا برای کسب هر سه امتیاز به رفسنجان 
این  بر  نباید حساسیت های خاص  رویم.  می 
بازی حاکم شود و اگر این حواشی اطراف این 
بازی نباشد شک نکنید بازی بسیار زیبایی را 
شاهد خواهیم بود زیرا هر دو تیم فوتبال زیبایی 
را بازی می کنند و کامال روی زمین حرکات 

خود را انجام می دهند.
سرمربی نارنجی های کرمانی افزود: تیم مس 
کادرفنی  و  است  خوبی  بسیار  تیم  رفسنجان 
کرمان  مس  نیز  ما  ولی  دارد  بادانشی  بسیار 
نتایج  که  دهیم  نشان  خواهیم  می  و  هستیم 
مطلوبمان تا بدین جای کار اتفاقی نبوده است.

ما تمام تالشمان را برای کسب پیروزی خواهیم 
کرد و می خواهیم آن را به هواداران پرشورمان 

تقدیم کنیم.
میزبان  کرمان  در  دربی،  از  پس  کرمان  مس 
صبای قم خواهد بود و سپس در حساس ترین 
نفت  لیگ  صدرنشین  مصاف  به  هفته  دیدار 

مسجد سلیمان خواهد رفت. 
بادران  تبریز،  سازی  ماشین 
ایرانجوان  و  اراک  تهران،فجرسپاسی،آلومینیوم 
بوشهر به ترتیب دیگر تیم هایی خواهند بود که 
به صورت یک در میان میزبان و مهمان مس 

کرمان خواهند بود.

فراخوان اعزام هواداران تیم فوتبال صنعت مس 
کرمان به رفسنجان  برای بازی با صنعت مس 

رفسنجان 
کانون هواداران باشگاه مس کرمان برای اعزام 
هواداران تیم فوتبال مس کرمان به رفسنجان  
مس  با  بازی  در  تیم  این  تشویق  و  تماشا  و 

رفسنجان فراخوان خود را اعالم کرد.
بازی دو تیم از ساعت 14:30روز یکشنبه 30 
مهرماه آغاز خواهد شد و کانون هواداران مس 
به  دعوت  تیم  این  به  عالقه مندان  از  کرمان 
عمل می آورد که برای تشویق الله های نارنجی 

کرمان راهی رفسنجان  شوند.
تاریخ حرکت: 30/0٧/96 ساعت 12:00

مکان سوار شدن: کرمان پارک مطهری،خیابان 
قدس،ترمینال قدیم،پشت تعاونی٧ 

هواداران عزیزی که مایل به حضور در این بازی 
هستند جهت هماهنگی و نام نویسی می توانند 
با  تماس09132٧93802تماس  شماره  با 

شماره جهت نام نویسی تماس حاصل نمایند.
تیم شهرمان صنعت مس   ، همشهریان عزیز 
با  دیدار   ( مسینو  ال  آستانه  در  آسیایي 
به  رفسنجان چشم  در شهر  رفسنجان(  مس 

همراهي شما دارد. 
نقش  آن  در  پیروزي  که  حساس  دیداري 
مهمي در صعود صنعت مس کرمان در جدول 

سخت و نفسگیر رده بندي دارد .
عزیزان دیار کریمان ، پیش به سوي رفسنجان 
براي فتح دربي ال مسینو ، ارتش کویر را در 
رفسنجان همراهي کنید ، سربازان ارتش کویر 

گوش به غریوهاي شما برروي سکوها دارند.
طرح از علی معصومی

هواداران کرمانی آماده 
حضور در رفسنجان

دربی حساس نیست ولی سه 
امتیاز برایمان حیاتی است ...



اقای تاج لطفا حق را برآیند 
جلسه امروز نمایید ...  

زمانی که در هفته گذشته اعالم شد تیم های 
صعود کننده به لیگ برتر از لیگ دسته اول 
کشور تنها دو تیم است موج اعتراضات به این 
تصمیم غیرفوتبالی و غیرعادالنه به حدی شد 
که شخص رییس فدراسیون به آن ورود کند 
خصوص  در  فوری  ایی  جلسه  تشکیل  از  و 
بررسی تیم های صعود کننده و سقوط کننده 

به لیگ برتر کشور در امروز خبر دهد.
است  ایی  کننده  خوشحال  بسیار  خبر  این 
فوتبالی  تصمیمات  بود  امیدوار  توان  می  که 
جای تصمیمات غیرفوتبالی را بگیرد و بتواند 
برتر  های  لیگ  در  را  صعود  عادالنه  سهمیه 

کشور لحاظ کند.
اما با نگاهی به تیم های مدعی لیگ یک در 
در  که  یابیم  می  در  امسال،  و  گذشته  سال 
لیگ یک کشور حداقل 10تیم متمول و دارای 
امکانات باال وجود دارند که می توانند هم از 
لحاظ ساختاری و هم از لحاظ فنی و فوتبالی 
در لیگ برتر حضور داشته باشند آن هم جای 
تیم هایی در لیگ برتر که حتی هزینه های 
جاری از جمله ایاب و ذهاب هم ندارند برسد 

به پرداخت قراردادهای بازیکنان!
هرچند در مقام شعار، تمامی تیم های مدعی 
به  رسیدن  برای  که  می کنند  عنوان  صعود 
با  و صعود  نخست  رتبه ی  به  فقط  برتر  لیگ 
اقتدار فکر می کنند اما قطعا فدراسیون فوتبال 
و مقامات تصمیم گیر باید بر مبنای منطق و 
را  خود  تصمیمات  زدگی ها  شعار  این  بدون 

اتخاذ کنند.
لیگ دسته اول ایران همواره به عنوان یک لیگ 
فقیر و پر از کمبودها معرفی می شود که اتفاقات 
بهرشکل  نیست.  کم  آن  در  وغریب  عجیب 
طبیعی است که سطح بودجه بندی  تیم های 

خود این لیگ در قیاس با رقیبان لیگ  برتری 
تیم هایی  حضور  و  باشد  ف که کمتر  صر

آن ها  یک  لیگ  در  ا حضور  ر
راضی می کند، با امکانات محدود 
و...  ورزشگاه  مثل  سخت افزاری 
نگه  پائین  را  بازی ها  این  سطح 

دارد.
که اما این موضوع هم نباید دلیلی باشد 
کشور،  فوتبال  با تصمیم گیران 

مصائب  بار  بر  ظالمانه  دستورالعمل های 
کم  جای  به  و  بی افزایند  لیگ  این  تیم های 
به  رسیدن  برای  لیگ  این  مشکالت  کردن 
سطح بیشتری از استاندارد، با تصمیمات غیر 

منطقی، دست اندازهای ان را بیشتر کنند.
چند سال پیش بود که در زمان ریاست علی 
کفاشیان بر فوتبال ایران، او لیگ یک را وجه 
شخصیت های  از  قدرت  کسب  المصالحه ی 
بحث  بسیار  تصمیمی  در  و  کرد  سیاسی 
برانگیز تعداد تیم های لیگ یکی را چند برابر 
داشتن  نگه  راضی  با  تا  کرد  گروهی  چند  و 
به  یک  لیگ  بازی های  قدرتمند، سطح  افراد 

یک باره با افت شدید مواجه شود.
و  بین المللی  دستورالعمل های  اینکه  از  بعد 
ای اف سی، فدراسیون فوتبال را مجاب کرد 
بازی ها  و  را کم  لیگ  این  تیم های  تعداد  که 
همچنان  کند،  برگزار  لیگی  صورت  به  را 
مشاهده می شود که این لیگ مهم دستخوش 
کسب  برای  پرده  پشت  تصمیم گیری های 

قدرت می شود.
منطقی  کامال  صورت  به  که  روزی  همان  از 
کم  یک  لیگ  صعود  سهمیه  می شد  عنوان 
است و باید صعودکنندگان افزایش پیدا کنند، 
ترس سقوط  از  برتری  لیگ  تیم های  مدیران 
چراغ  صورت  به  لیگ،  این  از  تیم هایشان 
آن  بودند  کرده  وتو  را  تصمیم  این  خاموش 
هم در حالی که جامعه ی فوتبال ایران بر این 
اندیشه بود که تصمیم گیری های فوتبال ایران 
شرایط بهتری پیدا کرده است و فراتر از بده و 

بستان های قدرتی انجام می شود!                                         

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 بعد 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 های قبل مورد استقبال هواداران 
و اعضای مختلف باشگاه مس کرمان قرار گرفته 

است.

توسط کارشناسان فوتبال و نشریه عنوان شد:

تمام                     بین  در 
بازیکنان های مختلف 
مس  باشگاه  های  تیم 
آتیه  خوش  کاپیتان  کرمان، 
کرمان،در  مس  نونهاالن  تیم 
و  هواداران  دیدگاه  از  هفته  این 
کارشناسان نشریه الله های نارنجی به 
عنوان بازیکن برتر هفته انتخاب شد که 
جا دارد مورد تقدیر و تحسین قرار گیرد.
محمدرضا شاهرخ آبادی قطعا نامی است 
که در سال های آینده بیشتر و بیشتر از او 
خواهید شنید و با توجه به حضور بازیکنان 
از  باشگاه در تیم اصلی  کرمانی و آکادمی 
سال گذشته و ایجاد شور و هیجان فراوان 
در تیم های پایه، قطعا از هم اکنون جایگاه 
اصلی  تیم  در  خود  برای  را  مستحکمی 
شاهرخ  است.  کرده  ایجاد  کرمان  مس 
آبادی با ارایه بازی زیبا و زدن دوگل در 
بازی با البدر یکی از تاثیرگذارترین 
بازیکنان تیم نونهاالن است.دراین 
تیم  هفته چندبازیکن جوانان 
بازی  دلیل  نیزبه  هندبال 
موردتوجه  درخشان 
قرار  نشریه 
گرفت.

 The best
of the week

        
همیشه  آفتاب  غروب 
سوژه  ترین  جذاب  از  یکی 
است  مختلف  عکاسان  های 
دارد.  خاصی  های  زیبایی  که 
حال این زیبایی اگر در ورزشگاه 
کرمان  مس  شهدای  اختصاصی 
تیم  مختلف  تمرینات  پایان  در  و 
برای  باشد  کرمان  مس  باشگاه  های 
هواداران باشگاه مس جذابیت و زیبایی 
دو چندان دارد. عکس زیبای گرفته شده 
توسط عکاس حرفه ایی باشگاه امیرعباس 
های  صحنه  زیباترین  از  یکی  آزادپور 
کرده  ثبت  را  مس  اختصاصی  ورزشگاه 
است که نشان می دهد آسمان عاشقان 
تیم  به  و  است  نارنجی  کرمان  مردم  و 
محبوب شهر خود به شدت عالقه دارند.
های  عکس  تمام  بین  در  عکس  این 
ویژه  زیبایی  دلیل  به  دیگر  کاندید 
در  شده  ایجاد  نارنجی  رنگ  آن، 
تمرینات  با  آن  تقارن  و  عکس 
تیم های باشگاه مس کرمان 
برتر  عکس  عنوان  به 

هفته انتخاب شد.

برترین های هفته

       بازیکن برتر هفته:
شاهرخ 

آبادی

توسط نظرسنجی هواداران و نشریه الله های نارنجی عنوان شد:

تیم  و  ترکزاده  علی 
برای  اش  العاده  فوق 

عنوان  به  مرتبه  دومین 
شدند  انتخاب  هفته  چهره 

که نشان از توانایی و دانش باالی 
بازیکنان  و  باارزش  کادرفنی  و  وی 

کرمان  مس  نونهاالن  تیم  غیرتمند 
است. تیم فوتبال نونهاالن مس کرمان در 

دومین بازی در لیگ برتر خود با اقتدار تیم 
البدربندرگنگ را در کرمان و ورزشگاه سلیمی 
کیا از پیش رو برداشت تا به صدر جدول لیگ 
برتر نونهاالن کشور برسد. تیم دوست داشتنی 
نونهاالن مس کرمان در اولین بازی خود در 
اصفهان نیز نوژن این شهر را شکست داد تا با 
روحیه مضاعف به ادامه لیگ بپردازد. نونهاالن 
البدربندر گنگ در بازی نخست خود در خانه 
یکطرفه  کامال  بازی  یک  با  بود  موفق شده 
نونهاالن پدیده سپاهان را با 4 گل شکست 

باال  اختالف گل  با  اول  هفته  در  و  دهد 
بازیکنان  اما  برسد.  جدول  صدر  به 

بازی  یک  ارایه  با  کرمان  مس  غیور 
نفع  به  را  بازی  هجومی،  و  زیبا 

عالوه  تا  رساندند  اتمام  به  خود 
بر نتیجه،صدر جدول را نیز از 

البدری ها بگیرند و به تنهایی 
در صدر قرار گیرند.

توسط 
کارشناسان  نشریه 

عنوان شد:

       اتفاق 
ویژه هفته:

تقدیر باشگاه از 
فرماندهی

توسط نشریه الله های 

نارنجی عنوان شد:

نیروی  هفته ی  مناسبت  به 
مس  باشگاه  عامل  مدیر  انتظامی، 

این  ساله های   15 زیر  تیم  و  کرمان 
قهرمانی   عنوان  پیش  چندی  که  باشگاه 

را  برتر  لیگ  جواز  و  کرده  کسب  را  لیگ 
انتظامی  نیروی  فرماندهی  با  کرد  کسب 
اسدی  بنی  رضا  سردار  کردند.  دیدار  کرمان 
گفت:  دیدار  این  در  استان  انتظامی  فرمانده 
و  است  جوانان  این  دست  در  کشور  آینده 
سرمایه گذاری روی جوانان به خصوص در 
حوزه های فرهنگی و ورزشی آثار ماندگاری 
خواهد داشت. مسعود زاده نیز تصریح کرد: 
فوتبال  اما  شناسد  نمی  مرز  و  حد  ورزش 
پیشانی ورزش کشور است و رویکرد باشگاه 
مس، استفاده از پتانسیل جوانان کرمانی و 
به  توجه  است.  آینده  برای  سازی  پشتوانه 

مسایل فرهنگی و اخالقی از سوی باشگاه 
مس کرمان نشان داده است این باشگاه 

به نام فرهنگی و ورزشی بودن خود 
تمام و کمال عمل کرده است و 

تا  است  شده  سبب  عمل  این 
در اتفاق ویژه هفته از سوی 

کارشناسان نشریه قرار 
گیرد.

       چهره هفته:

 علی ترکزاده و تیم نونهاالن

هفته:عکس 
آسمان نارنجی

ورزش بانوان

پیش به 
سوی صدر

باشگاه مس  با کمان دختران  تیراندازی  تیم 
کرمان در رقابت های لیگ برتر که در هفته 
ارزش  با  و  متوالی  پیروزی  به دو  گذشته 
دست یافته بود، بازی هفته آخر خود را 
کرد  خواهد  برگزار  هفته  همین  انتهای 
که در صورت پیروزی به مقام قهرمانی 

لیگ برتر خواهد رسید. 
پنجم   و  چهارم  روز  در  مسی  بانوان 
آبانماه، پنجشنبه و جمعه همین هفته 
در تهران به مصاف دو حریف باقیمانده 
از  پس  بتوانند  تا  رفت  خواهند  خود 
فوتبال زیر15 سال مس  تیم  قهرمانی 
کرمان و صعود به لیگ برتر، دومین جام 
تیم های باشگاه را به کلکسیون افتخارات 

باشگاه بزرگ مس کرمان اضافه کنند.
باید  کامپوند دختران مس  تیراندازی  تیم 

در هفته آخر دو بازی عقب افتاده ی خود را 
انجام دهد و با توجه به اختالف امتیاز اندکی 
که با تیم صدر جدول دارد، با این دو پیروزی 
شانس زیادی برای رسیدن به عنوان قهرمانی 

این مسابقات در این فصل دارد.
ترکیب تیم بانوان مس در این رقابت ها شامل 
خانم ها سمیه عباسپور، پریسا براتچی، فرشته 

قربانی، سوگند حداد و مژده اسدی می باشد.
الزم به ذکر است تیم تیراندازی با کمان بانوان 
با حمایت ارزشمند  مس کرمان سال گذشته 

باشگاه مس کرمان تاسیس شده است.


