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لشکر کرمان می آید ...

سیدامجدمسعودزاده مدیرعامل باشگاه مس 
کرمان در گفتگوی زنده با عصر ورزش ؛

روند باشگاه کامال حرفه 
ای و اصولی است 
 ..................................................................................

برنامه تلویزیونی عصر ورزش خاموشی کامل 
برخی افراد را دربرداشت؛

حمایت قاطع هواداران 
از باشگاه و تیم مس

 ..................................................................................
تحلیل و بررسی نیم فصل اول 

لیگ یک کشور؛ 

روزسفیدی بومی ها و 
سیاست بومی گرایی

 ..................................................................................
پیروزی جوانان در هفته ی صدرنشینی 

مقتدرانه نونهاالن و نوجوانان  ؛ 

پیروزی های تیم های 
مس ادامه دارد 

سر تیتر



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 

سید امجد مسعودزاده در گفتگوی زنده 

با برنامه عصر ورزش؛

روند باشگاه کامال حرفه ای و 

اصولی است ...

برنامه ی  در  کرمان  مس  باشگاه  مدیرعامل 
استانی  شبکه ی  از  ورزش  عصر  تلویزیونی 
این  در  شده  طرح  سواالت  پاسخگوی  کرمان 
برنامه پیرامون عملکرد تیم فوتبال مس کرمان 

بود.
اشاره  با  برنامه  دراین  مسعودزاده  سیدامجد 
کرمان  مس  باشگاه  در  کار  دشواری های  به 
گفت: بار اصلی ورزش کرمان به نوعی بر دوش 
اداره ی  با  باشگاه  این  و  می باشد  مس  باشگاه 
پرچمدار  نوعی  به  حرفه ای  ورزشی  تیم   17
تیم ها  این  اداره ی  که  می باشد  کرمان  ورزش 
در  دارد  جا  که  می باشد  سخت  بسیار  کاری 
ارشد  مقامات  از  خودم  صحبت های  ابتدای 
شرکت مس که نگرش کامال مثبت وحرفه ای 
به ورزش دارند تشکر خودم را اعالم کنم. وی 
مس  فصل  این  سرمربی  انتخاب  به  اشاره  با 
در  مدیریتی  تصمیم گیری های  روند  گفت: 
می باشد  حرفه ای  و  اصولی  کامال  باشگاه مس 
مدیره ی  هیات  در  تصمیم گیری ها  اساس  و 
باشگاه در کرمان می باشد و برای این موضوع 
هیچ فشار جانبی وجود ندارد. ما بر این اساس 
ومشورت هایی که انجام دادیم، با تعداد زیادی 
از مربیان بومی و غیر بومی برای هدایت تیم 
برنامه  آن ها  از  و  کردیم  صحبت  فصل  این 
گرفتیم. بر همین اساس و پس از برنامه هایی 
ارزیابی هایی  و  گرفتیم  مختلف  مربیان  از  که 
که  شد  آن  بر  تصمیم  نهایت  در  داشتیم  که 
احمد نخعی  و  انجام دهیم  را  انتخاب  بهترین 
را به عنوان یک مربی جوان و بومی به عنوان 

سرمربی تیم انتخاب نمائیم.
با  رابطه  در  کرمان  مس  باشگاه  مدیرعامل 
حمایت از احمد نخعی گفت: ما به انتخاب خود 
ایمان داریم و حمایت کامل را از این انتخاب 
انجام می دهیم. اما تعصب کور روی این انتخاب 
سرمربی  عملکرد  با  رابطه  در  قطعا  و  نداریم 
تیم مس با دید فنی و دقیق نگاه می کنیم. تا 
بدین جای کار سرمربی تیم مس رضایت نسبی 
را از عملکرد خود بر جای گذاشته است و قطعا 
در نیم فصل دوم با کسب نتایج بهتر زمینه ی 
فعالیت برای ایشان بیش از پیش فراهم خواهد 

شد.

سیدامجد مسعودزاده تاکید کرد برای موفقیت 
تیم فوتبال مس کرمان نباید همه سنگینی ها 
برروی دوش باشگاه مس قرار داده شود و نیاز 
کمک  به  شهری  ارگان های  تمامی  که  است 
موفقیت این تیم بیایند. وی در این زمینه بر 
یکی  قطعا  و گفت:  کرد  تاکید  هواداران  نقش 
از مهمترین نقش ها را هواداران ایفا کنند و با 
حضور هرچه بیشتر آن ها در ورزشگاه، بسیاری 
مشکالت حل شود و یا توجه به موفقیت تیم 

فوتبال مس چندین برابر افزایش یابد. 

من مطمئن هستم که با کسب چند نتیجه ی 
نیم فصل  در  فوتبال مس  تیم  از سوی  خوب 
حمایت  را  تیم  پرشورتر  ما  هواداران  دوم، 
خواهند کرد تا سنگ بنای یکی از عوامل اصلی 
موفقیت مس را در ورزشگاه ببینیم. ایشان به 
در  مس  باشگاه  در  آمده  وجود  به  مالی  نظم 
سال های اخیر اشاره کرد وگفت: شرکت مس 
سه رکن نظم مالی، اخالقی و فنی را برای ما 
تاکید کرده است و خوشبختانه ما در زمینه ی 
بودجه و انضباط مالی با برنامه ریزی های انجام 
کردیم  پیدا  بسیار خوبی دست  ثبات  به  شده 
در  را  ممکن  انحراف  کمترین  که  نحوی  به 

هزینه های خود از بودجه ی مصوب داشته ایم.

هر در حال حاضر  تفکیک  به  ما 
مصوب  بودجه ی  تیم  هر  و  ورزشی  رشته ی 
خاص آن را داریم و بر اساس این بودجه بندی 
امضا  را  آن  منطقی  و  معقول  قراردادهای 

می کنیم.
مدیرعامل باشگاه مس با تاکید بر تقویت تیم 
رقابت های  دوم  فصل  نیم  برای  مس  فوتبال 
لیگ یک گفت: لیستی در اختیار داریم که بر 
اساس آن تیم را در چند پست تقویت می کنیم 
نفرات  با  مذاکره  مشغول  حاضر  حال  در  و 
رضایتنامه  اخذ  از  پس  تا  هستیم  باشگاه ها  و 

بازیکنان قرارداد خود را با آن ها امضا کنیم.
چمن  پیرامون  انتقادات  رابطه  در  مسعودزاده 
خودمان  ما  گفت:  نیز  کرمان  باهنر  ورزشگاه 
و  هستیم  ناراحت  چمن  این  وضعیت  از  نیز 
اگر باشگاه مس برای بهبود کیفیت این چمن 
طور  به  باهنر  ورزشگاه  امروز  نمی کرد  ورود 
با  جوانان  و  ورزش  اداره  بود.  بالاستفاده  کلی 
همه ی  علی رغم  خود  محدود  اعتباری  منابع 
کمک هایی که به باشگاه مس می کند به دلیل 
نمی توانست  حقیقتا  اعتبارات  کمبود  همین 
برای حفظ کیفیت این چمن اقدامی انجام دهد 
و ما نیز با وجود هزینه های سنگین نگهداری 
چمن از چند ماه پیش ورود کردیم و امیدواریم 
بهتر  باهنر  وضعیت چمن  هوا  گرم تر شدن  با 
شود ولی در حال حاضر تنها امکان ما همین 

چمن می باشد.
وی در پایان به هزینه ی حاشیه سازی های انجام 
شده پیرامون باشگاه مس اشاره کرد و گفت: ما 
به لیگ یک  با سقوط تیم  یکبار در سال 92 
در  را  تیم  اطراف  ناخوشیاند  اتفاقات  هزینه ی 
کرمان دادیم و تا زمانی که از داخل خود کرمان 
و  نکنیم  مقابله  حاشیه ساز  و  سوء  جریانات  با 
واقعی  معنای  به  تیم  صعود  و  موفقیت  برای 
کالم یکدل نباشیم، نمی توانیم موفقیت خود را 

برای صعود به لیگ برتر تضمین نمائیم. 
من امیدوارم که برای این اتفاق یک بار به معنای 
واقعی کالم همدلی را معنا کنیم تا بهره ی آن را 

با صعود تیم به لیگ برتر ببریم. 
هواداران  های  حمایت  این  با  خدا  امید  به  ما 

واقعی جشن صعود را خواهیم گرفت.

تحلیل و بررسی

نیم فصل رویایی فقط و فق با همدلی و یکدلی محقق می شود؛؛

خدایا به امید تو ...

همه  با  یک  لیگ  اول  فصل  نیم  داستان 
فوتبال  تیم  برای  خود  نشیب های  و  فرازها 
مس کرمان به پایان رسید تا از امروز همه ی 
فصل  نیم  راه  به  چشم  تیم  این  هواداران 
شاگردان  برای  پرفرازتر  و  مقتدرتر  دومی 

احمد نخعی باشند.
مس در هفته ی اول یکی از شاهکارهای این 
از  خارج  پیروزی  با  و  زد  رقم  را  خود  فصل 
خانه در هفته ی اول برابر شهرداری در تبریز 
و  هواداران  دل  در  را  خود  جای  زود  خیلی 
کرد. سه  باز  فصل  این  مدعی  تیم های  البته 
امتیازی که در دسته ی نتایج عالی مس قرار 

می گیرد.
برابر  دو  بر  دو  خانگی  تساوی  هرچند  اما 
خونه به خونه در هفته ی دوم خیلی نتیجه ی 
اما  نمی شد  محسوب  مس  برای  فاجعه آمیز 
خانگی  امتیاز  دو  دادن  دست  از  بهرشکل 
موضوعی نبود که کسی را هم از این نتیجه 

راضی نگه دارد.
پیروزی مقتدرانه سه بر صفر در تهران برابر 
راه اهن در هفته ی سوم یعنی اینکه مس این 
به  رسیدن  راه  هم  خانه  از  بیرون  در  فصل 
پیروزی را بلد است و از همین رو این نتیجه 
نیز جز نتایج بسیار خوب مس در نیم فصل 

ثبت شد.     

روزهای عالی ابتدای فصل مس با ثبت پیروزی 
3 بر 1 برابر گل گهر در کرمان ادامه داشت و 
کامال  تیم  یک  مس  چهره ی  از  پیروزی  این 
مدعی ساخت. این نتیجه نیز در دسته نتایج 

عالی این فصل مس ثبت می شود.
اولین شکست مس در هفته ی پنجم در انزلی 
برابر ملوان نقش بست... مس در روزی که یک 
ماندگی  عقب  گل  دو  و  داشت  عالی  کامبک 
دست  برگشتن  برای  کرد،  جبران  را  خود 
و  ببازد   2 بر   3 تا  بود  هوا  سربه  انزلی  از  پر 
بازهم از انزلی دست خالی برگردد... اتفاقی که 

کرمانی ها به تکرار آن عادت دارند!
اما تساوی بدون گل برابر برق شیراز را شاید 
اولین سوتی مس در از دست دادن دو امتیاز 
در  خوبی  بازی  مس  بدانیم...  خانگی  مهم 
امتیاز  سه  کسب  به  ولی  داد  انجام  ماهشهر 
منتهی نشد هرچند یک امتیاز این بازی بیرون 
از خانه نیز سبب شد که نتیجه و بازی برای 
مس قابل قبول ثبت شود. در هفته ی هشتم 
مس با چنگ و دندان سه امتیاز در کرمان از 
اکسین البرز گرفت تا همچنان مس در کسب 
نتایج الزم در این فصل در حد استاندارد گام 
بردارد. در هفته ی نهم کار از سوتی گذشت 
اول  نیم فصل  لکه سیاه در  ومس رسما یک 
بر  دو  شکست  گذاشت...  جای  برای  خود 
برابر نساجی مازندران یکی  یک در کرمان و 
اول  نیم فصل  در  نتیجه های مس  بدترین  از 
محسوب می شد. مس با پیروزی خانگی خوب 
همه ی  وجود  با  که  داد  نشان  قم  صبا  برابر 
جوانی خود می تواند به سرعت راه خود را پیدا 
برابر  و  اراک  بر صفر در  پیروزی دو  اما  کند. 
آلومینیوم یک شاهکار تمام عیار از مس بود... 
یک بازگشت فوق العاده در یک بازی خارج از 
خانه که جزو نتایج عالی مس و جبران کننده 

محسوب  لکه ها  آن  از  می شد...یکی 
های قطعا   نیم بازی  این 

و با دوم فصل  همدلی 
لی  یکد

یی  یا و رویایی تر و ر
خواهد شد.

برابر  انتظار  مطابق  پیروزی  سرانجام  و 
ایرانجوان بوشهر در کرمان که سبب شد برای 
نیم فصل دوم، کرمانی ها کامال امیدوار به تیم 

خود نگاه کنند...
می توان  کلی  طور  دو به 
شکست خانگی برابر نساجی و سپاسی را 
جزو لکه های به شدت سیاه مس در نیم 
فصل اول برشمرد که این 6 امتیاز باید 
فوق العاده  نتیجه  دو  با  دوربرگشت  در 

عالی در بازی های سخت جبران شود.
اما به طور کلی مس کرمان نیم فصل 
قطعا  و  سرگذاشت  پشت  را  موفقی 

بسیار  مثبت  را نکات  زیادی 
باعث  که  می داشت 

توکل  با  به شود 
خدا برای نیم 

فصل 

کامال  دوم 
نگاه  امیدوارانه 

کنیم...

تحلیل و بررسی

مس نوین

عکاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید

و  شصت  حالی  در  نارنجی  های  الله  نشریه 
نهمین شماره خود را تقدیم شما عزیزان می 
کند که توانسته است مخاطبان خاص خود را 
به خود بیشتر هم نزدیک کند و آمار بی نظیر 

50 هزار بیننده را به خود اختصاص دهد.
این نشریه زیر نظر گروه روابط عمومی باشگاه و 
کارگروه رسانه ایی با به کارگیری بهترین گروه 
تحریریه و گرافیکی سعی دارد برای هواداران 
پرشور مس کرمان بهترین باشد که پیام های 
پرمهر و محبت شما بزرگواران این موضوع را 
بیش  ما  است  و سبب شده  رسانده  اثبات  به 
افتخار  با  با قدرت و عالقه دوچندان  از پیش 

درخدمت مخاطبان خود باشیم.
در 15 ماه گذشته تک تک هواداران عزیز در 
کنار ما بودند و مطالب، عکس ها، دلنوشته ها و 
... را برای ما ارسال کرده و از این طریق مطالب 
خود را با تمامی اعضای باشگاه و دیگر هواداران 

به اشتراک گذاشته اند.
و  بی صبرانه  و  دارد  ادامه  روند همچنان  این 
مشتاقانه منتظر ارسال مطالب، عکس ها و ... 
از طرف شما عزیزان برای نشریه هستیم تا در 
این قسمت که متعلق به شماست منتشر کنیم.

ضمن آنکه همانند تمام نشریات دیگر از عیب 
قطعا  راستا  این  در  و  نیستیم  دور  به  نقص  و 
انتقادات و نظرات هواداران بزرگ  پیشنهادات 
مس کرمان می تواند ما را در بهتر شدن نشریه 

یاری دهد.
با توجه به استقبال بی نظیر خبرنگاران حرفه 
همکاری،  برای  کرمانی  غیر  و  کرمانی  ایی 

و  کاران  گرافیست  و  و طراحان  عکاسان 
قطعا تایید گروه روابط عمومی باشگاه، 
و  بیشتر  نشریه  همکاران 
زیرا  شد  خواهند  نیز  بیشتر 
نشریه  این  از  انتظارات  اکنون 
گذشته  سال  همانند  قطعا 

رفته  باال  به حق  توقعات  و   نیست 
یی است که باید با کمک دوستان رسانه  ا

و عزیزمان در دیار کریمان بتوانیم نشریه را روز 
به روز باالتر نیز ببریم.

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.
ضمن آنکه چندین ایده و کار بسیار متفاوت و 
جذاب از گروه روابط عمومی باشگاه در آینده 
تقدیم شما عزیزان خواهد شد که قطعا مورد 

توجه قرار خواهد گرفت

مس  صنعت  باشگاه  است  ذکر  به  الزم 
ی  صفحه  هیچگونه  لحظه  این  تا  کرمان 

رسمی در اینستاگرام ندارد. 

با هواداران

مس  نوجوانان  و  نونهاالن  فوتبال  تیم های 
کرمان با تداوم پیروزی های خوددر صدر جدول 
گروهشان در رقابت های لیگ برتر رده های سنی 

خود قرار گرفتند.
 در هفته ی هشتم رقابت های لیگ برتر نونهاالن 
کشور، در یک بازی بسیار حساس و 6 امتیازی 
دوتیم باالی جدولی نونهاالن مس کرمان و البدر 

در بندرکنگ به مصاف یکدیگر رفتند.
در این بازی شاگردان علی ترکزاده با ارایه یک 
بازی بسیار هوشمندانه و هدفمند موفق شدند 
امتیاز  سه  شاهرخ آبادی  محمدرضا  گل  تک  با 
بسیار شیرین این بازی سخت خارج از خانه را 

به حساب خود بریزند.
با این پیروزی نونهاالن مس 17 امتیازی شدند و 
مقتدرانه در صدر جدول گروه خود قرار گرفتند. 
این تیم بازی هفته ی بعد خود را وز پنجشنبه 
برگزار  یزد  فوالد  برابر  کرمان  در  ماه  آذر   30

خواهد کرد.
تیم  کشور  نوجوانان  برتر  لیگ  رقابت های  در 
این  پنجم  هفته ی  در  کرمان  مس  نوجوانان 
بود  سپاسی  تیم  میهمان  شیراز  در  رقابت ها 
که موفق شد با نتیجه ی مقتدرانه سه بر صفر 

میزبان خود را درهم بکوبد.
شاگردان رسول نامجو که در هر سه بازی قبل 
قرعه ی  از  بعد  بودند  رسیده  پیروزی  به  خود 
استراحت هفته ی قبل خود در این بازی با گل 
امیر محمد امیرزاده و دو گل عباس زارعت کار 

به پیروزی های خود تداوم بخشیدند.
با این پیروزی نوجوانان مس ا 12 امتیاز با اقتدار 
به صدر جدول گروه خود تکیه دادند تا در بازی 
هفته ی آینده ی خود در روز جمعه اول دی ماه 

در کرمان میزبان تیم ذوب آهن اصفهان باشند.
لیگ  رقابت های  رفت  دور  پایانی  هفته ی  در 
برتر جوانان کشور، شاگردان مسعود مهرجو در 
ورزشگاه سلیمی کیا کرمان غوغا کردند. در این 
فصل  نیم  داشتند  قصد  که  جوانان مس  بازی 
اول رقابت ها را با شیرینی به پایان ببرند، با ارایه 
یک بازی بسیار خوب و منطقی موفق شدند با 
نتیجه ی یک بر صفر از سد میهمان خود عبور 
کنند و سه امتیاز حساس این بازی را به حساب 

خود واریز کنند.   

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

سالمم و درود اقا خیلی مخلصیم.
اول بگم مخصوص این عکس رو دوباره گذاشتیم چون فکر میکنم خوشگلیش خیلی خوبه یادمون 
نره ما مس کرمونیم. و بعضی ها یادشون نره غیرت به رنگ نارنجی همیشه باید باشه نه با باج و 

پول و روابط و ضوابط.
اقا یلداتون مبارک .

خدایی یلدا بدون رنگ نارنجی یعنی هیچی. 
ایشاهلل یلدای سال دیگه توی لیگ برتریم.

اقا از بس یه بنده خدایی رو ترکوندیم خسته شدیم. یعنی خودشم خسته شد بیچاره بس مصاحبه 
خیالی گذاشت پوکید.

یعنی خوشم میاد بیکار میشه میگه چکار کنیم یه مصاحبه خیالی یا دلنوشته خیالی بزنیم بعد جالبه 
مصاحبه طرف میکنه مخاطبش ناشناسه!!! بعد دلنوشته مینویسه از هواداران بدون اسم . خدایا دیگه 

یعنی چیا باید ببینیم خداوکیلی. سرمو به نظرتون به کجا بکوبونم؟
خدایی خودش خنده ش نمیگیره. نه خدایی نمیگیره.

بنده خدا کار دیگه نداره؟ اول فصل میاد بازیکن معرفی میکنه، اگه باشگاه گرفت خب از اون به 
بعد مصاحبه های خیالی خوب میکنه . اگه بازیکنش نره توی تیم مصاحبه های خیالی بد میکنه.

یعنی راضی باشین
ولی به غیر                                   ایشون یه بنده خدای دیگه که عشقه شیطنته، بچه های رسانه حسابی 

حمایت                                       کردن که باید بازم گفت دمشون گرم.
قا  و ا میبرن  فقط  دارن  همطو  گرم  هم  پایمون  های  تیم  دم 

ن  . میر اصال رحم هم نمیکنن فقط میبرن سه تا سه تا میزنن .جلو
های ادامه دار باشه تا برسیم به نیم فصل دوم تیم احمد اقا که حسابی بهش ایشاهلل این موفقیت 

احمد  اقا حسابی بترکونیم. خواهشااااا با تمرکز با ارامش و با دانش کادرفنی و غیرت امیدواریم. 
شک  ها  نکنین قهرمانین . خدایا به امید خودت....بچه 

امکانات و پشتیبانی 
اردوی سرچشمه مس 

نوین بی نظیر بوده است...

COME
Back

اقا رضا ترکزاده و شاگردان جوانش در بازی های 
دوستانه هم می برند؛

پیروزی جوانان در هفته صدرنشینی مقتدرانه 
نونهاالن و نوجوانان مس کرمان؛

پیروزی های تیم های 
مس ادامه دارد...

کردن  سپری  از  پس  نوین  مس  فوتبال  تیم 
بازی های نیم فصل اول لیگ دسته دو کشور، 
اردوی آمادگی خود برای نیم فصل دوم را در 
بتوانند کامال برای  تا  سرچشمه برگزار کردند 

مسابقات آماده شوند. 
مس نوین پس از 4 بازی اول که با 4 شکست 
آینده  و  ریزی  برنامه  با  بود،  همراه  ناامیدانه 
نگری این تیم توسط مدیران باشگاه با تغییراتی 
مواجه شد و رضا ترکزاده را در راس تیم خود 

دید.
آستانه ی  در  ب  مس  فوتبال  تیم  سرپرست 
آغاز مجدد رقابت های لیگ دسته دوم کشور، 

پیرامون آخرین وضعیت این تیم توضیح داد.
جابر حبیبی در رابطه با اردوی تدارکاتی تیم 
مس ب در مدت تعطیالت نیم فصل لیگ دو 
در  را  بسیار خوبی  روزه ی  اردوی 6  ما  گفت: 
شهر سرچشمه برپا کردیم که از نظر پشتیبانی 
و امکانات بسیار خوب برگزار شد و در جهت 

آماده سازی تیم ما بسیار مفید واقع شد.
یک  بم  شهر  در  اردو  این  از  پس  افزود:  وی 
بازی تدارکاتی با تیم شهرداری این شهر برگزار 

کردیم که دو بر یک به پیروزی رسیدیم.
بازیکنان  با  رابطه  در  ب  مس  تیم  سرپرست 
جدا شده و جدید این تیم گفت: 4 بازیکن با 
ده یادگاری،  رحیم  مهدی زاده،  محمد  نام های 
تیم  از  رضا جانی پور  و محمد  سجاد حسامی 
ما جدا شده اند و سه بازیکن جدید به نام های 
یوسفی  ایمان  و  نیکویی  علی  زندی،  سهیل 
همراهی  را  ما  تیم  بازی ها  دوم  فصل  نیم  در 

خواهند کرد. 
حبیبی با بیان اینکه تیم مس ب روز چهارشنبه 
29 آذر ماه با بازی برابر قشقایی در شیراز کار 
خود را در لیگ دو ادامه خواهد داد گفت: تیم 
ما از هر نظر آماده ی شروع بازی ها می باشد و 
به امید خدا با آغاز رقابت ها نتایج خوب خود را 
در هفته های منتهی به تعطیالت ادامه خواهیم 

داد.

از  امتیاز  با 12  همینک  فوتبال مس ب  تیم 
یازده بازی در رده ی هشتم جدول گروه خود 
در رقابت های لیگ دسته دوم کشور قرار دارد.

در  کرمان  مس  امیدهای  بسکتبال  تیم 
یک  کشور  بسکتبال  یک  لیگ  رقابت های 
تیم  با  کامال  تا  آورد  بدست  پیروزی دلچسب 
و  باتجربه  بازیکنان  که  خود  سر  باالی  های 

مدعی را دارا می باشند نزدیک شود.
مسی  بازی  این  در  کرمان  مس  سرقامتان 
میناب  مقاومت  تیم   64 به   75 کرمان  های 
را شکست داد تا به یک امتیازی سه تیم 10 

امتیازی باالی سر خود برسد.
باشگاه  های  گذاری  سرمایه  عدم  به  توجه  با 
های مختلف ورزشی در رشته های غیرفوتبال 
مس  جانبه  همه  حمایت  بسکتبال،  خصوصا 
کرمان از تیم بسکتبال کامال جای تقدیر دارد.

مس کرمان قطعا میبایست این پشتوانه سازی 
ها را در سال های قبل انجام می داد تا اکنون 
از آن برداشت کند اما حال باید به این پشتوانه 

سازی کامال برنامه ریزی شده امیدوار بود.
شده  تشکیل  عمدتا  و  جوان  بسیار  تیم  این 
حرفه ای  تیم  تنها  کرمانی  مستعد  جوانان  از 
بسکتبال استان می باشد که در نیم فصل دوم 
رقابت ها برای بهبود جایگاه خود در گروه تالش 

می کند. 
این تیم که در کنار تیم های بزرگ و قدرتمند 
خوزستانی در گروه جنوب رقابت های لیگ یک 
بسکتبال کشور قرار گرفته است، تیمی بسیار 
جوان و مستعد و البته با انگیزه های بسیار زیاد 
است که حرف های زیادی در آینده برای گفتن 

خواهد داشت.
مسی های کرمان تا پایان فصل خود 3 بازی 
بسیار پرفشار و سخت را دارند که باید آنان را به 
سالمت به پایان برسانند و جوانان زیر19سال 

کرمان به تجربه ارزشمند برسند.
و  اهواز  حفاری  ملی  بندرامام،  پتروشیمی 
مهروبان نوین ماهشهر سه تیم حریف کرمانی 
ها هستند که تنها یک بازی در کرمان برگزار 

خواهد شد.
کرمانی  جوانان  از  مس  هواداران  حمایت 
اهمیت  حائز  نکته  خانگی  های  بازی  در 

دیدارهای مس است.

به برخی افراد که انگشت شمار 
هستند نصیحت می کنم دست 

از حاشیه سازی بردارند ...

آکادمی

ورزش بانوان

پیروزی دلچسب 
جوانان سرقامت مس 

کرمان



روسفیدی بومی ها و سیاست 
بومی گرایی...  

های  رقابت  اول  فصل  نیم 
کشور،  فوتبال  اول  دسته 
روز یکشنبه با برد دو بر یک مس در برابر تیم 
به  پرحاشیه  و در یک دیدار  بوشهر  ایرانجوان 
اول  فصل  نیم  پایان  تا  ها  مسی  رسید.  پایان 
 3 پیروزی،   8 از  امتیاز   27 کسب  به  موفق 
احمد  که  نتایجی  شدند.  باخت   6 و  تساوی 
نخعی و شاگردانش در نیم فصل بدست آوردند 
باعث شد دید همگان نسبت به مربیان بومی 
ها  آن  توانایی  به  پیش  از  بیش  و  عوض شود 
ایمان بیاورند. در این مورد نتایج تیم مس نوین 
با مربی بومی خود یعنی رضا ترک زاده و سایر 
موفقیت  بر  تاییدی  مهر  مس،  پایه  های  تیم 
باشگاه در سیاست بومی گرایی بوده است. خط 
مشی بومی گرایی که از سمت مدیریت باشگاه 
اکنون نشان داده  به شدت حمایت می شود، 
است که می توان با صرف هزینه کمتر، نتایج 
انگیزه زیادی در میان  مطلوب کسب کرد که 
ورزشکاران استان ایجاد کرده و آن ها را امیدوار 
به حضور در باشگاه بزرگ مس کرمان نموده 
توسط  شده  حاصل  نتایج  به  نگاهی  با  است. 
غیر  مربیان  با  آن  مقایسه  و  نخعی  شاگردان 
نتیجه  این  به  توان  بومی سنوات گذشته، می 
رسید که مس کرمان با کادر فعلی خود نتایج 
بسیار مطلوبی کسب کرده و حاال با انگیزه ای 
آن  ارشد  مدیران  از  باشگاه  تمام مجموعه  که 
می  هواداران  حمایت  با  و  دارند،  بازیکنان  تا 
توان نیم فصل دوم را حتی با قهرمانی به پایان 

تا  کرمان  مس  فاصله  نفت مسجد رساند. 
امتیاز   11 نشین  صدر  و سلیمان 

امتیاز   6 تنها  دومی  رده  بادران  با 
همگان  شاید  اول  نگاه  در  است. 
بر این باور باشند که تیم مسجد 
است،  قطعی  صعودش  سلیمان 
در حالی که حقیقت چیز دیگری 

روز  مثل  فوتبال  اهالی  برای  است. 
بسیار متفاوت  نیم فصل دوم  روشن است که 
تر از نیم فصل اول هر لیگ است. چرا که در 
نیم فصل دوم بسیاری از تیم ها به خصوص در 
رقابت های لیگ یک دچار مشکالت مالی می 
شوند که این موضوع در روند نتیجه گیری تیم 
بسیار اثر گذار است. بسیاری از تیم ها بدلیل 
بدنسازی نامناسب دچار افت می شوند که این 
کاهش کیفیت در نیم فصل دوم بسیار مشهود 
است. برخی از تیم ها نیز دچار حواشی خارجی 
می شوند. بنابر این و با توجه به جمیع اتفاقاتی 
که در مسیر نتیجه گیری تیم ها وجود دارد، 
نمی  اول  دسته  لیگ  های  رقابت  در  حداقل 
از پیش  را  لیگ  قهرمان  نایب  و  قهرمان  توان 

مشخص کرد.
بوشهر  ایرانجوان  با  بازی  از  پس  نخعی  احمد 
در صحبت های خود اعالم کرد برای نیم فصل 
استفاده  برای  وی  دارد.  ای  ویژه  برنامه  دوم 
و  فصل  نیم  تعطیالت  فرصت  از  حداکثری 
برای تقویت تیم خود، لیستی از بازیکنان مورد 
به  تا  است  کرده  ارائه  باشگاه  به  را  خود  نیاز 
تیم  اردوی  برنامه  همچنین  شوند.  اضاف  تیم 
احتماال در جزیره کیش بسته شده و این تیم 
خواهد  کیش  راهی  کوتاه  استراحتی  از  پس 
شد تا تمرینات آماده سازی خود را آغاز کنند. 
احمد  های  صحبت  اساس  بر  و  بین  این  در 
نخعی، احتماال دو بازیکن از فهرست تیم خارج 

خواهند شد.
مسیر دشوار نیم فصل دوم که برای مس بسیار 
حمایت  و  همراهی  با  تواند  می  است  حیاتی 
با  توانند  می  ها  آن  و  شود  هموارتر  هواداران 
آرامش و انگیزه ای که به تیم خود می دهند 
راه صعود را برای الله های نارنجی دیار کریمان 

هموار کنند.
 

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:

فوتبال                     تیم 
کرمان  مس  جوانان 
تیم  از  یکی  فصل  این 
برتر  لیگ  خوب  بسیار  های 
کشور است که توانسته است با 
قابل قبول  نتایج  بازی های زیبا و 
به تیم های باالی جدول لیگ برسد. 
در این راه یکی از بهترین بازیکن های 
تیم جوانان که در آینده اسم وی را بسیار 
خواهیم شنید، سیروس بلندنظر است که 
کامال خوش  های مس  بازی  در  توانسته 
با  بازی  بازیکن جیرفتی در  این  بدرخشد. 
تراکتورسازی با بازی درخشان خود یکی از 
موثرترین بازیکنان تیمش بوده است که سه 
امتیاز بازی را برای تیمش رقم زده است. 
جوانان مس کرمان در این فصل زیر نظر 
مسعود مهرجو و کادرفنی بادانش خود 
را  برتر  لیگ  فصول  بهترین  از  یکی 
سپری می کند و در نیم فصل دوم 
قطعا می تواند حرف های بسیاری 
باشد.  داشته  گفتن  برای  را 
جوانان مس کرمان اکنون 
در شش ضلعی باالی 
جدول قرار دارد.

 The best
of the week

        
در صحنه گل تیم ایرانجوان  

بوشهر به مس کرمان، توپی 
که مدافعان مس آن را دور کرده 
بوند به داور بازی برخورد کرد و 
همان توپ با یک شوت غافلگیرانه 
این  شد.  کرمان  مس  دروازه  وارد 
جایگیری بد داور قطعا در بازی های 
بین المللی یکی از امتیازات منفی داور را 
سبب خواهد شد که در بازی مس کرمان 
جالب  حال  داد.  روی  بوشهر  ایرانجوان  و 
به داوری  ایرانجوان بوشهر  تیم  اینجاست 
توپی  خصوص  در  هم  آن  است  معترض 
که کامال مشخص به بیرون رفته و بازیکنان 
ایرانجوان برخالف نظر داور نظر داشتند.. اما 
حتی این توپ بر فرض محال بیرون هم 
نرفته باشد اما باز هم نمیتوان آن را مالک 
باخت تیمی دانست. در حالی که قطعا 
گل ایرانجوان به دلیل جایگیری بد داور 
ارتباط مستقیم داور با گل را سبب 
شده است. این عکس توسط اقا 
رضای رزم حسینی ثبت شده 
است که قطعا بسیار جالب 

و متفاوت است.

برترین های هفته

       بازیکن برتر هفته:
سیروس 

بلندنظر

توسط نظرسنجی هواداران و نشریه الله های نارنجی عنوان شد:

بی تردید این هفته باید 
شخصی  را  هفته  چهره 

اعتالی  برای  که  بگذاریم 
تالش  بسیار  استان  ورزش 

در  است  توانسته  و  است  کرده 
مسیر عدالت گام بردارد. علی رمضانی 

تهیه کننده و مجری خوش صدای برنامه 
سالها  این  تمام  در  ورزش  عصر  تلویزیونی 

برای  اتفاقات  بهترین  تا  است  کرده  سعی 
ورزش استان بیافتد ولی در مقابل بدترین تهمت 
ها را شنیده است. او در برنامه این هفته با دعوت 
از مدیرعامل باشگاه مس کرمان و گزارش کامل 
از هواداران و تیم مس کرمان پشت پرده حواشی 
باشگاه مس را رو کرد و از مخالفین و موافقین 
تهیه  را  متفاوتی  بسیار  های  گزارش  باشگاه 
کرد.  این گزارش ها به قدری نمایان بود که 
پس از آن در فضاهای مجازی کامال به افرادی 
که مغرضانه برای تیم مس کرمان دلسوزی! 

میکردند، هواداران تاختند و چهره بسیاری 
از افراد که مدعی هوادارای دوآتیشه مس 

از این رو  کرمان بودند کامال رو شد. 
باید عالوه بر عنوان چهره هفته، به 

روال برنامه خودشان، به آنان کارت 
سبز نشان داد زیرا برای خواست 

گام  کرمان  مس  هواداران 
برداشتند.

توسط 
کارشناسان  نشریه 

عنوان شد:

       اتفاق 
ویژه هفته:

بهترین پاسور لیگ 

توسط نشریه الله های 

نارنجی عنوان شد:

از  محمد سلیمان علیزاده یکی 
بهترین های تیم مس کرمان است که 

در این انتخاب ما برای اتفاق ویژه هفته 
بهترین  علیزاده  محمد  است.  گرفته  قرار 

پاسور لیگ در نیم فصل اول نیز لقب گرفته 
تیم  بازیکنان  موثرترین  از  یکی  قطعا  و  است 
بسیار  پیشنهادهای  است.  کرمان  های  نارنجی 
لیگ برتر و لیگ یک برای وی کامال طبیعی است 
ولی عالوه بر اینکه باشگاه به هیچ عنوان رضایت 
تعصبی  نیز  او  خود  کرد،  نخواهد  صادر  را  او 
ارزشمند را برای پیراهن تیم خود دارد که شاید 
بتوان آن را الگویی برای بسیاری از بازیکنان که 
مدعی غیرت و تعصب دارند دانست. بازیکن 
برتر میانی لیگ یک قطعا در نیم فصل دوم نیز 
عصای دست احمد نخعی خواهد بود و چه بسا 
که با کسب 5 امتیاز بیشتر نسبت به نیم فصل 
اول ، جشن صعود را همراه همبازی های 

خود در تیم مس کرمان و هواداران کرمان 
برگزار کند. محمد علیزاده بارها بهترین 

بازیکن زمین نیز انتخاب و در تیم 
هفته نیز در بسیاری مواقع حضور 

داشته است.باید منتظر مس و 
محمدعلیزاده در نیم فصل 

دوم باشیم.

       چهره هفته:
احمد نخعی

هفته:عکس 
جای بد آقای داور! 

دوچرخه سواری  تور  وقفه  سال ها  از  بعد 
تا  کرد  کار  به  آغاز  مجددا  کرمان  استان 
کشور  جوانان  رده ی  در  دوچرخه سواران 
این روزها جاده های کرمان را به تسخیر 

خود درآورند.
ذه  از  تیم   12 حضور  با  مسابقات  این 
استان در کرمان برگزار می شود که تیم 
عنوان  به  کرمان  مس  دوچرخه سواری 
تنها تیم  حرفه ای حاضر در رقابت های 
عملکرد  به  ویژه ای  نگاه  برتر  لیگ 

رکاب زنان کرمانی خواهد داشت.
اولین دوره تور دوچرخه سواری کرمان 
 29 لغایت   26 از  جوانان  سنی  رده  در 

به  و  مرحله  پنج  در  جاری  سال  آذرماه 
استان  میزبانی  به  کیلومتر   265 مسافت 

کرمان برگزار می شود.
مشهد،خراسان  تیم)امیدنیا   12 مجموع  در 

رضوی،یزد،فارس،اردبیل،خوزستان،خراسان 
و  شرقی،مرکزی،کهکیلویه  جنوبی،آذربایجان 
بویراحمد و دو تیم از استان کرمان برای حضور 

در این مسابقات اعالم آمادگی کردند.
برنامه مسابقات :

مرحله اول دوشنبه 96/9/27 صبح:کریتیریوم  
شهرستان قلعه گنج

بعدازظهر:تایم   96/9/27 دوشنبه  دوم  مرحله 
تریل تیمی شهرستان قلعه گنج

شنبه  سه  سوم  مرحله 
96/9/28:استقامت - شهرستان 

قلعه گنج
چهارشنبه  چهارم  مرحله 
شهرستان  96/9/29:کریتیریوم  

قلعه گنج

نگاه ویژه تیم مس به 
استعداد های تور کرمان

دوچرخه سواری

تحلیل و بررسی مس در لیگ یک کشور:

امیررضا طغرلی پور


