
فلمینگ مربی سابق تیم ملی دانمارک و مدرس بین المللی فیفا 
در گفتگوی صمیمی با نشریه الله های نارنجی :

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

شنبه 7 بهمن ماه 1396/ 27 ژانویه 2018 

شماره ی هفتاد و یکم نشریه الکترونیکی

http://www.mes-fc.ir

لشکر کرمان می آید ...

موج حمایتی از باشگاه مس کرمان ادامه دارد ؛

در جشن آکادمی 
باشگاه مس کرمان،
باباها پا به تو شدند

 ..................................................................................
دربی استان در کنار سواحل خلیج همیشه 

فارس،  مس و حمایت 90 دقیقه ای هوادارانش؛

دربی را ببر و صعود کن
 ..................................................................................

شاگردان مهرجو سه گل زدند، سه گل نزدند؛ 

طوفان جوانان مسی 
 ..................................................................................

صدرنشینی مقتدرانه نوجوانان مس کرمان؛ 

آقای نامجو، به تیم های 
دیگر رحم کنید

 ..................................................................................
با کسب یک امتیاز دیگر، نونهاالن مس 

صدرنشین ماندند؛ 

دفاع اتوبوسی حریف...

سر تیتر

باشگاه مس کرمان در حال 
حاضر توسط افراد به معنای 

واقعی فوتبالی اداره می شود

برای موفقیت باید در باشگاه 
ثبات داشته باشید

برای حضور در کرمان بسیار 
عالقمندم 



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 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 

فلمینگ مربی سابق 

تیم ملی دانمارک و مدرس بین 

المللی فیفا در گفتگوی اختصاصی با

 الله های نارنجی؛

برای موفقیت باید در 

باشگاه ثبات داشته باشید
بسیار  فلمینگ،  آقای  جناب   *
ما  به  را  وقتتان  اینكه  از  سپاسگزاریم 
دادید. در ابتدا، از حضورتان در کرمان و 
سفر  این  از  هدف  و  مس  صنعت  باشگاه 

برای ما بگویید؟
باشگاه  دعوت  در  بنده  شما.  از  ممنون  بسیار 
صنعت مس به کرمان آمدم و هدف این سفر 
مربیگری  کالس  مدت  کوتاه  دوره  یک  انجام 
دیدار  همچنین  و  مس  باشگاه  مربیان  برای 
دوستان و همکاران قدیمی در باشگاه صنعت 

مس بود.

و  حضور  کرمان  در   2011 سال  در  شما   *
باشگاه  پایه  های  تیم  در  هایی  مسولیت 
پایه  تیم های  نتایج  داشتید.  کرمان  مس 
در  نظرتان  لطفا  بود.  درخشان  بسیار 
مورد آن زمان و برنامه هایی که اجرا شد 
ها،  برنامه  این  نتایج  مورد  در  و همچنین 
کرمان  در  که  هایی  ظرفیت  و  استعدادها 

مالحظه کردید بفرمایید.
بله درسته. ما واقعا نتایج خوبی به همراه تیم 
زمان  آن  در  واقع  در  پایه کسب کردیم.  های 
داشتند  باشگاه حضور  در  زیادی  استعدادهای 
که بعضی از انها اکنون در تیم اول مس بازی 
تچربه  را  خوبی  خیلی  شرایط  ما  میکنند. 
کردیم. من واقعا خوشحال بودم از کاری که با 
مجموعه باشگاه و با مربیان تیمهای پایه در آن 

زمان انجام شد. 
در واقع، ما سعی کردیم که یک فلسفه بازی 
برای همه تیمهای باشگاه بنیان کنیم. که من 
فلسفه  و  برنامه  اون  ایا  که  نیستم  جریان  در 

بازی بعدا ادامه پیدا کرد یا خیر!

را  باشگاه مس  مورد  در  کلی شما  نظر   *
و  مدیریت  ساختار،  مورد  در  بفرمایید. 
برای  که  هایی  برنامه  و  آکادمی  همچنین 

تیمهای پایه دنبال میشود. 
و  امکانات  با  یاشگاهی  مس  صنعت  باشگاه 
قوی  ساختار  باشگاه  میباشد  بسیار  قابلیتهای 
بسیار  عملکرد  باشگاه  این  مدیریت  و  داشته 
خوبی دارد. من در حال حاضر در مورد کیفیت 
تیمهای پایه اطالعات زیادی ندارم. اما مطمینم 
ریزی  برنامه  و  زیرساختها  دلیل  به  مس  که 
مناسب همچنان یکی از بهترین آکادمی های 

ایران را در اختیار دارد.
 * همانگونه که فرمودید شما در این سفر 
باشگاه  مربیان  برای  اموزشی  دوره  یک 
دانش  مورد  در  را  نظرتان  کردید.  برگزار 

فنی مربیان باشگاه بفرمایید

بنده با بسیاری از مربیان در این دوره، سابقه 
خوبی  عملکرد  واقعا  آنها  داشتم.  همکاری 
از  بسیاری  هستند.  پرتالشی  مربیان  و  دارند 
آنها دانش قابل قبولی دارند. ولی نکته ای که 
باید  اهمیت دارد این است ما مربیان همیشه 
در مسیر یادگیری و پیشرفت باشیم. این مطلب 

حتی در مورد خودم نیز صدق میکند.
*شما از استادیوم در حال تاسیس باشگاه 
مورد  در  آیا  کردید.  بازدید  هم  مس 

امكانات این استادیوم نظر خاصی دارید؟
امکانات  با  و  خوب  بسیار  ظاهر  در  استادیوم 
و  پایه  تیمهای  همه  شده.  طراحی  زیادی 
مجموعه باشگاه دسترسی به امکانات تمرینی 
در استادیوم جدید هستند که این موضوع واقعا 
نکته حایز  اهمیت و امتیاز مثبتی برای میباشد

* به نظر میاد که شما همیشه نتایج تیم 
دنبال  را  لیگ  در  کرمان  مس  فوتبال 
امكانات  و  پتانسیلها  به  توجه  با  میكنید. 
تیم  در  که  باکیفیتی  بازیكنان  و  موجود 
بازی میكنند، دلیل نتایج نه چندان قابل 

قبول تیم قوتبال را در چه میدانید؟
یک  نتیجه  در  زیادی  فاکتورهای  فوتبال،  در 
تیم دخیل هستند که حتی برخی از اونا بطور 
کامل در اختیار شما نیستند و به عنوان مثال 
وقتی یک تیم میبازد، اعنماد بنفس تیم پایین 
میاد. در واقع فقط پیروزی هست که میتواند 
اعتماد بنفس از دست رفته را باز گرداند. من 
با برد راه آهن تیم به روند  واقعا امیدوارم که 

پیروزی برگردد.

اقای  با  شما  همكاری  سابقه  به  توجه  *با 
مجموعه  در  پیش  سال   6 در  مسعودزاده 
تیمهای پایه باشگاه، نظرتان در مورد ایشان 

و مدیریت حال حاضر باشگاه بفرمایید.
 باشگاه در حال حاضر با افراد به معنای واقعی 
فوتبالی اداره میشود که از نظر من بسیار نکته 
مهم و مثبتی هست.  عالوه بر ان در مورد مدیریت 
باشگاه نکته ای که برای من اهمیت داشته اینه که 
در این دو سال، وقتی تیم فوتبال باشگاه نتیجه 
نمیگیرد، مدیریت، آسانترین راه یعنی برکناری 
مربی را انتخاب نکرده. من این موضوع رو خیلی 

دوست دارم! 
در  درخشانی  کارنامه  و  سابقه  شما   *
فوتبال دارید. بعضی رسانه ها پیش از این 
و  کرمان  به  الوقوع شما  قریب  بازگشت  از 
سابقه همكاری با باشگاه صنعت مس خبر 
یا  داد  صحت  موضوع  این  اگر  بودند.  داده 
جانب  از  پیشنهادی  گونه  هر  صورت  در 
باشگاه، آیا اماده همكاری با مس کرمان را 
دارید؟ شما میدانید که همه کرمانی ها سالها 
فوتبال  اول  به سطح  بازگشت مس  منتظر 
کشور هستند. از نظر شما چه اقداماتی برای 

موفقیت در این امر الزم هست؟
در ابتدا من باید بگم که من از دوره ای که در 
با باشگاه صنعت مس همکاری میکردم  کرمان 
بسیار لذت بردم و به همین دلیل بسیار عالقمندم 
که به کرمان برگردم و مجددا در اینجا کار کنم. 
برای موفقیت، شما در ابتدا باید یک مدیریت با 
ثبات داشته باشید که بتواند برنامه های بلندمدت 
را دنبال کند. نباید با هر نتیجه بدی به دنبال 
تغییرات باشید. ثبات و تداوم فاکتورهای کلیدی 
مجموعه  که  معتقدم  من  هستند.  موفقیت 
مدیریتی باشگاه باید برای سالهای بیشتری تداوم 

داشته باشند و برنامه هایشان را دنبال کنند.
در پایان، ضمن تشكر مجدد از حضورتان، 
به شما  بسیار  کرمان  مردم  که  بگویم  باید 
سوال،  اخرین  عنوان  به  هستند.  عالقمند 
لطفا نظرتان در مورد حضور ایران در جام 

جهانی پیش رو بفرمایید.
بسیار ممنونم. تیم ملی ایران بسیار تیم پرقدرتی 
هست. من احساس میکنم که ایرانی ها تیم ملی 
خودشان را دست کم میگیرند. من اعتقاد دارم که 
مسلما شما شانس صعود دارید و ایران میتواند 
رده دوم و یا حتی اول گروه خودش باشد. من تیم 
شما را در جام جهانی دنبال میکنم و طرفدار تیم 
ملی ایران خواهم بود. ایران کشوری ست که من 
به واسطه حضور در کرمان بسیار به آن عالقمند 

هستم.

مصاحبه

موج حمایتی از باشگاه مس کرمان ادامه دارد؛

درجشن آکادمی باشگاه مس، 

باباها پا به توپ شدند...

در  کرمان  مس  باشگاه  فجر  دهه  درآستانه 
آکادمی  جهت  در  خود  برنامه های  ادامه ی 
را  فوتبالی  روزه ی  یک  جشن  خود،  باشگاه 
یک  برگزاری  و  متنوع  و  شاد  برنامه های  با 

مسابقه فوتبال جالب برگزار کرد.
باشگاه  مدیران  حضور  با  که  مراسم  این  در 
مس، اعضای آکادمی این باشگاه، خانواده های 
فوتبال  پیشکسوتان  از  بازیکنان، جمعی  این 
و  شهر  شورای  مقامات  برخی  و  کرمان 
برگزار شد،  کرمان  تجلی  سالن  در  هواداران 
کرمان  فوتبال  کرده های  سفید  مو  برخی  از 

تقدیر به عمل آمد.            

سید امجد مسعودزاده مدیرعامل باشگاه مس 
کرمان در این مراسم با بیان اینکه باشگاه مس 
در مسیر اهمیت خود به بحث آکادمی با تمام 
توان پیش خواهد رفت گفت: قطعا همانند دو 
تیم  به  بیشتری  اکادمی  بازیکنان  اخیر  سال 
های اول و دوم باشگاه راه پیدا خواهند کرد و 
باشگاه با تمام امکانات در خدمت بازیکنان و 

خانواده ها می باشد.
پس از اجرای برنامه های شاد موسیقی وتاتر، 
والدین نونهاالن 8 تا 13 سال آکادمی باشگاه 
مس یک مسابقه فوتسال را با مربیان آکادمی 

و باشگاه مس برگزار کردند.

سوی  از  بیانیه ای  مراسم  این  در  همچنین 
در  باشگاه  این  آکادمی  اعضای  خانواده های 
مس  باشگاه  مدیرعامل  اقدامات  از  تشکر 

هدایایی  و  شد  از قرائت  نیز 
ی  به سو مجد آن ها  ا سید

مسعودزاده  اهدا 
گردید.

و 

به  کر الزم  ذ
است در این مراسم مربیان و پدران بازیکنان 
تیم های پایه مس کرمان در قالب دو تیم به 
و  دیدار جذاب  این  در  که  رفتند  هم  مصاف 

ز متفاوت، دو تیم به نتیجه 3-3 رسیدند.  ا
نکات قابل توجه این جشن، تشویق ها 
و حمایت های بازیکنان حاضران پدران 
مادران و هواداران حاضر در این مراسم 
بود که بارها مدیران باشگاه مس کرمان 

را مورد حمایت خود قرار دادند.
در  نخعی  مهدی  اقدامات  همچنین 
تا 13  آکادمی 8  در  کوتاه  این مدت 

نیز  باشگاه مس  مورد تقدیر سال 
و و تحسین مسئولین 

ی  عضا تیم ا
مختلف  های 
ه  شگا با

قرار گرفت.

تحلیل و بررسی

آکادمی

عكاس و خبرنگار 
نشریه الله های نارنجی 

باشید

و  هفتاد  حالی  در  نارنجی  های  الله  نشریه 
یکمین 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

الزم به ذکر است به زودی صفحه رسمی 
و  معرفی  کرمان  باشگاه مس  اینستاگرام 

اعالم خواهد شد.

با هواداران

دور از چشم کرمانی ها دو تیم استان هشت به 
جای کویر، لب دریا چشم در چشم هم می شوند 
تا گل گهر و مس به امید برون رفت از در خروجی 
تیم  دو  رفت  بازی  با هم سرشاخ شوند.  بحران 
یک فیلم دراماتیک کامل بود.... از همه ی کری  
خوانی های قبل از بازی به خصوص برای جابه جا 
تا  بودند  رفته  سیرجان  به  کرمانی  شده های 
کرمانی هایی که می خواستند طلسم گل گهر را در 
لیگ یک برای خود بشکنند. البته که بازی رفت 
آنقدر ماجراهای جذاب در خودش داشت که کری 
خوانی برای بازی برگشت را بالفاصله بعد از بازی 
رفت استارت بزند تا طعم دربی کرمانی حسابی 
فلفلی شود...اما گردش روزگار بر وفق مراد دو تیم 
نگشت و حاال در زمان رویارویی برگشت دو تیم، 
نه خبر از چهره های خاص مثل شهدادنژاد هست و 
نه حوصله ای برای کری خوانی به خاطر جایگاه دو 
تیم در جدول و نه اصال محلی در سیرجان برای 

داغ شدن اتفاقات این بازی...
دو تیم سوای بازی هم استانی به دنبال سه امتیاز 
این بازی برای خواص درمانی آن هستند. آنقدر 
زخم روی تن دو تیم استان کرمانی هست که 
با این سه امتیاز مرهمی درست کنند تا ادامه ی 
بازی های لیگ را با قدم هایی با خونریزی کمتر 
امتیاز  سه  می دانند  خوبی  به  تیم  دو  بردارند. 
گذر  برای  باالتر  پله  یک  رفتن  یعنی  بازی  این 
از هفته های آلوده جهت تنفس بهتر و از همین 
رو فراتر از هر بحث حیثیتی، به واسطه ی اوضاع 

جدول دو تیم سه امتیاز می خواهند.
با همه ی این بی حوصلگی ها بازهم نمی شود که 
دربی باشد ولی سوژه نباشد.از احمد حسن زاده ای 
به کرمانی ها  برای نشان خود  را  که دربی رفت 
از دست داد ولی حاال برای نشان دادن خود به 
او سراپا  به  اثبات خیلی چیزها  و  وینگوبگوویچ 

انگیزه می باشد.
را  خود  دارد  دوست  خیلی  که  نخعی  احمد  از 
به فوتبال کرمان با برد در این دربی های استان 
هشتی بیش از پیش ثابت کند و از هواداران مس 
در  تیمشان  میزبانی  روز  در  پیش  هفته ی  که 
سیرجان دیدند که هواداران رقیب چقدر از تیم 
آن ها به نوعی نفرت دارند که حتی حاضر می شوند 
اصال  از همین رو  تیم رقیب را تشویق کنند و 

دوست ندارند این بازی را بازنده باشند.    

گر که نامردی زنی، 
مالونک خوری...

مالونک

اقا سالممم خیلی مخلصیم خوبین ایشاهلل. قطعا همه منتظر هستیم ببینیم فردا تیم دوست داشتنی 
و خوب مس با بازیکنان جوان اما باکالس باالی خود چکار میکنه تا در این دربی بتونیم به امید 
خدا استارت به سمت صعود رو بزنیم. البته که برخی دوستان منتظر شکست این تیم هستن تا به 
منافع و مقاصد و مجیره )یعنی جیره گرفتن( و خیلی م های دیگه دست یابند اما غافل از اینن که 
خدا به دل پاک مردم کرمون نگاه میکنه نه به جیب های خالی شما که دو سه سالی است حسابی 

وضعشون خراب شده چون حسابی ته کشیده.
شماره قبلی اقا ما یه بنده خدایی رو گفتیم حقایقی رو ازش مثه اینکه بهش برخورده خب به من 
چه که برخورده. میباست عزیزم بازیکن سفارشی نیاری برای مربی و باشگاه معرفی نکنی خب. 
وقتی خودت بازیکن میخواهی بکنی توی پاچه باشگاه، خبرهای سایت باشگاه رو میزنی و فاکتور 
میایی که پول بگیری از این و از درصد انتقال بازیکن و بعد اینوری ها جلوت وایمیستن و میگن 
باج به تو نمیدیم و تو میری که تخریبشون کنی مشکل از ماست اونوقت که اشفا میکنیم شما رو؟
بهتره سر عقل بیایی عزیزم باالخره چند سالی خوب منافع رو زدی توی جیب حاال دیگه بسه یه بار 

هم شده                                     برای رضای خدا و مردم شهرت دست از باج گرفتن بردارد.
جالب                                            اینجاست بروبچ گفتن اقا چکار کنیم چکار نکنیم بیاییم خودمون گروه 
درست                                   کنیم الهی بگردم، امار تا دیشبشون 23 نفر بود. ببخشید ببخشید 23 
نفر نه 23 ای دی. چون ماشاهلل خدا برکت بده به اپراتورها که هر کسی 
این روزها 3 4تا خط داره. یعنی تازه بگیم فقط با دو خط هم اومده باشین 

؟!!  نفر   10 میشه  وای خدایا کال  کمتر؟  زمینش هم  داخل  بازیکنای  با  فوتبال  تیم  یه  از  یعنی 
باحالین.  راستی حال و احوال چطوره بعد از جشن 500 نفره دیروز؟ الهی بگردممم اشکال خیلی 

عزیزم  یاعلی...بزرگ میشی یادت میره. بازی فردا رو میبریم ها..نداره 

روزهای رویایی باشگاه 
مس کرمان ...

COME
Back

پیروزی های ارزشمند تیم های جوانان و نوجوانان و 
تداوم صدرنشینی نونهاالن مس کرمان در لیگ های برتر؛

دربی استان در کنار سواحل خلیج همیشه فارس، 
مس و حمایت 90 دقیقه ای هوادارانش؛

دربی را ببر و صعود کن ...

تیم های پایه باشگاه مس کرمان در رقابت های 
پیش  مقتدرانه  رده های سنی خود  برتر  لیگ 
نیز  هفته ی خود  این  بازی های  در  و  می روند 

نتایج بسیار خوبی کسب کردند.
از  یکی  در  کرمان  مس  جوانان  فوتبال  تیم 
زیباترین بازی های این فصل خود موفق شد در 
کرمان تیم البدر بندرکنگ را با سه گل درهم 
بکوبد. در هفته ی پانزدهم رقابت های لیگ برتر 
تیم  میزبان  مس  جوانان  تیم  کشور،  جوانان 
نتیجه ی قاطع سه  با  بود که موفق شد  البدر 
بر صفر میهمان خود را شکست دهد. شاگردان 
مسعود مهرجو بازی را مقتدرانه آغاز کردند و در 
همان ابتدای بازی با گل های حسین ذوالعلی و 
سیروس بلندنظر از حریف خود پیش افتادند. 
گل علیرضا قادری در نیمه ی دوم برتری تیم 
جوانان مس را در این بازی کامل کرد تا این 
تیم سه امتیاز شیرین دیگر را به حساب خود 
امتیازی  این پیروزی جوانان مس 5  با  بریزد. 
شدند و در رده ی ششم جدول رده بندی لیگ 
برتر قرار گرفتند. این تیم بازی هفته ی آینده ی 
خود را روز 2 بهمن ماه برابر فوالد خوزستان 

صدرنشین برگزار خواهد کرد.
تیم فوتبال نوجوانان مس کرمان نیز در ادامه ی 
یک  فصل  این  در  خود  فوق العاده ی  نتایج 
پیروزی دیگر را به حساب خود ثبت کرد وبا 
نتیجه ی یک بر صفر تیم فوالد یزد را شکست 
داد. شاگردان رسول نامجو در بازی هشتم این 
با تک گل علی شیرانی، هفتمین  فصل خود 
تا  گرفتند  جشن  را  خود  فصل  این  پیروزی 
پیش  هفته  گروهشان چهار  از  را  صعود خود 
از اتمام بازی های این دور به نوعی قطعی کرده 
باشند. نوجوانان مس همینک با 22 امتیاز با 
اقتدار در صدر جدول بازی ها قرار دارد و بازی 
هفته ی آینده ی خود را روز 13 بهمن در کنگ 

برابر تیم البدر برگزار خواهد کرد.
تیم فوتبال نونهاالن مس کرمان نیز که صعود 
بازی ها قطعی  از گروهش به دور بعد  خود را 
خود  فصل  این  یازدهم  بازی  در  است،  کرده 
بازی  این  که  بود  رفسنجان  تیم مس  میزبان 
در نهایت به تساوی بدون گل رسید تا با با این 
تساوی با 24 امتیاز در صدر جدول قرار گیرد.

برتر هندبال کشور  لیگ  در حالیکه مسابقات 
اغاز شد  تیم  با حضور 8  و  از 30 شهریورماه 
و هر هفته برنامه مسابقات پیش می رفت به 
یکباره و به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات 
آسیایی این مسابقات متوقف شد تا به نوعی از 
یاد همگان نیز برود که اصال لیگ برتر هندبال 

نیز وجود داشته است.
حال در جدیدترین برنامه فدراسیون هندبال، 
هفته دهم این رقابت ها 19 بهمن ماه پیگیری 
خواهد شد تا بعد از وقفه ای حدودا دو ماهه 8 
تیم حاضر در این مسابقات 5 بازی باقیمانده از 

دور برگشت خود را برگزار کنند.
چگونه  ها  تیم  دوماه  این  از  بعد  اینکه  حال 
آمادگی خود را نگه داشته و چگونه باید خود را 
مهیای 5 بازی باقیمانده کنند سوالی است که 
باید مسئولین فدراسیون هندبال به آن پاسخ 

دهند.
اینکه مسابقات رسمی تیم ملی هندبال آیا از 
از  تا تیم ها قبل  بود  برنامه ریزی نشده  قبل 
شروع این مسابقات ، لیگ را به پایان برسانند 
آن  برای  پاسخگویی  قطعا  که  است  سوالی 
نیست. زیرا می شد با یک برنامه ریزی مناسب 
و با برگزاری یک ماه زودتر لیگ، این بالتکلیفی 

عجیب را پیشگیری کرد.
به هر ترتیب تیم مس کرمان نیز همانند 7 تیم 
دیگر لیگ باید مجددا خود را آماده برگزاری 
ادامه لیگ نماید.  این تیم جوان و آینده دار و 
کامال بومی پشتوانه ای برای آینده باشگاه مس 
می باشد و همچون گذشته در سال های آینده 
شاهد درخشش بازیکنان هندبالیست کرمانی 

خواهیم بود.
البته نکته قابل تامل اینجاست که تنها سیاست 
جوانگرایی و بومی گرایی به همراه تامین هزینه 
کرمان  مس  هندبال  تیم  در  داری  تیم  های 
بقیه  و  است  اعمال شده  باشگاه  این  از سوی 
و  کادرفنی  انتخاب  فنی،  های  گیری  تصمیم 
امور کلی تیم هندبال بر عهده هییت هندبال 
استان است که آرزو می رود با همکاری های 
بیشتر نام هندبال مس بلندآوازه تر از قبل نیز 

باشد.
الزم به ذکر است تیم هندبال مس کرمان 
روز 19 بهمن ماه و در کرمان به مصاف 
صدرنشین رقابت ها نفت و گاز گچساران 

هد  ا رفت .خو

تیم مس 

هندبال

هندبالیست ها 
باالخره بازی خواهند کرد؟



عبور از راه آهن، 
پیش به سوی موفقیت...  

تیم فوتبال مس کرمان 
سال  ماه  بهمن  اول  یکشنبه  روز  دیدار  در 
لحظات  در  آهن  راه  به شکست  موفق  جاری، 
پایانی مسابقه شد. این دیدار که بدلیل کیفیت 
در  کرمان،  باهنر  ورزشگاه شهید  پایین چمن 
دارای حواشی  برگزار شد  شهرستان سیرجان 

و نکاتی است که به آن ها پرداخته می شود.
کیفیت چمن ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان 
بسیار عالی بود، به همین دلیل در این دیدار 
بازیکنان مس کرمان بسیار روان تر و بهتر از 

قبل بازی کردند. 
ارائه  با  ها  مسی  دیدار  این  نخست  نیمه  در 
های  موقعیت  شدند  موفق  قبول  قابل  بازی 
بسیاری خلق کنند و یکی از آن ها تبدیل به 
هم  ها  آهنی  راه  نیمه  این  در  البته  شد.  گل 
موقعیت های خوبی داشتند که با بی دقتی و 
کم تجربگی مهاجمانشان یکی پس از دیگری 

از دست رفت.
و  بازیکن سابق مس کرمان  نیا  بیاتی  محسن 
سرمربی کنونی تیم فوتبال راه آهن به همراه 
روی سکو  از  محرومیت،  دلیل  به  کمک خود 
ها  آن  داشتند.  عهده  بر  را  خود  تیم  هدایت 
از همان ابتدای بازی به کوچکترین تصمیمات 
داور اعتراض داشتند و قصد داشتند با فرافکنی و 
ایجاد حواشی، نحوه قضاوت داور را تحت الشعاع 
قرار دهند. در نیمه دوم این مسابقه در حالی 
که بازیکن راه آهن در محوطه جریمه خودشان 

به بر روی زمین افتاده بود و مدافعان  مس 
ا خیال آنکه آن ها بازی جوانمردانه  ر

تعلل  اندکی  کرد،  خواهند  رعایت 
مهاجم  ناباوری  در کمال  و  کردند 
دروازه  وارد  را  توپ  آهن  راه 
باعث  موضوع  این  کرد.  مس 
مس  نشینان  نیمکت  اعتراض 

حاضر  کرمانی  هواداران  و  ر کرمان  د
ورزشگاه شد. 

بازیکنان  آهن،  راه  ثمر رسیدن گل  به  از  بعد 
آن  جوان  بان  دروازه  خصوص  به  تیم  این 
مختلف  های  بهانه  به  را  بازی  وقت  مکرر  ها، 
گرفتند تا نهایتا در دقیقه 95 و در حالی که 
همگان منتظر شنیدن سوت پایان بازی بودند، 
راه  به دست مدافع  برخورد توپ  داور مسابقه 
ضربه  اعالم  و  داد  تشخیص  خوبی  به  را  آهن 
پنالتی به سود مس کرمان کرد. با این تصمیم 
تیم خود  بیرون کشیدن  به  تصمیم  نیا  بیاتی 
گرفت که البته پس از چند دقیقه منصرف شد 
و راه آهن به بازی برگشت و مس کرمان موفق 

به زدن گل از روی نقطه پنالتی شد.
احمد نخعی سرمربی مس کرمان در کنفرانس 
مسئولین  از  قدردانی  ضمن  مطبوعاتی 
مسیر  ادامه  برای  خود  امیدواری  از  سیرجان، 
مس در لیگ یک خبرداد و عنوان کرد اگر در 
کرمان به همدلی و اتحاد برسیم، صعودمان به 

لیگ برتر غیرممکن نخواهد بود. 
و  کرد  اشاره  کیش  اردوی  به  همچنین  وی 
عنوان نمود که تیم مس کرمان به دلیل پاره 
ای از مشکالت هنوز به کیفیت نشان داده شده 
در آن اردو نرسیده که قطعا با رفع حواشی به 

آن سطح از کیفیت خواهد رسید.
مقابل  در  کرمان  مس  دیدار  در خصوص  وی 
گل گهر در هفته بعد که در شهر بندر عباس 
دیدار  آن  در  که  کرد  اشاره  شود  می  برگزار 
ضمن مشاهده بازی زیبا از دوتیم، قطعا شاهد 
نمایش مطلوب تری نسبت به گذشته از مس 

کرمان خواهیم بود.
 30 با  ارزشمند،  پیروزی  این  با  کرمان  مس 
در  ملوان  به  نسبت  بهتر  گل  تفاضل  و  امتیاز 

رده هشتم جدول قرار دارد.

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:

نوجوانان                     تیم 
رسول  با  کرمان  مس 
نامجو آنقدر خوب است که 
حتی برخی از خودی ها هم 
تحسین  جای  به  و  نکردند  باور 
دست به تهمت می زنند. اما این تیم 
دوست داشتنی بدون توجه به حاشیه 
ها و با حمایت های همه جانبه مدیران 
باشگاه، مقتدرانه به پیش می رود و حال 
بازیکن هفته را نیز از آن خود کرده است. 
عباس زراعتکار مهاجم بمی تیم نوجوانان 
مس کرمان یکی از بهترین های لیگ برتر 
کشور است که تا بدین جای کار 9 گل را 
بازیکن های  از  یکی  و  رسانده  ثمر  به  نیز 
تاثیرگذار تیم رسول نامجو است. سرعت 
باال، قدرت دریبل زنی فوق العاده به همراه 
قدرت بدنی باال از وی یک بازیکن طراز 
اول ساخته است. عباس اگر قدر خود 
را بداند همینگونه ادامه دهد قطعا 
می تواند یکی از مهاجمین اصلی 
مس  باشگاه  دوم  و  اول  تیم 
کرمان باشد.پسر محجوب 
تو  از  مس  نوجوانان 
خواهیم  بیشتر 

شنید.

 The best
of the week

        
آکادمی   فوتبالی  جشن 

حدی  به  مس  های  باشگاه 
که  داشت  باالیی  های  زیبایی 
کاندید  عکس  چند  و  چندین 
عکس برتر هفته فقط در همین 
مراسم شد. از عکس های خوشحالی 
پدران فوتبالی تا تشویق های بازیکنان 
تیم ها برای پدران و مربیان خود. اما در 
این بین عکس نابی که امیرعباس آزادپور 
قرار گرفت  توجه  مورد  است  شکار کرده 
که در آن مدیرعامل باشگاه مس کرمان به 
شخصه و بدون آنکه به کسی بگوید تا آن کار 
را انجام دهد پرجم باشگاه مس کرمان را که 
در قسمتی گوشه قرار داشت به قسمت های 
قابل دید و وسط سالن آورد تا این حرکت 
به شدت مورد توجه حاضران و عکاسان 
قرار بگیرد که نشان از عالقه فراوان سید 
امجد مسعودزاده به باشگاه مس کرمان 
و احترام فراوان وی به پرچم مقدس 
این باشگاه است که جای تقدیر 
جشن  این  حاشیه  در  دارد. 
اولیایی  و  مربیان  از سوی 
بازیکنان از مدیرعامل 
تجلیل  باشگاه 

شد.

برترین های هفته

       بازیکن برتر هفته:
عباس 

زراعتکار

توسط نظرسنجی هواداران و نشریه الله های نارنجی عنوان شد:

در  بار  چندمین  برای 
نشریه الله های نارنجی 

مسعود خان مهرجو چهره 
تقدیر  باید  البته  شد  هفته 

ویژه نماییم از رسول نامجو و علی 
ترکزاده که فوق العاده کار می کنند و 

صدرنشینی تیم هایشان نشان از توانایی 
و  تقدیر  البته  و  آن هاست.  باالی  دانش  و 

مهدی  از  بگیرد  صورت  باید  ویژه  تحسین 
سال   13 تا   8 های  تیم  مدیرآکادمی  نخعی 
کوتاه  در مدت حضور  که  کرمان  باشگاه مس 
خودش تا این لحظه به اندازه چندین سال کار 
کرده و توانسته به خوبی اعتماد مدیران باشگاه را 
پاسخ دهد و آکادمی را در جهت فوتبال روز دنیا 
پیش ببرد. اما در این بین در این هفته پرچم 
مسعود خان مهرجو باالست که توانسته است 
تیم رده سومی و قدرتمند البدر گنگ را با سه 
گل در هم بکوبد و حتی تیم بندرگنگ خوش 

شانس بود که که گل های بیشتری را در 
دروازه خود ندید. تیم جوانان در این دیدار 

کامال برتر میدان بود و نشان داد توانایی 
های باالیی دارد. مسعود مهرجو بارها 

چهره هفته شده است و نشان داده 
است که بی جهت نیست مورد 

قرار  باشگاه  مدیران  اعتماد 
گرفته است.

توسط 
کارشناسان  نشریه 

عنوان شد:

       اتفاق 
ویژه هفته:
جشن آکادمی باشگاه مس

توسط نشریه الله های 

نارنجی عنوان شد:

بدون شک اتفاق ویژه هفته باید 
به جشن آکادمی باشگاه مس کرمان 

اشاره کرد که در آن بسیاری از نکات و 
اتفاقات جالب توجه نهفته بود. از در دست 

گرفتن اجرایی های برگزاری این جشن توسط 
خانواده های بازیکنان و یاری به باشگاه مس 

کرمان تا بازی قابل توجه بین مربیان و پدران 
بازیکنان تیم های فوتبال مس که به شدت مورد 
این  مثبت  نکات  از  یکی  گرفت.  قرار  استقبال 
جشن 500 نفره ، همدلی و اتحادی بود که در 
تمام افراد آن موج می زد و دیگر از آن تنگ 
تشویق  نبود.  خبری  همیشگی  های  نظری 
های پدران و بازیکنان به سبک هواداران در 
حمایت  و  مس  باشگاه  واقعی  هوادران  کنار 
ها و تشویق های آنان پیام بسیار مهمی را 
تیم  دو  بازی  از  بعد  همچنین  کرد.  مخابره 
پدران و مربیان مسی که با نتیجه 3-3 به پایان 
رسید، تشویق فرزندان آنان که بازیکنان تیم 

های مختلف باشگاه بودند و تشکر پدران به 
سبک بازیکنان از نکات بسیار قشنگ این 

جشن بود که شادی مضاعفی را به جو 
سالن داده بود. باشگاه مس کرمان 

یکی از معدود باشگاه هایی است 
که توانسته است در آکادمی در 

ایران بهترین باشد.

       چهره هفته:
مسعود مهرجو

هفته:عکس 
عشق به مس کرمان...

بار  اولین  برای  که  نوین  مس  فوتبال  تیم 
حضور  کشور  دو  دسته  لیگ  در  در  است 
دارد و یکی از اتفاقات مهم در سال های 
اخیر فوتبالی باشگاه مس بوده است حال 
سه بازی بسیار مهم را دارد تا بتواند این 

سهمیه باارزش را حفظ کند.
شاگردان رضا ترکزاده که هفته گذشته 
با قرعه استراحت مواجه شده بود قبل 
نفسگیر  و  نزدیک  بازی  یک  در  آن  از 
داماش  مدعی  تیم  مغلوب  گل  یک  با 
گیالن در زمین حریف شد تا همچنان 

17 امتیازی باقی بماند. 
مسی های ب اکنون با یک بازی کمتر 

نسبت به تیم گل ابریشم که 15 امتیازی 
است در رده هشتم قرار دارد و برای حفظ 

هفته  سه  این  در  باید  دو  لیگ  در  خود 
امتیازات الزم را کسب نماید تا شیرینی صعود 

تاریخی فصل قبل تلخ نشود. برای این منظور 
مربی  این  نظر  زیر  که  ترکزاده  رضا  شاگردان 
توانمند و بادانش انصافا خیلی خوب کار کردند 
باید پنج شنبه 12 بهمن در بوشهر به مصاف 
دیگر تیم مدعی گروه شاهین این شهر بروند و 
پس از آن دیدار فینال گونه خود را برای سقوط 
مازندران  شموشک  تیم  برابر  سقوط  عدم  یا 
از  امتیاز  برگزار کنند که در صورت کسب 4 
این دو دیدار میتوان گفت تیم مس نوین دست 

به کار بزرگی زده و سهمیه ارزشمند 
لیگ دو را برای بازیکنان بومی و 
جوان کرمانی حفظ کرده است.

سه بازی حساس برای 
شاگردان رضا ترکزاده

مس نوین

امیررضا طغرلی پور


