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اینکه  بیان  با  پرسپولیس  باشگاه  مدیرعامل 
تمام تمرکز فعلی باشــگاه متوجه دیدارهای 
پیــش رو در لیگ قهرمانــان و جام حذفی 
است، گفت: قرار شــد تا برانکو ایوانکوویچ 
فهرست بازیکنان مدنظر خود را بعد از پایان 

جام حذفی به باشگاه ارائه کند.
ایرج عرب، با اشــاره به برگزاری جلسه با 
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی سرخپوشــان 
گفــت: در این جلســه در مورد مســابقات 
حساس پیش رو صحبت کردیم. محور اصلی 
بازی پیش رو با الســد قطر و برنامه های ما 

برای این مسابقه آسیایی بود.
وی در مورد اینکه آیا سرمربی تیم فهرستش 
را برای فصل آینده تحویل باشگاه داد یا نه، 
گفت: نه. قرار شــد برانکو پس از اتمام جام 
حذفی، فهرســت مورد نظــرش را تحویل 
باشــگاه دهد و هنوز هیچ فهرستی در مورد 
ورودی و خروجی بازیکنان از سوی سرمربی 

ارائه نشده است.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: باید 
بگویم در مورد نقل و انتقاالت پرســپولیس، 
همه چیز به پایان فصل موکول شد. همچنین 
قرار شد اگر بازیکنی پیشنهاد خارجی دارد، 

آن را به باشگاه ارائه دهد تا پس از بررسی و 
در نظر گرفتن منافع باشگاه و بازیکن بهترین 

تصمیم گرفته شود. 
وی در مورد تمدید قرارداد شجاع خیلی زاده و 
کمال کامیابی نیا نیز گفت: همه این مسائل به 

بعد از فصل و جام حذفی موکول شد.
عرب اضافه کرد: ما بازی حساســی با السد 
 قطر داریم و بــا تمام قوا آمــاده این بازی 
می شــویم تا نمایش خوبــی را در حضور 

 هواداران مان شــاهد باشــیم. برنامه های 
ویژه ای هم با سرمربی تیم مان طرح ریزی 

و بررسی کردیم.
 مدیرعامــل پرســپولیس در مــود اینکــه 
خیلی هــا بحث هایی مبنی بــر ناپاک بودن 
قهرمانی پرســپولیس و حمایت های ویژه از 
این تیم مطرح می کننــد، تصریح کرد: من 
چیزی در این باره نشنیدم و ترجیح می دهم 

در خصوص این موضوع صحبت نکنم.

* مبلغ قرارداد این مربی قابل افشا نیست مگر آنکه دوطرفه باشد
* در قرارداد همه چیز گنجانده شــده است؛ از مصاحبه نکردن علیه 
مربیان داخلی تا روزهای مرخصــی و نحوه تعامل با مربیان لیگ و 

مسائل دیگر
رئیس فدراسیون فوتبال گفت:فرق ویلموتس نسبت به سرمربی قبلی تیم 

ملی این است که این مربی بلژیکی فدراسیون محور است. 
مهدی تاج با اشــاره به اینکه مبنای فدراســیون فوتبال برای انتخاب 
سرمربی تیم ملی چیســت، گفت: مبنای ما این بود که در ابتدا وی سنی 
میان ۵۰ تا ۵۵ ســال داشته باشد و او حتماً رزومه سرمربیگری تیم های 

ملی را در کارنامه اش داشته باشد.
وی افزود:  2 دستیار خارجی برای ویلموتس در نظر گرفته ایم که یکی از 
آنها در المپیک مارسی کار کرده و بسیار قوی است. ۳تا۴ دستیار داخلی 
هم برای او در نظر گرفته ایم. ضمن آنکه قرار است از بین دستیاران داخلی 
وی یک نفر را انتخاب کند که در واقع از دل این مربی داخلی یک سرمربی 

خوب بیرون بیاید.
وی با اشــاره به اینکه قرارداد ویلموتس یکشنبه امضا خواهد شد، گفت: 
این مربی زمانی هدایت تیم ملی بلژیک را برعهده گرفت و تیم ملی این 
کشور را که اتفاقا یک کشور محسوب می شود از رده ۵۴ دنیا به اول دنیا 

هدایت کرد که این کار اصالً ساده نیست.
رئیس فدراســیون فوتبال تأکید کرد: ما برای انتخاب این مربی با کمیته 
فنی صحبت کردیــم و آنها ویژگی ها را اعالم کردنــد و ما هم با همین 

ویژگی ها سراغ سرمربی جدید تیم ملی رفتیم.
تاج در پاســخ به این ســؤال که تفــاوت ویلموتس با کــی روش را 

در چــه می بیند، گفت: فرق ویلموتس نســبت به ســرمربی قبلی تیم 
ملی فدراســیون محور اســت و البته قــرارداد او فردا امضا می شــود 
ولی همه چیــز در آن گنجانده شــده از مصاحبه نکــردن علیه مربیان 
 داخلی تــا روزهای مرخصی و نحــوه تعامل ما مربیان لیگ و مســائل 

دیگر.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مبلغ قرارداد ویلموتس مشخص است، 
گفت: مبلغ قرارداد این مربی قابل افشــا نیست مگر آنکه دو طرفه باشد 
البته مفاد قرارداد قابل انتشــار است و مشکلی وجود ندارد. در واقع عقد 
قرارداد با ویلموتس به نوعی تجربه قرارداد با کی روش اســت که ما آن 

را لحاظ کردیم.

 تاج: ویلموتس نسبت به مربی قبلی، فدراسیون
 محور است

 عرب: برانکو پس از جام حذفی فهرست مورد نظرش 
را ارائه می کند

* هیأت مدیره فعلی با هیأت مدیره قبلی هیچ تفاوتی 
ندارد، پرحرف و تناقض گو 

* متأسفانه در فضای فوتبال ما افراد چند چهره زیادی 
وجود دارند

* افرادی که 10 سال پیش می گفتند فوتبال پاك است 
حاال باید پاسخگو باشند که چه اتفاقاتی رخ داده است

مدیرعامل پیشــین باشگاه اســتقالل گفت: نتیجه ای 
که اســتقالل در این فصل گرفت, دومین عنوان سومی 
پاک این تیم بود, چراکه رفتارهای نهان و پیدایی تالش 

می کردند که این تیم نتیجه نگیرد. 
امیررضا واعظ آشــتیانی در گفت وگو با تســنیم، درباره 
عملکرد باشگاه اســتقالل در هجدهمین دوره لیگ برتر 
فوتبال اظهار داشــت: فــارغ از مباحثی که در مجموعه 
مدیریت استقالل در فصل گذشته رخ داد, باید به تغییر 
و تحوالت هیأت مدیره این باشــگاه اشاره کنم. هیأت 
مدیره فعلی با هیأت مدیره قبلی هیچ تفاوتی ندارد و هر 

دو هیأت مدیره، پرحرف و تناقض گو بودند.
وی با اشاره به قرار گرفتن استقالل در رتبه سوم جدول 
رده بندی لیگ برتر عنوان کرد: نتیجه ای که استقالل در 

این فصل گرفت، دومین عنوان سومی پاک این تیم بود. 
اما این استقالل با همه فراز و نشیب هایی که داشت بدون 
اینکه متوســل به رفتارهای نامتعارف شود و در حالی که 
عوامل مختلف دست به دست هم داده بودند تا استقالل 
نتیجه نگیرد توانســت در رتبه سوم قرار بگیرد. با همه 
تالش هایی که شــد تا اســتقالل حتی رتبه ای دو رقمی 
داشته باشد, کسب جایگاه سومی کمتر از قهرمانی نبود. 
جا دارد به باشگاه پرســپولیس نیز تبریک بگویم، آنها 
زحمت کشیدند و توانستند در این فصل نیز به هدف شان 
برســند. مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل، تصریح 
کرد: افراد عالقه مند به استقالل, عاشق این تیم هستند 
و همه آنها از اینکه اســتقالل قهرمان نشد ناراحتند، اما 
باید بدانیم که این »ســومی« پاک ترین نتیجه  بود. عده 
دیگری نیز عاشق استقالل هستند اما عاشق رانت باشگاه 
استقالل. این افراد همواره دوست دارند در کنار استقالل 
باشند و از شرایط این باشگاه به نفع خودشان، باند شان 

و جماعتی بهره ببرند.
واعظ آشــتیانی تأکید کرد: این روزهــا فضای مجازی 
شرایط خوبی را ســپری نمی کند و مسائل به سمت بد 

اخالقی می رود اما از ســوی دیگر عــده ای برای این بد 
اخالقی هزینه می کنند و خودشــان را در ادامه در نقش 
یــک موعظه گر نشــان می دهند. متأســفانه در فضای 
فوتبال ما افراد چند چهره زیــادی وجود دارند، هر چند 
گذشــته این افراد کاماًل  روشن است اما عده ای به دنبال 
عوام فریبی و »لُمپن« بودن هســتند. ورزش و فوتبال ما 
نیاز به آفت زادایی دارد. ایــن کار جزو وظایف فرهنگی 
وزارت ورزش اســت. انجام این کار شجاعت می خواهد 

که امیدوارم در این دوره محقق شود.
وی افزود: وزارت ورزش نتوانســته در امور ورزشــی و 
فرهنگی موفق باشــد اما اگر آنها می خواهند از خودشان 
افتخاری به جای بگذارند برخورد با این مسائل می تواند 
خاطره خوبی را از آنها در آینده تداعی کند، چرا که فضای 
ورزش ما طوری است که باید افراد بااخالق در آن حضور 
داشته باشــند اما عده ای باعث می شوند آلودگی هایی با 

واسطه عوام فریبی ایجاد شود.
مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل درباره اینکه فرهاد 
مجیدی اشــاره کرده بود که فوتبال کثیف است،  گفت: 
در بازی با صنعت نفــت وقتی که هنوز توپ به خط اوت 

نرسیده و گل اســتقالل را نادرست تشخیص دادند یاد 
فصل هشتم استقالل در زمان مدیرعاملی خودم افتادم. 
در بازی اســتقالل و پیکان در ورزشــگاه آزادی نیم متر 
توپ از خط عبور کرده بود امــا داور اوت نگرفت و این 
توپ وارد دروازه اســتقالل شــد. در ادامه وقتی از داور 
پرسیدند که چرا این تصمیم اشــتباه را گرفته است به 

جای معذرت خواهی گفت »گل شده که شده«.
واعظ آشــتیانی خاطرنشــان کرد: در ایــن بین برخی 
می گویند فوتباِل کثیف و برخی می گویند فوتباِل ناپاک؛ اما 

باید بدانیم که مجموعه ورزش ما پاک است ولی آلودگی 
فکری، ذهنی و عملی برخی ها باعث می شود که مجموعه 
فوتبال تحت الشعاع این مسائل قرار بگیرد. من 1۰ سال 
پیش درباره فوتبال ناپاک صحبت کردم اما عده ای این 
بحث را جدی نگرفتند و گفتند که فوتبالمان پاک اســت 
ولی االن می بینیم که در یک بازی حساس انتهای فصل 
این اتفاقات رقم می خورد. افرادی که 1۰ ســال پیش 
می گفتند فوتبال پاک است حاال باید پاسخگو باشند که 

چه اتفاقاتی رخ داده است.

واعظ آشتیانی: عده ای عاشق رانت استقالل هستند!

 روابط عمومی، تنوع و درافتادن با
 چالش های جدید

محمدرضا صلواتی- مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان فارس 

حضور در روابط عمومی با تنوع وظایفی که در این واحد ســازمانی وجود دارد، بعضی 
اوقات سخت و نفسگیر است. گاهی با انتظاراتی مواجهیم که پیش از شروع فعالیت، 
به آنها فکر هم نمی کردیم و چه بسا با برآورده کردن همان انتظارات،  کم ترین تقدیر 

و توجهی از روابط عمومی نمی شود.
 امــا آنچه هر کارمند یا مســئول روابط عمومــی را به ادامه فعالیــت در این واحد 
وا مــی دارد، همین تنوع، درافتادن در چالش های جدید، گســترش دامنه ارتباطات 
ســازمانی و حضور در بطن همه رویدادهای مهم است که مواجهه با آن ها به روابط 
عمومی روحیه ادامه کار می بخشــد. برای یک کارشــناس عاشــق روابط عمومی،  
دلســردی دمی بیشتر طول نمی کشــد و هر بار با انگیزه تر به کار برمی گردیم و پر 
امید، هیجان و شــور را به مخاطبان مان منتقل می کنیم. همکار گرامی من در روابط 
عمومی های مختلف، فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی را حضور شما تبریک 

عرض می نمایم و این بیت شعر از حافظ پر رمز و راز تقدیم شما گرامیان می کنم:
زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم

از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
شاد باشید و برقرار.          

برگزاری مسابقات موتورسواری در فسا
مســئول هیأت موتورســواری و اتومبیل رانی شهرستان فســا گفت: پنجمین دوره 

مسابقات موتورسواری فسا برگزار شد.
 به گزارش »تماشا« شــهرام محمدی اظهار داشت: در پنجمین دوره این مسابقات 
شــرکت کنندگان با موتورهای تریل و با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کرده 

بودند تا یک مسابقه مهیج و سالم را برگزار کنند.
وی افزود: این مســابقات در کالس آزاد و با حضور 21 موتورسوار با هدف افزایش 

سطح فنی موتورسواران برای حضور موفق در میدان ها مختلف برگزار شد.
محمدی با بیان اینکه دقت، سرعت، مهارت، تمرکز و آمادگی جسمانی از ویژگی های 
یک موتورسوار توی این مسابقات بود، افزود: در پایان این مسابقات ۳ نفر به نام های 
محمود بانیانی، احسان عباس پور و محمدرضا جعفری به مسابقات استانی راه یافتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فســا نیز خواســتار حمایت مسئولین از 
ورزشکاران و برگزاری دوره های مختلف آموزشی و تکمیل پیست موتورسواری فسا 
شد و گفت: برگزاری این مسابقات عالوه بر ارتقای سطح این ورزش باعث کاهش 

سوانح ترافیکی شهری هم خواهد بود.
ابوالفتح پور افزود: تالش می کنیم تا مشکالت و نواقص این پیست را برطرف تا امکان 

برگزاری مسابقات استانی را در شهرستان فسا فراهم کنیم.

بازدید معاون عمرانی از پروژه کمپ رهبران 
جوان در سپیدان 

معاون امور عمرانی اداره کل در سفر به سپیدان از پروژه در حال احداث کمپ رهبران 
جوان در این شهرستان بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی اداره کل ورزش و جوانان 
فارس، صبح دیروز شنبه 2۸ اردیبهشت ماه خداکرم کریمی معاون امور عمرانی اداره 
کل ورزش و جوانان به همراه سید داوود میرسلیمانی ذی حساب، مجتبی عدلو مسئول 
امور مالی اداره کل و شــیرازی ناظر پروژه در سفر به شهرستان سپیدان از پروژه در 

حال احداث کمپ رهبران جوان در این شهرستان بازدید کردند.
معاون امور عمرانی اداره کل در حاشیه بازدید از این پروژه گفت: این پروژه ورزشی 
که یکی از طرح های عمرانی و ورزشی ویژه جوانان است از محل اعتبارات استانی در 
حال ساخت است که ان شاءا... در پایان سال ۹۹ به بهره برداری می رسد و در اختیار 

جوانان عزیز منطقه قرار می گیرد.

سرپرست جدید هیأت هندبال استان فارس 
معرفی شد 

طی حکمی از ســوی رئیس فدراسیون، سرپرست جدید هیأت هندبال استان فارس 
معرفی شد. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشور با صدور حکمی مریم 

طهرانی را به عنوان سرپرست جدید هیات هندبال استان فارس منصوب کرد.
در این حکم آمده اســت: احتراماً؛ با عنایت به نامه مدیرکل محترم ورزش و جوانان 
اســتان فارس به موجب این ابالغ به سمت سرپرست هیأت هندبال استان منصوب 
می شوید. امید است با اتکال به خداوند سبحان تا برگزاری مجمع انتخاباتی با درایت 
و تالش و همیاری و مســاعدت مدیرکل و اعضای هیات استان در راستای اهداف و 

برنامه های ورزش هندبال گام بردارید.
گفتنی اســت؛ پیش از این علیرضا پاکدل که هم اکنون ریاســت فدراسیون هندبال 

کشور را بر عهده دارد مسئولیت هیأت هندبال استان فارس را عهده دار بود.

دیدار تیم های ذوب آهن و النصرعربستان زیر 
AFC ذره بین

دیدار آخر شــاگردان علیرضا منصوریان زیر نظر ماموران ویژه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برگزار می شود.

با توجه به حاشیه های به وجود آمده توسط تعدادی تماشاگرنما در مسابقه ذوب آهن 
اصفهان و الزوراء عراق، AFC جهت نظارت خود بر نحوه برگزاری و دیدار تیم های 

ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان، افسر امنیتی به عراق اعزام می کند.
این افســر امنیتی که اهل کشور سوریه است روز یک شنبه وارد بغداد و سپس کربال 
خواهد شد. نمایندگان باشگاه ذوب آهن و عوامل اجرایی مسابقه فردا عصر وارد نجف 

و سپس کربال می شوند.
همچنیــن با توجه به ورود ناظران، داوران و افســر امنیتی AFC از روز یک شــنبه 
به کشــور عراق، صبح دیروز )شــنبه( عوامل اجرایی مســابقه ذوب آهن ایران و 
 النصر عربســتان عــازم فرودگاه امام خمینی ) ره( تهران شــدند تا عازم کشــور 

عراق شوند.
این گروه قرار اســت بعد از ورود به فرودگاه نجــف بالفاصله مقدمات ورود مقامات 
AFC و تیم النصر عربســتان و ذوب آهن و برگزاری مســابقه در ورزشگاه کربال را 
فراهم سازند. در طول مسیر اصفهان تا تهران جلسه توجیهی عوامل اجرایی و تقسیم 

وظایف صورت گرفت.

کیخا دارنده مدال برنز جام جهانی ژیمناستیک خبر داد:

احتمال کسب سهمیه المپیک برای ژیمناستیک از طریق رنکینگ

همت یار، رئیس هیأت قایقرانی استان فارس: 

نیاز به امکانات بیشتر 
و سانس تمرینی 

مناسب داریم


