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ورزشی

مدیریت باشگاه قشقایی واگذار شد!

باشــگاه قشقایی شیراز به اسماعیل ســرهنگیان واگذار شد. به گزارش اول 
فارس به نقل از دی اسپورت؛ طی جلسه ای بین اشکان نجف پور مالک باشگاه 
قشقایی و اسماعیل سرهنگیان مالک باشگاه استقالل جنوب و توافق طرفین 
مدیریت و اسپانسری باشگاه قشقایی به اسماعیل سرهنگیان مالک باشگاه 
استقالل جنوب واگذار شد. بر اساس توافق طرفین باشگاه قشقایی شیراز به 

اسماعیل سرهنگیان واگذار شد.
به گزارش اول فارس به نقل از دی اســپورت؛ طی جلسه دیروز بین اشکان 
نجف پور مالک باشگاه قشقایی و اسماعیل سرهنگیان مالک باشگاه استقالل 
جنوب و توافق طرفین مدیریت و اسپانســری باشگاه قشقایی به اسماعیل 
سرهنگیان مالک باشگاه استقالل جنوب واگذار شد. بر اساس توافق طرفین 
تمرینات تیم فوتبال قشقایی در تهران شروع خواهد شد. همچنین طی حکمی 
از ســوی مالک باشگاه قشقایی اسماعیل سرهنگیان به عنوان قائم مقام این 

باشگاه منصوب گردید.

ویلموتس؛ راضی از نتیجه، عصبانی از 
فرصت سوزی! 

تیم ویلموتس ســوریه را با پنج گل شکست داد اما شاگردان او موقعیت های 
زیادی را هم از دســت دادند. سفیدپوشان ایران شب پنجشنبه نمایش قابل 
قبولی را در مقابل ســوریه ارائه کردنــد و در نهایت با نتیجه 5-0 یاران عمر 
ســوما را در هم کوبیدند تا ویلموتس با نتیجه ای فوق العاده استارت بزند. در 
این بازی ایران عالوه بر 5 گل فرصت های زیادی نیز خلق کرد اما هر یک به 
شکلی از دست رفتند. ویلموتس در این بازی در کنار خط جنب و جوش بسیار 
زیادی داشــت و با استفاده از وحید هاشمیان ســعی می کرد تا تیمش را به 
بهترین شکل هدایت کند. او باوجود این که به تازگی سرمربی تیم ملی شده، 
با تمام بازیکنــان رابطه خوبی دارد و در تمرین نیز با صمیمیت و رابطه خوب 
دســتورات فنی را به آن ها منتقل می کند. پنجشنبه شب در کنار خط باوجود 
 این که ایران از حریف خود پیش بود، ویلموتس برای تمام موقعیت ها حسرت 
می خورد و انتظار داشت مهاجمان تیم ملی با دقت بیشتری به توپ ضربه بزنند 
و البته هافبک ها نیز برای دادن پاس آخر دقیق تر عمل کنند.  اگرچه تیم ملی 
تنها یک بازی با ویلموتس انجام داده اما نمایش تیم او و خود ویلموتس بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و فوتبال دوستان ایرانی عالقه قابل توجهی به این مربی 

پیدا کرده اند و در نهایت باید دید فعالیت او در ایران به کجا خواهد رسید.
* تیم ملی پیش از سفر به کره ریکاوری کرد  

اولین تمرین ملی پوشــان فوتبال ایران پس از پیروزی برابر تیم ملی سوریه، 
به ریکاوری بازیکنان اختصاص یافت. ملی پوشــان فوتبال کشورمان که روز 
پنجشنبه موفق شــدند اولین بازی با مربیگری مارک ویلموتس را با موفقیت 
پشت سر بگذارند، دیروز)جمعه( آخرین تمرین خود در تهران را به ریکاوری 
اختصاص دادند. این تمرین از صبح جمعه و از ساعت 11 آغاز شد و بازیکنان 
با تمرینات ســبکی که کادر فنی تیم ملی برای آنها در نظر گرفتند در جلسه 

تمرینی پس از دیدار برابر تیم ملی سوریه حضور پیدا کردند.

بار دیگــر ورزش فارس در غم از دســت دادن 
عزیزی به سوگ نشست اما این بار این ورزشکار 
جوان بود و در حال افتخارآفرینی برای شهر، استان 

و کشورش بود.
پیکر نوید محمدی قهرمان شیرازی کاراته المپیک 
۲01۸ جوانان در آرژانتیــن در میان ُحزن و اندوه 

جامعه ورزش فارس به خاک سپرده شد. 
در آئینی کــه جمعه هفدهم خردادمــاه جاری در 
آرامستان شهرک والفجر شیراز و با حضور مردم، 
ورزشــکاران و مسئوالن ورزش فارس برگزار شد 
پس از قرائت نماز، شــرکت کنندگان به عزاداری 
پرداختند و سپس پیکر این قهرمان 1۷ ساله برای 

همیشه در خانه ابدیش با زدن سنج و دمام به خاک 
ســپرده شــد. زنده یاد نوید محمدی از امیدهای 
کاراته استان فارس برای حضور در المپیک ۲0۲0 
ژاپن و کســب مدال بود که دســت تقدیر روزگار 

امانش نداد.
این ورزشکار بامداد پنجشنبه شانزدهم خردادماه 
جاری در بولوار کوهســار مهدی بــر اثر واژگونی 
خودرواش جان را به جان آفرین تسلیم کرد و حزن 
و اندوه را نصیب خانــواده کاراته و ورزش فارس 
کرد. این کاراتــه کا  در حالی که با خودروی پراید 
هاچ بک در اتوبان کوهسار شیراز در حال رانندگی 
بود به علت ســرعت زیاد در پیچ خطرناک پس از 

تونل کوهسار از مســیر خارج و خودروی ایشان 
واژگون شد. بر اثر شدت این سانحه نوید محمدی 
کاراتــه کای با آتیه تیم ملی که قــرار بود با وجود 
داشتن 1۸ سال در اردوی تیم ملی بزرگساالن نیز 

حاضر شود، در دم جان سپرد.
»نوید« فرزند هادی محمدی مربی تیم ملی کاراته 
و از مربیان با ســابقه فارس اســت. وی زیر نظر 
محمدرضــا محمدی که قهرمــان کاراته جهان و 
عموی نوید می باشد نیز تمرینات بسیاری را پشت 
سرگذاشــت. مدال طالی المپیک نوجوانان، مدال 
طالی نوجوانان آسیا، مدال نقره جوانان آسیا، مدال 
طالی کاپ آزاد جهانی رومانی، مدال نقره جوانان 

جهان و کســب ســهمیه المپیک، ۲ مدال طالی 
مســابقات بین المللی کاپ ایران زمین، یک مدال 
طال یک نقره و یک برنز مسابقات بین المللی ارومیه 

در کارنامه این ورزشکار 1۷ ساله وجود دارد.
مجلس یادبود این ورزشــکار فقید دوشنبه بیستم 
خردادماه جاری در حســینه عاشقان ثارا... شیراز 
واقع در بولوار پاسداران برگزار می شود. سرویس 
ورزشی روزنامه »تماشا« این مصیبت سخت را به 
جامعه ورزش فارس و به خصوص برادران محمدی 
)پدر و عموی آن مرحوم( تسلیت عرض می نماید و 
امیدواریم خداوند سبحان صبر نصیب این خانواده 

نماید.

پیکر قهرمان 
شیرازی کاراته 

المپیک جوانان به 
خاک سپرده شد

رئیس هیأت کشتی استان فارس: 

سه کشتی گیر از استان شانس حضور در المپیک را دارند 

رئیس هیأت سوارکاری فارس:

هیأت سوارکاری استان به دنبال رکوردزنی برگزاری مسابقات در سطح استان و جنوب کشور است
رئیــس هیأت ســوارکاری فارس خبر داد: ســومین دوره 
مسابقات پرش با اسب هیأت سوارکاری استان فارس )جام 
عید فطر( جمعه 1۷خردادماه درباشگاه سوارکاری ملل زرقان 

برگزار گردید. 
شــاپور طفیونی رئیس هیأت ســوارکاری استان فارس با 
اعالم این خبر گفت: ورزش سوارکاری استان فارس در بین 
۳0 هیأت اســتانی رتبه سوم و در بین 50 هیأت استانی در 
 رتبه استان های برتر جای دارد و این جایگاه مرهون تالش 
شــبانه روزی تیمی منسجم و با برنامه می باشد و در حالی 
که اکثر آحاد جامعه سرگرم تعطیالت و مسافرت هستند تیم 
اجرایی برگزاری مســابقات در رشته های مختلف سرگرم 
برگزاری مسابقات سوارکاری در اقصی نقاط استان فارس 
می باشد و این تالش وصف ناپذیر عالوه بر عالقه مندی و 
عشق به موجودی نجیب به نام اسب، هدفی بزرگ تر برای 
توسعه ورزش ســوارکاری استان فارس است که الحمدا... 

تا حدودی در این مســیر توفیقات بسیار خوبی حاصل شده 
است و این روند ادامه دار خواهد بود.

طفیونی در ادامه گفت: حمایت های بســیار خوب مجموعه 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، موجب شد تا تیم اجرایی 
هیأت ســوارکاری استان فارس با تمام وجود در این مسیر 

حرکت نمایند و این موفقیت ها را کسب نمایند
وی اضافه کرد: سال 1۳9۸ هیأت سوارکاری استان فارس 
به دنبال رکوردزنی برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی 
در ســطح اســتان و جنوب کشور اســت. در سال 1۳9۸ 
تعداد 1۸۶ مسابقه ســوارکاری، رویداد استانی و کشوری، 
جشنواره ملی زیبایی،همایش استانی اسب، مسابقات پرش، 
کورس، استقامت، درســاژ، هنرهای رزمی سواره در استان 
فارس میزبانی و برگزار خواهد شــد و معموالً هر هفته یک 
مسابقه و یا ســه رویداد همزمان در استان فارس در حال 
میزبانی و برگزاری می باشد که کمیته های مختلف ورزشی 

و اجرایی با هماهنگی کامل با هیأت اســتان و فدراســیون 
 ســوارکاری در برگزاری این رویدادهای سوارکاری تالش 

می کنند.
شــاپور طفیونی اضافه کرد: آدینه هفته قبل به مناســبت 
عید ســعید فطر در باشگاه سوارکاری ملل زرقان از ساعت 
1۶ میزبان ســومین رویداد پرش با اســب استان فارس 
 بودیم که کمیته پرش با اســب اســتان فارس با همکاری 
کمیته های داوران، کالنتران، برگزاری مسابقات، دامپزشکی، 
روابط عمومی و مدیریت باشگاه سوارکاری ملل زرقان در امر 
میزبانی و برگزاری این رویداد ســوارکاری زیبا و پرطرفدار 

همکاری کردند.
رئیس هیأت سوارکاری استان فارس از عموم عالقه مندان 
به ورزش ســوارکاری دعوت به عمل آوردند جهت تماشای 
رویدادهای ورزشــی ســوارکاری حضور به هم رسانند و از 

دیدن این رقابت ها لذت ببرند.

محمد موسایی رئیس هیأت کشتی استان فارس گفت: با 
تالش و همت قهرمانان سه نماینده از جامعه کشتی فارس 

شانس حضور در المپیک ۲0۲0 توکیو را دارند 
محمد موسایی نسبت به تشریح برنامه های هیأت کشتی 
استان در ســال جاری، توضیحاتی ارائه داد و در گفتگوی 
اختصاصی بــا خبرنگار روابط عمومی گفــت: با توجه به 
 اینکه هدف اصلی هیأت، ارتقای کشتی در سطوح مختلف 
می باشــد، مهم ترین برنامه ای که امسال اجرایی شد ه 
اســت، تشکیل کمیته آموزش می باشــد و با تصویب آن 
در هیأت های شهرســتانی، در ۶ ماهه اول سال 9۸ مدون 

گردیده است.
رئیس هیأت کشــتی فارس نســبت به برنامه های ارائه 
شده در این کمیته آموزشی توضیح داد و گفت: محورهای 
مختلفی برای این کمیته در نظر گرفته شده است که شامل 
 کالس های داوری، مربیگــری، بازآموزی و دانش افزایی

می باشــد و برای ارتقای ســطح داوران و مربیان در این 
کالس های آموزشی مقررگردید ۳1 خردادماه یک تورنمنت 
داخلی برگزار شود که به دلیل تعویق مسابقات کشوری با 

نظر فدراسیون، این رقابت ها هم کنسل گردید.
وی با بیان اینکه هیأت اســتان نگاه ویژه ای به کشــتی 
شهرســتان ها دارد، افزود: با انتخــاب مربیان رده های 
 پایه، کمیته فنی هیأت در شــهرهای مختلف استان برگزار 
می شود و با اعزام این مربیان به نقاط مختلف فارس عالوه 
بر اهمیت دادن هیأت های شهرســتانی، به بدنبال کشف 
مســتعدین کشتی نیز می باشیم و از این طریق انگیزه ای 
برای توســعه کشتی بصورت عدالت محور در همه سطوح 

استان حاصل می گردد.
موسایی با اشــاره به اینکه ۳0 هیأت در شهرستاها فعال 
هستند، تصریح کرد: با توجه به شاخص های تعیین شده، 

در نظر داریم یک رده بندی برای نوع فعالیت و شایستگی 
هیأت شهرستان ها در کشتی ایجاد شود که بزودی از طرف 

هیأت استان اعالم می گردد.
رئیس هیأت کشتی فارس در ادامه صحبت هایش در پاسخ 
ســؤال خبرنگار ما مبنی بر زیرساخت های کشتی استان 
توضیح داد و گفت: ســالن های کشتی در شیراز باالی 50 
سال قدمت دارند و به دلیل مســتهلک بودن، هزینه های 
هنگفتی را به دوش هیأت استان می گذارد، و چنانچه برای 
حل این موضوع بصورت اساسی، برنامه ریزی نشود خدای 
ناکرده در درازمدت موجب متضرر شــدن کشتی می شود 
و به طور مثال، شهرســتان مرودشت که همیشه بهترین و 
مدال آور ترین هیأت شهرســتانی در فارس است به دلیل 

عدم ایمنی و تجهیزات الزم کشــتی، به ناچار ورزشکاران 
از ســالن کشــتی جابجا گردیده و در حال حاضر از مکان 
دیگری استفاده می کنند که امیدوارم به زودی این مشکل 
برای قطب کشتی فارس مرتفع گردد، اما با درایت و تالش 
مدیرکل ورزش و جوانان در برخی شهرســتان های دیگر 
استان ســالن های خوبی احداث گردیده که کشتی گیران 
می توانند با امکانات کامل از این اماکن ورزشی بهره مند 

شوند.
محمد موســایی اشاره ای به خانه کشــتی شیراز داشت 
و گفت: در ســال های گذشــته این خانه کشتی در زمان 
واگذاری کمبود های اساسی داشته است و مدیران وقت هم 
توجه ای به این موضوع نداشــته اند و در حال حاضر برای 

 تجهیزات کامل آن بار مالی زیادی به دوش هیأت می باشد 
و چنانچه از لحاظ ســخت افزاری و نــرم افزاری بتوانیم 
مشکالت و کسرهای آن را مرتفع کنیم به طور یقین یکی از 
بهترین سالن های کشتی در کشور می باشد و از مسئولین 

استان خواهش می کنم به خانه کشتی رسیدگی کنند.
رئیس هیأت کشــتی اســتان با بیان اینکه سه نماینده از 
فارس شــانس حضور در المپیــک ۲0۲0 را دارند، اظهار 
داشت: محمدعلی گرایی در وزن طبیعی خود یعنی ۷۷ کیلو 
گرم رقابت می کند اما محمدرضا گرایی و میثم دلخانی با 
کاهش وزن و تمرینات بیشتر می توانند جهت دریافت جواز 
ورود به المپیک توکیو با رقبای خود مبارزه کنند که امیدوارم 
هرسه کشتی گیر فارســی با تالش و پشتکار بیشتر این 

افتخار بزرگ را برای جامعه کشتی فارس به ارمغان بیاورند 
و هیأت کشتی به جهت حمایت از این قهرمانان هزینه ایاب 
و ذهاب اردوها را پرداخت می کند و همچنین ضمن تعامل 
با هیأت پزشکی ورزشی، از یک روانشناس خوب استفاده 
کرده تا به لحاظ روحی کشــتی گیران همیشه در موقعیت 

ایده آلی باشند.
موســایی با بیان اینکه در صورت برنامه ریزی و حمایت 
مسئولین از کشتی، اســتان فارس می تواند قطب فرنگی 
کشور باشد، خاطرنشان کرد: دانش افزایی و تأمین منابع 
الزمه پیشــرفت کشتی می باشد و نگاه ما به کشتی آزاد و 
 فرنگی عدالت محور می باشد فقط به دلیل حضور ملی پوشان 
بیشتر در کشتی فرنگی این شــائبه تفاوت به وجود آمده 
اســت اما چنانچه همین تعداد ملی پوش در کشــتی آزاد 
داشــته باشیم همین امکانات و حمایت ها را در اختیار آنها 
 قرار می دهیم و با توجه به برنامه ریزی خوبی که در رده های 
پایه کشتی آزاد انجام می دهیم ان شاءا... در آینده خبرهای 

خوبی از این حوزه کشتی خارج می گردد.
وی در بخش پایانی صحبت هایش به دستاوردهای سال 
9۷ اشــاره کرد و گفت: شالوده این هیأت در سال گذشته 
برنامه ریزی و منظم کاری بوده است که در سال جاری این 
برنامه کاربردی و درازمدت را عملیاتی می کنیم و همچنین 
افتخارات ما در سال گذشــته 14۷ ورزشکار دعوت شده 
بــه تیم های ملی در رده های مختلف بوده که از این تعداد 
۳0 نفر اعزام به مسابقات بین المللی داشته ایم و از لحاظ 
توزیع مدال ها خوشبختانه 1۸ مدال خوشرنگ برون مرزی 
و 114 مدال در رقابت های کشــور را قهرمانان کشــتی 

استان کسب کرده اند.
موسایی در پایان از همه پیشکسوتان کشتی فارس تشکر 
و همچنین اداره کل ورزش و جوانان تشکر و قدردانی کرد.

* درآمدهای آسیایی نبود دوام نمی آوردیم 
* وکیل برانکو دو هفته فرصت داده است

* ما فقط به نگه داشتن برانکو فکر می کنیم
* درآمد ریالی ما در مجموع ۶1 میلیارد تومان بوده است و 
مبلغی که با توجه به نوسانات ارزی باید به بازیکنان باشگاه و 

مربیان تیم بپردازیم ۶٣ میلیارد تومان است
مدیرعامل پرســپولیس می گوید: با تمام وجود در تالش برای 
 حفظ برانکو است ولی موانعی در مسیر تحقق این امر وجود دارد.

ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در گفتگو با برنامه 
ورزش و مردم در مورد آخرین شــرایط این تیم و برانکو گفت: 
روز ســه شنبه صبح قبل از ســفر آقای برانکو با ایشان جلسه 
داشــتیم. در مورد زمان پرداخت و همینطور برنامه های ایشان 
برای فصــل آینده صحبت کردیم. بعــد در مورد مبلغ صحبت 
کردیم که همان موارد قبلی بود. در نقل و انتقاالت موضع اصلی 

ما پرداخت طلب آقای برانکو است.
او ســپس بحث درآمدهای باشگاه را پیش کشید و گفت: بحث 
درآمدهای باشگاه کامالً مشخص است و از طریق یک شرکت 
خدماتی به دست می آید. این شرکت یک اپراتور تلفن است و 
به خوبی به تمامی تعهداتش هم عمل کرده است و یک شرکت 
واســطه هم وجود دارد که اختیار لوگو و برند در دست او است؛ 
این شرکت تا برج شش قرارداد دارد. شرکت خدماتی هم تا یک 
فصل دیگر قرارداد دارد. شرکت خدماتی به تعهدات خود عمل 
کرده ولی شــرکت مجری و واسطه به دالیلی این کار را انجام 
نداده. در واقع ما االن وســط رابطه ای هستیم که نه می توانیم 

آنرا قطع کنیم و نه می توانیم با این شرایط ادامه دهیم.
مدیرعامل پرســپولیس در مورد حفظ برانکو افزود: ما با آقای 
برانکو یک فصــل دیگر قرارداد داریم. باید پول او را آماده کنیم 

و پرداخت کنیم و تالشــمان بدون یک سر سوزن همین است. 
بحثی که هســت اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد. بعضی از 
دوســتان ما می گویند که باید این موضوع انجام شود. ما هم 
می گوییم باید انجام شود. شما ببینید درآمد ریالی ما در مجموع 
۶1 میلیارد تومان بوده اســت و مبلغی که با توجه به نوسانات 
ارزی بایــد به بازیکنان باشــگاه و مربیان تیــم بپردازیم ۶۳ 
 میلیارد تومان. حاال هزینه اردوها، هتل ها، برگزاری مســابقات، 
بدهی های گذشــته و هزینه های جاری بماند. تازه ما امســال 
مبلغی به دلیل حضور تیم در رقابت های آسیایی گرفتیم که این 
مبلغ به ما کمک کرد تا االن ادامه دادیم. بنابراین با قراردادهای 
ریالی ثابت نمی توان ادامه داد، چرا که این ها ثابت هســتند و 
هزینه های ما هر ســال در حال افزایش.  عرب در همین رابطه 
افزود: درآمدهای ریالی ما ثابــت، ولی هزینه  قراردادها ارزی و 
صعودی بوده اســت. ما وقتی که در لیگ برتر قهرمان شدیم به 
هزینه های مان پنج میلیارد تومان اضافه شــد. قرارداد برانکو و 
کادرفنی اش با دالر پنج هزار و ۲00 تومان بسته شده است، اما 
االن باید چند برابر آن رقم را پرداخت کنیم. در حال حاضر یک 
مبلغی حــدود ۶۳ میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن هزینه های 

جاری، اردوها، هتل ها و... هزینه داشته ایم.
 مدیرعامل پرســپولیس در پاسخ به این ســؤال که اگر مبلغ 
قرارداد ها ظرف دو ماه پرداخت نشود، طبق قانون قرارداد فسخ 
می شــود و اینکه آیا قرارداد برانکو هم با توجه به این شرایط 

فسخ خواهد شد، گفت: وکیل او دو هفته فرصت داده است. البته 
یکسری جریانات هســت که در کشور ما االن باب شده است 
و قیمت بازیکن را در فضای مجازی خواســته و ناخواسته باال 
می برند. خواسته از سوی آنهایی اســت که خبر اول را منتشر 
می کنند و ناخواســته هم از سوی آنهایی است که قیمت را باال 
می برند. باشــگاه االن نیاز به آرامش دارد. فحاشــی ها و این 
مسائل که بگویند ماندن برانکو خط قرمز است، درست نیست. 
باالخره برای باشگاه هم مهم است که این کار انجام شود. همه   

تالش ما این است که بدهی برانکو پرداخت شود و بماند، منتها 
بعضی از موضوعات به باشگاه آسیب می رساند. 

 عرب با اشــاره به منبع درآمدی که باشگاه در گذشته داشت و 
حاال ندارد، بیان کرد: یک زمانی گفتند که شرکت خدمات تلفن 
پول پرسپولیس را نمی دهد. ما به عنوان طرف قرارداد با اسپانسر 
می دانستیم که پرداخت شده است، اما همین موضوع باعث شد 
که هواداران به ۳0۳0 اس ام اس ندهند و درآمد ما کاهش پیدا 
کند. شما اگر نمودار درآمدی ما را در آن شرکت ببینید، خواهید 

دید که درآمد ما کاهش یافته اســت. به هــواداران گفتند که 
اسپانسر پول نمی دهد و آنها هم اس ام اس ندادند. همین اتفاق 
و با ایجاد چنین فضای بی اعتمادی درآمد ثابت ما را کاهش داد. 
ما باید عقالنی و منطقی به مسائل نگاه کنیم. یک درآمد است و 
یک هزینه که باید با هم تطابق داشته باشند. با فریاد و سروصدا، 
تخریب و فحاشی هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد و باید با عقالنیت 

این مسائل را پیگیری کرد.
پیمان یوســفی از عرب در مورد گزینه های احتمالی جانشینی 
برانکو هم پرســید کــه او گفت: ما اصالً بــه این موضوع فکر 
نمی کنیــم و فقط به نگه داشــتن برانکو فکــر می کنیم. ما در 
کشورمان هوادار معنوی داریم. باید یک برنامه ای داشته باشیم 
که ضمن داشتن هوادار معنوی یک کمک اقتصادی هم به باشگاه 
داشته باشند، نه به این شکل که شماره حساب بدهیم، بلکه با 
ایجاد یکسری اپلیکیشن ها، برنامه ریزی کردیم که درآمد باشگاه 
را افزایش دهیم، چون تا درآمد باشــگاه افزایش پیدا نکند این 
مشکالت حل نمی شود و با تغییر مدیریت مشکلی حل نمی شود. 
 باید تدبیری بیندیشــیم  که این درآمدهــا افزایش پیدا کند.

* کل مبالغ بلیت فروشی به حساب باشگاه برگشته است
عرب در پاســخ به این ســؤال که »بلیت فروشــی را واگذار 
کرده اید؟«، تصریح کرد: کل مبالغ بلیت فروشــی به حســاب 
باشگاه برگشــته اســت. مجموع درآمد بلیت فروشی، مجموع 
درآمدهای تبلیغاتی روی لباس و شــرکت خدمات تلفن، همه 

این درآمدها ۶1.5 میلیارد تومان می شــود و  مبالغی که باید به 
بازیکنان داخلی و خارجی بدهیم، ۶۳ میلیارد تومان است.

* شفاف گفتم که درآمدها و هزینه های ما چقدر است
عرب در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است از برانکو دوباره 
مهلت خواسته شود، عنوان کرد: ما یکسری مطالبات داریم که 
این اتفاق تا شــنبه )امروز( انجام خواهد شد و اقدامات دیگری 
هم داریم. فردا نیز یک جلســه فوری در هیئت مدیره داریم که 
این مســئله را پیگیری خواهیم کرد، ولی این طور هم نیست که 
بگوییم باید بشــود. ما تالش مان این است که این اتفاق بیفتد. 
می گویند که من شفاف این موضوعات را بگویم، من شفاف گفتم 
که درآمدها و هزینه های ما چقدر اســت. االن هم می گویم که 
حدود ســه میلیارد تومان فقط هزینه سفر ما به ژاپن شد. این 

عددها را در مجموع که نگاه می کنیم، عدد بزرگی است.
 وی با اشاره به شکایت باشگاه پرسپولیس از قلعه نویی، یادآور 
شد: بله، ما شکایت کردیم. موضوع مهندسی نتایج و مسائلی که 
مطرح کردند یا ناشی از توهم است یا خرافات. ما باید به قوانین 
احترام بگذاریم و اعتقاد داشته باشیم که همه چیز در چهارچوب 
خودش باشد. وقتی مسابقه ای برگزار می شود داور و ناظر دارد و 
همه ی موارد رعایت می شود و نقل وانتقاالت قانونی ثبت می شود 
و خیلی از موضوعات که در کشــور مرجــع قانونی برای اجرا و 
نظارت دارد. با این شرایط وقتی این مسائل مطرح می شود، از 
طرف هر کسی که باشد، درست نیست. حرف های عرب با تأکید 
بر اینکه پرسپولیس به دنبال حفظ برانکو است، اینگونه خاتمه 
یافت: گزینه اول ما برای سرمربیگری پرسپولیس برانکو، گزینه 
دوم برانکو و گزینه سوم مان هم برانکو است. تمام پیامک هایی 
که هواداران می دهند دلگرم کننده اســت، البته باید آنها مواظب 

باشند که رفتارشان در جهت حمایت از باشگاه باشد.

ایران 2 - برزیل ٣
تیم ملی والیبال ایران در شرایطی که در آســتانه پیروزی برابر برزیل قرار 

داشت، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد.
 تیم ملی والیبال ایران که در هفته اول لیگ ملت های ۲019 توانست با ۳ برد 
متوالی بدرخشد و با صدرنشینی به هفته دوم پای بگذارد، از دیروز کار خود 

را در توکیو آغاز کرده است. 
شــاگردان کوالکوویچ در اولین گام از هفته دوم به میزبانی توکیو به مصاف 
برزیل، پرافتخارترین تیم لیگ جهانی والیبال رفته اند. از ســاعت 11:10 
دقیقه دیروز )جمعه( 1۷ خــرداد ماه 1۳9۷ هفته دوم لیگ ملت های والیبال 
۲019 به میزبانی ژاپن و بازی دو تیم ایران و برزیل آغاز شــد که ایران در 

این مسابقه به کسب تنها یک امتیاز اکتفا کرد و با نتیجه ۳ بر ۲ و با امتیازات 
۲5-۲۳، 1۶-۲5، ۲5-۲1، ۳1-۳۳ و 10-15 باخت.

 برزیل با 9 قهرمانی در مسابقات لیگ جهانی رکورددار است. به نظر بسیاری 
از صاحب نظران والیبال امســال برزیل آماده تریــن و کامل ترین تیم لیگ 
ملت هاست و ملی پوشــان در اولین بازی خود در این هفته کار سختی برابر 
شاگردان رنان دالزوتو خواهند داشت. تیمی که آمریکا، استرالیا و لهستان را 
در هفته اول از پیش رو برداشت، اما به خاطر از دست دادن یک امتیاز برابر 

استرالیا پایین تر از ایران قبل از شروع هفته دوم قرار گرفت. 
ترکیب تیم ایران را در شروع این دیدار را با لباس های سوم )سرمه ای رنگ( 
سعید معروف، میالد عبادی پور، سید محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور 

و علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور )لیبرو( تشکیل می دادند. برزیل نیز با 
لباس زرد و با ترکیب سانتوس، کرلینگ، دسوزا، سوزا، سات کمپ، لوکارلی 

و هوس )لیبرو( بازی را شروع کرد.
ایران و برزیل تاکنون قبل از این بازی 14 بار برابر هم قرار گرفته بودند که 
11 برد سهم برزیلی ها و ۳ برد سهم ایران بوده است. البته والیبالیست های 
ایرانی نشان دادند امسال در اوج به سر می برند و برای رویارویی با برزیل، 

آرژانتین و ژاپن وارد توکیو شده اند.
 برنامه بازی های تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت های ۲019 در ژاپن:

بازی دوم: ایران - آرژانتین، شنبه 1۸ خرداد 1۳9۸ ساعت 10:40
بازی سوم: ایران - ژاپن، یک شنبه 19 خرداد 1۳9۸ ساعت 14:10

پرافتخارترین تیم جهان ترمز تیم کوالکوویچ را کشید؛

برد از دست سروقامتان ایــــران لیز خورد! 

مدیرعامل پرسپولیس: گزینه اول، دوم و سوم ما برانکو است 


