فوتبال
پرسپولیس به مشکل فدراسیون
فوتبال دچار شد

باشگاه پرسپولیس برای دریافت پاداش
نای��ب قهرمانیاش در لی��گ قهرمانان
آسیا از  AFCبه دلیل مشکالت انتقال
ارز به کشور ،با مش��کالتی مواجه شده
است .با این حال پرسپولیس��یها پس از
برگزاری دی��دار فینال چند باری در این
خص��وص با نامه ن��گاری و تماسهای
تلفنی با کنفدراسیون فوتبال آسیا سعی
در رفع این مشکل داشتهاند .به گزارش
تسنیم،باش��گاه پرسپولیس اعالم کرده
تاکن��ون ش��ش مرتبه ب��ا کنفدراسیون
فوتب��ال آسیا در ای��ن زمینه نامه نگاری
کرده است .از سویی با مس��ئول بخش
مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تماس
تلفنی صورت گرفته است .پرسپولیسیها
در ای��ن خصوص موض��وع تحریمهای
مالی و بانکی کش��ورمان و مش��کالت
انتقال ارز را مطرح کردهاند ،اما هنوز این
پاداش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
پرداخت نشده است .با این حال باشگاه
پرسپولیس همچنان پیگیر این مش��کل
است تا بتواند پاداش نایب قهرمانیاش
را از طریق قانونی دریافت کند .مشکلی
ک��ه فدراسیون فوتبال هم برای دریافت
پاداشه��ای خود از فیفا دچار آن ش��ده
و به دنبال راهی ب��رای انتقال این پول
است.
پرسپولیسیها قید
هافبک فوالد را زدند

برانکو ایوانکوویچ در لیست خریدهایش
جهت تقویت پرسپولی��س در نیمفصل
ن��ام سینا مریدی را هم قرار داده بود که
انتقال این بازیکن به جمع سرخپوش��ان
پایتخ��ت منتفی اعالم ش��د .به گزارش
تسنیم،باش��گاه پرسپولیس برای جذب
ای��ن بازیک��ن رسم ًا ب��ا باش��گاه فوالد
خوزست��ان مکاتب��ه کرد ،ام��ا مخالفت
افشین قطبی و مدیریت باشگاه اهوازی
مانع از ش��کل گرفتن این انتقال شد .با
این ش��رایط باش��گاه پرسپولیس تالش
ب��رای جذب این بازیکن را به آخر فصل
موکول کرد.

سوغات شوم المپيکي شدن کاراته براي «سنسي»؛

آموزش  700شاگرد به يغما رفت؛مربي عطر فروش در کنار خيابان!

گروه ورزش�ي :من «ناصح اش��عري»
متولد سال  ۱۳۴۹در شهرستان مريوان
هس��تم ،فعاليتم در کارات��ه را از سال
 68زير نظر سنس��ي همتي در همدان
آغ��از کردم ،پ��س از آموخت��ن الفباي
کاراته ،به ش��هرستان مريوان برگشتم
و کار مربيگ��ريام را به صورت جدي
در زادگاهم آغاز ک��ردم ،براي رسيدن
به مس��ير مربيگ��ري روزهاي سختي
را پش��ت سرگذاش��تهام و سرانج��ام
به روزهاي ش��يرين رسي��دم ،يکي از
بزرگترين آرزوهاي زندگيام مربيگري
بود و طولي نکشيد که به آرزويم رسيدم
و ب��راي توسعه کاراته در ش��هرستان
مريوان ي��ک سالني را اجاره کردم و با
 700ش��اگرد روزها و شبها را در آن
سالن سپري کردم ،اما حاال با توجه به
شرايط حاکم به قدري از کاراته فاصله
گرفتهام که ناچارم براي گذران زندگي
در شهرستان مريوان کنار خيابان عطر
و ادکلن بفروشم تا خرج زن و بچهام را
تامين کنم .اين رنجنامه يکي از مربيان
فراموش شدهايست که زير برف نسيان
مدفون ش��د و براي گذران زندگياش
مجبور به دستفروشي شده است.
گفتوگوي مرب��ي کاراته مريواني را با
فارس در ادامه ميخوانيد:
 آق�اي ناصح�ي ابت�دا از خودت�ان
برايم�ان بگويد ک�ه کارات�ه را از کجا
شروع کرديد؟

من ناصح اش��عري هس��تم و در سال
 ۱۳۴۹در ش��هرستان مري��وان به دنيا
آم��دهام ،کاراته را از س��ال  1360زير
نظ��ر مربي خوبم سنس��ي همتي آغاز
ک��ردم و تا دان  ۲نيز در استان همدان
زير نظ��ر وي فعاليت ميکردم ،پس از
آموزش کاراته موفق به دريافت مدرک
مربيگري شدم و در نهايت براي توسعه
رشته مورد دلخواهم راهي مريوان شدم
و با اجاره يک سالن ش��روع به فعاليت

ناچ��ارم در کنار خياب��ان عطر و ادکلن
بفروش��م چون ديگ��ر توانايي پرداخت
اج��اره باش��گاه را ندارم و ب��ا توجه به
اينکه مس��ئوليت خانوادهام نيز برعهده
من است ،نميتوانم ش��اگردداري کنم.
براي اينکه بتوانم خ��رج زندگي و زن
و بچ��هام را تأمين کنم ،ناچارم صبح تا
ش��ب کنار جاده عطر بفروشم تا بتوانم
هزينه زندگي را فراهم کنم.

 آيا براي اينکه دوباره بتوانيد سالني
را اج�اره کنيد و مش�غول ب�ه آموزش
کارات�ه باش�يد ،از مس�ئوالن ادارهکل
ورزش استان خود کمک خواستهايد؟

مربيگري کردم .البت��ه در آن مقطع با
کمکه��اي تربيت بدن��ي وقت کارم
را آغ��از کردم و ي��ک زيرزميني را در
ش��هرستان مريوان اجاره کردم و کارم
را به صورت جدي آغاز کردم.
 گويا در همان ابتداي راه اس�تقبال
خوب�ي از باش�گاه داري ش�ما ش�ده
است.

بله ،زمان��ي که سالن آم��وزش کاراته
را افتتاح کردم ،خيلي طول نکش��يد تا
تعداد ش��اگردانم به  700نفر رسيد .در
آن مقطع به قدري کارم زياد شده بود
که متوجه گ��ذران زمان نبودم و مدال
در سال��ن کارته مش��غول تمرين دادن
بودم .کامال به ياد دارم ماهيانه  ۲هزار
تومان اجاره سالن را پرداخت ميکردم
و ورودي ش��هريه هر نفر  ۱۰۰تومان
بود .چند سالي را به همين روال پيش
رفتم و بعد از آن براي آنکه بتوانم کارم
را بيشتر توسعه دهم ،با مسئوالن هالل
احم��ر ارتب��اط گرفت��م و در آن مقطع

محرومیت مادامالعمر برای
وزنهبردار مدالآور المپیک

بانوی وزنهبردار اهل کشور مولداوی به
دلیل نقض مقررات مبارزه با دوپینگ و
با حکم فدراسیون جهان��ی وزنهبرداری
مادامالعم��ر از حض��ور و فعالیت در این
رشته محروم شد .به گزارش تسنیم،بنابر
اعالم رسم��ی  IWFاین وزنهبردار 26
ساله بیش از هش��ت بار قوانین دوپینگ
را نقض ک��رده و ب��ا محرومیت مواجه
ش��ده است .این در حالی است که گفته
میشود شاید او مادامالعمر از فعالیت در
ورزش محروم شود .هفته گذشته بود که
اسامی پنج ورزشکار دوپینگی در المپیک
 2012منتش��ر ش��د که در بین آنها نام
کریس��تینا لوو که اتفاق ًا موفق به کسب
مدال نقره نیز شده بود ،قرار داشت.

بهراميمسئول هالل احمر مريوان بود
و ي��ک سالني را در اختيار بنده قرار داد
تا در زير مجموعه هالل احمر فعاليت
کنم ،اين روند تا سال  ۷۳ادامه داشت
و بعد از آن براي سپردي کردن دوران
مقدس سربازي اعزام شدم.
 در دوران س�ربازي ه�م کارات�ه
آموزش ميداديد؟

زمان��ي که لباس مقدس سربازي را به
تن ک��ردم ،در همان پادگان مس��ئول
آم��وزش دادن کاراته به پرسنل و کادر
بودم .دوران سربازي را به اين شکل به
پايان رساندم و بعد از آن راهي سليمانيه
عراق شدم ،با توجه به اينکه مدارکم را
بين المللي کرده بودم ،يک باش��گاهي
را در سليماني��ه عراق ب��ر پا کردم و در
سليماني��ه دو س��ال مش��غول فعاليت
آموزش کاراته بودم ،من نزديک به ۷۵
ش��اگرد در سليمانيه داشتم ،پس از آن
دوباره به مريوان برگشتم.

 چ�را در مريوان ب�ه کار خود ادامه
نداديد؟

من دو سال از باش��گاه داري دور بودم،
بعد از پايان دوران سربازي جمع کردن
ش��اگرد خيلي سخت بود و ناچار شدم
براي اينکه شغلي داش��ته باشم راهي
سليمانه ش��وم ،البته در کنار شغلي که
داشتم همچنان مشغول آموزش کاراته
بودم.

 چ�ه ش�د ک�ه دوب�اره ب�ه مريوان
برگشتيد؟

براي اينکه تش��کيل خانواده بدهم به
مريوان برگش��تم و مدتي را مش��غول
کار و زندگي بودم .يک مقدار از کاراته
دور شدم ،اما به صورت انفرادي تمرين
ميکردم.

 گويا ش�ما در حال حاض�ر به دليل
مشکالت مالي مشغول به دستفروشي
هستيد؟

بله ،متأسفانه به دليل مش��کالت مالي

بل��ه از آنه��ا نيز کم��ک خواستهام اما
آنه��ا نيز توانايي کمک کردن به من را
ندارند .من هم اگر بخواهم يک سالني
را اجاره کنم ،حداقل ماهيانه بايد ۵۰۰
ه��زار تومان اجاره آن سالن را پرداخت
کنم ،من صبح تا شب کار ميکنم و در
طول ماه نزديک به يک ميليون و ۵۰۰
هزار تومان درآمد دارم 500 ،هزارتومان
آن را اجاره خانه پرداخت ميکنم .يک
ميلي��ون باقي مانده نيز خرج دو فرزند،
همس��ر و زندگيام ميش��ود .هر چند
ک��ه به سختي در ح��ال زندگي کردن
هس��تيم .حاال حساب کنيد با تمام اين
گرفتاريه��ا اگر بخواه��م يک سالن
ورزش��ي اجاره کنم باي��د ماهيانه 500
هزارتوم��ان هم اجاره سالن را پرداخت
کنم ،به همين دليل در توان من نيست
ک��ه چني��ن کاري را انج��ام دهم و به
همين دليل ناچارم دستفروشي کنم .به
هر حال با تاسيس يک سالن تمرين و
آموزش در همان ابتداي کار نميتوانم
ش��اگردان زيادي را جذب کنم و درآمد
داش��ته باشم ،به همين دليل در تالش
هس��تم تا مسئوالن ورزش استان يک
سالني را به من بدهند تا کارم را دوباره
ش��روع کنم و کارات��ه را در اين استان
رونق بدهم.

مدیرعامل پیش��ین باش��گاه استقالل گفت :اطالع
رسانیهای اشتباه باعث شده تا برخی تصور کنند بنده
قصد خرید باش��گاه را دارم که این مطلب را تکذیب
میکنم .سی��د کاظم اولیایی در گفتگو با مهر اظهار
داش��ت :برخی از دوستان نزدیک ب��ه وزیر در وزارت
ورزش ش��یطنت کرده و اینطرف و آنطرف میگویند
بنده با بزرگان استقالل اختالف دارم که این موضوع
را قوی��ا تکذیب میکنم .بنده در بی��ن بزرگان تاریخ
باشگاه استقالل نقش نخ تسبیح را دارم و حلقه اتصال
همه بزرگان این باش��گاه و مدیران سابق هس��تم .با
همه این عزیزان هم ارتباط دارم و جلساتی را برگزار
میکنم .وی افزود :در آخرین روزهای زندگی مرحوم

پورحیدری حدود  ۲۰۰نفر از پیشکس��وتان باش��گاه
استق�لال را جمع کردیم تا مجمع پیشکس��وتان را
تشکیل دهیم .همان زمان فکرمان این بود که توسط
این مجمع اداره باشگاه را به صورت تعاونی یا سهامی
عام به پیشکسوتان ،مدیران سابق ،هواداران شناسنامه
دار و دیگر افراد واجد شرایط واگذار کنیم .این درست
همان کاری بود که االن ات��اق تعاون در حال انجام
دادنش است .مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل تاکید
کرد :بنده قصد خرید باشگاه استقالل را ندارم .اصال با
حقوق بازنشستگی توان چنین کاری را ندارم .اما هر
فردی که بعنوان پیشکس��وت ،مربی ،هوادار و یا هر
فرد دیگری که به این تی��م عالقه دارد می تواند در

قالب یک تعاونی یا ش��رکت سهامی عام در مالکیت
این باشگاه سهیم باشد .وی ادامه داد :اداره باشگاههای
بزرگ به صورت تعاونی در دنیا مسبوق به سابقه است
و بس��یاری از باش��گاههای بزرگ خارجی به همین
ش��یوه اداره میشوند .آنها دارای یک مجمع متشکل
از سهامدارانش هس��تند که این مجمع هیات مدیره
را انتخ��اب میکند و هیات مدیره هم در کنار تعیین
سیاستهای باش��گاه ،مدیرعامل را جهت امور اجرایی
انتخاب میکنند و الی آخر .االن هم با تش��کیل یک
تعاونی این امکان فراهم می شود که همه عالقمندان
استقالل در مالکیت آن و تصمیم سازی های کالنش
دخیل ش��وند .عضو هیات موسس اتحادیه مدیران
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اخبار
جواد نکونام سرمربی
تیم فوتبال پیکان شد

ج��واد نکون��ام ک��ه در نیم فص��ل اول
هجدهمی��ن دوره رقاب��ت ه��ای لی��گ
برتر هدایت تیم نس��اجی مازندران را بر
عهده داش��ت به دنبال مشکالت مالی و
مدیریتی این تیم از مس��ئولیتش استعفا
ک��رد .نکونام که مذاکراتی با مس��ئوالن
باشگاه پیکان انجام داده بود ظهر امروز با
آنها برای هدایت این تیم به توافق رسید.
به گزارش تسنیم،قرار داد جواد نکونام با
پیکان برای یک فصل و نیم امضا ش��ده
اس��ت .پیش از این مجید جاللی هدایت
پیکان را برعهده داشت.
بغداد بونجاح در السد قطر ماندنی شد

بغ��داد بونج��اح ک��ه در دوره اخیر لیگ
قهرمانان آسیا موفق ش��د با تیم الس��د
قطر عنوان آقای گل��ی این رقابت ها را
به دست بیاورد ،مورد توجه چند باش��گاه
اروپای��ی از جمله لیدزیونایت��د انگلیس،
مارسی فرانسه و لسترسیتی قرار داشت.
به گزارش تس��نیم،با این حال یک منبع
آگاه به روزنام��ه «الوطن» قطر خبر داد
که بونجاح در الس��د ماندنی ش��ده و به
پیشنهاداتش پاسخ منفی داده است .این
بازیکن با باش��گاه مارسی بر سر مسائل
مالی ب��ه توافق نرسی��ده و ترجیح داده
است در این ش��رایط در قطر به فوتبالش
ادامه بدهد.
دو بازی بدون تماشاگر برای اینتر به دلیل
شعارهاینژادپرستانهعلیهکولیبالی

اولیایی:

قصد خرید استقالل را ندارم
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فوتبال کش��ور اظهار داشت :باش��گاه داری به شکل
دولتی خالف قانون است و با این وضعیت اقتصادی
هم باشگاه داری به صورت خصوصی ،عقالنی نیست.
لذا بهترین و منطقی ترین شیوه باشگاه داری همین
به شکل (به صورت تعاونی یا تشکیل شرکت سهامی)
است که چیزی مابین دولتی و خصوصی است .اولیایی
گفت :برخیها هم میخواهند اقدام ما را با اقدام علی
پروین در پرسپولیس مقایسه کنند که اینجا صراحتا
اعالم می دارم به طور کلی ش��یوه ما با شیوه شرکت
پرسپولیس کهن تفاوت دارد و این مقایس��ه درستی
نیست .چرا که آنها یک شرکت تجاری هستند اما ما
می خواهیم شرکت سهامی عام ایجاد کنیم.

در جری��ان دیدار اینترمیالن و ناپولی که
با برتری شاگردان اسپالتی خاتمه یافت،
در دقیقه  81کولیبال��ی بعد از خطا روی
بازیک��ن حریف و دریاف��ت کارت زرد به
نش��انه اعتراض برای داور کف زد که با
کارت زرد دوم مواج��ه ش��د .به گزارش
فارس،بعد از این اتفاق کولیبالی به نشانه
اعت��راض با تاخیر میدان را ترک کرد که
با شعار نژاد پرستانه هواداران اینتر مواجه
ش��د .در همین راستا و به سرعت کمیته
انضباطی سری آ ایتالیا تشکیل جلسه داد
و اینتر دو بازی از حضور تماشاگر محروم
و در بازی سوم قادر به استفاده از بخشی
از ورزشگاه خواهد بود.

