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افساید

دلیلقهراسکوچیچوبرانکو

استقاللیهاممنوعالمصاحبهشدند

مذاکرات پشت پرده و جدی
فدراسیون با پروفسور!
انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به جای مارک
ویلموتس هرچند مخالفان بسیار زیادی در داخل ایران داشت ،اما از همان روز اول
برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی و پرسپولیس ،یکی از حامیان اسکوچیچ
بود .برانکو در همان روزهــای نخست به حمایت از اسکوچیچ پرداخت و درباره
حضوراوروینیمکتایرانگفت«:این،تصمیمبسیارخوبیبرایفوتبالایرانبود.
مطمئن ًا دراگان مربی خیلی خوبی است و میتواند کارهای بسیار خوبی را برای
تیم ملی ایران انجام دهد .او میتواند ایران را به جام جهانی برساند».این حمایت
در روزهایی انجام شد که کمتر کسی امید صعود تیم ملی ایران به جام جهانی را
داشتوایناحتمالوجودداشتکهبعدازشیوعویروسکروناوبرگزاریبازیهای
ایراندرمرحلهدومانتخابیجامجهانیبهصورتمتمرکزدرکشوربحرین،حتیبه
قیمتازدسترفتنجامجهانیتمامشود.برانکوامابارهادرگفتوگوبارسانههای
ایران و کرواسی ،به حمایت خود از اسکوچیچ ادامه داد و ضمن تمجید از عملکرد او،
اسکوچیچ را مربی دانست که به تیم ملی ایران «ثبات» داد.ارتباط اسکوچیچ هم با
برانکودراینمدتدوستانهورفاقتیبودواینمربی ُکرواتدرسایهحمایتهموطن
خود به عنوان کسی مطرح شد که حتی از نظر فنی نسبت به «کارلوس کی روش»
مربی بهتری است.این رفاقت و مصاحبههای سراسر حمایتی برانکو از اسکوچیچ
اما ظاهر ًا هم آن چیزی نبوده که جلوی پرده در جریان بوده است و حاال با تایید
برانکو،بهقهراسکوچیچازاوانجامیدهاست!بعدازآنکهبحثکنارگذاشتندراگان
اسکوچیچ از هدایت تیم ملی فوتبال ایران در یک ماه گذشته باال گرفت ،از برانکو
ایوانکوویچسرمربیسابقپرسپولیسکهاکنوندرتیمملیعمانحضورداردهمبه
عنوان یکی از گزینههای اصلی هدایت ایران نام برده شد .برانکو هرچند
درمصاحبههایمختلفدراینمدتسعیکردبگویدبهایراننمیآید
و نمیخواهد جای اسکوچیچ را بگیرد اما به نظر میرسد مذاکرات و
تالشهاییدرپشتپردهصورتگرفتهواسکوچیچازاینموضوعمطلع
شدهاست.سرمربیسابقپرسپولیستاییدکردکهاسکوچیچدر
هفتههایگذشتهپاسختلفنشراندادهوازاودلخوراست:
«میخواستمبااسکوچیچتماسبگیرموبهاوبگویمکهاین
مطرح شدن اسم من برای تیم ملی ایران -ربطی بهحقیقتنداردواومیتواندمطمئنباشدکهمنواقع ًا
اینجاکاریانجامنمیدهم.متأسفانهاسکوچیچ
نمیخواستتماسمنرابپذیرد،اونمیخواست
به تلفن پاسخ دهد و فکر میکرد که من علیه او
کارمیکنم».باکنارهمقراردادنایناتفاقات
ومصاحبههامیتواناینطوربرداشتکردکه
اسکوچیچازتالشهاومذاکراتیبرایرسیدن
برانکو به نیمکت تیم ملی ایران به جای او مطلع شده است؛
هرچندکهاینمذاکراتدرنهایتبینتیجهماندهاست.

آغاز تحرکات فدراسیون فوتبال برای رفع تعلیق و محرومیت

فرصت  5ماهه رسخایب ها برای دریافت مجوز حرفه ای
گــروه ورزش 17 /دی سال گذشته بود که نامه
کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال
ایــران ،شوک بزرگی به فوتبال دوستان ایرانی و
سه باشگاه لیگ برتری وارد کرد .حذف استقالل
و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا با اخبار ضد و
نقیضی که مخابره می شد هم قابل تکذیب نبود و
این بار ای اف سی اصال کوتاه نیامده بود .با حذف
سرخابی ها از لیگ قهرمانان فدراسیون فوتبال
درصدد جایگزین کردن باشگاه گل گهر سیرجان
بود که این باشگاه هم نتوانست مجوزهای الزم را
بگیرد و از این رو در فصل  2022سپاهان و فوالد
خوزستان تنها نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان
بودند .ماجرا از این قرار بود که  AFCبرای حرف های
کردن ساختار باشگاههای آسیایی ،صدور مجوز
حرفهای برای آنها را در دستور کار قرار داد .این
مجوز شامل پنج معیار اصلی و اساسی ورزشی،
زیرساختها،پرسنلی،حقوقیومالیاستکهروی
همرفتهحدود ۶۰۰آیتمدارندوتمامیبخشهای
یکباشگاهحرفهایراشاملمیشوند.باشگاههای
استقالل و پرسپولیس در هر پنج معیار نتوانستند
انتظارات  AFCرا بــرآورده کنند و حتی گل گهر
که شرایط بهتری نسبت به تیمهای پایتخت
داشتنیزنتوانستازفیلترهایسختگیرانه
ایننهادعبورکند .پسازقطعیشدنحذف
سرخابی ها فرشید سمیعی ،مشاور حقوقی
باشگاه استقالل در گفت و گو با رسانه ها اذعان
کرد که از تاریخ  ۱۰اسفند  ۹۹تا  ۱مهر ۱۴۰۰
هیچ اقدامی برای گرفتن مجوز حرفهای از سوی
باشگاهها انجام نشد ،زیرا همه فکر میکردند روال

جایگاه احمدنور در امارات به خطر افتاد
ژاردیم سرمربی جدید شباب االهلی فهرست اعزامی اش برای اردوی صربستان را هفته
گذشته اعالم کرد.مهدی قائدی ستاره سابق استقالل از فهرست االهلی خط خورد
تا تکلیف آینده اش مشخص شود و جدایی اش از این تیم اماراتی قطعی شود ،اما
احمد نوراللهی با تایید ژاردیم در فهرست شباب االهلی ماند و عازم صربستان
شد .ستاره ایرانی در تمرین های تیم اماراتی در اروپا هم حضوری فعال داشت
اما از امارات اخبار جدیدی به گوش می رسد که احتمال دارد جایگاه هافبک
تیم ملی ایران در این تیم اماراتی به خطر بیفتد .صفحه خبری «عمید الریاضه»
در خبری اعالم کرد یکی از سه لژیونر شباب االهلی قرار است در فهرست مازاد
قرار بگیرند تا به جایش یک هافبک بازی ساز بیاید .نام احمد نوراللهی هافبک
ملی پوش کشورمان در میان سه کاندیدای خروج از فهرست شباب االهلی است.
باید دید در نهایت سرنوشت ستاره سابق پرسپولیس در االهلی چه می شود.

ویژه

سوت آغاز فوتبال در اروپا
گروه ورزش/از فردا سوت آغاز لیگ های اروپایی به
صدا در خواهد آمد تا دوبــاره هیجان فوتبال به قاره
سبز بازگردد.این بار به دلیل زمــان برگزاری جام
جهانی انتظار هواداران برای شروع دوباره لیگ های
اروپایی کمتر بود و تعطیالت تابستانی فوتبال در قاره
سبز بیشتر از یک ماه به طول نینجامید .فردا در آغاز
بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ قهرمان فصل قبل در
بازی افتتاحیه برابر قهرمان لیگ اروپا یعنی اینتراخت
فرانکفورت قرار خواهد گرفت .در لیگ برتر انگلیس
هم رقابتها فردا با دیدار کریستال پاالس و آرسنال
آغاز میشود .منچسترسیتی مدافع عنوان قهرمانی در
لیگ برتر در این فصل محسوب خواهد شد و لیورپول
جد یترین رقیب تیم گــواردیــوال خواهد بــود .البته
چلسی با هدایت توخل ،یونایتد با هدایت تن هاخ و
حتی تیمهایی نظیر آرسنال و تاتنهام را باید از مدعیان
دانست .سیتی در هفته اول باید در لندن به دیدار
وستهام برود و لیورپول نایب قهرمان فصل قبل نیز در
هفته نخست به دیدار فوالم خواهد رفت .مسابقات
پس از هفته شانزدهم به دلیل شروع جام جهانی مدتی
تعطیل خواهد بود تا جام جهانی برگزار شود .فردا با
دیدار لیون و آژاکسیو قطار رقابت های لوشامپیونه
فرانسه نیز به حرکت در خواهد آمــد .مطابق روال
همیشگی در فوتبال اروپا بازی ها در ایتالیا و اسپانیا
کمی دیرتر شروع میشود و تیم ها در هر دو لیگ از
شنبه هفته آینده یعنی  22مرداد ماه کار خود را آغاز
خواهندکرد.مسلماباتوجهبهحضورقدرتمندتیمهای
ایتالیایی و اسپانیایی در بازار تابستانی نقل و انتقاالت
فصل جدید این رقابت ها با جذابیت های خاص و
ویژه ای همراه خواهد بود و به نظر می رسد این رقابت
ها غیرقابل پیش بینی تر از فصول گذشته دنبال شود.

5

کسب مجوز حرفهای مانند سالهای قبل است،
اما خط و نشان  AFCاین بار شوخی بــردار نبود.
جالب این جاست که تا پیش از حذف سرخابی ها
کمیته مجوز صدور حرفه ای تاکید کرده بود جای
نگرانی نیست امــا پــس از حــذف پرسپولیس و
استقاللیکبارهصحبتهایاولیاییومصطفوی
دو عضو ایــن کمیته هم تغییر کــرد .در ادامــه هم
کنفدراسیون فوتبال آسیا اسفند سال  1400با
صدور حکمی کمیته صدور مجوز فدراسیون ایران
راتابرطرفشدنتمامینقصهاوجلبنظردبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آسیا به حالت تعلیق درآورد.
چند روز پیش بود که طی حکمی از سوی میرشاد
ماجدی سرپرست فدراسیون ،مصطفی زارعی به
عنوانمدیرکمیتهصدورمجوزحرفهایفدراسیون
فوتبال انتخاب و منصوب شد تا اقدامات اولیه برای
رفع تعلیق این کمیته و انجام امور مربوط به گرفتن
مجوز حرفه ای برای باشگاه ها از سر گرفته شود.
زارعی مدیر کمیته صدور مجوز حرفه ای از تالش
فدراسیونفوتبالبرایرفعتعلیقدراینبخشخبر
دادوگفت«:درتالشیمتابارفعنواقصوموضوعات
مطرح شده ،هر چه زودتر برای رفع تعلیق در این
حوزه اقدام کنیم ».او درباره تغییر زمان فرایندهای
صدور مجوز حرفهای گفت« :در پی اظهار نگرانی
برخی از باشگاهها و صاحب نظران فوتبال درباره
شــروع فرایند صــدور مجوز حرفهای باشگاههای
ایران باید بگویم که با توجه به تغییر زمانبندی لیگ
قهرمانان آسیا و برگزاری همزمان آن با لیگ های
اروپایی و برگزار نشدن این لیگ در سال ،۲۰۲۲
زمانبندیفرایندهایصدورمجوزحرفهاینیزتغییر

کرده اســت» .وی ادامــه داد« :شــروع فرایند صدور
مجوزحرفهایدردیماههرسالخواهدبودوباشگاه
ها باید تا زمان مذکور اقدامات الزم را در این بخش
انجام بدهند ».با توجه به اظهارنظر مسئوالن جدید
فدراسیون فوتبال و کمیته صدور مجوز حرفه ای،
باشگاه های لیگ برتری حدود  5ماه و تا بهمن ماه
فرصت دارنــد تا مــدارک خود را برای کمیته صدور
مجوزحرفهایوکنفدراسیونفوتبالآسیابارگذاری
کنند و پس از راستی آزمایی مشخص خواهد شد که
کدامباشگاههامجوزحرفهایدریافتمیکنندومی
تواننددرلیگقهرمانانآسیاشرکتکنند.

مالیات برانکو علیه پروانه
حرفهایسازی پرسپولیس!
یکیازبدهیهاییکهدراینچندسالرویدوش
باشگاه پرسپولیس بوده بحث پرداخت مالیات
برانکو ایوانکوویچ سرمربی اسبق پرسپولیس
بودهاست.برانکواززمانفعالیتدرپرسپولیس
با مشکل مالیات روبــهرو بــوده و مدیران وقت
این باشگاه نتوانستند مالیات سرمربی خود را
بپردازند .حاال که بیش از سه سال از جدایی
برانکو از پرسپولیس زمان میگذرد مدیران این
باشگاه در تالش هستند تا بتوانند مالیات این
مربیکرواترابپردازند.باشگاهپرسپولیسبرای
گرفتنپروانهحرفهایسازیبایدمالیاتسرمربی
اسبق خود را بپردازد وگرنه دچار مشکل بزرگی
دراینخصوصخواهدشد.

روزنامه پرتغالی :محبی
به استقالل میپیوندد

البته تمیروف هم بعد از خداحافظی عجیبی
که داشت به تمرین ها بازگشته اما همچنان
احتمال جدایی ایــن بازیکن وجــود دارد.
عبدی جوان که در این فصل نیز همچنان
بحث زیادی درباره احتمال لژیونر شدنش
وجــود دارد و شاید اگر دو مهاجم خارجی
جذب شود انتقال خود را نهایی کند ،طی
سالیان حضورش زننده گلهای حساس
و خاطره انگیزی برای این تیم بوده است.
اولین گل حساس او در دربــی رقــم خورد
تا کلید چهره شدنش را بزند .گلزنی در
نیمه نهایی لیگ قهرمانان و صعود به فینال
این رقابتها و البته زننده تنها گل تاریخی
پرسپولیس در فینال این رقابتها اما با تمام
این تفاصیل او هرگز نتوانسته انتظارات را
برآورده کند و فرصتسوزیها و البته عدم
قرار گرفتن در مسیر آمادگی مستمر باعث
شده تا او نتواند بهعنوان مهاجم شماره یک
و زهردار همیشگی نام خود را مطرح کند.
دیگر مهاجم تخصصی پرسپولیس حامد

توضیحات باشگاه پرسپولیس درخصوص خرید جنجالی
حسین دوام معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره عقد
قرارداد پرسپولیس با سینا اسدبیگی و ادعای باشگاه ذوبآهن
مبنی بر غیرقانونی بودن این قرارداد اظهار کرد« :اسدبیگی
قرارداد ثبت شدهای با تیم ذوبآهن نداشته است و ما بهنوعی
استعالمهای الزم را هم از سازمان لیگ گرفتیم .این بازیکن

هم پیش از عقد قرارداد با ما اقرارنامهای جامع نوشت و اعالم
کرد هیچ قراردادی با ذوبآهن نداشته است».وی در ادامه
درباره این که گفته میشود اسدبیگی قراردادی را امضا و از
طریق واتساپ عکس آن را به باشگاه ذوبآهن ارسال کرده
اســت ،گفت«:این ادعــا را باشگاه ذوبآهــن دارد ،اما چون

پس از جدایی وریا غفوری ،اکنون سیدحسین حسینی
کاپیتان اول استقالل است و به همین دلیل امسال
وظیفه سنگین تری دارد .ریکاردو ساپینتو که تاکنون
آنالیز کاملی روی حسینی داشته ،با دیدن فیلمهای
زیادی از عملکرد چندین ساله او در استقالل متوجه
تواناییباالیایندروازهبانباتجربهشدهاست.سرمربی
پرتغالی در صحبت با غالمپور اعالم کرده امسال برای
بسته ماندن دروازه حساب وی ژهای روی سیدحسین باز
کردهچراکهاواالنرکورددارکلینشیتدرفوتبالایران
استواینمسئلهانگیزههایشرابیشترمیکند.

خبر

تکذیب توافق عزتاللهی با تراکتور
در حالی که فصل نقل و انتقاالت به روزهای پایانی خود
نزدیک شده ،شایعات درباره تیمهای مدعی و بازیکنان
شاخصبهاوجخودرسیدهوسعیدعزتاللهینیزدرکانون
توجهقراردارد.عزتاللهیباتوجهبهبرگزاریجلسهباقربان
بردیفسرمربیتراکتوردربدو ورود اوبهایرانوهمچنین
سفر به ترکیه ،یکی از بازیکنان نزدیک به تراکتور عنوان
میشدوحتیدیروزکانالهایمجازیمصاحبهایاززبان
ایوببهتاجمدیرعاملتراکتورمنتشرکردندکهازتوافقاین
باشگاهباعزتاللهیحکایتداشت.بااینحالمدیرکل
سابق ورزش تبریز و مدیرعامل کنونی باشگاه تراکتور
هرگونهاظهارنظردرخصوصتوافقباسعیدعزتاللهی
راتکذیبواعالمکردکهصحبتیدراینبارهانجامنداده
است.شنیدههاحاکیازآناستکهعزتاللهیتاپایان
هفتهتیممدنظرخودراانتخابخواهدکرد.

مهاجمفرانسویاستقاللدرسال 1401درهیچکدامازبازیهایتیمشموفقبهگلزنینشده
است.کوینیامگابازیکنیاستکهاستقاللبرایبازگشتاوبهایرانتالشزیادی
کردوشایعاتزیادیدربارهفسخقرارداداینبازیکنبهراهافتادهبودامادرنهایت
او برگشت و از روز اول در تمرین های آبی ها حاضر شد.یامگا فصل قبل اگرچه
 10گلبرایاستقاللزداماآخرینگلاومربوطبهاسفندسال 1400برابرگل
گهر می شود و این بازیکن در سال 1401نه در بازی های رسمی و نه دوستانه
موفق به گلزنی نشده است.استقالل در اردوی ترکیه چهار بازی دوستانه
انجامدادکهسهمیامگاصفرگلبودوبهنظرمیرسدساپینتوبایدکاریکنداین
بازیکندوبارهبهمسیرگلزنیبرگردد.مسلمایکیازامیدهایاصلیساپینتوبرای
رسیدنبهاهدافشدراولینفصلحضوردرایراندرخششکوینیامگاخواهدبوداما
عملکرداینبازیکنفرانسویدرچندماهاخیراصالامیدوارکنندهنبودهاست!

نقشه های یحیی در صورت جذب نکردن مهاجم خارجی

گروه ورزش /این روزها یحیی و هواداران
بابت جذب نکردن و توافق با مهاجم شاکی
هستند و ســرمــربــی ســر خهــا در آخــریــن
گفتوگویی که داشت به این موضوع اشاره
کرد .با این حال اکنون در شرایطی که کمتر
از دو هفته به شروع رقابتهای فصل جدید
لیگ برتر باقی مانده است ،یک فرضیه نگران
کننده برای پرسپولیس را مرور خواهیم کرد؛
راهکار یحیی در صورت جذب نکردن مهاجم
جدید چه خواهد بود؟! اگر این اتفاق بیفتد
پرسپولیس و به ویــژه یحیی گلمحمدی
و کــادرش چه راهکاری بــرای این موضوع
خواهند داشــت .تیمی که توانسته بود در
نقل و انتقاالت تابستانی بهترین پاسورهای
لیگ را به عضویت در بیاورد و البته مهدی
ترابی را هم در اختیار دارد آیا بدون داشتن
مهاجم شش دانگ هم موفق خواهد بود؟
هم اکنون مهدی عبدی و حامد پاکدل تنها
مهاجم های تخصصی هستند که در دسترس
یحیی و کادر فنی پرسپولیس خواهند بود.

توجه ساپینتو به کاپیتان استقالل

یامگا گلزنی را فراموش کرده!

نشریه«آبوال»پرتغالدربارهوضعیتمحمدمحبیدرتیم
سانتاکالرانوشت«:باشگاهسانتاکالراتصمیمگرفته
تعدادیازبازیکنانخودرابهدیگرتیمهاقرضبدهد
که محبی یکی از آن هاست.این مهاجم 24ساله که
تا سال  2024با سانتاکالرا قرارداد دارد ،به ایران
بازمیگرددتابهاستقالل،قهرمانایرانملحقشود.
اکنونریکاردوساپینتوسرمربیگریاینتیمرابرعهده
دارد».استقالل روز  21مرداد در هفته اول مسابقات
لیگبرترفوتبال،بهمصافسپاهانخواهدرفت.

همان فرمول فصل قبل!

تیم فوتبال استقالل پس از برگزاری اردوی خود در
کشور ترکیه و برگزاری چهار بازی دوستانه ،جمعه
هفته گذشته به تهران بازگشت تا ادامه تمرین های
خود را برای آمادگی رقابتهای لیگ برتر در مجموعه
ورزشی انقالب پیش ببرد .ریکاردو ساپینتو سرمربی
استقالل تا شروع فصل بیست و دوم رقابتهای لیگ
برتر از بازیکنان و کادر فنی تیمش درخواست کرده
است مصاحبهای انجام ندهند تا فضا برای آبیهای
پایتخت به آرامی پیش برود.

پاکدل است؛ مهاجمی که بارها عالقه خود
بــرای حضور در پرسپولیس را اعــام کرده
بود و در نهایت ابتدای فصل گذشته به این
تیم پیوست امــا به استثنای چند بــازی به
هیچ عنوان در حد و اندازه های یک مهاجم
گلزن و شش دانگ ظاهر نشد .او  18بازی
فرصت حضور در ترکیب تیم را بهدست آورد
و با  5گل زده کار را به پایان رساند .حاال در
این شرایط در صورت جذب نکردن مهاجم
جدید یحیی باید به یکی از این مهاجم ها
اعتماد کند .ایــن همان اتفاقی اســت که
در فصل گذشته نیز در پرسپولیس شاهد
آن بــودیــم.در کنار یکی از ایــن دو بازیکن
احتماال شاهد حضور یکی از هافبک های
تهاجمی خواهیم بود .مهدی ترابی ،امید
عالیشاه ،سیامک نعمتی و وحید امیری
چهار گزینهای هستند که میتوانند بهعنوان
مهاجم غیرتخصصی در خط حمله ،بهعنوان
یکی از زوجهای مهاجمان کنونی قرار بگیرند
و بخشی از مشکالت تیم را حل کنند .این
فرضیه البته همانطور که در ابتدای گزارش
بیان شده ،تنها بر پایه این موضوع خواهد
بود که پرسپولیس مهاجم خارجیاش را
جذب نکند.

قــراردادی ثبت نشده است ،نمیشود به این چیزها استناد
کرد .توافق واتساپی در فضای مجازی به دلیل خطراتی که
مانند هک و  ...در فضای مجازی وجود دارد ،قابل استناد
در هیچکدام از مراجع فدراسیون فوتبال و دیگر مراجع
قضایی نیست .ادعای باشگاه ذوبآهن هم فقط روی همین
موضوع است .همان طور که گفتم اسدبیگی اقرارنامه نوشته و
استعالمهای الزم نیز گرفته شده است».

سوژه

بازیهای کشورهای اسالمی
یا سفر توریستی ورزشیها؟
باز یهای کشورهای اسالمی از  ۱۸تا ۲۷
مــرداد در قونیه بــرگــزار خواهد شد و کادر
سرپرستی برای حل برخی مشکالت کاروان
چند روز زودتر از شروع بازیها به قونیه سفر
کرد اما در این بین همراهی برخی افــراد با
کــادر سرپرستی انتقاداتی را به اینکه این
سفرها ،خانوادگی است؛ وارد کرده است .به
گزارش فارس در راس انتقادات میتوان به
سفر هادی ساعی بهعنوان کمک سرپرست
کــاروان با پسرش اشــاره کرد .از طرف دیگر
در حالی که حدود سه روزی است که دهکده
باز یها باز شده و کشورهای شرکتکننده
اجــازه ورود به آن را پیدا کرد هاند اما اصغر
رحیمی سرپرست کــاروان به همراه هادی
ساعی و عاطفه اسالمیان از روز  ۵مــرداد به
قونیه سفر کردند که سفر زودهنگام آنها هم
انتقادات زیادی به دنبال داشته است .حضور
عاطفه اسالمیان در این سفر نیز حاشیهها و
انتقاداتی به دنبال داشته است .سواالتی در
این بین مطرح است از جمله اینکه دلیل این
سفر توریستی چیست؟ چرا ساعی که باید به
عنوان کمک سرپرست تمام تمرکز خود را روی
کارهای کاروان بگذارد فرزندش را همراه خود
آورده و در صفحه شخصی خود هم تصاویری از
حضورش را منتشر کرده؟ هزینههای پرداخت
شده برای این سفر از جیب بیتالمال بوده یا
شخصی پرداخت شده است؟ اینها سواالتی
است که اهالی ورزش به دنبال پاسخ و شفاف
سازی درباره آن هستند.

