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توپ و تور

سوژه روز گزارش »شهروند« از بحران های اقتصادی پیش  روی فردی که می خواهد سکان فدراسیون را برعهده بگیرد

رئیس جدید فوتبال  هزار میلیارد پول نیاز دارد
شایعه قهر دو ستاره 
استقالل تکذیب شد
تمرین روز  پنجشنبه استقالل 
درشرایطی برگزار شد که محمد 

دانشگر مدافع آبی ها بعد از 
بی انضباطی ای که انجام داد، با 

حضور در جلسه کمیته انضباطی و 
جریمه نقدی مجوز بازگشت به 

تمرینات را گرفت و کارش را دوباره 
آغاز کرد. در این شرایط روز گذشته 

علی کریمی کمی زودتر محل 
تمرین را ترک کرد و وریا غفوری نیز 
در این جلسه حضور نداشت، تا 
شایعاتی درباره اش پیش بیاید. 

درباره آنها گفته شد که از بازگشت 
دانشگر به تمرین ناراحت 

شده اند و به همین خاطر به 
حالت قهر زمین تمرین را ترک 

کردند اما چنین موضوعی صحت 
ندارد. وریا غفوری کاپیتان 

استقالل در این باره گفت: »واقعا 
بعد از شنیدن این خبر دروغ 

تعجب کردم. علی کریمی به دلیل 
درگذشت دخترخاله اش، روحیه 
مناسبی برای تمرین نداشت و با 

هماهنگی آقا فرهاد در تمرین 
تاکتیکی شرکت نکرد. من هم مچ 
پایم درد داشت و چون می خواهم 

به تیم در مقابل سپاهان کمک 
کنم، با صالحدید کادرفنی در 

بخش تاکتیکی شرکت نکردم. 
نشر این اخبار کذب از سوی 

حاشیه سازان و بازنشر آن از سوی 
دیگر حاشیه سازان، بدون شک با 
اهدافی دیگر انجام می شود.« کاوه 

رضایی که فصل اخیر به عنوان 
بازیکن قرضی در شارلوا عضویت 

داشت و نمایش درخشانی با 
گل ها و پاس گل های خود ارایه 

داد، سال آینده نیز باز هم 
به عنوان بازیکن قرضی برای این 

تیم به میدان خواهد رفت. 

ستاره ایرانی دوباره در 
شارلوای بلژیک

کاوه رضایی که فصل اخیر 
به عنوان بازیکن قرضی در شارلوا 

عضویت داشت و نمایش 
درخشانی با گل ها و پاس گل های 
خود ارایه داد، سال آینده نیز با هم 

به عنوان بازیکن قرضی برای این 
تیم به میدان خواهد رفت. این 

مهاجم ایرانی دوسال قبل از 
استقالل به شارلوا پیوست و در 

نخستین سال حضورش در 
فوتبال اروپا موفق به زدن ۱۶ گل 

در ۳۹ مسابقه مراحل اول و 
پلی آف ژوپیر لیگ شد و سومین 

گلزن برتر این رقابت ها لقب 
گرفت تا با این عملکرد مورد توجه 

تیم قهرمان کلوب بروژ قرار 
بگیرد. رضایی فصل ۱۹-۲۰۱۸ را نیز 
با شارلوا آغاز کرد و پس از انجام 4 

مسابقه و زدن ۳ گل در هفته های 
ابتدایی، با قراردادی چهارساله به 
کلوب بروژ پیوست، اما حضور در 

این تیم آن طور که مورد انتظار او 
بود، پیش نرفت تا این مهاجم 

ایرانی دوباره به شارلوا برگردد. در 
نهایت طبق توافق صورت گرفته 

بین کلوب بروژ و شارلوا که برای 
دومین سال پیاپی اتفاق افتاد و 

به صورت رسمی از سوی هر دو 
باشگاه اعالم شد، قرار است کاوه 
رضایی یک فصل دیگر به عنوان 

بازیکن قرضی برای شارلوا به 
میدان برود تا شایعات برای 

انتقال او به سایر تیم ها به پایان 
برسد. 

باید  انتخابات فدراسیون فوتبال نهایتا  ]شهروند[ 
تا چندماه آینده برگزار شود و با این تفاسیر شاهد این 
خواهیم بود که مدیران مختلف از طیف های گوناگون 
برای ریاست فدراسیون اقدام خواهند کرد. قطعا صندلی 
ریاست محبوب ترین رشته ورزشی آن قدر جذاب است 
که افراد با جایگاه ها و شرایط مختلف برای به دست آوردن 
آن ثبت نام می کنند. این درشرایطی است که چندماه 
پست های  و  ریاست  کاندیداهای  از  ثبت نام  هم  قبل 
از این نامزدها  هیأت رئیسه انجام شد و اما هیچ کدام 
فدراسیون  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  برنامه ای 
ارایه ندادند. حاال هم که به انجام مراحل پایانی تصویب 
اساسنامه و برگزاری انتخابات نزدیک می شویم، نگرانی 
بابت وضع مالی فوتبال ایران وجود دارد و به نوعی می توان 
حل  و  است  بحرانی  تقریبا  شرایط  که  فهمید  این طور 
مسائل اقتصادی فوتبال نیازمند حمایت ملی از دولت 
گرفته تا همه باشگاه ها و اهالی فوتبال و حتی مردم دارد. 
با یک نگاه ساده می توان متوجه شد فردی که می خواهد 
رئیس فدراسیون فوتبال شود، دست کم  هزار میلیارد 
تومان پول برای حل مشکالت نیاز دارد تا بتواند مشکالت 
را مرتفع کند که اگر این پول کالن تأمین نشود، شرایط 

بسیار بدتر از این خواهد شد. 

حق پخش تلویزیونی؛ همچنان روی هوا
پرونده اقتصادی فوتبال ایران در رابطه با حق پخش 
سازمان  مدیران  با  بی نتیجه  مذاکرات  و  تلویزیونی 
صداوسیما نیاز به توضیح اضافه و افشاگری ندارد. فوتبال 
درآمد  اصلی ترین  از  که  است  سال های  سال  ایران  در 
خود محروم است و تالش چندین و چندساله مدیران 
فدراسیون هیچ وقت نتیجه مثبتی نداشته و رسانه ملی 
به هیچ عنوان حاضر نشده به فوتبال پول بدهد، هرچند 
بسیاری از کارشناسان و اهالی فوتبال بر این باور هستند 
بلدنبودن  و  فدراسیون  مدیران  مدیریتی  ضعف  که 
مذاکره و عملکرد بدی که منجر به نداشتن پشتوانه 
مردمی شده، تأثیر زیادی در شکست در مذاکرات داشته 
است. همچنین نباید فراموش کرد که وزارت ورزش با 
صداوسیما برای دریافت حق پخش ورزش به نتایج خوبی 
رسیده اما طبیعی است که درآمد فوتبال از این قرارداد آن 
 چیزی نیست که باید باشد و به همین ترتیب رئیس جدید 
فوتبال ایران باید یک برنامه حساب شده و قوی برای به 
نتیجه رساندن این پرونده داشته باشد؛ چون اگر درآمد 
کافی حق پخش تلویزیونی نباشد، تیم مدیریتی بعدی 

فدراسیون هم با مشکالت اساسی روبه رو خواهد شد.

استفاده نکردن درست از فضای اینترنتی
بخش  یک  به  اما  تلویزیونی  پخش  حق  پرونده 
با توجه به  از نظر اقتصادی مربوط می شود.  دیگر هم 
گسترش شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن اینترنت 
در  فوتبال  فدراسیون  اقتصادی  تیم  اول،  رسانه   به 
اقتصادی  هدف گذاری  و  برنامه ریزی  هیچ  سال ها  این 
آن در  برای درآمدزایی و تولید محتوا و فروش  درستی 
این بخش نداشته است. البته به خاطر برخی قوانین و 
مصلحت اندیشی ها موانعی بر سر این راه وجود دارد اما 
مشکل بزرگ تر اینجاست که اصال فکری برای درآمدزایی 
در این بخش وجود نداشته که مدیران بخواهند موانع 
را برای رسیدن به یک هدف بزرگ از سر راه بردارند. گفتنی 
است؛ فدراسیون هیچ وقت اقدامات مثبت و بزرگی برای 
فروش سیگنال تلویزیونی در بازارهای بین المللی هم 
نداشته است؛ یعنی هیچ کسی به دنبال راهی نبوده که 
هم قوانین داخلی رعایت شود و هم فوتبال به جایگاهی 
برسد که از بازار بین المللی هم بتواند درآمد کسب کند. 
همچنین نباید فراموش کرد که یک بار سازمان اقتصادی 
فوتبال ایران اقدام عقد قرارداد برای فروش دیجیتالی 
و  پرسروصدا  قرارداد  یک  و  داشت  مسابقات  پخش 

پرحرف و حدیث با یک شرکت به امضا رساند اما کسی 
نفهمید که سرنوشت آن و وضع مالی این قرارداد چه شد.

قراردادهای تجاری که کارگشا نبود
یکی دیگر از مهم ترین رکن های درآمدزایی فوتبال 
اسپانسرینگ  و  تجاری  قراردادهای  موضوع  به  ایران 
مرتبط می شود که در فوتبال ایران در سال های اخیر 
است.  ندیده  پرونده ها  این  در  شکست  جز  چیزی 
درجه  به  بد  بسیار  قراردادهای  انعقاد  در  مدیران 
بحران  یک  با  را  ایران  فوتبال  و  رسیده اند  استادی 
اقتصادی روبه رو کرده اند. مثال آشکار این حقیقت هم 
مربوط به  سال ۱۳۹7 است که تیم ملی در جام جهانی 
و جام ملت های آسیا شرکت کرد و فدراسیون در عقد 
قرارداد اسپانسرینگ به شکلی عمل کرد که عمال درآمد 
قابل توجهی از مهم ترین تورنمنت هایی که فوتبال ملی 
ایران می توانست در آن شرکت کند، نداشتیم. همین 
عملکرد بسیار بد هم باعث شده که اقتصاد و جایگاه 
فدراسیون در این زمینه به قدری کوچک شود که دیگر 
شرکت های بزرگ تمایل زیادی برای عقد قرارداد همکاری 
با فدراسیون نداشته باشند. شاید برای همین است که 
در دو سال اخیر هم فدراسیون اسپانسر بزرگ و خوبی 
نداشته و به همین دلیل از درآمد قابل توجهی محروم 
شده است. در بدترین شرایط اگر یک قرارداد درست 
می توانست  هر سال  در  فدراسیون  میشد  منعقد 
حداقل 5۰ میلیارد تومان دریافتی داشته باشد که این 
اتفاق عملی نشد. به این ترتیب رئیس بعدی فوتبال 
باید فکری اساسی به حال این سیستم سلسله مراتب 
بزرگ  تحولی  زمینه  این  در  و  باشد  داشته  اقتصادی 
ایجاد کند. فوتبال ایران در این حوزه به معنای واقعی 
عقب مانده است و این عقب ماندگی نشأت گرفته از 

همین سیاست  و رفتارهای غلط مدیریتی بوده است.

اسپانسرها هم کاری نکردند
تبلیغات  درحوزه  فدراسیون  اقتصادی  سیستم 
برای  است.  بوده  فراتر  فاجعه  از  هم  فوتبال  محیطی 
مسابقات تیم ملی که هیچ وقت شفاف سازی دقیقی در 
این رابطه نشده است. در لیگ برتر که دو فصل است؛ 
شرایط بهتر شده اما هنوز سازمان لیگ از سال ها قبل 
طلب  نوین،  ایران  شرکت  از  تومانی  ۱۸ میلیارد  طلب 
از شرکت فناپ و طلب 55 میلیارد  ۳5 میلیارد تومانی 
تومانی از شرکت امین سیماکیش طبق ادعای مسئوالن 
و  رفته  به داوری حقوقی  این پرونده ها هم  دارد. تمام 
مدت زمان زیادی است که تکلیف تسویه این مطالبات 
با اسپانسرها و پرونده شکایت های مطرح شده روشن 
نشده است. البته در همین دو فصل اخیر هم که شرایط 
بهتر شده، باز هم باشگاه ها از عملکرد اقتصادی سازمان 
و  دارند  بزرگ  اعتراض هایی  و نحوه دریافت پول  لیگ 
هیچ بعید نیست که برای لیگ آینده بعضی از باشگاه ها 
خودشان  لیگ  سازمان  با  مقابله  در  بگیرند  تصمیم 
اجرای تبلیغات محیطی در بازی های خانگی را برعهده 
بگیرند. پس قطعا تیم مدیریتی بعدی فدراسیون فوتبال 
می تواند با یک فاجعه بسیار بزرگ و درگیری با باشگاه ها 
روبه رو شود، البته در کنار ایجاد تحول در سیستم اجرایی 

درآمدزایی و عقد قرارداد با شرکت ها.

البسه کم کیفیت هم نداریم
این روزها در رسانه ها اخباری درباره فسخ قرارداد 
فدراسیون با شرکت آل اشپورت منتشر شده و این خبر 
فراتر از فاجعه است. این برای دومین بار است که قرارداد 
بد فدراسیون با شرکت آل اشپورت به نتیحه نمی رسد. 
قبل از آن هم فاجعه انعقاد قرارداد با شرکت هایی چون 
لگیا و جیووا را تجربه کرده ایم. برای جام جهانی روسیه و 
جام ملت های آسیای ۲۰۱۹ امارات که از شرکت آدیداس 

لباس خریداری کردیم. در این سال ها فدراسیون برای 
تأمین نیاز سایر تیم های ملی از شرکت مجید هم لباس 
خریداری کرده است.  تمام بازیکنان ۱۸ تیم ملی زیرنظر 
از نحوه دریافت  این  سال ها  تمام  در  فدراسیون هم 
به  هیچ وقت  فدراسیون  و  داشته اند  اعتراض  لباس 
شکلی قرارداد امضا نکرده که به قدری لباس داشته 
باشد که به بازیکنان لباس اضافه هم بدهد و در پایان 
مدیران  اگر  پس  می شود.  جمع آوری  لباس ها  اردوها 
قرارداد  یک  بستن  به  افدام  دوباره  فدراسیون  کنونی 
جدید و بد با یک شرکت نکنند،  مدیریت فدراسیون 
البسه تیم های ملی و  برای  باید فکری اساسی  جدید 
انعقاد قرارداد مناسب در این زمینه داشته باشد. البته 
تحریم های ظالمانه آمریکا هم مشکالتی را به وجود آورده 
آدیداس نتوانند با  که برندهایی چون نایکی و پوما و 

ایران قرارداد امضا کنند.

خبری از فروش لباس و اقالم هواداری نیست
توسعه یافته،  درکشورهای  مهم  بسیار  منبع  یک 
درآمدزایی از فروش لباس و اقالم هواداری است که به 
خاطر رعایت نکردن قانون کپی رایت و انعقاد قراردادهای 
بد با اسپانسرها هیچ وقت توفیقی حاصل نشده است. 
فدراسیون در هیچ کجای ایران فروشگاه اختصاصی برای 
فروش لباس و کاالهای مختلف مربوط به تیم های ملی 
ندارد. در همان روزهای برگزاری جام جهانی و جام ملت های 
آسیا شاهد برنامه اقتصادی برای فروش لباس به مردم 
نبودیم. درشرایطی که بهترین زمان برای پول به دست 
آوردن بود. یک مثال ساده برای شما می زنیم. اگر در همان  
سال فدراسیون می توانست به یک میلیون نفر لباس 
تیم ملی با قیمت 5۰ هزار تومان بفروشد، آن وقت درآمد 
5۰ میلیارد تومانی حاصل می شد. این اتفاق اما رخ نداد 
و مردم لباس تیم ملی را از بازار آزاد در منیریه و مغازه های 
دیگر با بدترین کیفیت تهیه می کردند و هیچ ساماندهی 
در این زمینه وجود نداشت. اما آیا مدیران بعدی فوتبال 
می توانند این فضا را با تغییرات مثبت روبه رو کنند و از 
تکرار فجایع و بی تفاوتی نسبت به این مسأله فاصله 

بگیرند؟

بدهی های کالن به بخش های مختلف
فدراسیون فوتبال براساس شایعات خبری حداقل 
7۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد. همین حاال به خاطر 
قرارداد ویلموتس ۲ میلیون یورویی که از شرکت شستا 
قرض کرده، مدت زیادی از زمان بازپرداخت آن گذشته و 
باید دوبرابر و مبلغی نزدیک ۶۰ میلیارد تومان پس بدهد. 
از طرف دیگر، ویلموتس شکایت ۶.5 میلیون یورویی از 
فدراسیون فوتبال در فیفا مطرح کرده و اگر خدای ناکرده 
حدود  چیزی  بگیرد،  را  پول  این  نصف  حداقل  بتواند 
۸۰ میلیارد تومان دیگر با یک حساب سرانگشتی اینجا 
توجه  قابل  بدهی  حتی  فدراسیون  می شویم.  بدهکار 
میلیاردی به اشخاص حقیقی و حقوقی مثل هتل، آژانس 
هواپیمایی و... هم دارد. هزینه های فدراسیون به مراتب 
و  فدراسیون  پرسنل  حقوق  است.  بیشتر  درآمدها  از 
هزینه های پشتیبانی در یک سال به حداقل ۲۰ میلیارد 
تومان می رسد. فدراسیون کنونی فوتبال اما در تأمین این 

منابع مشکالت اساسی دارد.

18 تیم ملی فوتبال چقدر هزینه دارند؟
۱۸ تیم ملی زیرنظر فدراسیون فوتبال فعالیت دارند. اگر 
تیم ملی بزرگساالن را فاکتور و درنظر بگیریم که حداقل 
برای آماده سازی خوب هرکدام از این تیم ها بودجه 5۰۰ هزار 
دالری درنظر گرفته شود، به ۸.5 میلیون دالر بودجه نیاز 
یک  برای  نیاز  مورد  بودجه  حداقل  رقم  این  است. 
صورت  به  ملی  تیم های  برای  نسبتا خوب  آماده سازی 
میانگین است؛ یعنی حدود ۱۸۰ میلیارد تومان! فدراسیون 
صرفه جویی  با  گذشته  سالیان  در  بی پولی  خاطر  به 
ساده ترین برنامه ریزی را برای تیم های ملی دارد. هر تیم در 
آستانه مسابقاتی که دارد، تشکیل می شود و اگر نتیجه 
نگیرد، تعطیل می شود تا در آستانه مسابقات بعدی قرار 
و  حرفه ای  تداکرات  که  می شود  باعث  بی پولی  بگیرد. 
استاندارد هم برای تیم ها شاهد نباشیم. حاال تیم ملی 
بزرگساالن را هم به این سیستم اضافه کنید. برای داشتن 
یک تیم ملی قدرتمند حداقل برای هر سال نیاز به بودجه 
۱۰ میلیون دالری است. تیمی که بهترین امکانات را داشته 
باشد و مدام با تیم های بزرگ بازی دوستانه برگزار کند و از 
برگزاری این بازی ها در کنار هزینه بتواند با جذب اسپانسر 
بخشی از هزینه ها را جبران کند؛ یعنی اگر بخواهیم مثل 
یک تیم ملی قدرتمند در جهان فوتبال عرض اندام کنیم، 
حداقل به ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است. اگر قرار بر 
امکانات و شرایط بهتر باشد هم، باید هزینه های بیشتری 
انجام شود. این عدد در مقایسه با تیم های بزرگ تازه به 
هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و فوتبال کشور برای 
رسیدن به شرایطی ایده آل به چند برابر این پول ها نیاز 

دارد. 

چند تیم برای فرار از سقوط تالش می کنند

جنگ فرهاد و امیر برای یک سهمیه
 - ل ستقال ا ] ند و شهر [
سپاهان امشب از ساعت ۲۱ 
و ۳۰دقیقه در ورزشگاه آزادی 
هفته  بزرگ  بازی 
بیست وهفتم لیگ نوزدهم 
اینکه  با  می کنند.  برگزار  را 
پرسپولیس هفته گذشته 
را چهارهفته  قهرمانی خود 

قبل از پایان مسابقات جشن گرفته، اما جدال برای کسب سهمیه های آسیایی و فرار از 
سقوط ادامه دارد. موضوعی که بیش از بقیه جدال استقالل و سپاهان را حساس 
می کند، دوئل فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی روی نیمکت دو تیم است. قلعه نویی که 
همه قهرمانی های آبی پوشان را در تاریخ لیگ به دست آورده، در سال های اخیر اختالفات 
زیادی با فرهاد مجیدی داشته و حاال درجدال حیثیتی امروز قرار است برابر تیم و شاگرد 
سابق خود قرار بگیرد.برنده این بازی می تواند تا حد زیادی خود را به کسب یکی از 
سهمیه های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا نزدیک کند، چون دو تیم درشرایط فعلی 
هم امتیاز هستند و تراکتور هم در وضع مشابهی قرار دارد.فرهاد دوست ندارد بعد از 
پیروزی در بازی معوقه مقابل پارس جنوبی ترمز تیمش بار دیگر کشیده شود، چون 
ممکن است باخت در بازی امشب حتی به قیمت کناررفتنش در پایان فصل تمام شود. 
از سوی دیگر قلعه نویی که حتی زمزمه های بازگشتش به استقالل برای فصل بعد هم 
شنیده می شود، اصال دوست ندارد فصل را بدون سهمیه آسیایی با سپاهان به پایان 
برساند. دیدار پارس جنوبی و شاهین بوشهر هم که دربی تیم های استان بوشهر 
محسوب می شود، برای تعیین تکلیف انتهای جدول از اهمیت باالیی برخوردار است. 
شاهین درصورت عدم پیروزی در این مسابقه احتمال دارد دیگر شانسی برای بقا در 
لیگ برتر نداشته باشد.گل گهر سیرجان و فوالد خوزستان هم دیدار نسبتا حساسی را 
برگزار می کنند. سیرجانی ها نیاز مبرمی به برد برای جدایی از تیم های قعر جدولی دارند و 
فوالد هم برای کسب سهمیه اصال ناامید نیست.و در آخر هم پرسپولیس قهرمان باید 
در خانه نساجی یک بازی تقریبا تشریفاتی را برگزار کند. شاید این مسابقه فرصت خوبی 

برای یحیی گل محمدی باشد که از بازیکنان جوان خود در ترکیب استفاده کند. 

فدراسیون سراغ مربیان بزرگ جهان رفت

نیمکت تیم ملی والیبال در انتظار آلکنو یا رزنده
]شهروند[ بعد از گذشت 
قطع  از  ماه  سه  از  بیش 
همکاری ایگور کوالکوویچ با 
و  ایران  والیبال  فدراسیون 
حرف وحدیث های زیادی که 
پیرامون سرنوشت نیمکت 
تیم ملی در المپیک توکیو به 
گوش می رسید، باالخره از دو 
گزینه جدی برای جانشینی 

کوالکوویچ رونمایی شده است. دبیر فدراسیون والیبال هم در گفت وگوی اخیر خود 
مذاکرات با مربیانی همچون رزنده و آلکنو، سرمربیان سابق تیم های برزیل و روسیه را تأیید 
کرده است. با این حال به نظر می رسد مذاکرات فدراسیون با والدیمیر آلکنو خیلی جدی تر 
پیش می رود. سایت رسمی لیگ والیبال روسیه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نقل 
قولی هم از این مربی مطرح والیبال روسیه آورده است. آلکنو که در مقام بازیکن و سرمربی 
افتخارات زیادی با تیم ملی روسیه کسب کرده، هم اکنون سرمربی تیم زنیت کازان در لیگ 
والیبال این کشور است. او 5  سال قبل هم در این تیم با سعید معروف کار کرده و به 
واسطه این همکاری و همچنین رویارویی با تیم ملی ایران در زمان حضورش در تیم ملی 
روسیه، شناخت خوبی از والیبال ایران دارد. آلکنو مذاکره با فدراسیون ایران را تأیید کرده و 
می گوید: »بله من با فدراسیون ایران در تماس بودم و با هم صحبت کردیم. من آرزوهای 
بزرگی برای آنها دارم اما فعال گفتم نه و باید بیشتر فکر کنم. من در زنیت کازان کار می کنم و 
نمی توانم با توجه به قرارداد فعلی ام به پیشنهاد دیگری فکر کنم.«با وجود صحبت های 
محتاطانه ای که از سوی آلکنو مطرح شده، به نظر می رسد مذاکرات بین فدراسیون ایران و 
سرمربی سابق روسیه خیلی جدی دنبال می شود. البته مشخص نیست رزنده، سرمربی 
ایران داده است.با این حال اکثر  نام آشنا و سابق برزیل چه پاسخی به پیشنهاد 
کارشناسان و بازیکنان ایرانی از حضور آلکنو یا رزنده به عنوان مربیان درجه اول والیبال 

جهان روی نیمکت تیم ملی استقبال کرده اند.

بنا به یاد پدر مرحومش
محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که به تازگی پدر خورد را از دست داده، با انتشار 
تصویری به همراه مرحومش و متنی احساسی، از سختی این  روزها سخن گفت. بنا همچنین 

از کسانی که در روزهای اخیر با پیام هایشان به او تسلیت گفته بودند، تشکر کرد.

خبرگرافی


