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تريبون

محمدرضارودکیدرگفتوگوبا»شهروند«ازبازگشتبهتیمملیجودومیگوید

اینباردیگرفریبمدیرانفدراسیونرانمیخورم
قسمتنباشد،ازجودوخداحافظیمیکنم

ش�هروند| افت ج��ودوی ایران در س��ال های اخیر 
آن قدر فاحش ب��وده و نتایج ضعیف به دس��ت آمده که 
مسئوالن این فدراسیون دائما به دنبال یک راه فرار برای 
خارج از شدن از زیر فشارها هستند. یکی از جودوکاران 
نسل قدیمی ایران که در آس��تانه المپیک 2012 دچار 
مصدومیت شد و از آن به بعد نتوانسته پیراهن تیم ملی را 
برتن کند، این روزها دوباره سودای بازگشت دارد، اگرچه 
مسئوالن فدراسیون برخورد دوگانه ای با او دارند. در ادامه 
گفت وگوی »شهروند« با محمدرضا رودکی را می خوانید: 
*بهنظرمیرسدطلسمبازگشتتبهتیمملی

بعدازمدتهاشکستهخواهدشد...
بله، البته من یک بار هم قبل از بازی های آسیایی به 
تیم ملی دعوت شده بودم اما به خاطر اختالف نظری که 
با آخوندزاده و مسئوالن فدراسیون داشتم، حاضر نبودم 
به هر قیمتی به تیم ملی بروم. االن هم تقریبا شرایط به 
همین منوال است و با حضور زارعیان در راس تیم ملی 
او با من صحب��ت کرده تا برگردم ام��ا هنوز نظر دقیق 

مسئوالن فدراسیون را نمی دانم. 
*میدانیمیراسماعیلیمصاحبهکردهوگفته

کهازبازگشتتوحمایتمیکند؟
میراسماعیلی بار قبلی نیز با من صحبت کرد و گفت 
که از حضورت حمایت می کنم ام��ا وقتی تیم به ژاپن 

رفت، مرا با خود نبردند و رستگار رئیس فدراسیون در 
مصاحبه ای اعالم کرد که از من تس��ت پزشکی گرفته 
ش��ده و چون آماده نبودم، نتوانستم در اردوی تیم ملی 
حضور پیدا کنم. هنوز هم برای من جای س��وال است 
که چه پزش��کی در چ��ه زمانی مرا معاینه ک��رده بود. 
میراس��ماعیلی این بار هم با من تماس گرفته اما دیگر 
مثل گذشته فریب صحبت های این آقایان را نمی خورم.
*پستصمیمتدرشرایطفعلیبرایبازگشت

بهتیمملیچیست؟
به مس��ئوالن فدراس��یون اعالم کردم که کنار هم 
بنش��ینند و به یک توافق درباره من برسند، سپس آن 
را اعالم کنند که من هم تکلیف خ��ودم را بدانم. اگر به 
اردوی تیم ملی بروم و دوباره رئیس فدراسیون بهانه های 
قبلی را بیاورد، تکلیف چیس��ت؟ صحبت های من نه 
غیرمنطقی است و نه از عالم غیب صحبت می کنم. االن 
هم 10 روز است که این موضوع را اعالم کرده ام اما هیچ 

واکنشی از فدراسیون ندیده ام.
*درصورتیکهقصدبازگش�تداشتهباشی
میتوانیبرایمسابقاتکسبسهمیهالمپیک

آمادهشوی؟
مسابقات کسب س��همیه از چند ماه قبل آغاز شده 
و چند رقابت نیز در کش��ورهای مختلف برگزار ش��ده 
اس��ت. من هم قبل از بازی های  آسیایی برای بازگشت 
به تیم ملی تمرین ک��ردم اما وقت��ی آن اتفاقات پیش 
آمد دیگر تمرین را کنار گذاشتم. اگر بخواهم به جودو 
برگردم، چند ماهی باید روی آماده سازی ام کار کنم اما 
صحبتم این است که من با این سن و این قدر تجربه پول 
بیت المال برایم صرف شده و االن 2 سال ونیم است که 

بی دلیل از میادین دور هستم. 
*ح�دود3س�الیاس�تک�هرس�تگارو
حض�ور فدراس�یون در میراس�ماعیلی
دارن�د،عملک�ردآنه�ارادراینم�دتچطور

ارزیابیمیکنی؟
بد نیست که نگاهی به نتایجی که قبل از حضور این 
آقایان در فدراسیون رقم خورد، بیندازیم. ایران در سطح 
آسیا و جهان موفقیت های زیادی به دست آورده بود اما 
با حضور روسای فعلی نتیجه هر روز بدتر می شود. دایم 
می گویند به تیم های پایه توجه شده اما همان تیمهای 
پایه نیز در آسیا نهم شدند، اگرچه در سایت فدراسیون با 

فریب مردم آن را ششم اعالم کرده اند. 
*بهعنوانس�والپایانی،اگردراینمقطعبه

تیمملیبرنگردی،خداحافظیمیکنی؟
اگر در این دوره مش��کل رفع نش��ود، فکر نمی کنم 
صحبت  کردن درباره بازگش��تم دیگر فایده ای داشته 
باشد. شاید دیگر صالح نیست که به تیم ملی برگردم و 
در جودو باش��م. درنهایت اگر در این دوره شرایط برای 

بازگشتم فراهم نشود، از جودو خداحافظی می کنم.

تبعیضومنفعتگرایی
بهزیانکاراتهاست

این یک واقعیت اس��ت که کاراته ای��ران دارای 
اس��تعدادهای ناب و افتخارآفرین اس��ت اما این 
نیز واقعیت دارد که ح��ال و روز کاراته ایران هیچ 
فرقی با گذشته نکرده و حتی می توان گفت بدتر 
هم شده اس��ت. چرا باید کشوری با استعدادهای 
درخشان در ورزشی مانند کاراته چنین روزگاری 

داشته باشد؟
حتما همه مردم، از گذش��ته تا ام��روز این اندرز 
تاریخی را ش��نیده اند که تجربه گرانبهاترین ثروت 
انسان اس��ت. تجربه ها می توانند ریشه موفقیت ها 
را شکل دهند و سرنوش��ت هر انسانی را برای آینده 
تغیییر دهند اما در خان��واده کاراته ایران آن طور که 
باید و آن طور که شایس��ته اس��ت از امواج تجربه ها 
استفاده نشده یا اگر ش��ده به گونه ای بوده که منافع 
برخی گروه ها و افراد را تأمین و تضمین کند. کاراته 
در میان همه رش��ته های ورزشی بیش��تر احترام و 
انضباط را درون خود پرورش داده یا پایه های اصلی 
خود را روی این دو عنصر ارزشمند بنا نهاده است ولی 
بازهم در ایران موانعی وجود دارند که این دو عنصر 
حیاتی در کاراته کمرنگ ش��ده اند. دلیل این ماجرا 
همان دخیل بودن روندی است که منجر به تأمین 
منافع گروهی و فردی می شود. به عبارتی افرادی در 
این ماجرا دخیل هستند که حرف و عملشان هیچ 
برابری و هماهنگی با هم ندارد. این مسأله باعث شده 
تا برنامه ریزی برای موفقیت و پیشرفت نیز همیشه با 
دلهره و نگرانی همراه باشد. بی ثباتی و تغییرات مکرر 
فدارسیون نشین ها باعث شده تا امکان برنامه ریزی 
و مدیری��ت جریان کاراته تضعیف ش��ود. در چنین 
فضایی، دود این آش��فته بازار کاراته فقط به چش��م 
جوانانی می رود که با  هزار امید و آرزو برای رس��یدن 
به قله های افتخار تالش می کنند. باور کنیم که کاراته 
ایران در شرایط سخت و نگران کننده ای قرار گرفته 
است. تصمیم های لحظه ای یا تصمیم هایی که فقط 
می خواهند گرفتاری های موج��ود را در لحظه حل 
کنند، به درد کاراته ایران نمی خورند. اگر فقط برای 
فرار از مشکالت تصمیم سازی های مقطعی صورت 
بگیرد، می ش��ود همین چیزی که اکنون نیز وجود 
دارد، یعنی مجبور می شویم عده ای را بد جلوه دهیم 
و عده ای را عاقل و کاربلد؛ در حالی  که در این تصاویر، 
واقعیت مورد اطمینانی وجود ندارد. کاش موجودیت 
کاراته ایران و مش��کالتی را ک��ه دارد با تبعیض ها، 
تعویض ها و تقدیرها فراموش نکنیم و همیش��ه به 
یاد داشته باشیم که کاراته هنری است که مبنایش 
را احترام و همدلی ش��کل داده است یا اگر مبنایش 
را به سمت هر پدیده ای جز احترام و فرهنگ کرامت 
بچرخانیم می شود ویترینی که فقط شکل دارد اما 
درون آن تاول ه��ای بزرگی به وجود آمده  اس��ت. به 
عبارتی کارمان به جایی می رس��د که باید دور خود 
بچرخیم و مشکالت موجود را درون خود تکرار کنیم 

و دست به دست به آینده برسانیم.

رئالبارکورد،بهترینتیمدنیاشد
رئال مادری��د با 381 امتیاز ک��ه در نوع خود یک 
رکورد محس��وب می ش��ود از س��وی فدراس��یون 
بین المللی تاری��خ و آمار، بهترین تیم دنیا در س��ال 
2014 معرفی شد. پس از رئال، بایرن با 276 امتیاز 
و آتلتیکو با 267 امتیاز دوم و س��وم شدند. بارسا نیز 
با 251 امتی��از درجایگاه چهارم قرار گرفت. تاکنون 
سابقه نداشته تیمی با 381 امتیاز بتواند عنوان اول 

را از آن خود کند.

کشفنارنجکحوالیخانهزالتان
پلیس فرانس��ه پس از کشف نارنجک در نزدیکی 
خانه زالتان ایبراهیموویچ تحقیق��ات را آغاز کرده 
اس��ت. پلیس اعتقاد دارد این نارنجک ها مربوط به 
حمله تروریستی در پاریس در جمعه گذشته است 

و احتمال داشته خانه ایبرا نیز مورد حمله قراربگیرد.

منچستر،مقصدجدیدمسی
طبق بررس��ی ص��ورت گرفته توس��ط گاردین، 
منچستریونایتد می تواند با 250 میلیون یورو، مسی 
را جذب کند. در میان تیم های انگلیسی، شیاطین 
سرخ تنها باشگاهی هس��تند که هم توان پرداخت 
چنین مبلغی را دارند. مورینیو به تازگی صراحتاً اعالم 
کرده تیمش با توجه به قوانین مالی یوفا، نمی تواند 
مس��ی را جذب کند. در مورد منچسترس��یتی نیز 
همین قضیه صدق می کند. حتی به نظر نمی رسد 
پاری سن ژرمن نیز اجازه ریخت و پاش های سنگین 
تا این حد را داش��ته باشد. هزینه جذب مسی قطعاً 
با توجه به قراردادش با بارس��ا به 200 میلیون پوند 

خواهد رسید. 

تهمتچاقیازسویمورینیو
ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی چلسی یک جنجال 
جدید آفری��د. مورینیو پس از ب��ازی تیمش مقابل 
تاتنهام در وایت هارت لین در رختکن خطاب به فیل 
دود، داور انگلیسی گفت:  »تو برای داوری زیاد از حد 
چاق هستی. باید بازنشست ش��وی!« به این ترتیب 
هیچ بعید نیست آقای خاص با محرومیت دیگری از 

سوی کمیته  داوران فوتبال انگلیس مواجه شود.

نگاه

ورزش جهان

تیتر بازی

 اينستاگرام

      مراس��م تجلیل از بازیکن��ان و کادرفنی تیم ملی 
فوتبال در جام ملت های آسیا 1996 روز گذشته به 

همت شهرداری منطقه 9 تهران برگزار شد.
      با مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ملی هندبال 
برای حضور در جام جهانی،  اعضای این تیم راهی قطر 

محل برگزاری مسابقات شدند.
      در صورت صعود تیم ملی فوتب��ال ایران به فینال 
جام ملت های 2015 آس��یا وزیر ورزش برای دیدن 

این بازی به استرالیا سفر می کند.
      در پای��ان تمرین دی��روز تیم ملی فوتب��ال ایران 
کارلوس کی روش به هواداران اجازه داد با حضور در 

اتوبوس با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند. 
      مهدی مهدوی و آرمین تشکری،  2 بازیکن تیم ملی 
والیبال با حضور در آسایش��گاه شهید فیاض بخش 
ضمن بازدید از معلوالن آسایش��گاه ب��ا آنها عکس 

یادگاری گرفتند. 
     پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی در امارات به 

مصاف بنیادکار ازبکستان می رود.
      به دلی��ل فراهم نب��ودن امکانات و ش��رایط الزم 
فدراسیون کشتی تصمیم گرفت میزبانی مسابقات 

کشتی آزاد و فرنگی جام تختی را از کرمانشاه بگیرد.

کفاشیان:  امیدوارم رئیس بعدی فدراسیون دونده 
نباشد!/ قرار نیست اسفندماه خداحافظی کنم

مایلیکهن:  در بازی های امید هم چرت نمی زدم!
مصطفوی:  خداداد  و  دایی باالتر از مسی هستند 

نکونام:   اگر قهرمان شویم، مرهون کی روش هستیم
یواخیملو: مربی سال جهان شدن مثل خامه روی 

کیک است

عیادتازلشگری

احسان حدادی با قرارداد عکسی از مالقات خود 
از احسان لشگری نوش��ته است: »عیادت قهرمان 
دوست داش��تنی کش��ورمون بودم، فقط گل تازه 
پیدا نکردم، مجبور شدم گل خشک براش بگیرم. 
داداش امیدوارم زودتر خوب ش��ی و باز مدال های 

خوشرنگتو   ببینیم.«

مصدومیتمشکوک3ملیپوش

شایعهشبگردیبیرونازهتل
ش�هروند| درحالی در تمرین روز بع��د از دیدار 
ایران مقابل بحرین هیچ ک��دام از بازیکنان تیم ملی 
دچار مصدومیت نبودند و خیلی ش��اداب تمرینات 
خود را پیگیری کردن��د،  در تمرین دی��روز ایران 3 
بازیکن به صورت جداگانه تمرینات خود را پیگیری 
کردند تا این اتفاق نسبتا عجیب شایعاتی را پیرامون 
تیم ملی به وجود آورد. این شائبه مطرح شده بود که 
تیموریان، ش��جاعی و صادقی به دلیل خروج بدون 
اجازه از اردوی تیم ملی در شب بعد از بازی با بحرین 
توسط مس��ئوالن تیم تنبیه ش��ده اند اما حراست 
فدراس��یون که همراه با تیم ملی در استرالیا حضور 
دارد،  این مس��أله را تکذیب می کند:   »این 3 بازیکن 
به خاطر مسائل فنی و تمرینات اختصاصی که باید 
انجام می دادند، در تمرین حضور حضور پیدا نکردند. 
شایعات مطرح شده صحت ندارد واگر آنها به بیرون از 
هتل هم رفته باشند قطعا با اجازه بوده است.« البته 
کادر پزش��کی تیم ملی نیز اعالم کرده این بازیکنان 
دچار کوفتگی بدنی بوده اند و حتی شاید به این دلیل 
امرحسین صادقی که دچار مصدومیت جزیی است،  

دیدار تیم ملی مقابل قطر را از دست بدهد. 

ذره بین

بازهمنامهایخاصدرآستانهانتخابات

حاشیههایاسکیتمامیندارد
ش�هروند| انتخابات فدراسیون اس��کی قرار بود 
بیش از یک س��ال قبل برگزار ش��ود اما در روزی که 
حتی نماینده وزارت ورزش در مجمع انتخاباتی حاضر 
شده بود،  به دلیل غیبت مش��کوک اعضای مجمع،  
این انتخابات لغو ش��د. حاال که این فدراسیون بیش 
از یک س��ال است با سرپرس��ت اداره می شود،  توقع 
می رفت در آس��تانه انتخاباتی که 28 دی ماه برگزار 
خواهد ش��د،  دیگر خبری از آن حاش��یه ها نباش��د 
اما بازهم ش��ایعاتی مبنی بر مهندسی انتخابات به 
گوش می رسد. این شائبه را که از س��ال های دور تا 
به حال فقط شاهد حضور یکسری اسامی خاص در 
فدراسیون و تیم های ملی هستیم،  نمی توان کتمان 
کرد اما از 19 نفری که برای ای��ن انتخابات کاندیدا 
هستند، فقط برخی از نفرات جزو این اسامی خاص 
هستند. سرپرست کمیته اس��تان های فدراسیون 
اس��کی دراین باره می گوی��د:  »متاس��فانه در طول 
30 سال اخیر شاهد یک انحصارطلبی در این رشته 
ورزشی بوده ایم. گویی که فقط عده ای حق دارند در 
ورزش اسکی حضور داشته باشند و دیگران نباید در 
این رشته ورزشی حضور جدی پیدا کنند. االن هم 
با برخی عزل و نصب ها قصد مهندس��ی انتخابات را 
دارند.« به هرحال باید دید در مجمع انتخاباتی هفته 
آینده چه اتفاقات��ی رقم خواهد خورد و آیا طلس��م 

رئیس دار شدن این رشته شکسته می شود یا خیر؟

حاشیه

مجید صافی
مربی سابق تیم امید کاراته

ش�هروند| این بار فریاد جای اشک را گرفت؛ همان طور که اقتدار بیشتر 
جای اقتدار کمتر را اش��غال ک��رد. همان طور که به زع��م خیلی ها، حق به 
حقداررسید. همان طور که به زعم خیلی ها، حق مانوئل نویر نادیده گرفته شد 

و باز هم فیفا به یک انتخاب عامه پسند تن داد.
برتریقاطع

وقتی تیری آن��ری به عنوان بازکننده پاکت حاوی ن��ام برنده جایزه توپ 
طالی جهان روی س��ن آمد، بی��ش از 80 دقیقه از مراس��م 90 دقیقه ای 
انتخاب بهترین های  سال 2013 فوتبال جهان می گذشت؛ مراسمی که با 
حضور هزار و صد میهمان و پخش تلویزیونی در 190 کشور دنیا شروع شد. 
رونالدو به شدت حریص و مشتاق شنیدن نامش بود: »انتظار برای شنیدن 
نامت، لحظاتی عجیب و دلهره آور را برایت رق��م می زند.« درنهایت رونالدو 
وقتی نامش را شنید، درست مثل  سال گذشته ثانیه هایی سر به زیر انداخت 
و سپس روی س��ن حرف های جالبی زد: »این جایزه، پاداش تالش های من 
است. می خواهم مثل مس��ی 4 توپ طال بگیرم. امیدوارم  سال آینده هم در 
همین موضع باشم.« او کنار پسر آرام خود و مادرش که در سالن بود، فریادی 
از سرشادی سر داد. به دس��ت آوردن 37.66 درصد از کل آرا، رونالدو را برای 
س��ومین بار در مجموع و دومین بار به شکل متوالی مرد  سال جهان کرد. در 

کمال تعجب مس��ی با 15.76 باالتر از نویر با 15.72 درص��د آرا در رده دوم 
قرار گرفت. 

سایرجوایز
نادین کیس��لر آلمانی، زن سال ش��د و رالف کلرمن که دومین قهرمانی 
متوالی ولفس��بورگ در لیگ قهرمانان زن��ان اروپا را رقم زد، مربی س��ال 

فوتبال بانوان نام گرفت. یوآخیم لو هم در بخش مربیان فوتبال مردان 
از کارلو آنچلوتی و دیگو سیمئونه پیشی گرفت. جایزه زیباترین گل 
یا همان یادبود فرانس پوشکاش به رودریگس رئالی رسید. گل او به 

اروگوئه در یک هشتم نهایی جام جهانی 2014، 42 درصد از 
3.3 میلیون رأی مردم سراسر جهان را به خود اختصاص 
داد. گل خانمی به نام استفانی روچه دوم و گل فان پرسی 

سوم ش��د. تیم منتخب فیفا همچنین نفراتی داشت: 
نویر، راموس، داوید لوئیس، تیاگوسیلوا، فیلیپ الم، 
آنخل دی ماریا، آندرس اینیستا، تونی کروس، آرین 

روبن، کریس رونالدو و لیونل مسی. جایزه بازی 
جوانمردانه فیفا به طور مشترک به داوطلبان 
امور آماده سازی تورنمنت های برگزار شده 
توسط فیفا و به خصوص جام جهانی 2014 

اهدا شد و هیروشی کاگاوا، ورزش نویس 
90ساله ژاپنی که در جام جهانی 2014 

به عنوان پیرترین خبرنگار، نهمین جام جهانی خود را هم از نزدیک دید به 
پاس خدماتش، جایزه ویژه ریاست فیفا را از دست بالتر دریافت کرد.

حاشیههایمراسم
* آنخل دی ماریا س��تاره آرژانتینی سابق رئال مادرید در حرکتی 
عجیب، هنگام امض��ا دادن ب��ه ه��واداران حاضر به امض��ا کردن 
پیراهن های رئال مادرید نشد./ * تونی کروس، مرد  سال فوتبال آلمان 
از باالتر قرار گرفتن مسی از نویر شگفت زده شد و عدالت در 
انتخاب بهترین های جهان را زیر سوال برد./ * در محاسبه 
آرای آردا توران و سرمربی و کاپیتان تیم ملی تایلند اشتباه 
صورت گرفت. رأی توران، سیمئونه بود اما به نام مورینیو 
محاسبه شد. سرمربی تایلند به ترتیب به مسی، رونالدو و 
الم رأی داده بود اما فیفا آرای او را این گونه منتشر کرد؛ 
رونالدو، مسی و الم. در رأی کاپیتان تیم ملی تایلند، نویر   
در ردیف س��وم بود اما رأی او به شکلی عجیب در نتایج 
منتشرشده فیفا محو شد./ * کارلوس کی روش و کاپیتان جواد 
نکو نام درست شبیه هم به ترتیب به رونالدو، مسی و نویر 

رأی دادند.

رونالدوبافریادمردسال2014جهانشد

پرقدرت و مقتدر
کی روش و نکونام هم به ستاره پرتغالی رأی دادند

شهروند| کارش��کنی عرب ها در قبال تیم هایی که 
برای برگزاری مسابقه یا اردوی تدارکاتی به کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس س��فر می کنند، اتفاق جدیدی 
نیست اما گویا در جریان اردوی پرسپولیس در امارات، 

مسئوالن عرب  این مسأله را به اوج خود رسانده اند.
اردودرضعیفترینشهرامارات

پرسپولیسی ها از عصر یکشنبه به قصد برپایی اردویی 
10روزه ته��ران را ب��ه مقصد رأس الخیمه ام��ارات ترک 
کردند. شاید مسئوالن پرسپولیس به دلیل کمبود وقت 
و مش��کالت مالی هرگ��ز درب��اره کمپ مح��ل اقامت 
خ��ود در راس الخیمه تحقی��ق نکردند وگرن��ه هرگز به 
شهری که ضعیف ترین ش��هر امارات محسوب می شود 
س��فر نمی کردند. این ش��هر 64 کیلومتر مرز دریایی با 
خلیج ف��ارس دارد و به همی��ن خاطر یک ب��ازار دریایی 
محسوب می شود و در جذب توریست بسیار ضعیف است. 
در رأس الخیمه خبري از برج هاي جذاب دوبي و ابوظبي 
نیس��ت و تقریباً هیچ بازار یا پاس��اژ بزرگ و بین المللي 
آن جا پیدا نمي کنید. عمده مشاغل مردمان این قسمت 
شترداری است و نسبت به شیوخ ساکن در شهرهای دیگر 
هرگز وضع مالی مناسبی ندارند. حاال پرسپولیسی ها برای 

برگزاری اردوی خود به چنین منطقه ای سفر کرده اند.
امکاناتنامناسبکمپ

پرسپولیس��ی ها روز دوش��نبه اولین تمرین خود را 
در ورزش��گاه االمارات انجام دادند. آنها در این ورزشگاه 
یک جلس��ه تمرین س��بک کردند اما آنها رفته رفته با 
کمبود بدیهی ترین امکانات مواجه شدند. با تمام اینها 
پرسپولیس��ی ها به اردوی خود ادامه دادند اما شنیده ها 
حکایت از آن دارد که دوشنبه شب گذشته اتفاقی عجیب 

اردوی این تیم را بدجوری تحت تأثیر قرار داده است. 
»جن«دراتاقها!

برخی بازیکنانی که هرگز به خرافات اعتقادی ندارند 

و هرگاه درباره این مس��ائل از آنها سوال می کنید بدون 
برو و برگرد بحث را تغییر می دهند دوش��نبه شب یک 
دقیقه  هم نتوانستند چشم روی هم بگذارند، با این اعتقاد 
که کمپ االمارات »جن« دارد! ماجرا از جایی شروع شد 
دو بازیکن جوان پرسپولیس که از تیم  فوتبال نوجوانان 
با یکدیگر هم اتاق بوده ان��د، متوجه اتفاقات عجیبی در 
اتاق خود شدند. ش��نیده ها حکایت از آن دارد که یکی 
از این بازیکنان که همواره حاشیه های عجیبی نیز داشته 
است، هنگام تماشای فیلم با هم اتاقی اش و یکی دیگر 
از بازیکنان ناگهان با تغییر در مکان قرار گرفتن برخی 
وسایل داخل اتاق مواجه می شوند و از همین جا بود که 
شایعه حضور موجودات فرازمینی در راس الخیمه قوت 
گرفت و این شایعه خیلی زود به تهران رسید. یکی از 3 
بازیکن مذکور در ساعت های اولیه سه شنبه پستی در 
اینستاگرام منتشر کرد که طی آن از ترس وجودی اش 
پرده برداش��ت! خالصه ماجرا این بود که آن 3 بازیکن 
تا صبح سه شنبه نتوانستند بخوابند و در تمرین صبح 
دیروز دلیل کم خوابی و کس��ل بودن خ��ود را به حمید 

درخشان نیز ارجاع دادند.
تکذیبسخنگو

با رسیدن شایعه حضور »جن« در اردوی پرسپولیس 
مهدی خواجه وند، سخنگوی باشگاه پرسپولیس به این 
مسأله واکنش نشان داد: »به هر شکل این یک اردوی 
ورزشی اس��ت و در اردوی ورزشی همیشه همه چیز 
کامل نخواهد بود اما ما سعی کردیم بهترین امکانات را 
برای بازیکنان و تیم آماده کنیم تا آنها بتوانند با شرایط 
خوبی اردوی خود را برگزار کنن��د. این که می گویند 
اردوی پرسپولیس جن دارد هم از آن حرف هاست. فکر 
نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد و خوردبین 
هم در اطالعات��ی که از ام��ارات به م��ا داد،  به چنین 

مساله ای اشاره نکرد.«

ش�هروند| در حالی  که حدود 4ماه از عقد قرارداد 
رسمی کارلوس کی روش با فدراسیون ایران می گذرد،  
هنوز س��رمربی پرتغالی ای��ران پولی بابت ق��رارداد 
جدیدش دریافت نکرده و حاال کار به جایی رسیده که 
در طول برگزاری جام ملت ها به مسئوالن فدراسیون 

ایران اولتیماتوم داده است.
کفاشیان،کیروشرابهفیفاپاسداد

در حالی که پی��ش از برگ��زاری اردوهای تیم ملی 
برای حضور در جام ملت های آسیا سرمربی پرتغالی 
تیم ملی از مس��ئوالن فدراس��یون ایران درخواست 
پرداخت بخشی از قراردادش را کرده بود،  کفاشیان به 
صورتی زیرکانه کی روش را به فیفا پاس داد. فدراسیون 
ایران برای دریافت پاداش جام جهانی شماره حس��اب 
کی روش را به فیفا اعالم کرد تا سرمربی تیم ملی منتظر 
دریافت حقوقی که از ایران طلب دارد از فیفا باشد. هنوز 
هم این پول به دلیل برخی تحریم ها از سوی بانک های 
سوییسی به حساب سرمربی تیم ملی واریز نشده است، 
البته فیفا مجوز پرداخت این پول را صادر کرده و تمام 
کشورهای حاضر در جام جهانی نیز این مبلغ را دریافت 

کرده اند اما مشکل جای دیگری است. 
عصبانیتکیروشوانتقادازفیفا

کی روش که مدت زیادی اس��ت منتظ��ر دریافت 
پولش از طریق فیفا اس��ت و در مواجهه با مس��ئوالن 
فدراس��یون ایران ب��ا بهانه بی پولی مواجه می ش��ود،  
مجبور اس��ت خودش را وارد سیاست کند تا شاید به 
پولش برس��د. او بعد از دیدار ایران و بحرین با انتقاد از 
تحریم ها علیه ایران می گوید:  »سیاس��ت نباید روی 
فوتبال تأثیری داشته باشد. این بخشی از وظیفه اصلی 
فیفاست. تیم ملی ایران در جام جهانی حضور داشت 
و م��ا از آن زمان تاکنون دوران س��ختی را پشت س��ر 
گذاشته ایم. در دوران آماده سازی تیم ملی، بازیکنان 

و تیم، خیلی اذیت شدند. بعد از جام جهانی همه چیز 
بدتر ش��د. پول های ما در فیفا و کنفدراسیون فوتبال 

آسیا بلوکه شد و به دست ما نرسید.«
اولتیماتومسرمربیبهفدراسیون

کارلوس کی روش قبل از بازگشت علی کفاشیان به 
ایران او اولتیماتوم��ی داده که فقط تا چند روز منتظر 
دریافت پول��ش از ایران می ماند. هوش��نگ مقدس،  
سرپرست تیم اعزامی ایران به استرالیا با تأیید این خبر 
به »شهروند« می گوید:   »سرمربی تیم ملی 4ماه است 
به صورت رایگان برای ایران کار کرده و حاال با این وضع 
از دریافت پولش از طریق فیفا ناامید شده، است. او در 
حالی دغدغه های فنی تیمش را در جام ملت های آسیا 
در س��ر دارد،  با دغدغه عدم پرداخت پولش نیز مواجه 
است. کی روش به کفاش��یان اعالم کرده حاال که فیفا 
پولی به ایران پرداخت نمی کند،  فدراس��یون باید به 
هر نحوی پول او را جور ک��رده و پرداخت کند.« حال 
مشخص نیست که این اولتیماتوم کی روش برای بعد 
از جام ملت هاست یا این که او مسئوالن فدراسیون را به 
ترک نیمکت تیم ملی در وسط راه در استرالیا تهدید 

کرده است.
کفاشیان:کیروششاکیوعصبانیاست

علی کفاش��یان،  رئیس فدراس��یون فوتبال درباره 
صحبت های کی روش و انتق��اد از تحریم ها می گوید:  
»کی روش به شدت ش��اکی و عصبانی است زیرا باید 
پولش را دریاف��ت کند. ما تصور می کردیم مش��کل 
پول های بلوکه ش��ده ایران در فیفا حل شده باشد اما 
هنوز این اتفاق رخ نداده است و منتظریم تا از این طریق 
حقوق ک��ی روش را پرداخت کنیم. امی��دوارم هرچه 
س��ریع تر این مشکل حل شود تا ش��رمنده کی روش 
نشویم، البته بحث تهدید وجود ندارد و او قطعا تا پایان 

جام ملت ها روی نیمکت تیم ملی است.«

سرمربیتیمملیدرآستانهدیدارباقطربهسیمآخرزد

پولمراندهید،میروم!
کفاشیان:کیروششدیداعصبانیاست

حاشیههایسرخپوشاندررأسالخیمهامارات

ترساز»جن«دراردویپرسپولیس
خواجهوند:خوردبینچیزیبهمانگفت


