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قابل توجه کى روش
 ظهور دورگه جدید

بعــد از بازيکنان دورگه و دومليتــی که با تالش 
کی روش پيراهن تيم ملی ايران را پوشــيدند، حاال 
نامی جديد به نام های قبلی اضافه شده است. بازيکنی 
به نام دنيس يرای اکرت. اکرت متولد ٩ ژانويه ١٩٩٧ 
است، از مادری اسپانيايی و پدری ايرانی- آلمانی. اين 
مهاجم ٢١ساله و ١٨٣سانتيمتری، فوتبال حرفه ای 
را در تيم جوانان مونشــن گالدباخ آغــاز کرده و در 
تيم های پايه کلن و آلمانيا  آخن نيز سابقه بازی دارد. 
او به دليل اصالت اســپانيايی مادرش، به اين کشور 
کوچ کرد و پيراهن تيم دوم ســلتاويگو را پوشــيد. 
باشگاهی که تيم اصلی اش در الليگا حضور دارد. بايد 

ديد آيا کی روش اين بازيکن را زيرنظر گرفته يا خير.
 

داد
روی

شهروند| سردار آزمون تمرکز ندارد! اين روزها به جای حضور 
در اردوی تيم ملی در ايران استراحت می کند و در مراسم اکران 
فيلم سريک با بهاره افشاری شرکت می کند. رابطه او با هواداران 
فوتبال ايران در بدترين حالتی اســت که می تواند وجود داشته 
باشد! عملکرد فوتبالی ســردار هم در يک سال گذشته به هيچ 
عنوان چنگی به دل نزده و انتشار اخبار و درگيری های حاشيه ای 
تنها چيزی اســت که درباره اين بازيکــن می بينيم و خبری از 
تعريف و تمجيد رسانه های جهان و پيشنهاد باشگاه های بزرگ 
نيست. به بهانه انتشار فيلم ســردار آزمون در جمع چند دختر 
روس،  در روزهايی که او به همه چيز فکر می کند، به جز فوتبال و 
به تيم ملی هم موقتا پشت کرده، بد نيست مروری بر حاشيه های 
مهمی داشته باشيم که عالمت  سوال هايی بزرگ مقابل نام اين 

فوتباليست قرار داده است.

قبل از جام جهانی ســردار آزمون عکســی را در اســتوری 
اينستاگرام با لوکيشــن هتل بولگاری منتشر کرد و نوشت که 
درحال ريکاوری برای حضور پرقدرت در تيم ملی است. عکس 
منتشرشده سردار تکی بود اما بالفاصله تصاوير ديگری با همان 

لوکيشن هتل بولگاری از سردار در فضای مجازی منتشر 
شــد که از اينســتاگرام همراهان او به دست آمده و 
جنجال ساز شده بود. اين ريکاوری جنجالی چيزی 
بود که عادل فردوسی پور هم وقتی سردار در يک بازی 

دوســتانه گلزنی کرد، درباره اش گفت: انگار ريکاوری 
سردار خيلی خوب بوده است»!

در سال های ابتدايی حضور سردار در روسيه عکاس 
اختصاصی او هم تا مدت ها نقل محافل ورزشــی بود 
و انتشــار عکس های آنها در فضای مجازی خبرساز 

شــد و واکنش های مردم را به دنبال داشــت. البته 
اين مهاجم با استعداد اما پرحاشــيه بارها و بارها 

تأکيد کــرده بود کــه رابطه خاصــی با اين 
خانم نداشــته و عــکاس اختصاصی هم 

ندارد. منتهی او بــه خاطر اين ماجرا تا مدت ها در حاشــيه ای 
دست وپا می زد که برايش درست کردند. البته اين اتفاق خيلی 

جنجالی نبود.

بدون تعارف بايد نوشــت که ســردار آزمــون به عنوان يک 
بازيکن با استعداد و ملی پوش نزد بســياری از هواداران فوتبال 
احترامی ندارد. درحالی  که او اين شــانس را دارد تبديل به يکی 
ازمحبوب ترين فوتباليست های ايرانی شــود. اين يک اتفاق به 
تمام معنا بد است که مردم درباره کارهايی که سردار آزمون در 

زندگی شخصی اش می کند، نظر منفی داشته باشند که يک بار 
هم سوژه برنامه ويديو چک شد! با اين حال، ارتباط سردار با يک 
رپر جنجالی و تصاويری که او چندبار در کنار اين رپر با کپشن 
«فاز خوب» منتشر کرد، باعث شده که تا همين االن هم اتهاماتی 

به اين ملی پوش زده شود.

به نظر می رسد که سردار آزمون دنيای اسب را بيشتر از توپ 
و مستطيل سبز دوست دارد. او در  سال منتهی به جام جهانی 
به قدری درگير حاشــيه های دوپينگ اســب شخصی اش 
ســريک بود که به شديد ترين شــکل ممکن با فدراسيون 
اسب سواری وارد چالش و درگيری شد. بعد از اين اتفاق هم 
او با همکاری بهاره افشــاری تصميم گرفت مستند سريک 
را بسازد که االن چند وقتی می شــود اکران آن شروع شده 
است. البته تجربه نشان داده که هرچيزی در فضای مجازی 
منتشر می شــود، درست نيســت. به هرصورت نخستين 
اکران فيلم سريک و کت وشلوار ســت سردار آزمون با 
بهاره افشاری هم باعث شد خيلی ها برای اين مهاجم 

حاشيه سازی کنند. 

عدم تمرکز سردار باعث شــده بود که حتی باشگاه 
روبين کازان هم از پدرش بخواهد که نظارت بيشتری روی 
او داشته باشد و در تمرينات حضور پيدا کند. اين خبر را  
سال قبل رسانه های روسی منتشر کردند. او در جام جهانی 
هم با هجمه سنگين انتقادهای مردم روبه رو شد که باعث 
شــد تصميم بگيرد از تيم ملی خداحافظی کند؛ با يک 
تصميم جنجالی که هنوز درباره اش صحبت می شود. 
چندی قبل هم ســردار آزمون با خودروی ميليادری 
خود تصادف کرد و وقتی اعالم شد او راننده بوده، همه 
چيز را تکذيب کرد و اعالم کرد که داماد آنها پشــت 
فرمان نشسته بود. اتفاق مهمتر، واکنش اينستاگرامی 
سردار به تصادف زنجيره ای بود که از جمله «باحال 

بود» برای آن استفاده کرد.

 حاشیه هاى آقاى «سرجوخه»!
سردار آزمون این روزها به همه چیز فکر مى کند، جز فوتبال

 فیلم هایى که از او دست به دست مى شود درست مثل دوران جام جهانى او را از چشم خیلى ها انداخته است

تسویه کردن یا تسویه نکردن با سازمان، مسأله این است!

پول ساخت سریال کجاست؟
  رویا تیموریان، فرهاد آییش، سامان مقدم، پژمان جمشیدى، ویشکا آسایش و گوهر خیراندیش با اعتراض به وضعیت 
دستمزدها در تلویزیون عنوان مى کنند 6ماه بعد از پایان سریال نوروزى دیوار به دیوار، هنوز دستمزدشان را نگرفته اند

وزارت ورزش
 نمى تواند وعده اش به مدال آوران را عملى کند

سکه گران شده، پاداش بى پاداش!

شــهروند| يکی از اتفاقاتی که همواره در المپيک و 
بازی های آسيايی برای ورزشکاران انگيزه مضاعفی ايجاد 
می کند، پاداش هايی است که مسئوالن برای مدال آوران 
در نظر می گيرند. ايــن اتفاق در دوره هــای اخير طبق 
روال رخ داده و چنــد ماه بعد از پايــان بازی ها با حضور 
رئيس جمهوری سکه های طال تحويل مدال آوران شده 
است. اين بار اما افزايش قيمت ســکه برنامه های وزارت 
ورزش را به هم زده و احتماال انتظار ورزشــکاران را برای 

دريافت پاداش هايشان طوالنی خواهد کرد.
وزارتخانه چند سکه بايد پرداخت کند؟

ستاد عالی بازی های آسيايی چند ماه قبل از برگزاری 
اين رقابت هــا برای مدال آوران طاليــی در جاکارتا ١٦٠ 
سکه، برای نقره ای ها ٨٠سکه و برای دارندگان مدال برنز 
٤٠ سکه در نظر گرفت. اين مصوبه شامل حال ورزشکاران 
معلول در بازی های پاراآسيايی هم می شود. ضمن اينکه 
در رشته های تيمی اين تعداد به ترتيب برای هر نفر به ٨٠، 
٤٠ و ٢٠ سکه می رسد. ورزشــکاران ايرانی در بازی های 
آسيايی ٢٠ طال، ٢٠ نقره و ٢٢ برنز کسب کردند و با يک 
حساب سرانگشتی مشخص می شود که ٩١٠٠ سکه بايد 
به آنها اهدا شود. در بازی های پاراآسيايی با توجه به افزايش 
تعداد مدال ها اين تعداد افزايش پيدا می کند و در مجموع 
می توان ٢٠ هزار ســکه را مطالبه ورزشــکاران از وزارت 

ورزش دانست.
شايد از  سال بعد خبری از سکه نباشد!

تغييرات روزانه قيمت سکه در بازار باعث شده مسئوالن 
وزارت ورزش به فکر تغيير در آيين نامه پاداش به قهرمانان 
باشند، بنابراين به نظر می رسد از  سال آينده ديگر خبری 
از اهدای سکه به قهرمانان نباشد و جوايز به صورت ريالی 
تعيين می شــود. البته که درباره رويدادهای  سال ٩٧ و 
به ويژه بازی های آسيايی و پاراآسيايی با توجه به وعده ای 
که به صورت رسمی مسئوالن دادند، راهی جز پرداخت 
سکه ها به قهرمانان ندارند. افزايش حداقل ٢ برابری قيمت 
سکه نسبت به چند ماه قبل باعث شــده وزارت ورزش 

مجبور شود ٢ برابر تعهدات خود اعتبار خرج کند. 
اهدای سکه رفت تا  سال ٩٨!

وقتی با ژاله فرامرزيان، معاون مالی وزارت ورزش تماس 
گرفتيم تا درباره راهکار اين وزارتخانه برای اهدای پاداش 
به قهرمانان سوال کنيم، او اينگونه پاسخ داد: «بعيد است 
در  سال ٩٧ بتوانيم اين اعتبار را تامين کنيم. احتماال در 
بودجه  سال ٩٨ اين مورد پيش بينی می شود. به هرحال ما 
نمی توانيم زير قول خودمان بزنيم و بايد اين سکه ها را به 
قهرمانان پرداخت کنيم. با اين حال بودجه وزارت ورزش 

در  سال  جاری جواب پرداخت اين پاداش ها را نمی دهد.»

هیجان انگیز

يکی از صداپيشگان کارتون معروف لوک خوش شــانس در بخش مراقبت های ويژه بيمارستان بستری 
است. حسين عرفانی در بيشــتر از ۵ دهه فعاليت در عرصه دوبله صداپيشه بازيگران مشهوری مثل ساموئل 
ال.جکسون، دنزل واشگنتن و مورگان فريمن بود. مجتبی نقی يی، مدير واحد دوبالژ سيما البته درباره بيماری 
او توضيح زيادی نداده است: «سابقه بيماری صدای ماندگار دوبله تلويزيون به چند ماه قبل برمی گردد که روند 
تحت درمان پزشکی ايشان رو به بهبودی بود، متاسفانه در چند روز اخير بيماری ايشان دوباره شدت گرفت و 

منجر به بستری شدن او در بخش مراقبت های ويژه بيمارستان شد. 

حسین عرفانى
 در بخش
 مراقبت هاى ویژه 

نکونــام:   جــواد 
پرسپوليسی ها آمدند تا از 
تمرين ما فيلم بگيرند و ما 
هم بعد از شناسايی کردن 
آنها را بيــرون کرديم. اما 
من با اين مســائل غريبه نيســتم و تيم های 
حرفه ای دنيا هم اين کار را انجام می دهند. من 
هم بودم برای به دست آوردن اطالعات اين کار را 
می کردم و چه پرســپوليس و چه هر تيم ديگر 
حقش هست اين کار را کند. به طور مثال تيم ملی 
انگلســتان تور می گذارد و بــا هزينه خودش 
دوربين نصب می کند تا کسی از تمرينات اين 
تيم فيلم نگيرد. همه تيم هــا به دنبال گرفتن 
اطالعات از هم هســتند و ايــن چيز جديدی 
نيست، اما اينکه می گويند با تمسخر صحبت 

کردند، جای دستت درد نکند است.
 

در  سن  بنگر:  محسن 
فوتبال يک عدد اســت؛ 
شــما اگر به تمرينات ما 
بياييــد می بينيد که من 
زودتر از همــه می آيم و 
ديرتر از همه می روم. فوتباليســت بايد بدنش 
سالم باشــد و خوب زندگی کند. بازيکنی که 
خوب تمرين کند، می تواند خــوب بازی کند. 
انتقادها از سن من را کسانی انجام می دهند که 
می خواســتند افراد ديگری را جای امثال من، 
ســيدجالل، پژمان منتظری و ... بــه فوتبال 
بياورند، اما حاال که به هدفشــان نرســيدند، 
زورشــان آمده و می گويند ســن بنگر و بقيه 

باالست.
 

حجازی فر:   هــادی 
خيلی می ترسيدم از بازی 
در نقشی که در کاتيوشا 
می ترسيدم  هم  داشتم، 
بی نمک از آب دربيايد و 
هم نگران بودم نکنــد ويژگی های اين جنس 
آدم ها را مســخره کنيم. نمی خواستم کسی 
احســاس کند دارم طيفی از آدم ها را مسخره 
می کنم. حتی اگر در فيلم قرار بود نقش عرشيا را 
هم بازی کنم، اين نگرانی را داشــتم که نکند 
گروهی از جوانان معتاد را مسخره کنم. در فيلم 
هم غالبا شوخی ها با عرشــيا، از زبان خودش 

مطرح می شود. 
 

صبا کمالــی:  دلم برای 
مردم کشورم می سوزد که 
بايــد چنيــن برنامه های 
کم محتوايی را از تلويزيون 
ببيننــد. تلويزيــون بــه 
مشــکالت و مســائل مهم فرهنگی و اجتماعی 
نمی پردازد و به اين داليل به شخصه عالقه ای به 

حضور در تلويزيون ندارم. 

ره
چه

دريا فرج پور| چند سالی می شــود که گروه های برنامه ساز 
از بدقولی صداوســيما در پرداخت هايش می نالنــد. اتفاقی که 
نه منحصر به  فرد اســت و نه مختص يکی دو گروه خاص. در واقع 
جز برنامه هايی که توليدشــان بر اســاس حمايت اسپانسرهای 
گردن کلفتی که بيشترشان نيز اپليکيشــن های موبايلی است 
شکل گرفته، بقيه گروه های برنامه ساز همواره از بدعهدی سازمان 
صداوسيما در تسويه حساب با برنامه سازان گفته اند و البته مثل 

همه موارد مشابه «آن چه هم به جايی نرسيده فرياد است.»
البته در اين بين مديــران تلويزيون نيز حرف ها داشــته اند. 
حرف هايــی کــه ترجيع بندشــان اوضــاع نامناســب مالی 
صداوسيماست- که گاه در حقوق کارمندان پرشمارش نيز مانده- 
و البته در برخی موارد نيز بدقولی های تهيه کنندگانی که حتی بعد 
از تسويه حساب با صداوسيما نيز انگار «سختشان می شود دستمزد 

عوامل کار را تمام وکمال بپردازند.»

جديدترين نمونه شکايت هايی که در اين مورد رسانه ای شده 
مربوط به رويا تيموريان است. بازيگر سريال ديوار به ديوار که در 
گفت وگويی اينترنتی می گويد: ما همه از سامان مقدم گرفته تا 
پژمان جمشيدی، فرهاد آييش، ويشکا آسايش و گوهر خيرانديش 
به شدت نسبت به وضعيت اقتصادی و وضعيت دستمزدها اعتراض 
داريم. حدودا ٧ ماه است کار ما (سريال ديوار به  ديوار ٢) از تلويزيون 
پخش شده؛ اما تهيه کننده جواب نمی دهد و بنابراين ما مجبور به 
شکايت شديم. گويا تلويزيون با تهيه کننده تسويه حساب کرده، اما 
او جواب ما را نمی دهد. اميدوارم تلويزيون يک نگاه جدی به مسائل 
اقتصادی خود داشته باشد. تهيه کننده تلويزيون که مورد وثوق 
آنهاســت وقتی با ما قرارداد می بندد، به عنوان  نماينده آنها تلقی 
می شود و بنابراين صداوسيما نمی تواند در موقعيت های شبيه اين 
اتفاق بگويد تهيه کننده پول را گرفته و رفته و بقيه اش به من ربطی 
ندارد. ما با اين دلگرمی که تهيه کننده  مورد اعتماد صداوسيماست 
با او قرارداد بسته ايم. با اين دلگرمی که حتما سازمانی هست که از 

آقای ايکس جواب می خواهد.
فرهاد آييش ديگر بازيگر اين ســريال نيــز وقتی با پيگيری 
خبرنگار «شهروند» مواجه می شود، با اين که با ذکر «من خيلی 
عجله دارم نمی توانم توضيح دهم» نشان می دهد که نمی خواهد 
زياد خود را درگير اين مسأله کند؛ اما با اين حال اصل مطلب را 

تاييد می کند: فقط همين قدر می توانم بگويم که تهيه کننده اين 

سريال تاکنون با ما تسويه حســاب مالی نکرده  و هيچ پولی به ما 
نداده . آييش درباره اين که تهيه کننده ادعا کرده هنوز خودش نيز 
با سازمان تسويه حساب نکرده است می گويد: حقيقتا به طور دقيق 
نمی دانم که آيا پول را گرفته اند يا خير. من فقط تا اين حد می دانم 

که خودم پولی نگرفته ام.

تمام اين حرف ها يعنــی  اين که فعال تــوپ در زمين حميد 
رحيمی نادی است. تهيه کننده ای که گفته می شود از صداوسيما 
پول گرفته، اما با عوامل سريالش که اتفاقا مهمترين سريال نوروزی 

صداوسيما نيز بود، تسويه حساب نکرده است.
حميد رحيمــی نادی که به ويــژه در اين چند ســال اخير با 
برنامه های مهمی چون دورهمی و برنده باش عالوه بر سريال ديوار 
به ديوار تبديل به نامی قابل اتکا در بين تهيه کنندگان تلويزيون 
شده؛ بی شک اتهامات و مسائلی درباره بدعهدی های مالی می تواند 
جايگاه تازه يافته او را مــورد مخاطره قرار دهد. با اين که کمترين 

تالشی برای پاسخگويی اين مسأله  نمی کند.
البته حميد رحيمی نادی مســائلی که عوامل ســريال پيش 
کشيده و اتهاماتی که زده اند را به تلويح تکذيب می کند، با واکنشی 
جالب در گفت وگو با «شــهروند» که شــبيه هيچ گفت وگو و 

تکذيب ديگری نيست.در اين خصوص حرف می زند.

رحيمی با اصرار بر اين که نه رســانه را می شناســد، نه فضای 
مجازی و نه روزنامه را؛  دربرابر اصرار خبرنگار «شــهروند» درباره 
توضيح در اين مورد حتی حاضر به تأييد يا تکذيب اين ماجرا هم 
نمی شود و با اين توجيه که «نمی خواهم با پاسخ هايم به اين فضا 
دامن بزنم» همه چيز را به امين اعتمادی مجد مشــاور رسانه ای 

برنامه برنده باش حواله می دهد.

توضيحات مشــاور رســانه ای حميد رحيمی نادی با اين که 
روشنگر است و حداقل اين که موضعگيری آشکاری دارد، اما شايد 
به تأسی از جناب تهيه کننده مبهم به نظر می رسد. به گفته مشاور 
رســانه ای که در برنامه برنده باش نيز با تهيه کننده همراه است، 
رحيمی هنوز با تلويزيون تسويه حساب نکرده و بنابراين اگر هم 
تأخيری در پرداخت ها به عوامل پيش آمده باشد، به دليل بدقولی 

مديران صداوسيما است و نه بدقولی و بدعهدی ايشان. 
اميــن اعتمــادی هم چنين توجيهــی در اين زمينــه دارد: 
تهيه کننده ای که می خواهد کار در رسانه ملی را به صورت مستمر 
و حرفه ای پی بگيرد، قطعا دنبال چنين مسائلی نخواهد رفت. چون 
در ازای مبلغی ناچيز نمی صرفد يکی نامش را در 
بين عوامل و سينماگران به عنوان تهيه کننده ای 
بدقول جا بيندازد و کارش را برای پروژه های 

بعدی به دست خودش سخت تر کند.

ماجرا اما هنوز ادامه دارد. 
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بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

حواشى «پدر»، تلنگرى به ریحانه پارسا
بازيگر سريال «پدر» با اشاره به اتفاقات اخير فضای مجازی 
و حاشيه هايی که به واسطه انتشــار چند عکس پشت سر 
گذاشت، اين حواشــی و اتفاقات را تلنگری به خود توصيف 
کرد. او به مهر گفت: مسلما من روی پله ای ايستاده ام که تعداد 
آدم هايی که مرا قضاوت می کنند، نسبت به چند ماه پيشتر 
بسيار متفاوت شده  اســت. اين حواشی باعث شد حواسم را 
بيشتر جمع کنم و اگر قرار باشد تصويری بگذارم، مخاطب 
را در نظر بگيرم تا ذهنيتی برای هيچ گروهی پيش نيايد، من 
به دنبال حاشيه نيستم که سر زبان ها باشم و ترجيح می دهم 
کارم و عملکردم به جای من حرف بزند. او گفت: چند روز اخير 
را با فشار گذراندم و احساس کردم خيلی ها منتظر اين اتفاقات 
بودند تا به خودشان يا عده ای ديگر ثابت کنند که جايگاه من 
اشتباه بوده، با اين حال برای من تجربه خوبی شد و تلنگری 

بود که حواسم را بيشتر جمع کنم.

 

خبر

حسین عرفانى

 مراقبت هاى ویژه 

جالب در گفت وگو با «شــهروند» که شــبيه هيچ گفت وگو و 
تکذيب ديگری نيست.در اين خصوص حرف می زند.

بين عوامل و سينماگران به عنوان تهيه کننده ای 
بدقول جا بيندازد و کارش را برای پروژه های 

بعدی به دست خودش سخت تر کند.

ماجرا اما هنوز ادامه دارد. 

روس،  در روزهايی که او به همه چيز فکر می کند، به جز فوتبال و 
به تيم ملی هم موقتا پشت کرده، بد نيست مروری بر حاشيه های 
مهمی داشته باشيم که عالمت  سوال هايی بزرگ مقابل نام اين 

قبل از جام جهانی ســردار آزمون عکســی را در اســتوری 
اينستاگرام با لوکيشــن هتل بولگاری منتشر کرد و نوشت که 
درحال ريکاوری برای حضور پرقدرت در تيم ملی است. عکس 
منتشرشده سردار تکی بود اما بالفاصله تصاوير ديگری با همان 

لوکيشن هتل بولگاری از سردار در فضای مجازی منتشر 
شــد که از اينســتاگرام همراهان او به دست آمده و 
جنجال ساز شده بود. اين ريکاوری جنجالی چيزی 
بود که عادل فردوسی پور هم وقتی سردار در يک بازی 

دوســتانه گلزنی کرد، درباره اش گفت: انگار ريکاوری 

در سال های ابتدايی حضور سردار در روسيه عکاس 
اختصاصی او هم تا مدت ها نقل محافل ورزشــی بود 
و انتشــار عکس های آنها در فضای مجازی خبرساز 

شــد و واکنش های مردم را به دنبال داشــت. البته 
اين مهاجم با استعداد اما پرحاشــيه بارها و بارها 

ســريک بود که به شديد ترين شــکل ممکن با فدراسيون 
اسب سواری وارد چالش و درگيری شد. بعد از اين اتفاق هم 
او با همکاری بهاره افشــاری تصميم گرفت مستند سريک 
را بسازد که االن چند وقتی می شــود اکران آن شروع شده 
است. البته تجربه نشان داده که هرچيزی در فضای مجازی 
منتشر می شــود، درست نيســت. به هرصورت نخستين 
اکران فيلم سريک و کت وشلوار ســت سردار آزمون با 
بهاره افشاری هم باعث شد خيلی ها برای اين مهاجم 

حاشيه سازی کنند. 

روبين کازان هم از پدرش بخواهد که نظارت بيشتری روی 
او داشته باشد و در تمرينات حضور پيدا کند. اين خبر را  
سال قبل رسانه های روسی منتشر کردند. او در جام جهانی 
هم با هجمه سنگين انتقادهای مردم روبه رو شد که باعث 
شــد تصميم بگيرد از تيم ملی خداحافظی کند؛ با يک 
تصميم جنجالی که هنوز درباره اش صحبت می شود. 


