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شهروند| مجمع عمومی سالیانه فدراسیون فوتبال باالخره 
برگزار شد و برخالف پیش بینی ها تکلیف مدیران بازنشسته 
روشن نشد. خبرنگاران برای پوشش اخبار و اتفاقات جلسه با 
مشکالتی اساسی به خاطر قطع مکرر تصاویر و صدا در زمان های 
حساس روبه رو بودند و بسیاری از مسائل مهم را از دست دادند. 
مجمع دیروز نکات عجیب و قابل توجهی نیز داشت که در ادامه 

به ده مورد از آنها اشاره شده است.
 سازمان لیگ موسسه می شود: طبق اساسنامه 

نایب رئیس دوم فدراســیون همزمان ریاست کمیته 1
مسابقات را برعهده دارد. تمامی مسابقات رسمی هم زیرنظر 
کمیته مسابقات که اعضا و دپارتمان جداگانه باید داشته باشد، 
انجام می شود. منتهی در فوتبال ایران عنوان رسمی و قانونی 
کمیته مسابقات حذف شده و همه چیز در اختیار سازمان لیگ 
فوتبال ایران قرار گرفته است، اما دیروز هم در گزارش حسابرس 
فدراسیون حقیقتی عجیب برای اهالی فوتبال فاش شد. در این 
گزارش به صراحت اعالم شد:  »علیرغم مالکیت کامل فدراسیون 
در موسسه برتر، تاکنون انتقال رسمی مالکیت این موسسه به 

فدراسیون فوتبال صورت نگرفته است.«
 اختالفات اساســی بودجه: توضیحات خزانه دار 

فدراسیون درباره مغایرت برخی مفاد صورت های مالی 2
مربوط به بودجه نشان داد که در  سال آینده اختالفاتی اساسی 
بین فدراسیون و وزارت ورزش وجود خواهد داشت. خزانه دار در 
بخش مهمی از صحبت هایش درباره کمک های وزارت ورزش 
گفت: »با توجه به کمکی که از سوی وزارت ورزش صورت گرفت، 
این رقم درآمدها و دریافتی ها افزایش پیدا کرده است. ما بیشتر 
از رقمی که در صورت های مالی است، دریافت کرده ایم.« پس از 
این صحبت ها و اشاره شدن به کمکی که از سوی وزارت ورزش 
و جوانان صورت گرفت، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
خاطرنشان کرد: »شما بودجه  سال 98 را گرفته اید!« تاج هم 
بالفاصله گفت: »خیر! این پول ها کمک دولت بوده است. با این 
صحبت ها و با توجه به اختالفاتی که بین سلطانی فر و تاج وجود 
دارد،  بدون  شــک در مناسبات مالی فدراســیونی که ادعای 
اســتقالل کاری دارد، با وزارت ورزش شــاهد چالشی بزرگ 

خواهیم بود.« 
 کمک های عجیب به فدراسیون: در گزارش مالی 

درآمدها و هزینه های فدراســیون فوتبال نکات جالب 3
توجهی برای اهالی فوتبال روشن شد. طبق گزارش صورت های 
مالی، مدیران فدراسیون پیش بینی کرده اند 74 میلیارد تومان 
کمک های وزارت ورزش، فیفا و AFC باشد و حدود 23 میلیارد 
تومان هم درآمدهای تبلیغاتی شان باشد. سلیمانی خزانه دار 

فدراسیون در این رابطه گفت: »بازهم کمک هایی وجود دارد که 
12 میلیارد تومان وزارت ورزش و 46 میلیارد تومان هم از سوی 
فیفا کمک هایی بوده که انجام شده است. 46 میلیارد تومان همان 
پاداش جام جهانی است که در ذیل توضیحاتی که گفتیم، این 
کمک ها دریافت شد. کمک های دریافتی از کنفدراسیون فوتبال 
آسیا حدود 5میلیارد تومان، کمیته ملی المپیک 300 میلیون 
تومان و سامانه هواداری 10 میلیارد تومان بوده است. مباحث 
هزینه ما به ریز مشخص اســت که تیتروار و موارد مهم را بیان 
می کنم؛  برگزاری مســابقات، حق الزحمه مربیان و داوران، 
فعالیت هــای بین المللی، برنامه هــای فرهنگی، برنامه های 

پژوهشی، خرید خودرو، خرید اساس و تجهیزات سرمایه ای.«
مالک ساختمان های سرخابی بازهم مشخص 

نشد:   مالکیت ساختمان دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 4
که در زمان ریاســت محمد دادکان در فدراســیون برای آنها 
خریداری شد، باز هم سوژه جنجالی مجمع فدراسیون بود. دیروز 
هم بازرسی قانونی نسبت به عدم تعیین تکلیف مالکیت این دو 
ســاختمان ایراد گرفــت و اعضا مجبور شــدند دربــاره آن 
تصمیم گیری کنند. در این رابطه حتی سازمان خصوصی سازی 
هم مکاتباتی با فدراسیون داشته و خواهان تعیین و تکلیف شده 
است. درنهایت هم قرار شد یک هیأت از فدراسیون فوتبال، وزارت 
ورزش و دو باشگاه تشکیل شود و به قیمت کارشناسی برسند. 

مهدی تاج هم تأکیــد کرد که پس از قیمت کارشناســی با 
هماهنگی وزارت ورزش، ســاختمان ها به باشــگاه ها واگذار 

می شود.
 خبری از انتخاب سرمربی تیم ملی نشد: مهدی تاج 

چندین بار در جلسه مجمع از استقالل کامل فدراسیون 5
فوتبال در مدیریت و تصمیم گیری حرف زد که یکی از آنها درباره 
انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بود. تاج به صراحت تأکید کرد: 
»فدراسیون فوتبال درباره سرمربی تیم ملی تصمیم خواهد 

گرفت و وزارت ورزش تصمیم گیرنده نیست«.
 بازگرداندن پول های هدایتی: قوه قضائیه چندی قبل 

به صراحت اعالم کرد تمام فوتبالی هایی که از حســین 6
هدایتی پول گرفته اند، باید این مبالغ را برگردانند، چون پول 
مردم و معلمان است. یکی از آنها فدراسیون فوتبال است و مهدی 
تاج در این رابطه اعالم کرد: »کمک حسین هدایتی به فدراسیون 
فوتبال در زمان ریاست کفاشیان اتفاق افتاد. فدراسیون منتظر 
نظر دادگاه و دادستان خواهد ماند تا درباره این پول که رقم آن 
هم چشمگیر نیست، تعیین تکلیف کند. این مبلغ برای ما قابل 

پرداخت است.«
 مدیران بازنشسته زورشان زیاد بود، ماندند!: اتفاق 

جالب توجه عدم اجرای قانون بازنشستگی در فوتبال ایران 7
اســت. درنهایت هیچ نهادی نتوانســت مدیران بازنشسته 

فدراسیون را مجبور به تمکین از قانون کند و تمام آنهایی که قرار 
بود در مجمع قطع همکاری خود را فدراسیون را اعالم کنند، بر 
سر پست خود باقی ماندند. البته بازنشسته ها تنها از سمت های 
اجرایی خود در فدراسیون فوتبال استعفا دادند. حیدر بهاروند 
نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ و عبدالکاظم طالقانی عضو 
هیأت رئیســه و رئیس کمیته استان ها دو مدیری هستند که 

حاضر به استعفا نشدند. 
 مازیار ناظمی  لو داد : مدیرکل روابط عمومی وزارت 

ورزش بایک افشاگری جالب درباره بازنشسته های فوتبال 8
در توییتر خود نوشت: »دونفر گفتند حاضر نیستیم استعفا بدهیم 
و هر اتفاقی هم می خواهد بیفتد، بیفتد! او ســپس از هشتگ 
خدمت یا منافع شخصی در توییت خود استفاده کرد. با این حال 
در فضای رســانه ای و جامعه فوتبال هم نسبت به بی توجهی 
فدراسیون به عدم اجرای درست قانون بازنشستگی که حتی در 
مجمع درباره آن حرف خاصی زده نشد، هم انتقاداتی صورت 
گرفت و قطعا در روزهای آینده با ورود قوه قضائیه به این پرونده 

شاهد جنجال های بزرگی خواهیم بود.« 
 کفاشیان بعد از 11 ســال رفت: علــی کفاشیان، 

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال تنها کسی بود که از این 9
مجموعه پس از 11 سال جدا شــد. او غایب بزرگ مجمع روز 
گذشته بود و مهدی تاج درباره استعفای کفاشیان هم گفت: »در 
اساسنامه فدراسیون آمده که 65 سال محدودیت سنی اعضای 
هیأت رئیسه است و طبق همین اساسنامه ایشان رفتنی شدند. 
خود او هم مصاحبه کرده بود که قبل از عید می رود و این موضوع 
باید قبل از مجمع تعیین تکلیف می شد و باید جانشین او را در 
مجمع بعدی معرفی کنیم.« اما به نظر می رسد که توافقاتی در 
پشت پرده برای کناررفتن کفاشیان وجود داشته است؛ چراکه 
طبق اعالم تاج اعضای هیأت رئیســه هم از کفاشیان خواسته 

بودند استعفای خود را ارایه بدهد.
   فدراسیون فوتبال در مجمع عمومی توضیحاتی 

جنجالی درباره مالیات و دستمزد کارلوس کی روش ارایه 10
داد که این انتظار وجود دارد درباره آن شفاف سازی کامل صورت 
بگیرد.  ســلیمانی در این باره گفت: »کی روش بخشی از پول 
هایش را که گرفت، تاییدیه نداد زیرا می ترسید چنین کاری کند. 
پول کی روش از طریق سیستم بانکی و فیفا پرداخت شده است.
با این حال تاییدیه کی روش هم باید باشد.« با این اتفاق هم در 
اسناد مالی فدراسیون ابهام و کسری مستندات وجود دارد و هم 
این مساله اگر کی روش برای دریافت حقوق خود ادعای جدیدی 
مطرح کند می تواند به ضرر فوتبال ایران تمام شود. به هر حال 

باید مشخص شود چرا چنین اتفاق مهمی رخ داده است. 

گالیه های بهروز وثوقی از فیروز، چنگیز و شهراد

زخمی که بعد از 40 سال سر باز کرد 
برای اهدای مدال های تان خود بشتابید!

 از شلوارک تختی تا مجسمه قایقران
در موزه ورزش!

شهروند| از زمان روی کار آمدن صالحی امیری، رئیس 
کمیته المپیک یکی از اهداف اصلی خود را ایجاد موزه 
ورزش عنوان کرد؛ پروژه ای کــه از چند ماه قبل در این 
کمیته استارت خورده و حاال در آستانه افتتاح قرار دارد. 
روز گذشته در ادامه اهدای مدال ها، جام ها و یادبودهای 
قهرمانان ورزشی، مســئوالن برخی از فدراسیون ها به 
همراه برخی از ورزشکاران دیروز و امروز در محل کمیته 
المپیک حاضر شــدند و در مراسمی یادبودهای خود را 
اهدا کردند.  این اتفاق البته قبال هم در چند مرحله رخ 
داده بود و ورزشکارانی همچون بهداد سلیمی، احسان 
حدادی، آرش میراســماعیلی و... طی مراسمی هر چه 
در دســت داشــتند را با میل خود به موزه ورزش هدیه 
دادند.  در جریان مراسم دیروز رئیس کمیته ملی المپیک 
استقبال از فراخوان برای موزه ورزش را بی نظیر دانسته و 
گفته است: »ما و مسئوالن وزارت ورزش غافلگیر شدیم! 
خیال می کردیم قرار است 5 تا 6 مدال و جام در موزه قرار 
بگیرد، اما بیش از یکصد مدال و جام ارایه شد و مشخص 
کرد چه حجم زیادی از مدال های قهرمانان ما در منازل 
و فدراسیون های ورزشی همچنان وجود دارد.« به گفته 
مســئوالن کمیته ملی المپیک، موزه ورزش تا افتتاح 
روزهای زیادی فاصله ندارد و ممکن است حتی قبل از 
شروع  سال جدید به صورت رسمی به بهره برداری برسد. 
در یکی، دو روز آینده نیز حدود 300 پیشکسوت ورزشی 
راهی کمیته المپیک می شوند، تا هر یادبودی از دوران 
قهرمانی دارند را به موزه ورزش ایران هدیه کنند.  به جز 
مدال، جام و یادبود، اخیرا مجسمه های مومی از برخی 
اسطوره های ورزش ایران نیز به موزه ورزش اضافه شده 
است. هم اکنون مجسمه غالمرضا تختی، عبداهلل موحد 
و سیروس قایقران در موزه مشاهده می شود و به زودی 
مجسمه حمید ســوریان و بهداد سلیمی نیز رونمایی 
خواهد شد. این مجسمه ها قبال توسط سازمان زیباسازی 
شــهرداری تهیه شده و بالاســتفاده مانده بود، اما حاال 
مسئوالن کمیته المپیک به بهترین شکل می خواهند از 
آنها بهره ببرند.  شاید ارزشمندترین یادبودهای موجود 
در مــوزه ورزش مربوط به جهان پهلوان تختی باشــد. 
شلوارک کشــتی پهلوانی جهان پهلوان تختی، گواهی 
حضور در بازی های المپیک 1964 توکیو و دیپلم افتخار 
عضویت جهان پهلوان تختی در تاالر مشاهیر اتحادیه 
جهانی کشتی ازجمله یادبودهایی است که به قول یکی 
از مسئوالن کمیته المپیک از زیر زمین فدراسیون کشتی 
بیرون آمده اســت! باید دید بعد از افتتاح موزه ورزش و 
امکان بازدید عمــوم، مردم و عالقه منــدان به ورزش 
چقدر برای دیدن این یادبودهای با ارزش اشتیاق نشان 

می دهند. 

هیجان انگیز

آلبوم »کالم آخر« با صدای ساالر عقیلی با 8 قطعه منتشر شد . آلبوم موسیقی »کالم آخر« جدیدترین اثر 
ارکسترال علیرضا دریایی با صدای ساالر عقیلی منتشر شد . این اثر که با حمایت یکی از بانک ها توسط موسسه 
»شرکت پرده هنر موسیقی« منتشر شده، با کالمی از  احسان افشــاری همراه است و هشت قطعه را شامل 
می شود .  امیرعباس ستایشگر )ناشر آلبوم( درباره این اثر می گوید: »یکی از مهمترین عوامل موفقیت تصانیف 
ارکســترال  دهه ۴۰ و ۵۰ رویکرد همگرایی مثلث آهنگساز، خواننده و شاعر بوده است. یعنی وقتی هر سه با 

تعامل کار  می کردند نتیجه همیشه خوب می شده است. این موضوع در این آلبوم برای بنده قابل توجه بود .«

ساالر عقیلی »کالم 
آخر« را منتشر کرد ره

چه

پوالد امین| دیروز بهروز وثوقی باالخره بعد از 40سال 
در فضای رسانه ای رسمی کشور ترند شد. به  هرحال بهروز 
وثوقی هنرپیشه   سینمای قبل از انقالب جزو نام هایی بود 
که تا همین اواخر حتی رسانه های جسور هم در بردن نامش 
احتیاط می کردند، اما ناگهان ورق برگشت و خبرگزاری های 
رسمی متن آخرین پست اینستاگرامی او را بازنشر دادند. 
ماجرایی که وقتی آن را در کنار انتشار گفت وگوی عباس 
معروفی نویسنده مهاجر در خبرگزاری ایرنا قرار می دهیم، 
می تواند نشان از دگرگونی های عمده ای در سیاست های 
رسانه ای داشته باشد. البته انتشار خبر بهروز وثوقی ربطی 
به فعالیت های هنری او نداشت. این بازیگر که روز قبلش در 
اینستاگرام به برادرانش تاخته بود، با همین خبر در فضای 
رسانه ای ایران چهره شــد. او نوشته بود: »عده ای به عنوان 
برادران من خودشــان را معرفی می کنند. باید بگویم که 
چنگیز، فیروز و شهراد از برادران ناتنی هم بدتر بوده اند و با 
جعل سندها، اموال مرا صاحب شدند و حاال ادعای برادری 
می کنند. اینها همگی از پشت به من خنجر زدند. متاسفم 
که از اســم من به عنوان برادر سوء اســتفاده می کنند. من 

برادرانی واقعی با این اسم ندارم.«
با انتشــار این گالیه ها در فضای رسانه ای و به خصوص 
فضــای مجازی شــایعات پررنگی درباره ایــن بازیگر که 
حضورچشمگیر و قابل اعتنایی در سینمای ایران را دارد، 
مطرح شد. حجم شــایعاتی که درباره رابطه او و برادرانش 
منتشر شد، شگفت انگیز و باورنکردنی بود. بسیاری حتی با 
استناد به گفته های بهروز وثوقی عنوان کردند که او اصال 
برادری ندارد و شایعه برادری با او، صرفا برای سوء استفاده 
از موقعیت بهروز، توسط چنگیز و شهراد مطرح شده است. 
بازیگرانی که نه پیش و نه پس از دگرگونی عمده ای که در 

سینمای ایران حاصل شــد، نتوانستند حتی یک درصد از 
موفقیت بهروز را هم تکرار کنند و اندک معروفیتی هم که 
به دست آوردند، حاصل نسبت فامیلی و شباهت چهره شان 

با بهروز وثوقی بود.
صحت و سقم ادعای بهروز وثوقی را همکاران او می توانند 
گواهی دهند، اما این روزها که بیشتر همکاران سابق بهروز 
وثوقی حضوری در سینما ندارند و دسترسی به آنها ممکن 
نیست )تازه اگر در قید حیات باشند( یافتن سینماگری که 
رابطه نزدیکی با او داشته باشد، در حدی که از نسبت های 

فامیلی اش آگاه باشد، دشوارتر از حد تصور است. اما...

کارگردانــی که در چند فیلم با بهــروز وثوقی همکاری 
کرده، شایعات ایجادشــده را مضحک می داند. او که مایل 
به ذکر نامش در این گزارش نیست، می گوید: »یعنی چه 
که برادری اینها شایعه بوده؟ حاال که به اختالف خورده اند، 
یادشان افتاده که برادر نیســتند؟« این فیلمساز اختالف 
پیش آمده را بی شباهت به ماجرای اختالف وراث زنده یاد 
احمد شاملو نمی داند: »اگر یادتان باشد، بعد از درگذشت 
شــاملو هم خانواده آن زنده یاد اختالفاتی بــروز دادند و 
سیروس و سیاوش و آیدا همدیگر را به  نامردی هایی متهم 
کردند. درحالی  که ماجرا چیز دیگری بود. بحث بر سر پول 
بود، همین!« این کارگردان قدیمی می گوید: »داستان اینها 
هم از این جا شروع می شود که وقتی انقالب شد، ظاهرا بهروز 
بدون این که کارهایش را رفع و رجوع کند و فکری برای خانه 
و زندگی اش کرده باشد، مجبور به مهاجرت شد. بعد برای 
این که دارایی های او در آن سال ها مصادره نشود، ظاهرا به 
برادرانش وکالت داده و آنها خانه و ویالی بهروز را فروخته اند. 
حاال بعدتر در انتقال پول چه شــده و چه اختالفاتی بین 
برادران پیش آمــده، خدا می داند! اما لحن بهروز نشــان 
می دهد که عصبانی بوده و حال عادی نداشته، وگرنه بهانه 

دست دشمنان و شایعه سازان نمی داد.«
کارگــردان دیگری کــه در دهه50 دســتیار یکی از 
سرشــناس ترین ســینماگران ایران بود، خاطره ای رو 
می کند: »اگر تاریخ ســینمای ایران را بشناسید، قطعا 
می دانید که چنگیز وثوقی با فیلم بلوچ مسعود کیمیایی 
وارد ســینمای ایران شــده. من خودم آن روز که بهروز 
وثوقی بــرادرش چنگیز را برای معرفی بــه دفتر تولید 
آورده بود و از مســعود کیمیایی می خواست به او نقش 

بدهد، آن جا بودم.«

ون
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

 ماجرای مهناز افشار
 نوشین و بازیگر مشهور ژاپنی 

 فیلم سینمایی »نوشــین« که محصول مشترک 
ایران و ژاپن است که آخرین مراحل تدوین خود را طی 
می کند. دیروز در خبرگزاری ها تصویر جدیدی از مهناز 
افشار و ماساتوشی ناکاسه در فیلم سینمایی »نوشین« 
منتشر شد. نکته جالب این اســت که اوشین هم در 
این فیلم به ایفای نقش می پردازد.  درخالصه داستان 
»نوشین« آمده: »نوشین مادری است که با دختر خود 
زندگی آرامی دارد، اما سفر مردی به ایران زندگی آنها را 
به هم می ریزد.« در این فیلم سینمایی بازیگران ایرانی 
مانند مهناز افشار، الله مرزبان، نسیم ادبی، علی شادمان 
و مریم بوبانی بازی می کنند؛ همچنین ماساتوشــی 
ناکاسه و ایاکو کوبایاشی بازیگران ژاپنی این اثر هستند. 
گفتنی اســت »نوشــین« به کارگردانی تاکه فومی 
تسوتسویی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی است که 

فیلمبرداری آن در ایران و ژاپن بود.

خبر

ساز  شریفیان:  محسن 
نی انبان در کشورهای دیگر 
نمونه های بســیار دارد و از 
طرفداران بسیاری برخوردار 
است. جامعه جهانی نی انبان 
در انگلستان تاریخ این روز را انتخاب کرده و اهالی 
موسیقی در این کشور تالش دارند این مناسبت را با 
کیفیت و پررنگ برگزار کنند. ما نیز در ایران برای 
همراهــی نوازندگان و پاس داشــتن ایــن روز از 
چهار سال پیش تصمیم گرفتیم که این مناسبت را 

برگزار کنیم.

مهدی تاج:  »ما یک فیفا 
دی ماه پیش رو داریم که در 
آن زمان با سرمربی جدید 
کار نخواهیم کرد و ممکن 
اســت این فرصت به لیگ 
داده شود. مثل برخی از تیم های آسیایی که این کار 
را انجام دادند تا تیم هایشان در لیگ قهرمانان آسیا 
تحت فشار قرار نداشته باشند. البته گزینه هایی برای 
تیم ملی مطرح شده که هیچ کدام نهایی نشده است. 
به دو دلیل هم نمی توانم نام ها را مطرح کنم. وقتی 
اسمی برده می شود موجب افزایش قیمت آن مربی 
می شــود و در مجمــوع ممکن اســت اتفاقات و 
اظهارنظراتی رخ دهد که ایــن روند را خراب کند. 
ضمن این که ما هیــچ گزینه داخلی برای نیمکت 

تیم ملی نداریم.«

اپرای  بهروز غریب پور:  
»عشــق« تا هفتــه پایانی 
اســفند در تاالر فردوسی 
روی صحنه است. همچنین 
رایزنی هایی بــرای اجرای 
اپرای »مولوی« در فروردین ماه  ســال ۹۸ در شهر 
مشهد شده است که درصورت قطعی شدن برنامه، 
این اپرای عروسکی را در مشهد اجرا خواهیم کرد. 
اپرای »خیام« برای حضور در فستیوالی جهانی در 
کشور رومانی دعوت شــده که حضور این اپرا در 
فســتیوال مدنظر قطعی شــده است و نخستین 
حضور بین المللی گروه تئاتر »آران« در  سال ۹۸ در 

کشور رومانی خواهد بود.

اکبر معــززی هم که در ســال های قبل از 
انقالب تجربه همکاری های زیادی با بهروز وثوقی دارد، 

به »شــهروند« می گوید که این خبر را نشــنیده و 
بعید است که درست باشــد: »فکر می کنم شاید 
اشتباهی شده باشد، به  هرحال در فضای مجازی 

امکان اشــتباه وجود دارد، چون تا زمانی که بهروز 
وثوقــی در ایران بود، با برادرانش در صلح و صفا بود و آنها 

مشکلی با هم نداشتند. زمانی که با بهروز وثوقی کار می کردیم، 
همیشــه هوای برادرانش را داشت. یادم می آید وقتی 
برای خرید با هم به جایی می رفتیم، برای چنگیز 
یا دیگر برادرانش چیزی می خرید. فکر نمی کنم 
چنین کدورتی میان آنها باشد. خیلی وقت است 
که از بهروز خبر ندارم و آخرین بار در خانه خســرو 
شــکیبایی صدایش را از طریق تلفن شنیدم . درطول 

این چند سال هم، هرباری که با چنگیز همکار شدیم، هیچ وقت 
پیش نیامد درباره بهروز وثوقی حرفی بزند .بهروز وقتی از ایران 
می رفت، چنان دارایی هم نداشت اما آن قدری داشت که از زمان 
خروجش از ایران توســط برادرانش اداره می شد و البته هزینه 
و خرج آن، تماما از ســوی بهروز فرســتاده می شد. به  هرحال 

برادران بهروز خودشان در سینما جایی نداشتند و 
چنگیز هم از طریق بهروز وارد سینما شد.«

10 نکته از مجمع پرحاشیه فوتبال
 در روزی که علی کفاشیان بعد از 11 سال از فوتبال رفت، بقیه بازنشسته ها صندلی شان را سفت چسبیدند 

و تاج وعده داد پول های هدایتی را برگرداند؛ ابهام های مالی هم هنوز وجود دارد و از همه جالب تر اینکه 
مشخص شد کی روش برای بخشی از پول هایی که گرفته،  رسید به فدراسیون نداده


