
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

14
روایت داغ

کمپین خانم ریاحی و 
ماجرای صبا،مهناز و ستاره 

شــهروند| شــاید باور نکنید،  اما اگر شــرایط به همین 
شــکلی که االن هســت، پیش برود و باز هم قانــون قربانی 
مصلحت اندیشــی  های همیشگی در فوتبال کشــور نشود،  
پرســپولیس و اســتقالل قطعا از لیگ قهرمانان آسیا حذف 
خواهند شــد. آنها نه تنها تکلیف بدهی های خود را مشخص 
نکرده اند ، بلکه روزبــه روز به تعداد طلبــکاران آنها اضافه هم 
می شود و این اتفاق قطعا می تواند زمینه ساز یک فاجعه تاریخی 
در فوتبال ایران شــود. شواهد و قرائن نشــان می دهد تا اواخر 
شهریور اگر تسویه حساب کامل با طلبکاران انجام نشود،  این دو 
تیم مجوز حرفه ای خود را دریافت نمی کنند و از لیگ قهرمانان 
آسیا کنار گذاشته خواهند شــد؛ البته با تاکید بر این که »اگر 
مصلحت اندیشی نشود و شاهد دخالت مسئوالن باالدستی در 

این پرونده نباشیم.«
صرفا جهت اطالع!

در خبرها آمده بود که مهلت کنفدراســیون فوتبال آسیا به 
باشگاه های ایرانی برای ارســال مدارک در تاریخ 31 آگوست 
)نهم شهریور( به پایان می رسد. به این ترتیب با پایان این مهلت 
تسویه حساب با طلبکاران انجام نشد و خیلی ها به این ذهنیت 
رسیدند که گویا باز هم پرونده بدهکاری باشگاه های پرسپولیس 
و استقالل درحال ماست مالی شدن بوده و قرار است اطالعات 
غلط به AFC داده شود. منتهی پیگیری های ما مشخص کرد 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دریافت مدارک بخش های 
گوناگون ازجمله چارت سازمانی و حقوقی،  آکادمی های فوتبال،  
گواهی عدم بدهی و ترازنامه مثبت مالی تاریخ های متفاوتی را 
تعیین کرده و برای ارایه اسناد مالی تا روزهای پایانی شهریور 

هنوز زمان وجود دارد.
28 شهریور، آخرین مهلت ارسال اسناد مالی 

از ســوی کمیته صدور مجوز حرفه ای اما به باشگاه ها اعالم 
شده که تا پایان ساعت اداری امروز )شنبه( این فرصت وجود 
دارد که اسناد تســویه حســاب کامل با طلبکاران ارایه شود. 
زمان ارایه اســناد به کنفدراسیون فوتبال آســیا هم گویا روز 
دوشنبه است و در دو روز باقی مانده کارهای مربوط به بررسی 
و صحت مدارک ارایه شده انجام خواهد شد. همچنین شنیده 
می شود AFC مهلت ارسال مدارک نهایی مربوط به ترازنامه 
مالی باشــگاه ها را هم 28 شــهریور ماه تعیین کــرده و تا آن 
زمان باید مدارک به صورت کامل در ســامانه ثبت شده و برای 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده باشد.
مهلت چند روزه به سرخابی ها  

حاال شاید برای خیلی  ها سوال باشد که آیا دو باشگاه بزرگ 
پرسپولیس و اســتقالل تا روز شنبه یا دوشنبه تسویه حساب 
کامل با طلبکاران خود را انجام خواهند داد؟ شــواهد و قرائن 
نشان می دهد که جواب این سوال »خیر« خواهد بود و احتماال 

با دخالت و فشــار از باال به مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ دستور داده خواهد شــد که دوباره یک مهلت چند روزه 
جدید برای باشگاه ها گرفته شود و به طور مثال تا اواخر شهریور 
که قرار است مدارک نهایی ترازنامه مالی ارسال شود،  در همان 
تاریخ گواهی عدم بدهی مالی آنها را هم به AFC ارسال کنند. 
به هر صورت طبق اعالم منابع موثق شرایط استقالل به هیچ 
عنوان خوب نیست و پرســپولیس هم هنوز نتوانسته تسویه 
حساب کامل با طلبکاران خود را انجام بدهد. البته هر دو باشگاه 
باید رضایت طلبکارانی را بگیرند که رأی کمیته انضباطی را در 
اختیار دارند و طلبکاران خارجی که اخیرا نام آنها بر سر زبان ها 

افتاده را هم به این پرونده ها می توانید اضافه کنید.
شرایط بسیار سخت استقالل

در ماه های گذشته بارها و بارها اخباری درباره احتمال جدی 
حذف استقالل از لیگ قهرمانان آسیا در رسانه ها منتشر و هر 
بار این خبر از ســوی مدیران باشــگاه تکذیب شده است. این 
باشگاه اما بدهی های سنگینی دارد، مثال قریب به 800 میلیون 
تومان باید به امیر قلعه نویی بدهند و دو قسط عقب افتاده قرارداد 

لئونــاردو پادوانی و مطالبات حنیف عمران زاده که شــکایت 
دوباره ای به خاطر بدقولی علیه باشگاه مطرح کرده هم از دیگر 
بحران های این باشگاه است. آبی ها بدهی های دیگری هم دارند 
که هنوز تسویه حســاب با آنها را انجام نداده اند و معلوم نیست 

این اتفاق تا زمان ارسال نهایی مدارک انجام خواهد شد یا خیر.
داستان بدهی های پرسپولیس

اوضاع پرســپولیس کمی بهتر از استقالل اســت. آنها باید 
95 هزار دالر به نیلســون دروازه بان سابق برزیلی خود بدهند. 
همچنین با ســایر طلبکارانی که پرونده آنها مربوط به صدور 
مجوز حرفه ای این فصل اســت، به توافق رسیده اند و بخشی 
از بدهی هــا را پرداخت کرده و برای بخشــی دیگر چک داده 
و رضایــت را گرفته اند. تکلیف تسویه حســاب کامل آنها هم 
در جلساتی که امروز برگزار خواهد شد، روشن می شود. اینها 
البته اخباری است که مدیرعامل باشگاه داده و از کمیته صدور 
مجوز حرفه ای خبر می رسد که این باشگاه پرونده های باز مالی 
حل نشده ای دارد. پرونده برانکو و دستیارانش و ماریو بودیمیر 
چون به صدور رأی ختم نشــده، مربوط به امسال نمی شود و 

باشگاه زمان برای تفاهم با آنها دارد.
AFC پرونده چهار باشگاه ایرانی در کمیته انضباطی

کنفدراســیون فوتبال آســیا برای صدور مجــوز حرفه ای 
نمایندگانی از کشور آلمان اســتخدام کرده تا اسناد و مدارک 
ارایه شده از سوی باشگاه ها را بررسی کنند. با توجه به این که  سال 
گذشته با دخالت وزیر ورزش و مساعدت شیخ سلمان جلوی 
حذف استقالل از آسیا گرفته شد،  امسال دیگر هیچ جایی برای 
چانه زنی و فرصت خواستن باقی نمانده است. AFC هم با هیچ 
باشگاهی شوخی ندارد. در همین گیرودار خبر رسیده که وجود 
اشکال در مدارک چهار باشگاه پیکان،  پرسپولیس،  سپاهان و 
ذوب  آهن در  سال قبل به کمیته انضباطی AFC  ارسال شده 
و در انتظار صدور رأی است. به این ترتیب مدارک ارایه شده در 
این فصل هم معلوم نیست مورد تایید کنفدراسیون قرار بگیرد و 

ممکن است ایرادهایی به آن گرفته شود.
ممکن است فدراسیون و تیم ملی محروم شوند! 

مدارک ارایه شــده از ســوی باشــگاه های ایرانی در زمینه 
فعالیت های مربوط به آکادمی هــای فوتبال طبق قانون بوده، 
اما کمترین کیفیــت را دارد و ممکن اســت ایرادهایی به آن 
گرفته شــود. در زمینه مالی هم AFC تاکیــد زیادی روی 
صحت و سقم مدارک دارد و در صورتی که فدراسیون فوتبال 
مجوز حرفه ای باشگاهی را صادر کند و آن وقت مشخص شود 
که اطالعات ارایه شده جعلی و نادرست بوده،  نه تنها باشگاه در 
خطر محرومیت قرار می گیرد،  بلکــه فوتبال ملی ایران هم در 
خطر تعلیق قرار خواهد گرفت. به همین خاطر است که مدیران 
فدراسیون به باشگاه ها برای تسویه حساب کامل با طلبکاران 

خود فشار می آورند.
حرکت روی لبه تیغ

باید منتظر ماند و دید تا پایان هفته جاری سرخابی ها  که 
طرفدارانشــان در فضای مجازی به خاطر پرونده بدهی ها و 
تسویه حســاب با طلبکاران به جان هم افتــاده و هر کدام به 
دیگری لقب تیم حکومتــی می دهند، از ایــن بحران عبور 
خواهند کرد یا فوتبال ایران با فاجعه روبه رو خواهد شد. هر دو 
باشگاه به ویژه استقالل در خطر حذف از آسیا قرار دارند و به هر 
طریقی که شده آنها باید تا روزهای آینده تمام بدهی های خود 
را تسویه کنند و از طلبکاران خود رضایت بگیرند، حتی ارایه 
چک برای گرفتن زمان دوباره هم شاید در مقطع زمانی کوتاه 
راهگشا باشد،  اما اگر مثل  سال قبل بدقولی انجام شود و دوباره 
شاکیان از باشگاه شکایت کنند،  آن وقت AFC محرومیتی 
سنگین علیه باشگاه صادر می کند. به این ترتیب باید گفت که 
تیم های مردمی پایتخت روی لبه تیغ قرار دارند و کوچکترین 
بی توجهی از سوی مدیران باشــگاه پیامدش حذف از آسیا 

خواهد بود.

همه نگاه ها در کشتی جهان به نورسلطان

از جوانگرایی بنا تا خطر قرعه نحس!

شهروند| هنوز 2ماه هم از ریاست علیرضا دبیر 
در فدراسیون کشتی نگذشــته، اما او سعی کرده 
در این مدت شــرایط را برای حضور کشتی گیران 
در رقابت های جهانی فراهــم کند. هرچند برخی 
روند انتخاب کشــتی گیران آزاد و فرنگی را برای 
اعزام به نورســلطان نپســندیدند،  امــا حاال همه 
گوش شکســته ها و عالقه منــدان به کشــتی در 
انتظار پایان ناکامی 2 ســال اخیر کشتی ایران در 

قزاقستان هستند. 
بنا با تیمی جوان در نورسلطان

تیم ملی کشتی فرنگی که  ســال گذشته فقط با 
یک مدال برنز و عنــوان یازدهمی جهان به تهران 
برگشــت، حاال با بازگشــت محمد بنــا نگاه های 
بیشــتری را به ســوی خود جلب کرده تا بار دیگر 
روی ســکوی جهانی بــرود. البته آقــای خاص 
کشتی ایران دست به ریســک بزرگی زده و 8نفر 
از 10نفری که به قزاقستان برده، تجربه حضور در 
مســابقات جهانی را ندارند. تنها سعید عبدولی و 
محمدعلی گرایی قبال در این رقابت ها روی تشک 
رفتند و مدال گرفتند و بقیه کشتی گیران جوان و 
جویای نام هستند. تیم ملی کشتی فرنگی از امروز 
کار خود را در نورسلطان آغاز می کند؛ جایی که 4 
کشتی گیر یعنی پویا ناصرپور، میثم دلخانی، امین 

کاویانی نژاد و سعید عبدولی روی تشک می روند. 
کسب سهمیه، مهمتر از مدال

در مسابقات جهانی 2019 بدون  شک مهمترین 
اتفاق در اوزان المپیکی کســب سهمیه حضور در 
توکیو 2020 اســت. نفرات اول تــا پنجم هر وزن 
ســهمیه را کســب می کنند و دیگر نیاز نیست تا 
چند ماه مانده به المپیک اســترس حضورداشتن 
یا نداشتن در این رقابت ها را متحمل شوند؛ اتفاقی 
که در دوره قبلــی منجر به آمــاده نبودن حمید 
ســوریان در المپیک شــد. بنا که گفته به تیمش 
کامال ایمان و اعتقاد دارد، می خواهد نسل نویی را 
در کشتی فرنگی ایران به معرض نمایش بگذارد و 

انتظارات هم از او باالست. 
خطر قرعه نحس

در آســتانه شــروع مســابقات جهانی باید به 
یک نکتــه مهم و کلیدی هم اشــاره کنیم؛ حضور 
نمایندگان رژیم صهیونیســتی در 2 وزن کشتی 
فرنگی و 3 وزن کشتی آزاد دغدغه ای برای مربیان 
ایران شده است. همین امروز ســعید عبدولی در 
ســمتی از جدول روی تشــک می رود که ممکن 
اســت در نیمه نهایی با نماینده رژیم صهیونیستی 
برخورد کند. در کشــتی فرنگی محمدعلی گرایی 
و در کشتی آزاد حسن یزدانی، رضا اطری و بهمن 
تیموری این خطر را احساس می کنند. باید امیدوار 
بود قرعه نحس در این روزهای حســاس به سراغ 
کشــتی گیران ایرانــی نیاید و آنهــا بتوانند بدون 

دغدغه برای رفتن روی سکو تالش کنند. 

هیجان انگیز

دومین همکاری مشــترک کیهان کلهر با کارگردان فیلم »عصبانی نیستم« هم کلید خورد. این هنرمند 
سرشناس موسیقی ایرانی که قبل از این برای فیلم »النتوری« با رضا درمیشیان همکاری کرده بود، قرار است 
موسیقی متن فیلم »مجبوریم« تازه ترین اثر این کارگردان را هم بسازد. کیهان کلهر بعد از چهار بار نامزدی برای 
دریافت جایزه گرمی، نخستین ایرانی بود که سرانجام در فهرست برندگان جایزه گرمی قرار گرفت. او به تازگی 
هم برنده جایزه وومکس شده است و احتماال آبان ماه امسال جایزه اش را در فنالند دریافت خواهد کرد.  نوای 
کمانچه او در موسیقی متن فیلم »جوانی بدون جوانی« ساخته فرانسیس فوردکاپوال و  فیلم سینمایی »فصل 

کرگدن« ساخته بهمن قبادی تنها بخشی از تجربه های سینمایی کیهان کلهر است.

دومین همکاری 
کیهان کلهر 
با کارگردان 
»عصبانی نیستم«

ره
چه

پوالد امین| روزهای آخر هفته گذشته را دربست 
باید به خانم ها اختصاص داد. چرا؟ بیایید مرور کنیم. 

صبا در زندان!
خیلی هــا حتی تــا آن لحظه کــه فارس نیوز خبر 
از صــدور قرار بازداشــت خانــم ص.ک داد، توییت 
پرماجرای صبا کمالی را نخوانده بودند و البته خیلی 
از این خیلی ها یادشــان نبود که آخریــن بار نام این 
بازیگر را در کدام ســریال یا فیلمی شــنیده اند. در 
حقیقت از آن روزی که صبا کمالی هم به  سیاق چند 
نفر از بازیگران نه چندان دیده شــده سال های اخیر 
از فســاد حاکم بر دنیای ســینما نالیده و به اصطالح 
افشــاگری کرد، می توان گفت کــه از رادار خیلی از 
سینماگران خارج شــده بود و تماشاگران هم به این 

دلیل او را چندان به  یاد نداشتند، اما...
ماجرای  سحر خدایاری خیلی ها را تحت تاثیر قرار 
داد. یکی شــان هم صبا کمالی بــود که در جوزدگی 
حاصل از این اتفاق پســتی منتشــر کرد و در قالب 
درددل با امام حسین به یک سری از رخدادهای اخیر 
پرداخت. پســتی که خیلی زود تبدیل شد به یکی از 
جنجالی ترین پست های اخیر تا حدی که خبرگزاری 
فارس از دستگیری ص.ک خبر داده و عکس او را فلو 
شده منتشر کرد. این آغاز ســیل حوادث بعدی بود: 
ساعتی بعد خبرآنالین از گالیه صبا کمالی خبر داد و 
بعدتر هم پست تازه خانم بازیگر مبنی بر عذرخواهی 

منتشر شد.  
صبا کمالی نوشت: »به علت کج فهمی، بی سوادی، 
متعصب بودِن بدون تفکر، اطالع نداشــتن از اصول 
نمایشنامه نویسی که رشته اول تحصیلی منه، به علت 
بیماری افرادی از جامعه که چه بســا حقوق بگیراِن 
جیره خواِر دشــمنان ایران باشــند، نسبت های بس 
ابلهانــه به من زدنــد و من رو بــدون اعتقاد معرفی 
کردنــد... و از کامنت هایــی که گذاشــتند متوجه 

شدم...«  باید دید ادامه داستان چگونه خواهد بود!

مهناز در آتش!
حواشی برای  مهناز افشار ادامه دارد. این بازیگر که 
بعد از خروج از ایران همواره در معرض انواع حواشی 
و جنجال ها بوده، در چند روز اخیر این روند را ادامه 

داده.
  او   در روزهای اخیر با بازنشر توییت صفحه رسمی 
رائفی پور درباره احکام سنگین صادره برای کارگران 
هفت تپه حاشیه ساز بوده و البته با انتشار توییتی در 
واکنش به انتشار مســتند اخبار  ۲۰:3۰ صداوسیما 
در ارتباط با درگذشــت دردناک دختر آبی که باعث 
شد اکانت هایی خاص در توییتر با انتشار عکس او در 
کنار پروانه سلحشوری )که او نیز این روزها انتقادات 
تندی درباره این ماجرا بر زبــان آورده بود( حمالت 
تندی به هر دوی این چهره ها داشــته باشــند. این 
گروه، خبرآنالین، پروانه سلحشــوری و مهناز افشار 
را آتش بیــاران معرکه دختر آبی نامیده و خواســتار 
محاکمه آنان شدند... مهناز افشــار با ادامه این روند 
بی تردید عنوان جنجالی ترین سلبریتی این مرزوبوم 
در فضــای مجازی را تــا مدت ها در اختیــار خواهد 

داشت. 
حواشی و جنجال های ستاره

دیروز خبرگزاری فارس با طرح آن چه »درخواست 
جمعی از مخاطبانش« خواند، از مسئوالن صداوسیما 
خواســت مجموعه تلویزیونی »تــرور خاموش« را 

روی آنتن نبــرد. این خبرگزاری با اشــاره به این که 
»درخواست لغو پخش سریال ترور خاموش به دلیل 
کشف حجاب هنرپیشــه هایش در سامانه فارس من 
2439 حامی داشــته« عمال  دو بازیگر اصلی سریال 
یعنی ســتاره اســکندری و مریم بوبانی را ســزاوار 

ممنوع التصویری دانسته است.
درخواســت خبرگــزاری فارس موضــوع دیگری 
را به  یاد مــی آورد که بی ارتباط بــا این موضع گیری 
نیست. درواقع  خیلی ها با این درخواست یاد موضوع 
پخش نشــدن مجموعه گیلــه وا افتاده اند که چندی 
پیــش رخ داد و شــایعه ممنوع التصویری ســتاره 

اسکندری را باب کرد...
  ستاره که در دو ماه اخیر به خاطر پخش ویدیویش 
در خارج از کشــور سیبل شــماری از رسانه ها شده 
بود، هفته گذشته ســکوت خود را شکست و درباره 
این موضــوع صحبت کــرد: »چیزی کــه ذهنم را 
مشــغول می کند این مقدار و حجم از خشــونت در 
این فضاست. خشــونتی که حتی با هر لفظ و در هر 
رسانه منعکس می شــود. ما ایرانی ها ملت مهربان و 
میهمان نوازی بودیم، دلگیر می شــوم وقتی می بینم 
این همه خشــونت در فضای مجازی تکثیر می شود 
و مثل آینه به جامعه بازمی گردد.   سعی کردم بدون 
حاشیه زندگی کنم و اگر تهمت و افترایی هم هست 
از راه قانونی پیگیری می کنم.« حاال باید دید حواشی 

ستاره اســکندری به پایان خواهد رســید یا مدیران 
تلویزیون با اجرای درخواســت خبرگــزاری فارس 

حواشی ایجادشده را ادامه خواهند داد...

کمپین کتایون ریاحی
در روزهایی که جامعه و سلبریتی ها  بشدت 
تحت تاثیر ماجرای ســحر خدایاری دختر آبی 
بودند، در روز جهانی پیشــگیری از خودکشی 
برخورد متفاوت کتایون ریاحی با این موضوع 
نگاه ها را متوجــه او کرد. درواقــع گفته های 
ریاحی سعی داشــت حواس جامعه را متوجه 

زاویه ای دیگر از این موضوع کند.
کتایون ریاحی بعد از مرگ ســحر خدایاری 
اعتراف کرد که او هم قصد خودســوزی مقابل 
دادگاه را در اسفند ۹۵ داشته، اما یک ترانه سرا 
مانع او شــده اســت. او در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت:   »یک روز تاریک، تلخ و سیاِه جور 
و ســتم در اســفند ۹۵، تصمیم گرفتم جلوی 
قوه قضائیه خودســوزی کنم. از چندنفری که 
می دانستند، تنها افشین یداللهی دست به کار 
شــد، مثل همیشــه، همچون یک فرشته، مرا 

واداشت بمانم و چند روز بعد خودش رفت. 
در ادامه کتایون ریاحی درخواســت کرده 
»به کمپین بیدار شــویم بپیوندیم و در این 
راه بیدار کنیم دختران و پسران سرزمینمان 
را.«  برخورد ریاحی اگرچه از ســوی برخی 
از روزنامه نگاران مورد ســتایش قرار گرفته؛ 
اما در نقطه مقابل کم نبودند کســانی که او 
را به پاک کردن صورت مســأله متهم کردند. 
موضوعی کــه به هرحال باعث شــد زلیخای 
تلویزیون ما هم جزو خبرســازان هفته اخیر 

باشد!
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در هر اتاقی ، محل های امن را 
مشخص کنید  ) مثالً زیر یک 

میز محکم یا کنار ستون ها یا 
دیوارهای مجاور آنها(. 

مشکالت صداوسیما با »شب نشینی« مدیری

ظاهــرا شب نشــینی مهران مدیــری همچنان 
مشــکالت حقوقی بر ســر راه خــود دارد؛ اگرچه 
ســازندگان آن و مسئوالن صداوســیما هیچ کدام 
حاضر به شفاف ســازی دراین باره نیستند. دیروز 
البته مصطفی احمدی، تهیه کننده شب نشــینی 
در واکنش به خبری که دراین باره منتشــر شــده 
بــود، به ایلنا گفت کــه پیگیر ماجرا هســتند، اما 
هنوز به نتیجه ای نرســیده اند. در چند روز گذشته 
نقل قولی از ســعید رجبی فروتن، عضو شــورای 
پروانه نمایــش خانگی درباره بــه تعلیق درآمدن 
شب نشینی به دلیل شکایت صداوسیما در صفحه 
منتسب به مهران مدیری منتشر شد، درحالی که 
پیگیری های »شهروند« نشــان می دهد این مقام 
مسئول در شــبکه نمایش خانگی، تنها با استناد 
به گزارش یکی از رسانه ها که اوایل شهریور نوشته 
شــده، این خبر را در صفحه اجتماعی خود منتشر 

کرده است.

خبر

استقالل و پرسپولیس در روزهای پایانی مهلت AFC ، هنوز طلبکاران زیادی دارند

دوباره همان راهکار ترسناک و 
تکراری:  سندسازی!
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