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آنچه باید  از انتخابات فدراسیون فوتبال بدانید

 پرسپولیس و تراکتور حساس ترین بازی هفته
را امروز برگزار می کنند

جنگ تمام عیار در آزادی
]شهروند[ تقابل امروز پرسپولیس و تراکتور 
که از ساعت 15 و  15دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار 
می شود، می تواند یکی از جذاب ترین مسابقات 
این فصل از رقابت ها را رقم بزند. مسابقه ای که 
و  یحیی  پرتاب  سکوی  می تواند  آن  در  پیروزی 

ساکت الهامی در تیم هایشان باشد.

تغییر رویه پرسپولیس با یحیی
پرسپولیس در 52 روز آینده 11 بازی باید انجام 
در  بازی  سه  و  خانه  از  خارج  6مسابقه  که  دهد 
لیگ قهرمانان آسیاست. به هرحال آنها در پیچ 
سخت لیگ هم قرار دارند و در هفته های پیش رو 
بعد از بازی با تراکتور باید به مصاف صنعت نفت 
که  سپاهان  و  شهرخودرو  استقالل،  آبادان، 
همه باالی جدولی هستند هم بروند. پس قطعا 
موفقیت در این بازه زمانی آنها را یک قدم دیگر به 
کسب چهارمین قهرمانی متوالی نزدیک می کند. 
پرسپولیس بعد از پایان هفته شانزدهم با هدایت 
چهار  تساوری،  یک  برد،    11 با  کالدرون  گابریل 
شکست و 34 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و 
این مربی آرژانتینی به دنبال اختالفات اساسی که 
با انصاری فرد داشت، از این باشگاه جدا شد. البته 
االن با انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی 
جدید،  همه منتظر هستند ببینند پرسپولیس 
خود  رسمی  بازی  نخستین  در  عملکردی  چه 
مقابل تراکتور خواهد داشت؛ بازی که برای حفظ 
فاصله با سایر مدعیان در صدر جدول و همچنین 
پیروزی  به  محکوم  رفت  دور  شکست  جبران 
قبول  ایران  فوتبال  جامعه  اکثر  هستند.  آن  در 
دارند که تیم های یحیی گل محمدی در سال های 
اخیر هجومی بوده و زیبا ترین فوتبال را بین تمام 
تیم های لیگ برتری در زمین انجام داده اند. حاال 
حسابش را بکنید که این مربی موفق به آرزوی خود 
برای بازگشت به پرسپولیس رسیده و می تواند 
را با مهره  های باتجربه  و بزرگ تر  همان سیستم 
ادامه بدهد و عملکرد بهتری هم داشته باشد. از 
زمانی که یحیی به پرسپولیس برگشت، این تیم 
فقط اوساگونای نیجریه ای را در خط حمله جذب 
کرد و شاهد تغییر خاصی در فهرست تیم نبوده ایم. 
مذاکرات با آنتونی استوکس هم به علت مسائل 
مالی و پرداختی به این بازیکن رسمی نشد و دیروز 
گل محمدی در کنفرانس خبری اعالم کرد که بودن 
این مهاجم ایرلندی به نفع تیم است، اما اگر پولی 
در بساط نیست، بهتر است قید او را بزنند. البته 
یحیی که هنوز دو هفته هم نیست به پرسپولیس 
آمده است، در کنفرانس خبری قبل از بازی با تراکتور 
حسابی با انتقاد از شرایط مدیریتی و بدقولی های 
باشگاه همه را سورپرایز کرد و گفت: »یک سری از 
بازیکنان مشکالتی دارند که واقعا آزاردهنده است. 
از روزی که من آمدم، قرار بود پرداختی ها انجام شود، 
اما هنوز این اتفاق نیفتاده و فقط وعده و وعید 
شنیده اند. بازیکنان از این مسأله شاکی بودند. 
آقای  و  مشکالت مالی در باشگاه ها وجود دارد 
انصاری فرد تمام تالش خود را می کند تا بتواند این 
مشکالت را حل کند.« این مسائل نشان می دهد 
مشکالت مالی و مدیریتی می تواند شرایط فنی 
فوق العاده پرسپولیس را هر لحظه نابود کند. در 
شرایط کنونی هم بین هواداران این تیم دودستگی 
در حمایت و انتقاد از عملکرد انصاری فرد و تیم 

مدیریتی  او وجود دارد.«

تراکتور به دنبال پنجمین برد متوالی
با  خوبی  شرایط  هم  تراکتور  مقابل  طرف  در 
فشردگی  دغدغه  دارد،  خود  ایرانی  سرمربی 
مسابقات را ندارد و با چراغ خاموش دوباره اسب 
خود را برای رسیدن به عنوان قهرمانی فوتبال ایران 
زین کرده است. مالک و مدیران باشگاه تراکتور 
فهمیدند رمز موفقیت این تیم حتما نشستن 
مربی اسم ورسم دار خارجی روی نیمکت این تیم 
نیست و با مربی ایرانی هم می توانند روزهای اوج 
جدایی  از  بعد  ترتیب  همین  به  باشند.  داشته 
مصطفی دنیزلی هدایت تیم به ساکت الهامی داده 
شد و آنها چهار پیروزی پیاپی مقابل فوالد، نفت 
مسجد سلیمان،  شهرخودرو و پیکان به دست 
کورس  در  و  برگشتند  جدول  باالی  به  آوردند، 
آنها در بازی حساس مقابل  قهرمانی قرار دارند. 
پرسپولیس به دنبال پنجمین برد متوالی خود و 
رسیدن به فاصله یک امتیازی صدرنشین لیگ برتر 
هستند. تراکتور به احتمال بسیار زیاد در بازی امروز 
مقابل پرسپولیس از سیستم 4-2-3-1 استفاده 
خواهد کرد. پیش از شروع تعطیالت نیم فصل خط 
دفاع این تیم خیلی آسیب پذیر نشان می داد و باید 
دید الهامی در تمرینات هفته های اخیر توانسته 
این ضعف بزرگ تیم خود را برطرف کند یا خیر. 
احسان حاج صفی، مسعود شجاعی و اشکان دژاگه 
سه کاپیتان تیم ملی هم مصدومیتی ندارند، در بازی 
امروز در زمین حضور خواهند داشت و روز سختی 
می توانند برای پرسپولیس رقم بزنند. در بازی رفت 
هم این احسان حاج صفی بود که با شوت ناگهانی 
خود تک گل سه امتیازی تراکتور را به ثمر رساند و 
پرسپولیس  به  را  فصل  شکست  نخستین 

تحمیل کرد. 

]شهروند[ آیا با مکانیزم انتخابات فدراسیون فوتبال آشنایی دارید؟ تمام 
اتفاقات و حاشیه های فوتبال، به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشی کشور، 
مورد توجه عموم مردم قرار می گیرد. طبیعتا سرنوشت بسیاری از مسائل هم 
به تصمیم  و سیاست های مدیریتی ارتباط دارد و حاال با استعفای زودهنگام 
مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال ، قرار است انتخابات این مجموعه 
در تاریخ بیست و پنجم اسفندماه امسال برگزار شود. اما رئیس فوتبال 
ایران با چه سیستم و روشی انتخاب می شود؛ البی های مدیریتی و سیاسی 
برای پیروزی در انتخابات فوتبال ایران به چه شکل است؛ چه افرادی در روز 
انتخابات رئیس و اعضای هیأت رئیسه را انتخاب می کنند و قوانین رأی گیری 
به چه صورت است؟ با خواندن این مطلب می توانید به جواب تمام سواالت 

خود در این باره برسید.

شرایط عمومی کاندیداها
ابتدایی ترین شرایط در نظر گرفته شده برای پست ریاست فدراسیون 
فوتبال ماده 39 اساس نامه به شرح زیر است: »تابعیت ایران و سکونت در 
ایران، نداشتن سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی بر اساس حکم 
قضائی و تأیید مراجع ذی صالح، دارا بودن سن حداقل 35 و حداکثر 65 سال 
تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی 
یا معادل آن، داشتن حداقل 10 سال سابقه مدیریت«. از نظر بسیاری از 
کارشناسان یکی از ایرادهای بزرگ اساس نامه نداشتن بند تسلط به زبان 
انگلیسی برای پست ریاست فدراسیون فوتبال است؛ موضوعی که در 
روابط بین الملل و وجهه ریاست فدراسیون از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. همچنین افرادی که برای پست ریاست ثبت نام می کنند باید سه 
نواب رئیس پیشنهادی خود را هم در فرم به مجمع معرفی کنند. گفتنی 
است؛ افرادی هم که می خواهند برای عضویت هیأت رئیسه فدراسیون ثبت 

نام کنند باید پنج سال سابقه مدیریتی در کارنامه خود داشته باشند.

اعضای هیأت رئیسه چه کسانی هستند؟
و  سیاست گذاری  مرجع  باالترین  به عنوان  فدراسیون  هیات رئیسه 
تصمیم گیری در فوتبال که مجمع آن را انتخاب می کند، شامل 9 نفر است. 
مسابقات،   کمیته  رئیس  و  دوم  نایب رئیس  اول،  نایب رئیس  رئیس،  
نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان )حتما باید زن باشد(. پنج عضو دیگر 
هیأت رئیسه هم به شرح زیر است: »یک نفر از بین روسای هیأت های استانی،  
یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر یا دسته اول و سه نفر از بین 
افرادی که سابقه مدیریت دارند. تمامی اعضای هیأت رئیسه را هم باید مجمع 
انتخاب و برکنار کند«. طبق قوانین، یک عضو هیأت رئیسه به هیچ عنوان نباید 
هم زمان دبیر کل فدراسیون،  عضو رکن قضائی فدراسیون، عضو شورای حل 
اختالف فدراسیون،  قاضی دادگاه حکمیت ورزشی )CAS(،  داور فعال یکی از 

رشته های ورزشی فدراسیون یا مدیر آژانس های نقل و انتقاالت باشد.

تفاوت فوتبال با سایر رشته ها چیست؟
مکانیزم انتخابات در فدراسیون فوتبال با سایر فدراسیون های ورزشی 
تفاوتی بسیار بزرگ دارد. هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات را باید 
حداقل پنج نفر و رئیس فدراسیون را 10 نفر از اعضای مجمع پیشنهاد داده 
باشند. یعنی اولین مرحله از انتخابات فدراسیون پخش  فرم های مربوط به 
رأی گیری اختصاصی اعضای مجمع بین آنهاست. اولین مرحله رقابتی بین 
نامزدها هم همین جاست. یعنی یک نامزد انتخاباتی با گرفتن بیشتر از 10 
فرم معرفی نامه از اعضای مجمع می تواند شانس رقبای خود را برای گرفتن 
فرم کمتر کند و عمال باعث حذف آنها شود. چون هر نامزدی که نتواند 10 
فرم تاییدیه را آماده کند از انتخابات حذف خواهد شد. پس عمال با توجه به 
اینکه معموال تعداد اعضای مجمع فدراسیون هم بین 72 )قطعی( تا 75 نفر 
تخمین زده می شود، امکان ندارد انتخابات ریاست با بیشتر از هفت نامزد 
برگزار شود؛ نامزدهایی که 10 فرم گرفته باشند و صالحیت آنها نیز برای شرکت 

در انتخابات تأیید شده باشد.

مهلت ثبت نام
ثبت نام از نامزدهای ریاست از تاریخ هشتم تا بیستم بهمن ماه انجام 
می شود و اعضا باید مدارک کامل را به دبیرخانه مجمع ارایه دهند. یعنی عالوه 
بر مدارک شناسایی، تحصیلی و مدیریتی فرم های معرفی نامه آنها تکمیل 
باشد. پس از آن، کمیته سه نفره  بررسی مدارک متشکل از نماینده وزارت 
ورزش ، دبیر کل و مسئول حقوقی فدراسیون مرحله ابتدایی احراز صالحیت 
نامزدها را بررسی می کنند. هر نامزدی که مدارکش ناقص باشد از فهرست 

حذف می شود و نفرات باقی مانده برای احراز صالحیت امنیتی به مراجع 
ذی صالح معرفی می شوند و هر کسی که تاییدیه نهایی را گرفت وارد مکانیزم 
انتخابات فدراسیون فوتبال در روز مجمع، که  بیست وپنجم اسفند است، 

خواهد شد.

چه کسانی رأی می دهند؟
اعضای مجمع فدراسیون که چهار  سال مدیریت فوتبال ایران به 
رأیی که خواهند داد بستگی دارد، این افراد هستند: وزیر ورزش و جوانان 
 ، و معاون ورزش قهرمانی این وزارتخانه، نماینده 16 باشگاه لیگ برتر
هشت باشگاه اول جدول لیگ یک، دو باشگاه اول جدول لیگ دو و 
فوتسال، نماینده باشگاه صدرنشین لیگ فوتبال ساحلی در بخش 
زنان و مردان، نماینده باشگاه صدرنشین لیگ برتر زنان، 32 نماینده از 
، نمانیده کانون یا اتحادیه بازیکنان  هیأت های فوتبال استان های کشور
پیدا  تیم  ملی در مجمع حضور  کاپیتان  کانون  این  زمان تشکیل  )تا 
می کند(، روسا یا دبیران هیأت ها یا انجمن های فوتبال در وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، ستاد 
تمام  برای  عشایری.  و  روستایی  ورزش های  و  مسلح  نیروهای  کل 
باشگاه ها فقط مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره اجازه حضور در انتخابات 
و رأی دادن دارند. از هیأت های استانی هم رئیس،  نایب رئیس یا دبیر 
هیأت می توانند در مجمع باشند. این73 نفر هر کدام دارای یک حق 
رأی در مجمع فدراسیون هستند. همچنین هر فرد ایرانی که به عنوان 
عضو کمیته های اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا انتخاب شود 
یا مشغول انجام وظیفه باشد، در طول دوران عضویت خود عضو مجمع 
فدراسیون فوتبال خواهد بود. مهدی تاج، نایب رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم با وجود استعفا از ریاست فدراسیون در مجمع عمومی 
حق رأی خواهد داشت. برای مجامعی که در آن رأی گیری انجام خواهد 
شد، مثل پروسه انتخابات هم سه  نفر شمارنده آرا از بین اعضای مجمع 
انتخاب می شوند و معموال یک یا دو ناظر هم برای جلوگیری از تخلف در 
مجمع نامزد می شوند و وظیفه نظارت را انجام خواهند داد تا تخلفی در 

خ ندهد. شمارش آرا ر

نامزدها چند نفر را پیشنهاد می کنند؟
برای معرفی نامزدهای ریاست و عضویت هیأت رئیسه نیز برای اعضای 
مجمع فدراسیون قوانین مشخصی وجود دارد و هر کدام از اعضا مجاز به 

پیشنهاد نامزدها به شرح زیر هستند:  
الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست

ب: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیس اول
ج: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم

د: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست نایب رئیس سوم
نکته: درباره بند ب، ج و د قانون می گوید پیشنهاد اعضای مجمع در 
پست نایب رئیس سوم در صورتی قابل طرح خواهد بود که نامزد مذکور را 
فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون معرفی کرده باشد. یعنی آنها باید نام 
سه نواب رئیسی را در فرم های خود قرار دهند که نامزد ریاست مد نظر آنها که 

معرفی کرده اند، معرف شان باشد.
ه: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست هیأت رئیسه از بین روسای 

هیأت های استانی
و: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد پست هیأت رئیسه از بین مدیران 

عامل باشگاه های لیگ برتر یا لیگ دسته یک

شرط برگزاری مجمع انتخاباتی
انتخابات فدراسیون فوتبال باید با حضور اکثریت دوسوم کل اعضا 
برگزار شود و رأی گیری ریاست و اعضای هیأت رئیسه با رأی کتبی و مخفی 
انجام خواهد شد. برای اینکه یک نفر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب 
شود، در دور اول رأی گیری کسب اکثریت مطلق )50 درصد+1( آرای اعضای 
حاضر در مجمع انتخاباتی الزم است. اگر در دور اول انتخابات نفر اول نتواند 
بیش از 50درصد به اضافه یک رأی مجمع را به دست بیاورد،  رأی گیری به دور 
دوم کشیده خواهد شد و در این مرحله رأی بیشتر سرنوشت را مشخص 
می کند. البته بد نیست بدانید در صورتی که سرنوشت انتخابات در دور اول 
مشخص نشود، دو نفر کاندیدای دارای باالترین آرا در دور اول، در رأی گیری 
دور دوم شرکت داده می شوند. در صورتی که در دور اول انتخابات بیشتر از 
دو نفر از کاندیداها دارای باالترین آرا و مساوی با هم باشند، تمامی افراد دارای 

باالترین رأی برابر به دور بعد راه می یابند.

سختی کار برای انتخاب هیأت رئیسه
شدن  برنده  برای  البته  فوتبال  فدراسیون  ریاست  نامزدهای  کار 
در انتخابات سخت تر از اعضای هیأت رئیسه است. آنها باید با کسب  
آرای اعضای حاضر در مجمع را برای برنده شدن به  اکثریت، دوسوم 
دست بیاورند و بد نیست بدانید که انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال 
قبل از انتخابات اعضای هیأت رئیسه انجام خواهد شد. بعد از انتخاب 
رئیس هم برای نامزدهای پیشنهادی او برای پست های نواب رئیسی 
اول تا سوم رأی گیری انجام خواهد شد. در صورتی که هر کدام از نفرات 
فدراسیون  بگیرند،  رئیس  اعتماد  رأی  مجمع  از  نتوانند  پیشنهادی 

موظف است فردی جدید را تا یک ماه آتی به مجمع معرفی کند.

اشکاالت اساسی در اساس نامه
اساس نامه فدراسیون چند ایراد بسیار بزرگ و اساسی دارد که در 
سال های اخیر اهالی فوتبال به معنای واقعی نسبت به آن بی توجه 
بوده اند؛ مثال می دانید چهره های شناخته شده که سال ها در باالترین 
عضو  حتی  نمی توانند  کرده اند،  بازی  فوتبال  جهان  و  ایران  در  سطح 
معلوم  کنند؟  شرکت  انتخابات  در  و  شوند  فدراسیون  هیأت رئیسه 
است افراد کامال غیر فوتبالی اساس نامه فدراسیون را نوشته اند و برای 
فوتبالی ها هیچ احترامی قائل نبوده اند. برای داشتن مجمع فوتبالی 
فوتبالیست هایی  تمام  مثال  داد؛  انجام  بزرگی  کارهای  می توان  بهتر 
که بیش از 100 بازی ملی در کارنامه دارند و در قید حیات هستند در 
یا بتوانند به عنوان عضو هیأت رئیسه  رأی داشته باشند  مجمع حق 
مثل  چهره هایی  چرا  کنند.  نام  ثبت  مدیریتی  سابقه  داشتن  بدون 
و  حسینی  سیدجالل  نکونام،  جواد  کریمی،   علی  مهدوی کیا،  مهدی 
آندرانیک تیموریان، تنها فوتبالیست هایی که بیش از 100 بازی ملی در 
کارنامه دارند، سالیان  سال حضورشان در فوتبال ملی و باشگاهی در 
اساس نامه دیده نشده است؟ درباره دبیر کلی فدراسیون هم این ایراد 
بسیار بزرگ وجود دارد. از  سال گذشته که محمدرضا ساکت به دلیل 
که سالیان   را،  ابراهیم شکوری  تاج  کرد،  مهدی  بازنشستگی استعفا 
سال در باالترین سطح فوتبال باشگاهی و ملی ایران حضور داشت، 
به عنوان سرپرست دبیر کلی انتخاب کرد. اما این فرد که مسلط به زبان 
انگلیسی و دانشجوی رشته دکتری مدیریت ورزشی است، نتوانست 
دبیر کل رسمی فدراسیون شود چون 10 سال سابقه مدیریت نداشت. 
با این قوانین عجیب و غریب یک فوتبالیست اگر تا 36 سالگی بازی 
کند،  تازه بعد از آن باید 10 سال به صورت مداوم مدیریت ورزشی انجام 
دهد تا بتواند طبق این اساس نامه در 46 سالگی دبیر کل فدراسیون 

فوتبال شود.

درباره یک ابهام  بزرگ
بحث اصلی درباره مهندسی انتخابات است. هیچ مانعی برای ریاست 
در چند دوره متوالی  وجود ندارد. رئیس فدراسیون هم با توجه به ساختار 
مجمع بهترین ارتباط را با 32 رئیس هیأت فوتبال استانی در طول دوره 
مدیریتی برقرار می کند و از نظر مالی و امکاناتی هیأت ها را با بودجه فوتبال 
ساپورت می کند. به این ترتیب رأی حداقل 32 نفر از مجمع 76 نفره فوتبال را 
همیشه در دست خواهد داشت. به همین دلیل است که همواره انتخابات 
هیأت های فوتبال استانی با جنجال و حاشیه همراه می شود و معموال گزینه 
مورد حمایت فدراسیونی ها به پیروزی می رسد. درواقع مدیریت فوتبال از 
روسای هیأت فوتبال برای ماندن حمایت می کند و روسای فوتبال هم بقای 

آنان را در صندلی ریاست فدراسیون تضمین می  کنند.

غیر فوتبالی ها می توانند وارد شوند
فوتبالی ها در شرایطی امکان حضور در انتخابات را ندارند که افراد غیر 
فوتبالی به راحتی می توانند وارد عرصه مدیریتی شوند و برای فوتبال تصمیم 
بگیرند. قوانین تعیین شده برای ثبت نام از نامزدهای ریاست و عضویت 
هیأت رئیسه هم می گوید که نفرات باید فقط همین سوابق مدیریتی را داشته 
یا  ریاست  سابقه  مدیریت:  سابقه  بر  مبنی  معتبر  مدارک  ارایه  باشند: 
نایب رئیسی یا دبیر کلی در فدراسیون های ورزشی، سابقه در پست معاون 
مدیر کل و باالتر یا هم تراز آنها در مشاغل دولتی، سابقه مدیرعاملی در 
در  ریاست  سابقه  خصوصی،  بخش  در  فعال  ثبت شده  شرکت های 
هیأت های فوتبال استان ها، سابقه مدیرعاملی در باشگاه های فوتبال لیگ 
برتر یا لیگ دسته اول. همان طور که مالحظه می کنید سوابق فوتبالی هیچ 

جایگاهی در این قوانین و تبصره ها ندارد. 

سوژ ه روز انتقال بیرانوند به 
بلژیک نهایی شد

انتقال علیرضا بیرانوند به 
باشگاه بلژیکی خنک نهایی 

شده و حتی زمان این جابه جایی 
هم مشخص است. 

محمدحسن انصاری فرد، 
مدیرعامل پرسپولیس در این 

خصوص گفت:  »خوشحال 
هستم که می توانیم به هواداران 

بگوییم با موافقت علیرضا 
بیرانوند و فداکاری او شرایطی 
پیش آمد که او را در نیم فصل 

دوم و مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان در اختیار خواهیم 
داشت و انتقال او به اروپا در 

تابستان  سال آینده اتفاق 
خواهد افتاد. علیرضا بیرانوند با 
وجود پیشنهادهای مالی کالنی 

که داشت، قید جدایی از 
پرسپولیس در این مقطع را زد و 
طبق توافقی که صورت گرفت و 

آن را نهایی می کنیم، او در 
تابستان پیش رو راهی لیگ 

بلژیک خواهدشد.« او افزود: 
»خنک بلژیک چهارشنبه شب 

با ارسال نامه ای به صورت 
رسمی خواهان به خدمت 

گرفتن دروازه بان ملی پوش ما 
شد. روز پنجشنبه هم پیشنهاد 

دیگری را تیمی بلژیکی به خود 
بیرانوند ارایه کرد. هر دو تیم 
پیشنهادهای مالی عالی به 

بیرانوند دادند و آمادگی داشتند 
مبلغ رضایت نامه را هم به 

باشگاه پرداخت کنند. البته 
باشگاه پرسپولیس نیمی از 

مبلغ رضایت نامه را در دو 
مرحله در همین مقطع و نیمی 
دیگر را در پایان فصل دریافت 

می کند.«

ناراحتی مهدوی کیا 
و عذرخواهی 

فتح اهلل زاده

روز گذشته علی فتح اهلل زاده، 
مدیرعامل سابق استقالل در 

تلویزیون اعالم کرد مهدی 
مهدوی کیا سال 1374 قبل از 

آنکه به پرسپولیس برود،  با 
استقالل قرارداد بست، اما طی 

خ  فعل و انفعاالتی او پیراهن سر
را بر تن کرده است. این 

صحبت ها با واکنش تند  هادی 
مهدوی کیا برادر موشک فوتبال 

ایران همراه شد. او گفت:  »این 
دروغ خیلی بزرگی است. خاندان 

مهدوی کیا همه پرسپولیسی 
هستند و هیچ وقت بحث رفتن 
ح نشده بود.  او به استقالل مطر
استقاللی ها خودشان را کشتند 
که ما را ببرند و ما آن قدر دویدیم 
که زبان مان از حلق مان درآمده 

بود و تا سه روز نمی توانستیم راه 
برویم.« بعد از این اتفاق 

فتح اهلل زاده ضمن عذرخواهی از 
خانواده مهدوی کیا اعتراف به 

اشتباهش کرد:  »این اشتباهی 
لپی بود که من مرتکب شدم. 

منظورم از آن بازیکن 
پرسپولیسی که با استقالل 

قرارداد بسته بود، علی کریمی 
بود، نه مهدوی کیا. همین جا از 

خانواده مهدوی کیا عذرخواهی 
می کنم.«

یاســت برای حضــور  در انتخابات باید از ۱0    خیلــی از فوتبالی ها اجازه قانونی برای ثبت نام ندارند؛ هر نامزد ر
یت داشته باشد عضو مجمع معرفی نامه بگیرد و ۱0 ســال ســابقه مدیر


