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گزارش
مدال پارالمپیکیها هم به
موزه تاریخ ورزش رسید

کمیته ملی پارالمپیک هم اولین قدم را برای حضور
در موزه تاریخ ورزش برداشت .در مراسمی رسمی با
اهدای مدالهای  4قهرمان پیشکسوت پارالمپیکی؛
نیره عاکــف ،عنایتا ...بخارایی ،مختار نورافشــان
و هادی رضایی ،قهرمانــان پارالمپیک تیراندازی،
دوومیدانی و والیبال نشسته .در این مراسم محمود
خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک ،مسعود
اشرفی سرپرســت دبیرکلی ،سیما لیموچی عضو
هیئت اجرایی و بعضی پیشکسوتان حضور داشتند.
هرچند قرار بود خسرویوفا تا پایان مراسم حضور
داشته باشــد اما به خاطر تاخیر در شروع برنامه و
عجله رئیس کمیته ملی پارالمپیک برای حضور در
مجمع کمیته ملی المپیک ،وی رفت تا اشــرفی به
جــای او کارها را انجام دهد .او درباره این مراســم
میگوید« :از ســال گذشــته راهاندازی موزه تاریخ
ورزش در دستور کار قرار گرفته که یکی از بخشها
مدال قهرمانان اســت و کمیته ملی پارالمپیک هم
قدم اول برای مشــارکت در موزه را با اهدای مدال
افتخارآفرینان  4دهه قبل برداشته است » .در ادامه
و در کلیپی هر  4قهرمان پارالمپیکی معرفی شدند
و ســپس مراســم اهدای مدالها به موزه شــروع
شــد .عنایتا ...بخارایی جانباز قطع نخاع و قهرمان
پارالمپیــک اولین نفری بود کــه مدالش را هدیه
کرد .او نه تنها اولین مــدال طالی پارالمپیک که
در آتالنتــا گرفته را هدیــه داد ،تفنگش را هم که
همان موقع خیلی با تفنگ رقبایش تفاوت داشــت
را هم به موزه تاریــخ ورزش داد .نیره عاکف اولین
زن مدالآور پارالمپیک و المپیک با اینکه خودش
نیامده بود امــا مدالش برنزش را هدیه کرد .مدالی
که در پارالمپیک ۲۰۰۰سیدنی گرفته بود .مختار
نورافشــان جانباز قطع نخاع و پرتابگر قهرمان هم
اولین مدالش را هدیه کرد .مدالی که در پارالمپیک
 ۱۹۸۸سئول گرفته بود.هادی رضایی سرمربی تیم
ملی والیبال نشسته آخرین قهرمانی بود که مدالش
را هدیه کرد .او که در  3دوره پارالمپیک بازی کرد
و  ۵دوره ســرمربیگری تیم ملی والیبال نشسته
را در کارنامــهاش دارد ،هم مدال طالی پارالمپیک
 ۱۹۸۸ســئول را به موزه تاریخ ورزش داد .کمیته
ملی پارالمپیک از هر  4قهرمان پیشکسوت با لوح
و سکه تقدیر کرد.

صالحیامیری :اساسنامه جدید باید به تایید هیئت دولت و  IOCبرسد

فوتبال ایران شخصیت
قهرمانی دارد

سلطانیفر:کارنامه
کمیته ملی المپیک
درخشان است

داد« :در چندین بند تکامل داشتیم ،اختیارات
رئیس شــفاف نبود و این موضوع اصالح شــد.
وظایف سرپرســت کاروان به صورت شــفاف
مشــخص شــد .وظایف آکادمی هم به صورت
شفاف مشخص شد .موضوع آخر به خزانهدار و
دبیرکل بازمیگشت که مجمع به هیئت اجرایی
رای داد که دبیرکل و خزانهدار را انتخاب کند».
مجمع درحالی به انتخــاب دبیرکل و خزانهدار
کمیته با پیشنهاد رئیس رای داد که پیشاز آن
کمیته بینالمللی المپیک گفته بود در اینصورت
کســانی که از طرف رئیس معرفی میشوند در
تصمیمات مهم هیئت اجرایی حق رای نخواهند
داشــت .صالحیامیری امــا در واکنش به این
موضوع گفت« :اساســنامهای که امروز(دیروز)
پیشنهاد کردیم از مجمع رای گرفت .ما از امروز
با  IOCوارد مذاکره میشویم و بعد از آن هم با
دولــت ،نتیجــه مذاکراتمان را هــم به اطالع
رسانهها خواهیم رساند .در اینجا هم رای دومی
از مجمع گرفتیم که براساس مذاکره و توافق با

 IOCایــن اساســنامه را اصــاح کنیم .االن
براســاس مصوبه امروز(دیروز) مجمع اساسنامه
فعلی ما حق رای برای دبیرکل و خزانهدار قائل
اســت و همچنین اعضای مستعفی که روسای
فدراسیونها هســتند و آن چیزی که ما عمل
خواهیم کرد ،همان اساسنامهای است که مجمع
به آن رای داده اســت ».نکتهای که در مجمع
عمومی کمیته ملــی المپیک جالب توجه بود،
اینکه رایگیری درخصوص اساسنامه به صورت
مخفی برگزار نشد .صالحیامیری اما در واکنش
به اینکــه آیا این شــیوه رایگیــری موجب
نمیشود که اعضای مخالف جرات نداشته باشند
مخالفــت خود را به صــورت صریح بروز دهند،
گفــت« :از یک ماه قبل در جلســه روســای
فدراسیونها درخصوص اساسنامه صحبت کردم
و اساســنامه را هم برای همه اعضای مجمع به
صورت مکتوب ارســال کرده و تقاضا کردیم که
نظراتشان را به ما بگویند تا اعمال کنیم .به جز
یک مورد ،هیــچ اظهارنظری نبود .عالوه بر این

مسعود ســلطانیفر وزیر ورزشو جوانان بعد از برگزاری مجمع عمومی کمیته
ملــی المپیک در جمع خبرنــگاران گفت« :خوشــبختانه کارنامه کمیته ملی
المپیــک و همکاران در ارتباطات با مجموعه اقداماتی که برای توســعه ورزش
انجام شــده ،مثبت و درخشان بوده و صمیمانه تشکر میکنم .اختالفات خاتمه
یافته است .در دورههای گذشته هماهنگی بین کمیته و وزارت در همه بخشها
نبوده اما خدارا شکر که مردم و ورزش ایران توانستند طعم شیرین همکاری را
بچشند .امیدوارم این هماهنگیها استمرار داشته باشد .امیدواریم همانطور که
در ســال  97در اکثر رویدادها از جمله ،جامجهانی ،بازیهای آسیایی ،المپیک
جوانان و لیگ قهرمانان آسیا درخشیدیم ،در داخل نیز کارنامهای امیدوارکننده
داشــته باشیم که نشــاط مردم را فراهم کرده و تا زمانی که افتخار خدمت به
مــردم را داریم ،ایــن زمینه را فراهم کنیم ».او درخصــوص عملکرد تیم ملی

ادعای عجیب بازیکن سابق استقالل
ک ماه بعد از جداییاش به
هافبک آلمانی سابق استقالل ی 
بیان اتفاقات حضورش در جمع آبیهای پایتخت پرداخت.
به گزارش ورزشســه ،روزی که هافبک باتجربه آلمانی به
استقالل پیوســت به واسطه سابقه خوب او و حضورش در
منچستریونایتد هواداران آبیپوش بسیار امیدوار بودند که
او بتواند رویاهایشان را تحقق ببخشد .مارکوس نویمایر اما
در مدت نیم فصل حضورش در فوتبال ایران هرگز نتوانست
تواناییهای فنیاش را در بلندمدت نشان بدهد .این بازیکن
آلمانی اگرچه در یکی 2 ،مسابقه عملکرد خوبی داشت اما به
دلیل تغییرات متعددی که وینفرد شفر در ترکیب استقالل
ایجاد میکرد حضورش چندان برای آبیهای پایتخت مفید
نبــود و درنهایت هم مثل الحاجی گــرو مهاجم آفریقایی
استقالل سرنوشت خوبی در فوتبال ایران نداشت .او حتی
در بازی آخر نیم فصل مقابل پدیده مشهد نیز میتوانست
باعث پیروزی اســتقالل شود اما موفق نشــد تا درنهایت
مجبور به جدایی شــود .نویمایر حــاال که حدود یکماه از
رفتنش از ایران میگذرد ،در گفتوگویی باورزش ســ ه به
اتفاقات عجیب در دوره حضورش در اســتقالل پرداخته و

زاویه نگاه شما

رای مثبت مجمع به انتخاب دبیرکل و خزانهدار با پیشنهاد رئیس و تایید هیئت اجرایی

چهلو ششمین مجمع عمومی
و ســالیانه کمیته ملی المپیک
دیروز درحالی با حضور  63عضو برگزار شد که
از جمله شاخصترین چهرههای حاضر در این
ن به مســعود ســلطانیفر وزیر
مجمــع میتوا 
ورزش ،ســیدرضا صالحیامیری رئیس کمیته
ملی المپیک ،محمدرضــا داورزنی معاونوزیر
ورزش و نصرا ...ســجادی ،سرپرســت کاروان
جاکارتا اشــاره کرد .تصویب کلیات اساسنامه
جدید کمیته ملــی المپیک ،ارائه گزارش مالی
ســال  ،96بررســی عملکرد کمیتــه در اعزام
کاروانهای ورزشی ایران به بازیهای آسیایی و
جهانی از جمله محورهای اصلی مورد بحث در
مجمع دیروز بــود .مهمترین اتفاق اما تصویب
پیشنویس اساســنامه کمیته ملــی المپیک
توسط اعضای مجمع آن هم با ذکر یک صلوات
بود .اساســنامهای که البته حاوی  2تغییر مهم
بود؛ انتخــاب دبیرکل و خزانهدار با پیشــنهاد
رئیس و تایید در هیئت اجرایی .اعضای هیئت
اجرایی درحالی به اساسنامه جدید رای مثبت
دادند که مرحله نخست این اساسنامه پیشتر
در هیئت اجرایی کمیته به تصویب رسیده بود
و دیروز مرحله دوم آن توســط مجمع تایید و
تصویب شــد .ضمن اینکه در مجمع مقرر شد
هیئــت اجرایی کمیته ملــی المپیک نماینده
مجمع باشــد و اصالح اساســنامه را از دولت
پیگیری کند .این بند هم توسط اعضای مجمع
به تصویب رسید .صالحیامیری اما درخصوص
تصمیمات گرفته شــده در مجمــع گفت« :ما
نقشه راهی تعیین کردیم تا از این پس براساس
اســتراتژی حرکت کنیم .با چهارضلعی وزارت
ورزش و جوانــان ،کمیتــه ملــی المپیــک،
فدراسیونهای ورزشی و رســانهها کار را جلو
میبریم ».او با اشاره ب ه تغییرات اساسنامه ادامه

صحبتهایی را انجام داده که برخی حواشی را بازگو میکند.
بازیکنان بین  2نیمه بازی با الســد درخواســت
تعویضم را دادند!
مــی خواهم حرفهایی را بر زبان بیاورم که ممکن اســت
خیلیها را سورپرایز کند .میخواهم از اتفاقات رختکن بین
 2نیمه دیدار با الســد قطر در تهــران بگویم .آن روز وقتی
نیمه اول تمام شد ،بعضی از بازیکنان به من هجوم آوردند
و عملکرد مرا در آن مســابقه زیرســوال بردند .آنها حتی
از سرمربی خواســتند که مرا تعویض کند و این اتفاق هم
رخ داد .جالب اینجاست که وقتی من از زمین بیرون رفتم
مسابقه را باختیم!
اگر این مسائل را نگویم ،فکر میکنند برایم مهم
نبوده است
هیچوقت نمیخواستم درباره این مسائل حرف بزنم .چون
من مدتی در ایران بودم و دوست ندارم باشگاه و تیم خودم
را خراب کنم ،اما به نظــرم هواداران فوتبال باید بدانند در
اســتقالل با من که یک بازیکن خارجی بودم ،چطور رفتار
شــد .من هیچ وقت در این خصوص صحبت نکردم اما اگر
االن هم این مســائل را نگویم هواداران فکر میکنند برایم
مهم نبوده است .حقیقت این است که در استقالل هیچوقت
من و الحاجی گرو را قبــول نکردند .اعضای تیم هیچوقت
تالشی نکردند که ما در استقالل جا بیفتیم و نخواستند که
ما را در جمع خودشان راه بدهند و ما را با خود همراه کنند.
فقط با علی کریمی رابطه خوبی داشتم

شخصا از طریق اعضای اجرایی از اعضای مجمع
خواستم که نظراتشان اخذ شود تا در اساسنامه
اعمال شود ،چون روال جاری در فدراسیونها در
ایران این است که بعد از رای رئیس ،معموال از
مجمع بــرای انتخاب دبیر و خزانــهدار اختیار
میگیرند .در  IFAجهانی هم روال این است که
معموال رئیس بعد از انتخاب دبیرکل و خزانهدار
رای اعتماد میگیرد .در ســفری که به کرواسی
داشــتم در دیدار با رئیس کمیتــه بینالمللی
المپیک وقتی پرســیدم که دبیرکل و خزانهدار
شما چگونه انتخاب میشوند ،پاسخ داد رئیس از
طریق رایگیری انتخاب میشود اما بقیه اعضا
مانند هیئت اجرایی ،دبیر و خزانهدار را رئیس به
مجمع معرفی میکند و از آنها تنفیذ میگیرد.
یعنی به طوری که تیم کاری را خودش معرفی
میکنــد .روال فدراســیونهای داخل کشــور
خودمان هم به همین شکل است و من به هیئت
اجرایــی اعــام کــردم کــه نظرات روســای
فدراســیونها را در ایــن زمینــه گرفته و در
اساســنامه اعمال کنند .این روال عادی است و
در 180کشــور دنیا انجام میشــود .ما بعد از
مجمع خودمان  2مسیر دیگر یعنی تایید IOC
و هیئت دولت را هم داریم اما آن چیزی که مهم
بود ،اینکه ما الزاما باید رای مجمع را میگرفتیم
و پس از آن به سمت کمیته بینالمللی و هیئت
دولت برویم ».الزم به ذکر است که رئیس کمیته
ملی المپیک در حاشیه مجمع دیروز تاکید کرد
هنوز هیچ تصمیمی درخصوص تغییر دبیرکل
کمیته ملی المپیک گرفته نشــده اســت« :در
فضای فعلی هدفگذاری ما فقط برای اساسنامه
بود و واقعا ما درباره شخصی هیچگونه تصمیمی
نگرفتیم و االن ضرورتی در این کار نمیبینیم .اما
ت اقتضا کند ،براســاس ضرورت
هروقت ضرور 
تصمی م خواهیم گرفت».

فوتبال هــم گفت« :همانطور که بارها و بارها عنــوان کردم تیم ملی فوتبال
ما درحال حاضر قویترین تیم فوتبال آسیاســت .همه مولفهها به ما میگوید
این تیم بیشــتر از همیشــه شــخصیت قهرمانی دارد .امیدوارم این تیم بتواند
همانطور که دو قدم اول را محکم برداشــت ،در ادامه نیز محکم گام بردارد و
شاهد قهرمانی در جام ملتهای آسیا باشیم .در مراحل باالتر به امارات خواهم
رفت و همراه تیم ملی خواهم بود ».او درخصوص پاداش ملیپوشان فوتبال هم
گفت« :دیروز پاداشها را پرداخت کردند و قرار اســت داورزنی برای پرداخت
پــاداش به امارات برود ».او درخصوص وضعیت کارلوس کیروش و اظهارات او
که عنــوان کرده بود حمایتی از ســوی وزارت ورزشو جوانان صورت نگرفته،
گفت« :تصمیمگیری در مورد سرمربی تیم ملی در حیطه اختیارات فدراسیون
فوتبال است».

نویمایر :در استقـالل هیـچ وقـت
من و گرو را قبـول نکردند

تنها بازیکنی که رابطه نسبتا خوبی با او داشتم ،علی کریمی
بود .او گاهی اوقات از من میخواست که به رستوران برویم
و ساعتی را با هم باشیم.
پولی بیشتر از حقمان از استقالل نگرفتیم
من و الحاجی گرو هیچ پول بیشتری برای جدایی استقالل
دریافت نکردیم .ما حق خودمان را گرفتیم و قراردادمان را
فسخ کردیم.
چرا شفر حمایت نکرد؟
مــن و گرو هیچ وقــت از طرف بازیکنان اســتقالل مورد
استقبال قرار نگرفتیم .شفر هم با دیدن این رفتارها از سوی
بازیکنان تصمیم گرفت ما را خیلی حمایت نکند .به همین
خاطر به ما بازی زیادی در استقالل نرسید و ریتم خودمان
را در این تیم به دست نیاوردیم.
همیشه سعی کردم بازیکنان جدید فرهنگ آلمان
را یاد بگیرند
من زمانی کــه در آلمان بازی میکــردم ،اگر یک بازیکن
تازهوارد به تیم اضافه میشــد ،سعی میکردم از او حمایت
کنم و همه اعضای تیم را پشتیبانش کنم تا به او کمک شود.
من همیشه تالش کردم همتیمیهای جدیدم فرهنگ ما را
یاد بگیرند اما هیچکدام از بازیکنان اســتقالل هیچ تالشی
در این زمینه برای من و گــرو انجام ندادند .همانطور که
گفتم آنها مرا بین  2نیمه بازی با السد مورد سرزنش هم
قرار دادند!
علت جدایی از استقالل

من واقعا دوســت داشتم بازیکن استقالل باشم و برای این
تیم بدرخشــم ،اما هیچوقت شانسی برای موفقیت در این
تیم پیدا نکردم .هرگز چیزهایی که دوست داشتم برای من
در اســتقالل اتفاق نیفتاد و این علت تصمیمم برای ترک
استقالل بود .شما میتوانید در این زمینه از گرو هم سوال
کنید.
استقالل بهترین ،صیادمنش بااستعدادترین
در پایان این گفتوگو از نویمایر سوال شد که در لیگ ایران
کدام تیم بهترین بازی را انجام میدهد و با اســتعدادترین
بازیکن ایران چه کســی اســت که او نام «استقالل» را به
عنــوان بهترین تیم و نام «ا...یار صیادمنش» را به عنوان با
استعدادترین بازیکن بر زبان آورد.
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
استقالل هيچي کم نداره .فقط فرهاد را ميخواست که آورد.
اســتقاللیهای گرامی ،هی ما پرسپولیســیها مالحظتون رو میکنیم ،هی
شما برای ما شاخ میشوید .بابا پرویز مظلومی که از خود شماست ،پیشکسوت
شماست و سرمربی تیمتون بوده .اون بنده خدا خودش گفت ستارههای استقالل
مال یک تیم دیگه بوده که منحل شده بود .خودش گفت تیم تاج وقتی منحل
شده ،ستارههایش هم باید حذف بشه ،نه اینکه بدهند به یک تیم دیگه .ول کنید
تو رو خدا .آبروریزی از این بیشتر؟
ی ستاره میزنند.
هم ه جای دنیا تیمهای باشگاهی برای قهرمانی در لیگ داخل 
اگه قرار بود برای قهرمانی قارهای ســتاره بزنند ،االن رئالمادرید باید  14،13تا
ستاره میزد!
باالخره پرسپولیس شما در ایران چند میلیون هوادار داره؟ فکر کنم  83میلیون
بگویید خیال همه راحت ،ســتاره جعلی کــه رو لباس میزنید ،آمار جعلی هم
بدهید.

اخبار
خادمالشریعه به رده  16برترینهای جهان رسید

ســارا خادمالشریعه با پیروزی در پایان دورهای پنجم و ششم رقابتهای
بوندسلیگای آلمان ،به رده  16برترین بانوان شــطرنج جهان صعود کرد.
خادمالشــریعه در دور پنجم از ســد لنا جئورسکو سوئیسی گذشت و در
ک روس نفر هفتم
دور ششم با پیروزی درخشان برابرالکساندرا کاستنیو 
حال حاضر برترین شــطرنجبازان جهان ،موفق به افزایش  7 .6ریتینگ
خود شــد .با این افزایش ریتینگ ،نماینده شــطرنج ایران با  5پله صعود
در ردهبندی ،در رده شانزدهم برترین بانوان شطرنج جهان قرار گرفت.

تقوی به اردوی تیم ملی کشتی دعوت نشد

مرحله ســوم اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاالن برای شــرکت در
رقابتهای بینالمللی جام تختــی روزهای  ۲۶دی تا  ۴بهمن ماه در محل
خانه کشتی عبدا ...موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار میشود .این
اردو درحالی با حضور  32آزادکار برگزار خواهد شد که مهدی تقوی ستاره
ســالهای نهچندان دور تیم ملی به اردوی سوم دعوت نشد .تقوی دارنده ۲
مدال طالی جهان نیز که پس از سالها دوری توسط محمدی به اردوی تیم
ملی دعوت شــده بود ،در اردوی نخست حاضر شد اما در دومین اردوی تیم
ملی غیبت داشــت و دیگر قصدی برای ادامه کشتی ندارد .بر همین اساس
نیز وی به مرحله سوم اردوی تیم ملی دعوت نشده است.

کوالکوویچ 29 :دی ماه به تهران بازخواهم گشت

ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی مونتهنگرویی تیم ملــی والیبال ایران که به
همراه پســرش در تهران حضور داشت ،پس از یک هفته ،دیروز تهران را
ترک کرد .کوالکوویچ در این مدت مذاکراتی را با مســئوالن فدراسیون
والیبال انجام داد ،در نشســت خبری حاضر شد و دیدار تیمهای پیکان و
ســایپا را با حضور در خانه والیبال تهران تماشا کرد .کوالکوویچ در مورد
علت رفتنش از ایران گفت« :من برای انجام یک ســری کارهای شخصی
به بلگراد برگشتم ،اما مدت زیادی در اینجا نخواهم بود .طبق برنامهریزی،
روز شــنبه  29دیماه به تهران سفر خواهم کرد تا برنامهریزی دقیقتری
برای تیم ملی والیبال ایران داشته باشیم».

ســوژهــ

هواداران کلمبیا کیروش را نمیخواهند

هواداران تیم ملی فوتبال کلمبیا عالقهای به معرفی کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید تیم ملی
این کشور ندارند .به گزارش تسنیم ،در روزهای اخیر زمزمههایی مبنی بر توافق فدراسیون فوتبال کلمبیا
با کارلوس کیروش برای انتصاب وی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال این کشــور منتشر شده
و حتی گفته شــده که این سرمربی پرتغالی تا جامجهانی  2022قطر هدایت تریکالر را برعهده خواهد
داشــت ،هرچند هنوز خبر رسمی در این خصوص منتشر نشده است .پس از جام جهانی  2018روسیه
خوزه پکرمان از سمت سرمربیگری تیم ملی کلمبیا استعفا کرد و فدراسیون فوتبال این کشور همچنان
به دنبال استخدام سرمربی جدید اســت .خورخه انریکه ولس ،یکی از اعضای کمیته اجرایی فدراسیون
فوتبال کلمبیا و رئیس ســازمان لیگهای فوتبال نیز در گفتوگو با سایت نشریه اسپانیایی «مارکا» این
موضوع را که ســرمربی پرتغالی تیم ملی ایران گزینه ارجح فدراســیون فوتبال کلمبیا محسوب میشود
پنهان نکرد .گفته میشــود کیروش  65ســاله پس از پایان مسابقات جام ملتها و با پایان قراردادش با
فدراسیون فوتبال ایران ،از اوایل ماه فوریه کارش را با تیم ملی کلمبیا آغاز خواهد کرد .سایت کلمبیایی
«الکلمبیانو» نیز با انتشــار سوابق کاری کارلوس کیروش از به قهرمانی رساندن تیم جوانان پرتغال در
مسابقات جام جهانی جوانان و معرفی نسل طالیی فوتبال این کشور تا کار با ستارههای بزرگی همچون
زیدان ،کاســیاس ،بکام ،فیگو ،رونالدو و روبرتو کارلوس در رئالمادرید از کاربران خود یک نظرســنجی
انجام داد و از آنها پرسید «آیا دوست دارید که کیروش سرمربی تیم ملی کلمبیا شود؟» ،که  56درصد
از  1098نفر شرکتکننده در این رایگیری مخالفت خود را با حضور سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان
روی نیمکــت کلمبیا اعالم کردهاند و  35درصد نیز موافق حضور وی روی نیمکت تریکالر هســتند9 .
درصد نیز پاسخی خنثی دادهاند.

برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال در سال آینده

مســعود ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان از برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال در ســال آینده خبر داد .ا و در
حاشــیه برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ،در پاســخ به اینکه انتخابات فدراسیون والیبال چه زمانی
برگزار میشــود ،گفت« :فکر میکنم طبق جدول و ثبتنامهایی که انجام شده اگر بررسی صالحیتها زیاد طول
نکشد ،انتخابات  5 ،4فدراسیون ورزشی تا آخر سال برگزار خواهد شد اما شاید بررسی صالحیتها کمی طوالنی
شود .انتخابات فدراسیون والیبال هم فکر کنم سال آینده برگزار شود».

