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باش�گاه تراکت�ور از »آریا برزگر« و »رضا یزدان دوس�ت« به 
عنوان دو خرید جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش ایرنا، تیم فوتبال تراکتور اردوی آماده س��ازی پیش فصل 
خود را در ترکیه برپا کرده است. بازیکنان این تیم از هفته گذشته زیر 
نظر قربان بردیف، دوران فش��رده آماده سازی را پشت سر می گذارند. 
در این اردو چند بازیکن جدید هم به جمع پرش��ورها اضافه شدند و 

دو خرید جدید آنها نیز امروز معرفی شد.
برزگر مهاجم ۱۹ س��اله فوتب��ال ایران که در پرس��پولیس فرصت 
چندان��ی برای نمای��ش توانایی اش پیدا نکرد و در فجر سپاس��ی هم 
عملکرد چندان خوبی نداش��ت، این فص��ل در ترکیب تراکتور حضور 

خواهد داشت.
نکته جالب در مورد برزگر اینکه او از هفته گذشته در اردوی ترکیه 
تراکتور حضور داش��ت و پ��س از عملکرد قابل قب��ول، قربان بردیف 

ب��ه امضای ق��رارداد با او رضای��ت داد. عالوه بر این، برزگر از س��وی 
مهدوی کیا به اردوی تیم امید نیز دعوت شد. باتوجه به حضور برزگر 

در لیگ بالروس، او سهمیه لیگ برتری حساب نمی شود.
تراکتور در این فصل حضوری پررنگی در بازار نقل و انتقاالت داشته 
و امیدوار اس��ت با مربی جدید خود در کورس مدعیان لیگ بیست و 

دوم قرار بگیرد.
رض��ا یزدان دوس��ت نی��ز جدیدترین بازیکنی اس��ت ک��ه به جمع 
تبریزی ها اضافه شده و خود را به اردوی سرخ پوشان در ترکیه معرفی 

کرده است.
رضا یزدان دوس��ت ۳۰ ساله و در پست دفاع بازی  می کند و فصل 

گذشته در تیم صنعت نفت آبادان عضویت داشت.
یزدان دوس��ت عالوه بر صنعت نفت آبادان س��ابقه حضور در نفت 
مسجد سلیمان، مس رفسنجان، استقالل خوزستان و شهر خودرو را 

در کارنامه دارد. این مدافع بلند قامت، فصل گذش��ته ۲۳ بازی برای 
نفت آبادان در لیگ برتر و جام حذفی انجام داد.

تراکتور از دو خرید جدید خود رونمایی کرد

مدیرعامل اس�بق باشگاه استقالل، گفت: حواشی زیاد برخی افراد 
و بازی های زرد رس�انه ایی باعث شده تا انتخابات فدراسیون فوتبال 

خیلی زودتر از انتظار، پر چالش شود.
امیر واعظ آش��تیانی در گف��ت و گو با خبرنگار ورزش��ی ایرنا در خصوص 
تائید صالحیت برخی کاندیدای فدراس��یون فوتبال اظهار داشت: بحث تائید 
صالحیت ها به نظر من جدی نیس��ت و این بیش��تر ش��بیه یک بازی هست 
تا نظرات مجمع را مطلع ش��وند. تا زمانی که رس��ما فدراس��یون فوتبال یا 
س��خنگوی کمیته بدوی اظهار نظر نکنند به اعتقاد من نباید به این بازی ها 

توجه کرد.
وی تصریح کرد: روز گذشته نصراهلل فغانپور )رئیس سابق دپارتمان حقوقی 
فدراس��یون( صحبت هایی را در تلویزیون مطرح کرد که روزبه وثوق احمدی 
)رئیس س��ابق کمیته تعیین وضعیت فدراس��یون( به بهترین شکل ممکن 
پاس��خ صحبت ها را داد. صحبت های دیروز دوس��تان هم نشان می دهد که 
همه این رفتارها بازی اس��ت و ما اگر بخواهیم تصمیم درستی بگیریم نباید 

وارد این بازی شویم.
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل در خصوص اینکه آیا نباید کمیته بدوی 
در خصوص برخی مسایل استعالم بگیرد، گفت: جایی که برای کمیته بدوی 
فدراس��یون فوتبال یا هر فدراس��یون دیگری ابهام دارد باید از فدراس��یون 

بین المللی فوتبال )فیفا( استعالم بگیرند و این هیچ ایرادی ندارد.
وی تاکی��د کرد: همچنین ۲ نفر از اعضای کمیته بدوی به دلیل داش��تن 
ش��غل دولتی و یک نفر هم به خاطر بعضی صحبت ها که تضاد منافع ایجاد 
ک��رد به نظر من نمی توانند در کمیته بدوی اظهار نظر کنند و در این رابطه 

به صورت رسمی به کمیته اخالق شکایت کردم. 
قائم مقام اسبق سازمان تربیت بدنی وقت با اشاره به اظهارات حجت االسالم 
نصراهلل پژمانفر رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس گف��ت: باید از اظهارات 
صری��ح و روش��ن وی تقدی��ر کرد. او رئیس کمیس��یون اصل ۹۰ هس��ت و 
پرونده های مختلفی در خصوص تمامی موارد به این کمیس��یون ارجاع داده 
می ش��ود. متاسفانه یکی از نمایندگان ورزش��ی به اظهارات او واکنش نشان 
داده که اصال موافق این رفتارها نیستم. این دوستان باید بدانمد نمایندگان 
مردم می توانند نظرات خود را آزادانه بیان کنند و قرار نیست برای هر اظهار 

نظر اجازه بگیرند.
واعظ آشتیانی گفت: از اعضا مجمع فدراسیون فوتبال می خواهم از گذشته 
درس بگیرند و براس��اس اطالعات و شناخت دقیق تصمیم گیری کنند. باید 
تصمیمی گرفته شود تا در آینده برای جبران آن نیاز به تالش بیشتر نداشته 
باش��یم.  وی در خصوص اینکه گفته می ش��ود امضاه��ای او برای حضور در 
انتخابات کامل نیست، اظهار داشت: من مشکلی ندارم و هر زمانی که کمیته 
بدوی بخواهد در خدمت هس��تم تا نواقص پرونده خود را کامل کنم. اینکه 
می گویند باید امضاها همزمان با بسته شدن سامانه داده می شد اصال صحیح 

نیست و پرونده من ناقص بود و تعریف آن مشخص است.
مدیرعامل اس��بق باشگاه استقالل گفت: وقتی ش��ما می روید روی سایت 
مدارک خود را بارگذاری می کنید و فدراسیون ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه تائیدیه 
ثبت نام ش��ما را می دهد باید س��ایت باز باشد تا مابقی مدارک پیوست شود 
اما وقتی سایت بسته می شود یعنی شما تائیدیه ثبت نام دارد و باید به شما 

سه روز زمان دهند تا ناقصی خود را برطرف کنید.
وی تاکید کرد: فدراسیون فوتبال باید سامانه خود را اصالح کند و ما نباید 

تاوان این بی تدبیری را بدهیم.
واعظ آشتیانی در خصوص حواشی زیاد انتخابات فدراسیون فوتبال، گفت: 
انتخابات پر چالشی را داریم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بازی های رسانه ایی 
زرد توسط برخی ها شروع شده است که این اصال خوب نیست و باید بررسی 

شود که چه کسانی این بازی ها را شروع می کنند.

واعظ آشتیانی: 
انتخابات فدراسیون فوتبال ُپرچالش خواهد بود

لیست خروجی دوم ساپینتو در راه است
نظارت »ریکاردو س�اپینتو« بر عملکرد بازیکنان استقالل و ارزیابی توانایی آنان، 

موجب شده تا این مربی نسبت به ماندن برخی بازیکنان تردید داشته باشد.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال اس��تقالل تهران برای برگ��زاری اردوی تدارکاتی هم اکنون در 
ترکیه به سر می برد. پیش از آغاز این اردو ریکاردو ساپینتو هفت بازیکن استقالل را در لیست 
خروجی قرار داد. قرار دادن این هفت بازیکن در لیس��ت فروش موجب حاش��یه امنیت برای 
س��ایر نفرات ش��د تا آنان با اطمینان از اعتماد مربی پرتغالی منتظر آغاز لیگ برتر باشند. اما 
این پایان داستان نیست زیرا از ترکیه خبر می رسد که ساپینتو به شناخت کاملی از بازیکنان 
رسیده است و لیست خروجی دیگر نیز دارد. استقالل در فصل نقل و انتقاالت بازیکنان زیادی 
در خط حمله جذب کرده و ممکن اس��ت یک یا چند بازیکن در این پس��ت در لیست فروش 
استقالل قرار گیرند. استقالل در فصل نقل و انتقاالت بازیکنانی مانند محمد حسینی، سجاد 
شهبازاده، کاوه رضایی، پیمان بابایی، امید حامدی فر، رضا میرزایی و محمد حسین زواری را 
به خدمت گرفت.  رودی ژس��تد، محمد دانش��گر، امیرحسین حسین زاده و وریا غفوری نیز از 
این تیم جدا شدند. در لیست خروجی استقالل بازیکنانی مانند متین کریم زاده، زکریا مرادی، 

امین قاسمی نژاد، آرش داجلیری، سینا خادم پور، فردین رابط و رضا آذری بودند.

آخرین وضعیت وحید امیری؛ وینگر چپ تیم ملی 
تمرینات خود را آغاز کرد

ملی پوش فوتبال کشورمان و بازیکن پرسپولیس تمرینات خود را آغاز کرد.
به گزارش ایرنا،  وحید امیری که از ناحیه کمر آسیب دیده بود پس از سپری کردن دوره نقاهت 
جراحی، تمرینات خود را از سر گرفت. علیرضا شهاب فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال با اشاره به شرایط 
کنونی این بازیکن گفت: او از دو هفته پیش کارهای درمانی، فیزیوتراپی و تمرینات ثبات مرکزی 
تنه خود را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی آغاز کرده است. وی اضافه کرد: با تالش کادر پزشکی، 
وضعیت این ملی پوش فوتبال کشورمان رو به بهبودی است و امروز توانست در زمین چمن نرم 
دوی داش��ته باشد. ش��رایط این بازیکن را روز به روز بررس��ی می کنیم تا انشاءاهلل شاهد مراحل 

پیشرفتی امیری در روزهای آینده باشیم و بتواند تمرینات خودش را از سر بگیرد.

صالحی امیری: 

تیراندازی جزو سه فدراسیون برتر ایران خواهد شد
رئیس کمیته ملی المپیک با اش�اره به توس�عه تیراندازی در ایران گفت: در آینده 

نزدیک تیراندازی جزو سه فدراسیون برتر ورزشی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، س��یدرضا صالحی امیری در مراس��م تقدیر از مدال آوران تیراندازی جام جهانی 
۲۰۲۲ باکو اظهار داشت: امروز بر سر سفره شهدا نشسته ایم. مبادا روزی فکر کنیم که ما هستیم 
والغیر که این آغاز انحراف است. امروز این سالن به دلیل حضور پدر و مادر شهید، مقدس است. 
هر شهری حیاتش را از روح پرفتوح شهدای آن شهر می گیرد. وی افزود: تیراندازی مسیری را آغاز 
کرده که آینده روشنی دارد. همه باید حمایت کنیم که جهش تیراندازی به قله های متعالی برسد. 
تیراندازی در حال حاضر در زمره ۶ فدراس��یون برتر است اما با شناختی که از این رشته دارم، در 
آینده نزدیک جزو سه فدراسیون برتر کشور می بینم. امروز به این دلیل در این جمع حاضر شدیم 
که پیام بدهیم همه نهادها در کنار شما هستند. ما کنار شما هستیم و این یک وظیفه است نه منت. 
از توکیو شهد تیراندازی را چشیدیم و این مسیر ادامه دارد. رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: در 
جریان جزئیات مشکالت تیراندازی هستم و تیراندازی جزو اولویت های کمیته است. باور دارم که 
حمایت ما از دختران ورزشکار باید بیشتر باشد. یک عقب ماندنی تاریخی در ورزش قهرمانی بانوان 
داریم و در صورت ۲ برابر شدن سرمایه گذاری ها در یک دوره ۱۰ ساله می توانیم ورزش این بخش 

را تقویت کنیم. حضور زنان ایرانی در میادین بین المللی به وجهه ایران کمک می کنند. 

عص�رآزادی / س�رویس ورزش�ی: 
المپی�اد  از  تیم ه�ا در س�ومین روز 
فرهنگی ورزش�ی دانشجویان کشور 
به میزبانی تبریز به رقابت  پرداختند.
عصرآزادی / فرهاد فرهادپور؛ مسابقات 
المپی��اد فرهنگی ورزش��ی دانش��جویان 
کشور در بخش پس��ران از پنجشنبه ۳۱ 
تیر ماه در حال برگزاری اس��ت و تیم  ها 
در رشته  های مختلف تیمی و انفرادی به 

رقابت  می پردازند.
نتایج مسابقات روز سوم المپیاد:

بسکتبال
نتای��ج بازی های روز س��وم رقابت های 
بسکتبال پسران المپیاد فرهنگی ورزشی 
دانش��جویان کش��ور به میزبانی دانشگاه 

تبریز:
نور چه��ار مح��ال و بختی��اری ۸۵ _ 

کردستان ۴۷
شهید چمران اهواز ۳۸ _ مازندران ۵۷

هرمزگان ۵۴ _ ارومیه ۴۴
ش��هید بهش��تی ۸۳ _بین المللی امام 

خمینی قزوین ۵۳
فوتسال

نتای��ج بازی های روز س��وم رقابت های 
فوتسال پس��ران المپیاد فرهنگی ورزشی 
دانش��جویان کش��ور به میزبانی دانشگاه 

تبریز:
غی��ر انتفاعی  ولیعصر رفس��نجان ۰_ 

خیام ۳
شهید چمران اهواز ۲_ اصفهان ۷

غیر انتفاعی زند شیراز ۱_ تربیت دبیر 
شهید رجایی ۴

افسری امام حسن مجتبی ۵_ ایالم ۰
والیبال

نتای��ج بازی های روز س��وم رقابت  های 
والیبال پس��ران المپیاد فرهنگی ورزشی 
دانش��جویان کش��ور به میزبانی دانشگاه 

تبریز:
تهران ۲_ غیر انتفاعی امام رضا ۰

ولیعصر رفسنجان ۲_ صنعتی امیرکبیر ۰
پیام نور گیالن ۲_ شهاب دانش قم ۱

تبریز ۲ _ غیر انتفاعی زند شیراز ۱
تنیس روی میز

مس��ابقات تنیس روی میز پانزدهمین 
المپیاد ورزش��ی دانش��جویان پسر کشور 
پ��س از دو روز پیگیری رقابت های نفس 

گیر پایان یافت.

بر این اس��اس نتایج نهایی تنیس روی 
میز در بخش تیمی به این صورت است:

مق��ام اول: افش��ین ن��وروزی، محم��د 
امی��ن حنطه،  روزبه امیری،  صالح ملکی 

)دانشگاه تهران(
مق��ام دوم:  ماهان چیت��ه وری، حمید 
نج��ف پور، محمد محم��دی صفا، کامیار 

حنیفه )دانشگاه فنی و حرفه ای گیالن(
مقام سوم مشترک: بهزاد بیات، سروش 
اس��دی، اکب��ر مهدوی��ان ، امیرحس��ین 

موالیی)دانشگاه محقق اردبیلی
مقام پنجم:  امین ش��یخ اسدی، مهدی 
مظهری صفات، ش��اهرخ اخالقی، محمد 
امی��ن رحیمی)دانش��گاه ش��هید باهن��ر 

کرمان(
مقام شش��م:  مرتضی رضای��ی، حامد 
دادس��نج، سعید  محمدعلی  ذوالحواریه، 

شریف نیا )دانشگاه بوعلی سینا همدان(
نتای��ج نهایی تنیس روی میز در بخش 

دونفره به این صورت است:
مقام اول : افشین نوروزی ، محمد امین 

حنطه )دانشگاه تهران(
مق��ام دوم: مصطف��ی ن��وری، هومان 

صباغیان ) دانشگاه مالیر(
مقام سوم مشترک: ماهان چیته وری، 

محم��د محمدی صف��ا ) دانش��گاه فنی 
وحرفه ای گیالن(

حم��اد  س��ید  رضای��ی،  مرتض��ی 
ذوالحواریه)دانشگاه بوعلی سینا همدان(

پنجم:حمید نجف پ��ور، کامیار حنیفه 
)فنی و حرفه ای گیالن(

تیراندازی
ب��ا اتم��ام رقابت ه��ای تیران��دازی در 
دو بخش تفن��گ ب��ادی و تپانچه بادی، 
نفرات برتر تیمی و انفرادی هر دو بخش 

مشخص شدند.
بخش تیمی تفنگ بادی؛

مقام اول: اصفهان
مقام دوم: تهران

مقام سوم: علم و صنعت ایران
بخش انفرادی تفنگ بادی؛

مق��ام اول: امیرمحمد نکون��ام ) جامع 
علمی کاربردی(

مقام دوم: مهیار صداقت )شهیدبهشتی 
تهران(

مقام سوم: علی رضایی )کاشان(
بخش تیمی تپانچه بادی؛

مقام اول: تهران
مقام دوم: فردوس مشهد 

مقام سوم: اصفهان

بخش انفرادی تپانچه بادی؛
مقام اول: مهدی تندری)شهید رجایی(

مقام دوم: سجاد پورحسینی )گیالن(
مقام سوم: علیرضا میرزایی )تهران(

تکواندو )پومسه(
با اتم��ام رقابت های پومس��ه تکواندو، 

نفرات برتر معرفی شدند.
نتایج نهایی رقابت های پومسه تکواندو 

به شرح زیر است:
نف��ر اول؛ محمد مهدی جمش��یدی از 

دانشگاه پیام نور همدان با امتیاز ۷.۹۹
نف��ر دوم؛ عل��ی س��لمانی از دانش��گاه 

اصفهان با امتیاز ۷.۹۷
نفر سوم؛ علی سهرابی از دانشگاه عالمه 

طباطبایی تهران با امتیاز ۷.۹۴
نفر سوم مش��ترک؛ امیررضا مهربان از 

دانشگاه تهران با امتیاز ۷.۹۲
نفر پنجم؛ علیرضا ابراهیمی از دانشگاه 

خوارزمی با امتیاز ۷.۸۶
بدمینتون

ب��ا اتمام رقابت های بدمینتون در س��ه 
بخش، انفرادی، دو نفره و تیمی نفرات و 

تیم های برتر هر بخش مشخص شدند.
نتایج کامل این مس��ابقات به شرح زیر 

است:

در  بدمینتون  رقابت های  رده بندی 
بخش تیمی:

مقام اول : )دانش��گاه هاتف سیستان و 
بلوچستان (

مقام دوم : )دانشگاه شیراز (
مقام سوم : )دانشگاه قم ( _  )دانشگاه 

گیالن (
رده بندی رقابت های بدمینتون در 

بخش انفرادی:
مق��ام اول: مهدی رضایی  )فردوس��ی 

مشهد (
مقام دوم: مهدی انصاری )خوارزمی (

مقام س��وم مش��ترک : متی��ن مقیمی 
)سمنان( _ محمدطاهرزاده )مازنداران (

رده بن��دی رقابت ه��ای بدمینتون در 
بخش دو نفره:

مق��ام اول: محمد مهدی میر ش��کاری 
_ صالح س��نگ تراش )هاتف سیستان و 

بلوچستان(
مقام دوم :  علی شاه حسینی  _ محمد 

جواد غریب )تهران(
مقام سوم: علی حسین خانی _ محسن 

معصومی)دانشگاه زنجان(
مقام سوم: محمدرضا قیصری  _ محمد 

چارمالی )شیراز(

طالهایی که به هامون و الوند رفت
در روز سوم المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور چه گذشت
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