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چرا یک مرد جایگزین خادم الشریعه در تیم شطرنج 
زنان شد؟

زن�ان  ش�طرنج  تی�م 
»س�ارا  ب�دون  ای�ران 
راه�ی  خادم الش�ریعه« 
المپی�اد جهان�ی در هن�د 
جعف�رزاده«  »امین  ش�د. 
کاپیتان تیم مل�ی زنان را 

در هند برعهده دارد!
به گزارش ایرنا، تیم شطرنج 
زن��ان ایران با ترکی��ب مبینا 
مهدیان،  انوش��ه  علی نس��ب، 
س��حر معصومی، آناهیتا زاهدی فر و میترا اصغرزاده به المپیاد جهانی ش��طرنج در هند اعزام 

شده است. جعفر امین زاده نیز به عنوان کاپیتان تیم در کنار دختران ایرانی حضور دارد.  
تیم ش��طرنج دختران ایران برای حضور در المپیاد جهانی هند شده که غیبت نفر نخست 

شطرنج زنان یکی از بارزترین نکات آن است.
سارا خادم الشریعه که به تازگی فرزند خود را به دنیا آورده است موقتا از شطرنج کناره گیری 
کرده، به هند نرفته است. غیبت وی عالمت سوال زیادی را پیش روی کارشناسان قرار داده 
است. نابغه شطرنج زنان ایران با وجود خداحافظی موقت از تیم ملی، اوایل تیرماه به فرانسه 

سفر کرد تا در رقابت های باشگاهی این کشور حضور یابد.
س��فر وی به فرانس��ه و غیبت او در المپیاد جهانی این ش��ائبه را تقویت کرده  که حضور 
نیافتن وی ناشی از اختالف کهنه با فدراسیون است، اختالفی که در روزهای پایانی مدیریت 
مهرداد پهلوان زاده رییس پیش��ین فدراس��یون اوج گرفت و منجر به کناره گیری نفر نخست 

شطرج زنان از تیم ملی شد. 
حال فدراس��یون و خادم الشریعه باید پاسخگو باش��ند که غیبت نفر نخست شطرنج ایران 
ناشی از اختالف است یا وی ترجیح می دهد که تا زمان نامشخص یک مادر قهرمان باشد. 

اما تنها غیبت نفر نخس��ت ش��طرنج زنان نکته اعزام تیم به المپیاد جهانی نیست بلکه در 
راس تیم زنان یک شطرنج باز ناشناخته آقا به عنوان کاپیتان حضور دارد. حضوری که تعجب 
اهالی این رشته را برانگیخته است. »جعفر امین زاده« که اکنون کاپیتان تیم به شمار می رود 
چهره شناخته شده در شطرنج ایران به شمار نمی رود و هنوز فدراسیون در خصوص  انتخاب 

وی شفاف سازی الزم را انجام نداده است.
تنها توجیه فدراس��یون این است که حضور یک آقا در تیم زنان به عنوان کاپیتان موضوع 
تازه ای نیس��ت بلکه در گذش��ته هم سابقه داشته است؛ فدراس��یون هیچگاه توضیح نداد که 
امین زاده قرار اس��ت در هند چه نقشی داشته باشد آیا وی در میز مسابقه حاضر خواهد شد 

یا تنها در نقش بزرگتر به دنبال انجام امورات شطرنج زنان است. 
سواالت بی جواب اعزام تیم زنان به هند در حالی بی پاسخ مانده است که شادی پریدر نایب 
رئیس زنان فدراسیون اکنون در هند حضور دارد و حسن تامینی به عنوان رئیس فدراسیون 

در یکسال گذشته ارتباط  چندانی با رسانه ها نداشته است.
انتظار می رود فدراس��یون ش��طرنج در خصوص اعزام جعفر امین زاده به همراه تیم زنان به 
هند شفاف س��ازی الزم را انج��ام دهد. آیا وی می تواند طبق قانون مس��ابقات در میز رقابت 
حاضر ش��ود اگر این اجازه را دارد چرا از نامداران ش��طرنج ایران که توانایی آنان در س��طح 

جهان به اثبات رسیده کسی اعزام نشد؟

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران: 

شاید گام بعدی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعلیق لیگ 
ایران باشد

مس�ابقات  کمیت�ه  رئی�س 
س�ازمان لی�گ فوتب�ال ایران 
بع�دی  گام  ش�اید  گف�ت: 
کنفدراسیون آسیا تعلیق لیگ 

برتر ایران باشد.
به گزارش ایرنا، سهیل مهدی در 
یک گفت و گوی تلویزیونی درباره 
انتش��ار خبر احتم��ال تعلیق لیگ 
برتر ایران از س��وی کنفدراسیون 
آس��یا اظهار ک��رد: در س��ال های 
گذش��ته بارها گفت��ه ام که هر روز 
تیغ ممیزی تیزتر می ش��ود. وقتی 
تیم های ایرانی هم از حضور در لیگ قهرمانان محروم شده اند دیگر نمی دانم باید با ما چه کار 

کنند که استانداردها را رعایت کنیم. شاید قدم بعدی همین تعلیق لیگ باشد.
وی ادام��ه داد: حت��ی اگر لیگ ایران هم تعلیق نش��ود، در صورتی ک��ه از حضور در لیگ 
قهرمانان آس��یا محروم ش��ویم انگیزه ای برای حض��ور در لیگ باقی نمی مان��د. هنوز تعلیق 
لیگ ابالغ نش��ده اما اخطارها به تدریج افزایش یافته است. دلیل آن هم رعایت نکردن اصول 

حرفه ای مثل ورزشگاه استاندارد یا پرداخت بدهی است.
عضو پیش��ین کمیته ص��دور مجوز حرفه ای فدراس��یون فوتبال درب��اره احتمال حضور یا 
محرومیت اس��تقالل و پرس��پولیس در فصل آینده لیگ قهرمانان آس��یا گفت: هنوز چیزی 
درباره محرومیت این تیم ها یا دیگر تیم های ایرانی به ما اعالم نشده است. ولی وقتی کار را 
ره��ا کرده اند و بدهی ها و پرونده های جدیدی اضافه ش��ده، کار برای دریافت مجوز حرفه ای 

سخت تر هم می شود.
وی درباره حضور تماش��اگران در فصل آینده لیگ برتر گفت: بنابر آخرین دس��تورالعملی 
که از س��وی وزارت کش��ور و س��تاد مل��ی مقابله با کرونا به ما ابالغ ش��ده، اج��ازه ورود ۳۰ 
درصد تماش��اگران به ورزش��گاه صادر شده اس��ت. همچنان این قانون پابرجاست مگر اینکه 
دس��تورالعمل جدیدی ابالغ شود. از مسوولین اس��تانی می خواهم اقدامات خود را بر اساس 
ورود ۳۰ درصدی تماش��اگران انجام دهند. از این ۳۰ درصد، ۱۰ درصد هم به تیم میهمان 

اختصاص دارد.
مهدی در پاس��خ به این س��وال که آیا برای برنامه ریزی مسابقات، نباید سازمان لیگ نقش 
پررنگ تری نس��بت به ش��ورای تامین داشته باش��د؟ گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از 
مس��ائل مربوط به نظم و امنیت مس��ابقه به پلیس ارتباط دارد، بنابراین نظر ش��ورای تامین 

استان اهمیت زیادی دارد.

تراکتور هافبک دفاعی پرسپولیس را به خدمت گرفت
رضا اس�دی هافب�ک دفاعی 
ب�ا  پرس�پولیس  قب�ل  فص�ل 
عقد ق�رارداد رس�می به جمع 
ش�اگردان بردی�ف در تراکتور 

اضافه شد.
به گزارش ایرنا از باشگاه تراکتور،  
اس��دی س��ابقه بازی در تیم های 
نفت تهران، سایپا، تراکتور، سنت 
پولتن و پرس��پولیس را در کارنامه 

دارد.
این هافبک دفاعی، فصل گذشته 
در  پرسپولیس در ۲۶ بازی چهار 

گل به ثمر رسانده است.
اس��دی با پیراهن تراکتور نمایش درخشانی در لیگ نوزدهم داشت که این عملکرد خوب 

باعث لژیونر شدن این بازیکن در لیگ بیستم شد.
تی��م فوتبل تراکتور تا به اینجای فصل نقل و انتقاالت تابس��تانی آریا برزگر، پوریا آریاکیا،  
رضا اس��دی،  رضا کاخس��از،  رضا یزدان دوس��ت،  ریکاردو آلوز،  سجاد دانایی،  صفا هادی،  
محمدرضا خانزاده،  محمدرضا عباس��ی،  مرتضی خراس��انی،  مهدی هاشم نژاد، و  میالد کر 
را ب��ه خدم��ت گرفته و برای جذب دو بازیکن خارجی دیگ��ر در حال مذاکره با بازیکنان مد 

نظر است.
ای��ن تیم که از ۲۵ تیرماه در ترکی��ه اردو برپا کرده تاکنون دو دیدار تدارکاتی با تیم های 

قطری و غنایی برگزار کرده و در هر دو دیدار به برتری دست یافته است.
طبق قرعه کشی انجام شده، تراکتور در هفته اول لیگ بیست و دوم در سیرجان به مصاف 

گل گهر این شهر می رود.
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رئی�س پیش�ین فدراس�یون فوتب�ال گفت: 
پرداخت مطالبات س�رمربی س�ابق تیم ملی از 
بودجه شس�تا، بر اساس مصوبه ش�ورای عالی 

امنیت ملی بود.
ب��ه گزارش ایرنا، مهدی ت��اج در یک گفت و گوی 
تلویزیونی اظهار کرد: وقتی موضوع پرداخت مطالبات 
مارک ویلموتس مطرح ش��د مسعود سلطانی فر وزیر 
پیش��ین ورزش و جوان��ان به محمد ش��ریعتمداری 
مع��اون اجرایی دول��ت قبل نامه داد ک��ه با توجه به 
مس��دود بودن حساب فدراس��یون فوتبال در فیفا، ۲ 
میلیون یورو به این فدراس��یون قرض داده شود. این 
نامه هم بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی 
بود که باید از بودجه س��ازمان شستا، پول در اختیار 
فدراس��یون قرار بگیرد تا مطالب��ات مارک ویلموتس 
پرداخت شود. سلطانی فر درباره این موضوع ۱۰ نامه 

به افراد و نهادهای مختلف نوشت.
وی ادامه داد: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری هم در نامه ای دس��تور داده بود که تا سقف 
پنج میلیون یورو پول در اختیار فدراسیون فوتبال قرار 
بگی��رد. علت این هم این بود که بیش از ۱۰ میلیون 
دالر از فیفا طلب داشتیم اما به دلیل تحریم های فیفا 

نمی توانستیم دریافت کنیم.
رئیس اس��بق فدراس��یون فوتبال تاکی��د کرد: اگر 
کسی درباره فساد در پرونده ویلموتس چیزی می داند 

که دادس��را اطالع ندارد، اطالع��ات خود را در اختیار 
نهادهای قضایی قرار دهد. تاج در پاسخ به این سوال 
که چرا پس از کارلوس کی روش، هروه رنار س��رمربی 
تیم ملی ایران نشد؟ گفت: پس از منتفی شدن حضور 
یولن لوپتگی در ایران، با رنار مذاکره کردیم. لوپتگی 
رقمی حدود ۳.۳ میلیون دالر از ما خواسته بود. اما با 

او توافق نکردیم اما مس��ئله مالی در میان نبود. وقتی 
با رن��ار مذاکره کردیم او گفت ک��ه می تواند به ایران 
بیاید ولی شهریور و پس از پایان قراردادش با مراکش 
با ما قرارداد ببندد. با توجه به اینکه باید در مسابقات 
انتخاب��ی جام جهانی به می��دان می رفتیم از رنار هم 
گذش��تیم. رئیس اس��بق فدراس��یون فوتبال درباره 

امضای قرارداد با مارک ویلموتس گفت: ویلموتس در 
زمان بس��تن قرارداد با ایران، در رده بندی فدراسیون 
بین المللی فوتبال نفر دهم جهان بود و سابقه هدایت 
تیم ملی بلژیک را هم در کارنامه داش��ت. او در سال 
۲۰۱۶ قراردادی به ارزش ۱.۲ میلیون یورو با بلژیک 
بس��ته بود. ما در س��ال ۲۰۱۹ با مبل��غ ۲.۲ میلیون 
دالر ب��ا او قرارداد امض��ا کردیم.  وی همچنین گفت: 
همین جا از همه دعوت می کنم کس��انی که از فساد 
در پرون��ده ویلموتس اطالع دارند صحبت کنند. باید 
به دادس��را بروند و بگویند به ای��ن دالیل در پرونده 
ویلموتس فساد هست. برای معاون وقت وزیر متاسفم 
که عقب��ه این پرونده را نمی داند. من حیا داش��تم و 
چند سال سکوت کردم چون دلم می خواست آرامش 
برقرار باش��د. قرارداد ویلموتس درست بود و من از او 
دفاع می کنم چون مرب��ی نهم جهان بود و کی روش 
مرب��ی هجدهم. پ��ول ویلموتس را تقس��یم بر اعزام 
مسافران، الستیک های ماشین ها و ... کردند. آن موقع 
استقالل و پرسپولیس درگیر پرونده های مالی بودند 
و چرا این پول ها را تقس��یم بر الس��تیک ماش��ین ها 
نکردند؟ تاج به نامه فیفا به فدراس��یون فوتبال اشاره 
کرد و خاطر نشان کرد: فیفا در آن نامه نوشته بود که 
با خبر شده ایم، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ۸ نفر 
را به دادسرا معرفی کرده اند و اگر درست باشد فوتبال 

ایران را تعلیق می کنیم.

سرپرس�ت فدراس�یون فوتبال گفت: اعتقاد من این اس�ت اگر 
کمک داور ویدیویی )VAR( وارد فوتبال ما ش�ود، داللی و فساد 
در فوتب�ال ک�م  خواهد ش�د؛ در این خصوص با وزی�ر ورزش هم 

صحبت کرده ام و امیدوارم اتفاقات خوبی رخ دهد.
به گزارش ایرنا، میرشاد ماجدی در حاشیه سمینار دانش افزایی داوران 
و کمک داوران کشورمان در جمع خبرنگاران به گفت وگوی خود با وزیر 
ورزش و جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: شب گذشته بیش از یک ساعت 
با سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان صحبت کردم، اعتقاد من این 
اس��ت که اگر سیستم کمک داور ویدیویی )VAR( وارد فوتبالمان شود 
بس��یاری از مشکالت حل خواهد شد و تا حدود زیادی داللی و فساد در 
فوتبال کم خواهد شد. خیلی از تیم های کشور ما تاکتیک اعمال فشار به 
داور مسابقه از طریق نیمکت را در دستور کار خود می گذارند. جالب است 

در بعضی بازی ها تیم برنده و بازنده هر دو به داوری معترضند.
وی افزود: کس��ی که داوری و قض��اوت کرده چگونه در لحظه می تواند 
تشخیص دهد و بهترین تصمیم را بگیرد؟ اگر این کار را کرد هنر او بوده 
است. طرفداران  استقالل و پرسپولیس فقط فکر و ذهنشان پیروزی است 

اما نمی دانم چرا تیم برنده به داور اعتراض می کند؟
ماجدی خطاب به داوران هم گفت: فوتبال ش��رایط خاص خود را دارد، 
ش��ما هم به عنوان داور اگر اشتباه کردید باید این اشتباه را قبول کنید، 

حتی اگر جریمه شدید و قرار شد چند بازی قضاوت نکنید.
او خاطر نش��ان کرد: بس��یاری از داوران حاضر در این دوره، تحصیالت 

باالیی دارند، این کالس دانش افزایی قرار نیس��ت کالس یادگیری باش��د 
بلکه دوره طوفان ذهنی اس��ت. شاید نکته ای را به شما بگوید که بتوانید 
تغییر ایجاد کنید. فوتبال آدم عاش��ق می خواهد، من به عنوان کسی که 
عاش��ق فوتب��ال بودم، کار خواه��م کرد و فرقی نمی کند در چه س��متی 
باش��د. من کار و زندگی ام را برای فوتبال گذاش��ته ام و ۲  شغله نیستم، 
نه آپارتمان س��از هستم و نه رستوران دارم. کارم فوتبال است و هر روز از 

صبح تا آخر شب در فدراسیون هستم و دغدغه این فوتبال را دارم.
سرپرست فدراسیون فوتبال افزود: برای همین است که مسایل فوتبال 
را با جدیت دنبال می کنم، در این فصل ۳ بار کمیته استیناف و انضباطی 
را خواستم تا افراد نامحسوس شان را در ورزشگاه ها برای شناسایی افرادی 
که اعتراض بی جا می کنند، مستقر کنند. باید با برخی از مسایل برخورد 

ج��دی کرد و برای همین جریمه ه��ا را افزایش می دهیم تا جلوی برخی 
اتفاقات را بگیریم.

وی با اش��اره به ش��رایط موجود و تحریم هایی که علی��ه ورزش ایران 
می ش��ود، گفت: واقعیت این اس��ت که همه چیز فوتبالی نیست و برخی 
از مس��ایل از دایره کاری ما خارج اس��ت، در قرعه کشی سازمان لیگ هم 
گفتم که VAR به نیم فصل اول نمی رسد اما برخی رسانه ها صحبت مرا 

به گونه ای دیگر منتشر کردند و در انعکاس آن اشتباهی رخ داد.
ماجدی یادآور ش��د: فدراس��یون فوتبال بی پول نیس��ت اما پول هایش 
را نمی دهند، متاس��فانه پول هایم��ان گیر اس��ت و نمی توانیم آنطور که 

می خواهیم برای آن برنامه ریزی و هزینه کنیم.
دیوید خوزه فرناندس مدرس اسپانیایی دوره دانش افزایی داوران لیگ 
برتر نیز گفت: ۳۲ س��ال داور بودم و ۴س��ال اس��ت که بازنشس��ته شدم 
پ��س در مجموع ۳۶ س��ال از عم��رم را در داوری بودم. در این س��ال ها 
جلس��ه ای افتتاحی��ه را مانند این دوره برای داوران ندیم. من از اس��پانیا 
آمدم و می دانید که فوتبال در آنجا چقدر اهمیت دارد. چیزی که داوران 
می خواهند حمایت فدراسیون فوتبال از آنها است. چیزی که امروز اتفاق 
افتاد نش��ان دهنده این موضوع است چراکه شما مهمترین بخش فوتبال 
هستید. وی ادامه داد: امیدوارم در این چند روز اطالعات زیادی را تبادل 
کنیم. همانطور که می دانید من مدرس فیفا هس��تم و با س��فرم به همه 
کش��ورها، موارد مختلفی را از داوران یاد می گیرم و امیدوارم از ش��ما هم 

مسایل زیادی بیاموزم.

ماجدی:باورودVARفسادوداللیکممیشود

بیس��ت و دومین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران از بیست و یکم 
مردادماه جاری آغاز می ش��ود و طبق قرعه کش��ی انجام ش��ده، ۱۶ تیم 
حاض��ر در این رقابت ها به مصاف هم می روند و تیم فوتبال تراکتور هفته 
اول مهمان گل گهر س��یرجان است و در هفته پایانی نیم فصل در تبریز 

به مصاف استقالل تهران می رود.
ب��ه گزارش ایرنا، در بیس��ت و دومی��ن دوره این رقابت ه��ا تیم های 
استقالل، پرسپولیس، هوادار و پیکان از تهران، فوالد، صنعت نفت آبادان 
و نفت مس��جد س��لیمان از خوزس��تان، گل گهر، مس رفسنجان و مس 
کرمان از کرمان، س��پاهان و ذوب آهن از اصفهان، تراکتور از آذربایجان 
ش��رقی،  آلومینیوم از اراک، نس��اجی از مازندران و مل��وان بندر انزلی از 
استان گیالن حضور دارند که در این میان تیم های ملوان و مس کرمان 

تازه واردهای لیگ بیست و دوم هستند.
طبق قرعه کش��ی انجام ش��ده در هفته نخس��ت این رقابت ها گل گهر 
س��یرجان ب��ا تراکتور،  فوالد خوزس��تان ب��ا صنعت نفت آب��ادان،  نفت 
مسجدس��لیمان با م��س کرمان،  آلومینیوم اراک با هوادار،  اس��تقالل با 
سپاهان اصفهان،  نساجی مازندران با مس رفسنجان،  ذوب آهن اصفهان 

با پرسپولیس و پیکان با ملوان بندر انزلی دیدار می کنند.
تیم فوتبال تراکتور برخالف چند فصل اخیر که پرحاشیه و بحران زده 
بود در این فصل با برپایی منظم تمرینات آماده س��ازی در داخل و خارج 
کشور و همچنین جذب بازیکنان مورد نیاز و مد نظر، خود را برای ورود 
به مس��ابقات آماده کرده و در اولین گام، در سیرجان به مصاف گل گهر 
خواه��د رفت. این دو تیم در ادوار مختلف لیگ برتر ۶ بار رو در روی هم 
قرار گرفته اند که نتیجه آن برای دو تیم، سه برد برای تراکتور، یک برد 
برای گل گهر و دو تساوی بوده است، مجموع گل های رد و بدل شده در 

دیدارهای دو تیم ۱۲ گل بوده که سهم هر کدام ۶ گل است.
بهترین برد تراکتور ۲ بر یک و بهترین برد گل گهر چهار بر یک در دور 
رفت لیگ بیس��ت و یکم رقم خورده است. آمار بازی های تراکتور با تیم 

های حاضر در بیست و دومین دوره لیگ برتر
در هفته دوم این رقابت ها تراکتور در تبریز پذیرای ذوب آهن اصفهان 
است، این دو تیم در دوره هایی که در لیگ برتر حضور داشتند ۲۸ بار رو 
بروی هم صف آرایی کرده اند که حاصل آن ۱۱ برد برای تراکتور، ۹ برد 

برای ذوب آهن و هشت تساوی برای دو تیم بوده است.
تراکت��ور و ذوب آهن در حالی در این هفته برای بیس��ت و نهمین بار 
تقابل خواهند کرد تا سهم تراکتور از گل های به ثمر رسیده ۳۵ و سهم 

تیم اصفهانی ۳۱ است.

بهتری��ن برد تراکتور در مصاف با ذوب آه��ن دو نتیجه چهار بر یک و 
بهترین برد تیم اصفهانی نیز برتری سه بر صفر بوده و نتیجه پرگل چهار 

بر چهار نیز در دیدارهای دو تیم رقم خورده است.
در س��ایر بازی های این هفته صنعت نفت آبادان ب��ا آلومینیوم اراک،  
مس کرمان با پیکان، هوادار با نفت مسجدس��لیمان، سپاهان اصفهان با 
نس��اجی مازندران،  پرسپولیس با فوالد خوزس��تان،  ملوان بندر انزلی با 

استقالل و مس رفسنجان با گل گهر سیرجان دیدار می کنند.
س��ومین مصاف تراکتور در لیگ بیس��ت و دوم با تیم فوالد خوزستان 
اس��ت، این دو تیم تاکنون ۲۸ بار رو در روی هم قرار گرفته اند و رقیبی 

جدی برای یکدیگر در مسابقات بوده اند.
در تقاب��ل ه��ای لیگ برتری دو تیم، هفت بار تراکتور برنده ش��ده و ۹ 
ب��ار نتیجه بازی به نفع فوالد رقم خورده اس��ت و دو تیم در ۱۲ بازی به 
تساوی رضایت داده اند، از مجموع ۶ گل زده نیز سهم تراکتور ۳۱ و سهم 

فوالد ۳۵ گل بوده است.
بهترین برد تراکتور با نتیجه س��ه برد ۲ و بهترین برد فوالد نتیجه سه 

بر صفر بوده که در نخستین دوره لیگ برتر حاصل شد.
س��ایر بازی های این هفته بین تی��م های هوادار و صنعت نفت آبادان،  
استقالل و مس کرمان،  آلومینیوم اراک و پرسپولیس، نفت مسجدسلیمان 
و پیکان، گل گهر س��یرجان و سپاهان اصفهان، نساجی مازندران و ملوان 

بندر انزلی و ذوب آهن اصفهان و مس رفسنجان انجام خواهد شد.
تراکت��ور در هفته چهارم میزبان هوادار تهران اس��ت، تیمی که دومین 
حض��ورش در لیگ برتر را تجربه می کند و به رغم جوانی، توانس��ت در 

گردونه رقابت ها باقی بماند.
این تیم در فصل گذش��ته دو بار با تراکتور رو در رو ش��د که نتیجه آن 
ی��ک ب��رد برای هر دو تیم بود، در این دو دی��دار ۶ گل از خط دروازه ها 

گذشت که سهم هر دو تیم سه گل بود.
ه��وادار در ته��ران یک بر صفر برنده ش��ده اما در تبری��ز و در روزهای 
بحرانی تراکتور و با ارطغرول ساغالم با نتیجه سه بر یک بازنده بازی شد. 
در این هفته پرس��پولیس با صنعت نفت آب��ادان، مس کرمان با گل گهر 
س��یرجان، مس رفس��نجان با آلومینی��وم اراک، نفت مسجدس��لیمان با 
استقالل، سپاهان اصفهان با فوالد خوزستان، پیکان با نساجی مازندران و 

ذوب آهن اصفهان با ملوان بندر انزلی دیدار خواهند کرد.
در هفت��ه پنجم، آلومینیوم اراک که از تیم ه��ای تازه نفس لیگ برتر 
اس��ت و هفته های نخستین فصل گذش��ته نتایج خیره کننده ای کسب 

کرد از تیم تراکتور میزبانی خواهد کرد.
ای��ن دو تیم تاکنون ۴ بار در لیگ برت��ر مقابل هم قرار گرفته اند و در 
ای��ن ب��ازی ها برتری از نظر نتیجه گیری از آن تیم اراکی بوده اس��ت به 
طوری که اراکی ها س��ه بار موفق به شکست تراکتور شده اند و تنها یک 

بار نتیجه را واگذار کرده اند.
بهترین برد تراکتور در این تقابل ها شکست سه بر یک تیم اراکی و در 

طرف مقابل برتری دو بر صفر نماینده اراک بوده است.
صنعت نفت آبادان  و نفت مسجدس��لیمان،  نس��اجی مازندران و مس 
کرمان، ذوب آهن اصفهان و س��پاهان اصفهان،  فوالد خوزس��تان و مس 
رفس��نجان،  استقالل و پیکان، هوادار و پرسپولیس و گل گهر سیرجان و 

ملوان بندر انزلی دیگر دیدارهای این هفته را برگزار خواهند کرد.
رقیب تراکتور در هفته شش��م تیم صنعت نفت آبادان اس��ت، تیمی که 
تاکنون ۱۲ بار مقابل تراکتور صف آرایی کرده و در این بازی ها س��ه بار 
برنده از زمین خارج شده، نتیجه چهار بازی را واگذار کرده و بازی دو تیم 

در پنج بازی با تساوی خاتمه یافته است.
سهم تیم های از گل های رد و بدل شده در این بازی ها ۱۵ گل برای 
تراکتور بوده و ۱۱ گل برای نفت آبادان، بهترین برد تراکتور با حساب سه 

بر صفر و بهترین برد نفت با نتیجه دو بر یک رقم خورده است.
عالوه بر این بازی در هفته شش��م، تیم ه��ای مس کرمان و ذوب آهن 
اصفهان،  س��پاهان اصفه��ان و آلومینیوم اراک،  نفت مسجدس��لیمان و 
پرس��پولیس،  اس��تقالل و نس��اجی مازندران،  ملوان بندر انزلی و فوالد 
خوزس��تان،  مس رفس��نجان و هوادار و پیکان و گل گهر سیرجان نیز به 

مصاف هم می روند.

آماربازیهایتراکتورباتیمهایحاضردربیستودومیندورهلیگبرتر

تاج: پرداخت مطالبات ویلموتس بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی بود

مدافع سومقاییت آذربایجان به تراکتور پیوستکامرانی فر: تقصیر فدراسیون نیست که VAR نداریم

دبیرکل فدراس�یون فوتبال گفت: اگ�ر هنوز در فوتبال 
کش�ور VAR نداری�م به خاطر مس�ائلی خ�ارج از عهده 

فدراسیون است.
به گ��زارش ایرنا از فدراس��یون فوتبال، حس��ن کامرانی فر در 
مراس��م افتتاحیه دوره دانش افزای��ی داوران و کمک داوران لیگ 
برتر ضمن اش��اره به حضور داوران ایرانی در سطح بین المللی در 
یک س��ال گذش��ته اظهار کرد: داوران در فصل قبل رفتار بسیار 
خوب��ی داش��تند و کادر فنی تیم ها ه��ر کاری کردند، در مقابل 
داوران رفتار س��طح باالیی از خودش��ان نش��ان دادند. از داوران کم تجربه تر می خواهم این داوران را الگو قرار 

بدهند.
وی خاطرنش��ان کرد: همه تالش��مان را برای اس��تفاده از VAR انجام دادیم تا کمک داور ویدئویی داشته 
باشیم و اگر تا االن نشده به دلیل مسائل خارج از عهده فدراسیون فوتبال است. منتظر تأیید نهایی هستیم تا 
بالفاصله استادیوم ها تجهیز شود اما منتظر صدور مجوز هستیم. نامه نگاری های مختلف با فیفا نیز انجام شده 

و دراین خصوص هیچ گونه کوتاهی نکرده ایم.

حج�ت ح�ق وردی مدافع فصل گذش�ته س�ومقاییت 
آذربایجان با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان بردیف 

در تیم تراکتور اضافه شد.
به گزارش ایرنا، حق وردی مدافع ۲۹ س��اله اهل ایران اس��ت و با 
توجه به اینکه ملیت جمهوری آذربایجان را هم دارد، ۱۳ بازی برای 
تیم ملی این کشور انجام داده است. حق وردی فوتبالش را در تیم 
ابومس��لم آغاز کرد و سابقه حضور در تیم های ذوب آهن، پیکان و 
سومقاییت را در کارنامه دارد. این مدافع در ۱۶۹ بازی رسمی آمار 

پنج گل و یک پاس گل را به نام خودش ثبت کرده است.
 "آندری ماتیورا"  آنالیزور تراکتور شد

بر اساس این گزارش، آندری ماتیورا ۴۰ ساله و دارای تابعیت روسیه و مولداوی که سابقه کار در باشگاه های 
اسپرانتسا نیسپورنی، زیمبرو چیشیناو و ایسکرا استال در مولداوی و قزل یار و غیرت در قزاقستان را در کارنامه 
دارد به عنوان آنالیزور ) تحلیل کننده ( تراکتور انتخاب ش��ده اس��ت. تیم فوتبال تراکتور برای آماده س��ازی 

بازیکنان خود در اردوی ۲ هفته ای خود در کشور ترکیه به سر می برد.


