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مس رفسنجان - استقالل؛ لشگر آبی به دنبال استخراج مس؛ 
پرسپولیس- سایپا؛ خودرو سواری ارتش سرخ در صدر

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

بازیهاینیمفصلدوملیگبرترفوتبالبابرگزاری۸دیدار،امروزدوشنبهآغازمیشود.

بازی های  - ورزشــی گروه
نیم فصــل دوم لیگ برتــر فوتبال، 
روز دوشــنبه ۱۱ اســفند ماه برگزار 
می شوند و  بعد از وقفه ای ۲ هفته ای 
دوباره شاهد شور و هیجان در فوتبال 

کشورمان خواهیم بود.
مس رفسنجان- استقالل / 

دوشنبه ساعت ۱۵
تیــم فوتبــال مس رفســنجان 
در اولیــن حضــورش در لیگ برتر 
فوتبال، نتایج خوبی در نیم فصل اول 
لیگ برتر فوتبال گرفت و با کســب 
۲۲ امتیاز در جایگاه هشتم قرار دارد.

تیــم  فوتبال مس رفســنجان با 
هدایت محمد ربیعی قصد دارد روند 
رو به رشــد خود را  در نیم فصل دوم 
ادامه بدهد؛ به همین علت تیم کرمانی 
به دنبال کســب امتیاز برابر استقالل 

است، اما کار سختی پیش رو دارد.
در آن طرف، تیم فوتبال استقالل 
فراز و نشیب زیادی در نیم فصل اول 
لیگ برتر فوتبال داشت و با کسب ۲۶ 

امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.
استقاللی ها بعد از این که صدر 
جدول رده بندی را از دســت دادند، 
دچار مســائل حاشــیه ای شــدند و 
هواداران این تیم خواســتار تغییر و 
تحوالت در کادر فنی تیم خود شدند، 
اما اعضای هیئــت مدیره تصمیم بر 

ابقای محمود فکری گرفتند.
مهدی قایدی، مهاجم استقالل  
خواســتار افزایش مبلــغ قراردادش 
شــده بود و  چنــد روز در تمرینات 
شــرکت نکرد، امــا در نهایت او در 
تمرین حاضر شــد تا به شــایعات 
پایــان بدهد. به هر حال شــاگردان 
فکری قصد دارند بــا پیروزی برابر 
مس رفســنجان اولیــن گام خود را 
در نیم فصــل دوم محکم بردارند تا 
دل هواداران خود را شــاد کنند.طبق 
اعالم پزشــک استقالل، بابک مرادی 
مصدومیــت جدی ندارد و به بازی با 
مس رفسنجان می رسد، اما داریوش 
رضاییــان قادر به همراهی تیمش در 

این بازی نیست.
نفت مســجد ســلیمان - 

تراکتور / دوشنبه ساعت  ۱۵
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان 
توانســت  در نیم فصل اول لیگ برتر 
فوتبال  بــا ۱۸ امتیاز در جایگاه دهم 

قرار بگیرد.
تیم نفت مســجد سلیمان بعد از 
پایــان بازی های نیم فصل اول، دچار 
تغییــر و تحوالتــی در کادر فنی اش 
شــد و داریوش یزدی به جای  سید 
مجتبی حســینی هدایت این تیم را بر 

عهده گرفت.
شــاگردان یزدی قصــد دارند 

از میزبانــی خــود اســتفاده کند و با 
پیروزی برابر تراکتور جایگاه خود را 
در جــدول ارتقا بدهند، اما با حریف 

سرسختی مواجه هستند.
در آن طرف، تیــم تراکتور نیم 
فصل اول را با کسب ۲۲ امتیاز و قرار 
گرفتن در جایگاه هفتم به پایان رساند 
و اکنــون قصد دارد با خرید بازیکنان 
جدید نقــاط ضعف خود را برطرف 
کند و قدرتمندانه وارد مسابقات لیگ 

برتر شود.
رســول خطیبــی در تعطیالت 
نیم فصل اول بعــد از جدایی از تیم 
آلومینیوم اراک، هدایت تراکتور را بر 

عهده گرفت.
سرخپوشان تبریزی قصد دارند 
با امتیاز مسجد سلیمان را ترک کنند، 

اما کار سختی پیش رو دارند.
عالوه بــر این، پیمــان بابایی، 
مهاجم جدید تیم تراکتور یک جلسه 
محروم اســت و قادر بــه همراهی 

تیمش در این بازی نیست.
ماشین سازی تبریز- شهر 

خودرو/ دوشنبه ساعت ۱۵
تیم فوتبال ماشــین ســازی در 
وضعیت بحرانی به ســر می برد و با 
کســب ۸ امتیاز در انتهای جدول رده 

بندی قرار دارد.
اخباری، ســرمربی تیم ماشین 

ســازی از این تیم تبریزی جدا شــد 
و پاشازاده به عنوان سرمربی این تیم 

انتخاب شد.
تیم ماشــین ســازی با حضور 
پاشازاده، سرمربی جدید خود قصد 
دارد وضعیــت خود را در جدول رده 

بندی سر و سامان بدهد.
در آن طرف، تیم شــهر خودرو 
در حالــی نیم فصل اول را با کســب 
۱۸ امتیاز و قــرار گرفتن در جایگاه 
دوازدهــم بــه پایــان رســاند که با 
بازداشــت تعدادی از مدیران خود با 
مشکالت مالکیتی مواجه شده است.

طبق برنامه قرار است حمیداوی 
مالکیت شــهر خودرو را واگذار کند 
تا مسئوالن اســتان خراسان رضوی 
امتیــاز این باشــگاه را به تیم دیگری 

واگذار کنند.
تعــدادی از بازیکنــان شــهر 
خودرو پیشنهاداتی از تیم های دیگر 
دارنــد و مســئوالن اســتانی تالش 
می کننــد تا مانع جدایی بازیکنان این 

تیم مشهدی شوند.
بــه هر حال هــر ۲ تیم نیاز به ۳ 
امتیــاز این بازی دارند تا گام اول نیم 

فصل دوم را محکم بردارند.
مازنــدران-  نســاجی 
دوشــنبه  اراک/  آلومینیــوم 

ساعت ۱۵

تیم فوتبال نســاجی مازندران، 
نیــم فصل اول را  بــا ۹ امتیاز و قرار 
گرفتن در جایگاه پانزدهم جدول رده 
بندی به پایان رساند. مسئوالن این تیم 
فعالیت گسترده ای در نقل و انتقاالت 
داشــتند و تا کنون چند بازیکن را به 
خدمت گرفته اند تا نقاط ضعف خود 

را پوشش بدهند.
شــاگردان جاللی قصد دارند با 
برتــری برابر آلومینیوم اراک گام اول 
را در نیــم فصل دوم محکم بردارند، 
اما با حریف سرسختی مواجه هستند.

در آن طــرف، تیم آلومینیوم اراک در 
اولین حضورش در لیگ برتر فوتبال 
نتایج خوبی گرفته اســت و با کسب 

۲۲ امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد.
رســول خطیبی، ســرمربی تیم 
آلومینیوم اراک از این تیم جدا شــد و 
هدایت تراکتور را بر عهده گرفت، اما 
مسئوالن آلومینیوم به پیوستن خطیبی 
به تراکتور معترض هســتند و رفتار 
تراکتوری هــا را غیــر اخالقی و غیر 

حرفه ای می دانند.
به هــر حال خرمزی به صورت 
موقت هدایــت آلومینیوم اراک را بر 
عهده گرفته است تا این تیم با حضور 
ســرمربی به مصاف حریف شمالی 

خود برود.
پیکان- صنعت نفت آبادان 

/ دوشنبه ساعت ۱۵
تیم فوتبال پیکان نیم فصل اول 
را با کســب ۱۸ امتیاز و رتبه یازدهم 

به پایان رساند.
خودروسازان قصد دارند روند 
رو به رشــد خود را در نیم فصل دوم 

ادامه بدهند.
در آن ســوی میدان، تیم صنعت 
نفت آبادان  نیم فصل اول را با کسب 
۲۳ امتیاز و قــرار گرفتن در جایگاه 

پنجم به پایان رساند.
برزیل ایران قصد دارد با برتری 
برابــر پیــکان در کــورس رقابت با 
مدعیان قهرمانی بماند، اما با حریف 

جوان و با انگیزه ای مواجه است.
سپاهان- گل گهر سیرجان/ 

دوشنبه ساعت ۱۵:۴۵
تیــم فوتبال ســپاهان در اولین 
ســرمربیگری محــرم نویدکیا نتایج 
خوبــی در نیم فصــل اول لیگ برتر 
گرفــت و با کســب ۲۸ امتیاز و قرار 
گرفتــن در رتبه دوم، یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی در لیگ بیستم فوتبال 

شناخته می شود.
طالیی پوشــان اصفهانی قصد 
دارند با برتری برابر گل گهر سیرجان 
گام اول را در نیــم فصل دوم محکم 

بردارند.
در آن طــرف، تیــم گل گهــر 

سیرجان نیم فصل اول را با کسب ۲۲ 
امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه نهم به 

پایان رساند.
ایــن تیم کرمانی قصــد دارد با 
امتیــاز اصفهان را تــرک کند، اما کار 
سختی در نصف جهان پیش رو دارد.

امیر قلعه نویی، ســرمربی گل 
گهر فصل گذشته هدایت سپاهانی ها 
را بر عهده گرفت و شــناخت خوبی 
از بازیکنــان ســپاهان دارد؛ همین 
موضوع کار را برای طالیی پوشــان 

سخت می کند.  
ســایپا/  پرســپولیس- 

دوشنبه ساعت ۱۷:۲۵
تیم فوتبال پرسپولیس با کسب 
۳۰ امتیاز، قهرمان نیم فصل اول لیگ 

برتر فوتبال شد.
سرخپوشان پایتخت قصد دارند 
روند رو به رشد خود را در نیم فصل 
دوم ادامــه بدهند و بــا برتری برابر 
نارنجی پوشــان ســایپا صدرنشینی 
خود را تثبیت کنند، اما آن ها با حریف 

جوان و با انگیزه ای مواجه هستند.
مهــدی ترابــی، بازیکن جدید 
پرســپولیس در صورتــی می تواند 
تیمش را در بازی های نیم فصل دوم 
همراهی کند که پنجره نقل و انتقاالتی 
سرخپوشان باز شود تا قراردادش به 

ثبت برسد.

در آن طــرف، نارنجی پوشــان 
ســایپا نیم فصــل اول را با ۱۷ امتیاز 
و قرار گرفتن در جایگاه ســیزدهم به 

پایان رساندند.
شاگردان صادقی قصد دارند از 
قهرمــان نیم فصل اول امتیاز بگیرند، 
اما کار ســختی در ورزشگاه آزادی 

پیش رو دارند.
فوالد- ذوب آهن/ دوشنبه 

ساعت ۱۷:۳۵
تیــم فوتبال فوالد خوزســتان 
نیم فصل اول را با کســب ۲۳ امتیاز 
و قرار گرفتــن در جایگاه چهارم به 

پایان رساند.
شــاگردان نکونام قصد دارند با 
برتــری برابر تیم ذوب آهن همچنان 
در کورس رقابت با مدعیان قهرمانی 

بمانند.
در آن طــرف، تیــم ذوب آهن 
وضعیــت خوبی در نیــم فصل اول 
نداشــت و بــا کســب ۱۱ امتیاز در 

جایگاه چهاردهم قرار گرفت.
رحمان رضایی از سرمربیگری 
ذوب آهــن برکنــار شــد و مجتبی 
حســینی هدایت این تیم اصفهانی را 

بر عهده گرفت.
باید دید حســینی می تواند تیم 
ذوب آهــن را از بحــران خارج کند 

یا نه!

برگزاری مسابقه مهیج اساللوم در جزیره کیش
عکس ها:  جواد کنارودی
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