
گروه ورزشی- هافبکی که در 
طول 3 سال دو بار رباط صلیبی پاره 
کرده بود، به ســتاره استقالل تبدیل 
شــده؛ حاال مشــخص می شود که 
چرا مجیــدی روی جذب او اصرار 

داشت.
اینکه بازیکنی در 21 ســالگی 

بــه ســتاره تیــم بزرگــی مثل 
اســتقالل تبدیل شــود، اتفاقی 

نیست که بشــود به سادگی 
از کنــارش عبــور کرد. 
امیرحســین حسین زاده 
امــا رویاهایــش را به 
واقعیت تبدیل کرده و 
حاال به جوان اول آبی 
های پایتخت معروف 
شده است. بازیکنی 
که با وجود حضور 

باتجربه  نفرات 
در  نامــدار  و 
در  اســتقالل، 
ترکیــب ثابت 

ایــن تیم به میدان می رود و به خوبی 
توانســته جواب اعتماد کادرفنی را 

بدهد.
شــاید کمتر کســی تصور می 
کــرد بازیکنی که از ســایپا به عنوان 
تیــم ســقوط کرده به لیــگ یک به 
اســتقالل می پیوندد، بتواند بار تیم 
فرهاد مجیدی را بردارد اما حســین 

زاده نشــان داد فرهاد مجیدی درباره 
انتخابش اشتباه نکرده است.

معرفی در سایپا، جلب نظر 
مجیدی

بازیکنی کــه از تیم های 
پایه ســایپا پرورش یافت 
و بــه تیم بزرگســاالن 
این باشگاه رسید، از 
ساعت 97 در لیگ 
برتــر بازی کرد؛ 

او در آن فصل جزو معدود بازیکنان 
جوانــی بود که در ســایپا به ترکیب 
رســید و در 18 ســالگی نشان داد 
توانایی های زیــادی در بحث فنی  
دارد.حسین زاده که متولد 79 است، 
3 ســال در لیگ برتر پیراهن سایپا را 
پوشید و در این مدت با وجود سن و 
سال اندکی که داشت 35 بازی برای 
نارنجی پوشــان انجام داد و 7بار هم 

برای تیمش گلزنی کرد.
ایــن آمــار خوب بــرای یک 
بازیکن زیر 20 ســال که سابقه بازی 

در تیم نوجوانــان را هم دارد، کمتر 
پیــش می آید اما بــرای این هافبک 
وســط توانمند وتکنیکی از رویا به 
واقعیت تبدیل شد. بازی های خوب 
حسین زاده خصوصا در لیگ بیستم 
برای ســایپا توجه بسیاری از اهالی 

فوتبال را جلب کرد.
حســین زاده فصل گذشته فقط 
در 11 بازی برای سایپا به میدان رفت 
اما این تعــداد بازی برای اینکه او به 
بقای تیمش در لیگ برتر کمک کند، 

کافی نبود.
 بــا این حال خیلــی از مربیان 
فوتبــال عملکرد و توانایی های او را 

دیدند و در صدد جذبش برآمدند. 
حتی وقتی ســایپا به لیگ یک 
ســقوط کرد این موضــوع تاثیری 
روی ذهنیت فرهاد مجیدی سرمربی 
استقالل نگذاشت و این بازیکن یکی 
از اولین نفراتی بود که مجیدی روی 
او دست گذاشت و توسط باشگاه به 

خدمت گرفته شد.
ســتاره ای که اسیر رباط 

پاره هم نشد
سرمربی اســتقالل در شرایطی 
بــه حســین زاده اعتماد کــرد که او 
درطول 3 فصل قبلی در سایپا دو بار 
رباط صلیبی پاره کرده بود؛ در چنین 
شرایطی حتی انتقادهایی به مجیدی 
و باشــگاه اســتقالل مطرح شد که 

چطور قصد جــذب چنین بازیکنی 
را دارنــد. مجیدی امــا پای حرفش 
ایســتاد و حاال مشخص می شود که 
انتخاب او در این خصوص درســت 

بوده است.
حسین زاده در 18 سالگی 

لژیونر شد اما...
نکتــه قابل توجه دربــاره این 
بازیکن عالقه یک باشگاه اسپانیایی 
بــه او در دوران نوجوانــی بــود. او 
عضو تیــم ملی نوجوانــان در جام 
جهانــی 2017 هند بــود؛ تیمی که 
توانســت در این تورنمنت موفق به 
شکســت تیم های مطرحی همچون 
آلمان، مکزیک، کاســتاریکا و گینه 
شد و توجهات را به خود جلب کرد. 
عملکرد حســین زاده در ترکیب آن 
تیم باعث شــد تا استعدادیاب های 
تیم کوردوبای اســپانیا به فکر جذب 

او بیفتند. 
در آن مقطع حتی خبر پیوســتن 
او به تیم کوردوبای اسپانیا هم منتشر 
شد و قرار بود تو در دسته دوم اسپانیا 
به میدان برود اما بعد از کش و قوس 
های فراوان این اتفاق نیفتاد. ماجرای 
قرارداد او با تیم مقاومت تهران اجازه 
نداد تا حســین زاده در 18 ســالگی 

لژیونر شود.
بازیکنــی که ســتاره این 

روزهای استقالل است

حســین زاده در فصــل جاری 
لیگ برتر در شرایطی یکی از نفرات 
فیکس اســتقالل اســت که آبی ها 
در هر پســت نفــرات باتجربه تر و 
نامداری را در اختیار دارند اما فرهاد 
مجیدی روی این ســتاره 21 ســاله 
حســاب کرده و او را در مسابقات به 
عنوان یار فیکس به زمین می فرستد. 
حســین زاده نیز توانســته در تمام 
بازی های قبلی جــواب این اعتماد 
 خاص ســرمربی جوان استقالل را 

بدهد.
نمونــه این اتفــاق را در بازی 
روز گذشــته اســتقالل و نفــت 
مسجدســلیمان دیدیم؛ جایی که او 
در نقش یکی از هافبک های پشــت 
مهاجم اســتقالل به میــدان رفت و 
توانست عالوه بر گلزنی در موقعیت 
ســازی و ایجادفضــا برای ســایر 
 بازیکنان در محوطــه جریمه موفق 

عمل کند. 
حســین زاده بدون تردید یکی 
از ارکان اصلــی موفقیت اســتقالل 
در مسجدســلیمان بــود که منجر به 

قهرمانی نیم فصل استقالل هم شد.
اگر از مربیان گذشته حسین زاده 
در سایپا سوال کنید، او را یک هافبک 
ســرعتی و تکنیکی با قدرت ضربه 
زنی به تــوپ باال توصیف می کنند. 
بازیکنی که در زدن ضربات آخر هم 

دقت باالیی دارد. 
تغییر پســتی که به سود 

امیرحسین شد
حســین زاده در سایپا بیشتر به 
عنوان یک هافبک تدافعی و وســط 
بــازی کرد اما فرهاد مجیدی او را در 

پستی جدید به زمین می فرستد. 
در سیســتم 3-4-3 استقالل، 
حسین زاده یکی از دو بازیکنی است 
که پشــت مهاجم )رودی ژستد(  به 
میدان می رود. او با استفاده از سرعت 
باال بارها بــه خط دفاع حریف نفوذ 
می کنــد و البته خودش را نیز خیلی 
خوب در موقعیــت گلزنی قرار می 
دهــد. اتفاقــی که باعث شــده این 
بازیکــن جوان بتوانــد عملکردش 

بیشتر به چشم بیاید.
شاید کمتر کسی تصور می کرد 
مجیــدی در اولین بــازی تیمش در 
فصل جدید مقابل الهالل عربســتان 
از حســین زاده جــوان در ترکیب 
اصلی و خصوصا در پســتی که کمتر 
عملکردش را دیده بودیم اســتفاده 

کند. 
او از خط وسط استقالل به خط 
آتش نزدیک تر شــد و همین باعث 
شد در همان اولین بازی دل بسیاری 
از هــواداران اســتقالل را ببرد. این 
بازیکن 178 ســانتی متری حاال در 
پست مد نظر مجیدی برای خودش 

جاافتــاده و مجموعه این اتفاقات از 
او یک بازیکــن توانمندو آینده دار 

ساخته است.
در انتظــار جلــب نظــر 

اسکوچیچ
او که در آخرین اردوی تیم ملی 
امید هم حضور داشــت، حاال در 21 
ســالگی در اوج آمادگی قرار دارد و 
توانسته بسیاری از ستاره های نامدار 

استقالل را نیمکت نشین کند. 
حسین زاده با شرایطی که اکنون 
دارد، می تواند روزهای خوبی را در 

استقالل تجربه کند. 
حسین زاده تا پایان فصل آینده 
با اســتقالل قــرارداد دارد و قطعا با 
ادامــه روند کنونی نه تنها در تیم ملی 
امیــد که برای تیم ملی بزرگســاالن 
هم می تواند مثمرثمر باشــد و مورد 
 توجــه دراگان اســکوچیچ هم قرار 

بگیرد.
حاال فرهاد مجیــدی که بارها 
ادعــای جوانگرایی در اســتقالل را 
مطرح کــرده، می تواند به خود ببالد 
که بازیکنی مثل حسین زاده را از یک 
تیم بازیکن ساز به تیم بزرگ پایتخت 
آورده و توانســته به بهترین شکل از 
او بــازی بگیــرد و توانایی هایش را 

شکوفا کند. 
قطعــا از حســین زاده در آینده 

بیشتر هم خواهیم شنید.
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گــروه ورزشــی- دور رفت 
مســابقات لیگ برتر فوتبال در فصل 
جاری در حالی دیروز به اتمام رسید 
که اســتقالل با 35 امتیــاز در صدر 
جدول باقی ماند تا شــاگردان فرهاد 
مجیدی برای پرســپولیس، قهرمان 
پنج دوره متوالی این مســابقات خط 

و نشان آبی بکشند.

35 امتیاز از 15 دیدار باعث شد 
تا آبی پوشان پایتخت میانگین بیشتر 
از دو امتیــاز در هر بازی را کســب 
کنند تا نشــان بدهنــد عزمی جدی 

برای قهرمانی دارند.
ایــن در حالــی اســت کــه 
پرســپولیس با ســه امتیاز اختالف 
نسبت به رقیب سنتی خود در تعقیب 

آنهاست و دوست ندارد جام را پس 
از پنج فصل متوالی از دست بدهد و 
یا آن را در اختیار استقالل قرار دهد.

یحیی گل محمدی ســرمربی 
پرسپولیس که برای سومین قهرمانی 
خود با این تیم و کســب ششــمین 
جام متوالی سرخپوشان امتیاز جمع 
می کند، آماری نزدیک به ســال های 

گذشــته دارد اما نتایج استقالل فراتر 
از حد تصور ســرخ ها بوده است تا 
چالشــی جدی در ادامه این رقابت 

شوند.
سرخپوشــان پایتخــت تعداد 
امتیازات بیشــتری نســبت به فصل 

گذشته کسب کردند. 
ایــن تیــم در پایــان نیم فصل 
نخست لیگ بیستم، 30 امتیاز داشت 
و در فصــل جاری دو امتیاز بیشــتر 
به اندوخته خود اضافه کرده اســت؛ 
آمــاری قابل قبول بــرای یحیی گل 
محمدی نسبت به عملکرد خودش 
ولی ضعیف تر از همتایان قبلی خود 
نظیر برانکــو ایوانکوویچ و گابریل 
کالــدرون کــه این تیم را در مســیر 

قهرمانی های متوالی هدایت کردند.
یحیی در آمار فصل جاری خود 
امتیازات خوبی را جمع کرده اســت 
که نشان می دهد او هم با جدی شدن 
بازی هــا و عملکرد اســتقالل، جاه 

طلبی بیشتری دارد. 

بــا این حــال تعــداد گل های 
دریافتی این تیم نســبت به گذشــته 
افزایش داشــته است. پرسپولیس در 
فصل گذشته هشت گل خورده و در 
لیگ بیســت و یکم، 10 گل خورده 
دارد؛ نمــره ای منفــی برای تیمی که 
یکــی از ارکان اصلــی قهرمانی اش 
اســتحکام باالی خــط دفاعی بوده 

است. 
پاشــنه آشــیل بــرای تیمــی 
کــه همواره بــا حفظ آمــار خوب 
در خــط دفاعی توانســت شــنل 
قهرمانــی را در پایــان فصل بر تن 
کند اما تاکنون دو برابر صدرنشــین 
 فعلــی و رقیب ســنتی خــود گل 

خورده است.
جدایی محمدحســین کنعانی 
زادگان از قلــب دفــاع ســرخ ها با 
عملکرد پر فراز و نشــیب حامد لک 
در چارچوب دروازه پرســپولیس و 
نبــود بوژیدار رادوشــوویچ در این 
تیم همراه شــد تا رهبری سید جالل 

حسینی کاپیتان با تجربه پرسپولیس 
نیز نتواند گل های خورده این تیم را 

کاهش دهد.
از ســوی دیگــر آمــار گلزنی 
پرســپولیس همچــون ســال قبل 
روی عدد 21 باقــی ماند تا خروج 
بازیکنانی نظیر شــهریار مغانلو و 
مصدومیــت آل کثیر در یک هفته 
مانده به پایان بازی های دور رفت 
 چندان تأثیری در تکرار این آمار 

نداشته باشد.
باید دید گل محمدی برای 
حل مشــکل گل خوردن تیمش 
رقیبی سرسخت برای حامد لک 

می آورد یــا خط دفاعی خود 
را با خریدهای اســم و رسم 

دار ترمیم می کند تا بتواند 
مقابل تفکــرات فرهاد 
مجیــدی و دســتیار 
ایتالیایــی اش یعنــی 
گابریــل پیــن عرض 

اندام کند.

گروه ورزشــی-زمان برگزاری 
لیــگ قهرمانان آســیا، پیش بینی های 
برگزارکننــدگان لیگ در ایران را کاماًل 
بهــم زد. زمان قبلی پیش بینی شــده 
برای این مســابقات 20 اردیبهشــت 
تــا 5 خرداد 1401 بــود اما در تصمیم 
جدید این رقابت ها از 18 فروردین تا 
7 اردیبهشت 1401 در مرحله مقدماتی 
بــه صورت متمرکز می شــود؛ به این 
ترتیب در حالی که قــرار بود با توجه 
به برنامه قبلــی لیگ برتر فوتبال ایران 
در نیمه اول اردیبهشت 1401 به پایان 
برسد، وقفه ای سه هفته ای متوجه این 

رقابت ها خواهد بود.
نکتــه اینجاســت که بــا توجه 
بــه برنامه ریزی قبلی، ســازمان لیگ 
در تــالش بود تا با حداکثر ســرعت 
رقابت ها را پیش برده و در فشــردگی 
بی سابقه که رقابت های این فصل لیگ 
برتر در آن برگزار می شــود، مسابقات 
را به پایان برســاند اما در حال حاضر 
آن ها باید برنامه ی قبلی را بهم بزنند که 
ظاهراً پنجشنبه هفته گذشته برنامه ریزی 
جدیــد رخ داده اســت؛ بــا این حال 
مشخص نیست که کنفدراسیون فوتبال 
آســیا چگونه به این ســادگی اقدام به 
تغییر زمان برگزاری یک ماهه مسابقاتی 
داده که مهم ترین رقابت های باشگاهی 

سطح قاره محسوب می شود.
از ســوی کنفدراســیون فوتبال 
آســیا اعالم شــده، این تصمیم بعد از 
بررســی ها به دلیل سختی سفر در قاره 

و پروتکل هــای جدیــد کرونا و البته 
آماده ســازی راحت تر برای تیم های 
صعود کننده به جام جهانی گرفته شده 
است؛ اشاره این بیانیه به برنامه ریزی فیفا 
برای ساماندهی یک فیفادی 15 روزه در 
اوایل خرداد برای آماده سازی تیم های 
ملی اســت که با توجه به برنامه ریزی 
قبلی رقابت های لیگ قهرمانان، این دو 
برنامه با یکدیگر تالقی می کند. حاال و 
با جلو کشیده شدن مسابقات، سازمان 
لیــگ باید برنامه ریــزی خود را تغییر 
بدهد و البته پیش از زمان اعالم شده از 
سوی فیفا کل فصل را تمام کند. این در 
حالی اســت که لیگ برتر فوتبال ایران 
15 هفته را پشت سر گذاشته و تا جمعه 
آینده عدد 16 روی برگزاری هفته های 
لیگ کنتور خواهد انداخت؛ هم چنین 
با برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی 
جــام حذفی 8 تیم برتــر باقیمانده در 
ایــن رقابت ها نیز باید خــود را آماده 

برگزاری دوره های بعدی مســابقات 
کنند که برای ســازمان لیگ ایده آل این 
است که سپاهان و فوالد در این دور از 
رقابت ها کنار بروند تا با سهولت بتواند 
برنامه ریــزی ادامــه رقابت های جام 
حذفی را به دوره لیگ قهرمانان آســیا 
موکول کند و فرصت بیشــتری برای 
بازی با زمان بازی ها تا دوره شروع این 
رقابت ها در فصل تازه داشته باشد. الرایه 
قطر امروز از استقبال لیگ قطری ها از 
تصمیم جدید لیــگ قهرمانان داده و 
اعالم کرده السد و الدحیل با ملی پوشان 
خود در این رقابت ها حضور خواهند 
یافت و ملی پوشان قطری این فرصت 
را دارنــد تا در ایــن رقابت ها حضور 
بهم برســانند؛ نکتــه جالب به مرحله 
بعدی این مســابقات مربوط است که 
در ماه بهمن 1401 برگزار می شــود و 
رقابت های فصل 2022 در سال 2023 

به پایان می رسد!

مرحله گروهی از 26 فروردین تا 
11 اردیبهشــت، مرحله یک شانزدهم 
نهایــی 27 و 28 مــرداد، نیمه نهایی 3 
شــهریور و مرحله فینال 30 بهمن و 7 
اسفند 1401 به صورت رفت و برگشت 
برگزار می شود؛ این برنامه ریزی عجیب 
اگر بــا موفقیت با تیم هــای ایرانی از 
مسابقات پیش رو همراه شود، تغییرات 
بزرگــی را در برنامه ریزی فصل آینده 

لیگ در پی خواهد داشت.
در حال حاضر برنامه ســازمان 
لیگ، آغاز فصل آینده لیگ از مردادماه 
و اتمام آن یک ماه پیش از شــروع جام 
جهانی در نیم فصل و ادامه آن پس از این 
رقابت ها در کشور قطر است و به نظر 
می رسد در فصل آینده زمان کافی برای 
برگــزاری منظم و نرمال این رقابت ها 
وجود داشــته باشــد، چرا که در حال 
حاضر نیت ســازمان لیگ از فشردگی 
جبران عقب ماندگی دو ماهه ای است 
که در زمان کرونا به فوتبال ایران تحمیل 
شد. پایان این فصل از رقابت های لیگ 
فوتبال ایــران در خرداد 1401 خواهد 
بود و تیم هــای لیگ برتر در فروردین 
باید خود را برای یک دوره آماده سازی 
مجدد و اســتراحت سه هفته ای آماده 
کننــد، بــه خصوص که اســتقالل و 
پرسپولیس هم در لیگ قهرمانان حضور 
ندارند و این موضوع ممکن اســت آن 
ســه هفتــه  را تبدیل به زمــان اصلی 
آماده سازی برای شناخت قهرمان این 

فصل فوتبال ایران کند!

علیرضا  ورزشــی-نام  گروه 
جهانبخش بازیکن باشگاه برایتون، 
در لیست گران ترین های لیگ جزیره 

به چشم می خورد.
 365  football ســایت 
انگلیــس در خبری به لیســت گران 
قیمــت ترین های تاریخ لیگ جزیره 

پرداخته است.
در معرفی گران ترین بازیکنان 
تاریخ باشــگاه برایتون، نام علیرضا 
جهانبخش مهاجم تیم ملی کشورمان 

هم به چشم می خورد. 
او در ســال 2018 و بعــد از 
درخششــی کــه در لیــگ هلند به 
همراه آلکمار داشــت، بــا مبلغ 17 
میلیــون پوندی به براتون پیوســت 
 و شــاگرد گراهام پاتــر در این تیم 

شد.
جهانبخش زمانی که در آلکمار 
توپ می زد، موفق شد با 35 گله زده، 
عنــوان آقای گلی لیگ هلند را به نام 

خود ثبت کند.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در مقایسه با عملکرد فصل گذشته خود امتیازات بیشتری
 در پایان دور رفت لیگ برتر کسب کرده اما در مقایسه با استقالل، ضعیفتر بوده است.

بررسی عملکرد سرخابی ها در نیم فصل؛

پرسپولیس مثل همیشه؛ 
استقالل فراتر از همیشه

برنامه جدیدی که فوتبال ایران را به هم ریخت؛

قهرمان لیگ ایران در این سه هفته مشخص می شود

جهانبخش در لیست گران ترین های لیگ جزیره

حسین زاده، از اسپانیا تا مسجدسلیمان
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