ذوب اهن

 وصال روحاني

همپا با ذوبآهن در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا

در جستجوي صعود در گروهي سخت

ذوبآهن يكي از چهار نماينده ايران در فصل جديد ليگ فوتبال قهرمانان
آسياسهشنبهاين هفتهدرنخستينمسابقهاش در گروه سوم اين پيكارها
درزمينالعينبایدمقابلاينحريفپرمهرهاماراتيقراربگيرد.
ساير رقبا

س��اير تيمهاي اين گروه االهلي عربس��تان و پيكان و ازبكس��تان هس��تند و سفيد و س��بزهاي اصفهاني در
ديدارهاي بعدي خود  10اس��فند با االهلي در اصفهان و  23اسفند با بنيادكار در تاشكند روبرو خواهند شد.
اين شرح رقابتهاي دور رفت است و دور برگش��ت از  22فروردين  1396راهاندازي خواهد شد و در اين روز
ذوبيها از حريف ازبكي خود در فوالدشهر پذيرايي ميكنند ،در ارديبهشت باز آنها در اصفهان روبروي العين
خواهند ايستاد و در نهايت  18ارديبهشت با االهلي عربستان در زمين بيطرف و ثالث ديدار خواهندكرد.

آشنا با اصل و اصول

آيا ذوبيها هم از گرفتن نتايجي شايس��ته در اين آوردگاه آمادگي دارند؟ در پاس��خ بايد گفت نايب قهرمان
س��ال  2010آسيا كه پنجشنبه گذش��ته در بيس��ت و دومين بازياش در فصل جاري ليگ برتر در اصفهان
روبروي اس��تقالل قرار گرفت براي دفعات ش��ركتش در رقابتهاي قارهاي با اصل و اصول كار آش��نا است و
ميداند چه چيزهايي انتظارش را ميكش��د و آنچه س��بب ميش��ود اين حضور را كام� ً
لا موفق و دور از هر
ترديدي نيانگاري��م ،تدارك بهتر حريف��ان «ذوب» و وجود «خارجي»هايي بهتر و قويت��ر در اين تيمها و
كمتجربهبودن س��رمربي فعلي ذوب در زمينه مس��ابقات آسيايي اس��ت و اگر يحيي گلمحمدي سرمربي
پيش��ين «ذوب» به س��بب كثرت بازيهاي ملياش و به لطف تجربهكردن ليگ آسيا بهعنوان سرمربي در
روزهاي حضورش در اين باشگاه در اين زمينه كمبود بزرگي نداشت همين گمانهزني براي دستيار اول او كه
بعد از رفتن گلمحمدي سكاندار ذوبيها شد ،صدق نميكند.

دو ديدگاه متفاوت

به دو ش��كل ميتوان به تبعات بركناري يحيي كه حدود  5ماه پيشروي داد و آثار روي كارآمدن حسيني در
اين تيم اصفهاني نگاه كرد .يكي اينكه تاكيد كنيم چون حس��يني تيمي را از يحيي تحويل گرفت كه به رده
چهاردهم جدول ردهبندي ليگ برتر س��قوط كرده بود و آن را تا رده سوم و اينك چهارم باال كشيد ،سرمربي
موفقي بوده و تدبير س��ران سفيد و س��بزهاي اصفهاني س��رانجام اين جابجايي كار درستي جلوه ميكند.
دوم اينك��ه به اين نكته توجه كنيم كه چون ذوبآهن بعد از دو س��ال قهرماني متولي در جام حذفي اينبار
در نيمهنهايي و آنهم در اصفهان تس��ليم تراكتورس��ازي و حذف ش��د و او كه انگار با آن عهد ابدي همراهي
و همگامي بس��ته بود ،از دس��ت داد ،بايد ناكام تلقي ش��ود و با احتس��اب فاكتور فوق قدمي به س��مت عقب
برداشتهاست.
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مجتبي حسيني بايد با يك چشم
ليگبرتر را ببيند و با چشم ديگر
ليگقهرمانان را و قواي تيمش را
تقسيم به دو كند

تماشاگران

ذوبآه��ن به اين نيز اكتفا نكرد و در ديدار اخيرش و تراكتورس��ازي در ليگ برتر يك بار ديگر بازنده ش��د و
اينبار با نتيجه تلخ و بس��يار سنگين 1ـ 4شكست خورد حال آنكه در جام حذفي فقط با نتيجه خفيف 2ـ3
مغلوب ش��ده بود .در ديدار دو تيم در ليگ برتر ذوب و خط دفاعياش بر تماش��اگر و اسكورتكننده حركات
تهاجمي تيم امير قلعهنويي تبديل ش��د و رش��يد مظاهري كه در دو س��ال اخير به دفعات تحس��ين ش��ده،
شوتهاي از راه دوري را خورد كه در شأن و كالس سنگرباني همچون او نيست.

اين نشانه مردودي نيست

قبول فقط دو شكس��ت در ليگ بعد از جدايي گلمحمدي نتيجه ظاهرا ًبدي براي ذوبيها نيست و نبايد آن
را كارنامه مردودي براي حس��يني تلقي كرد كه البته مربي جوان و شايس��تهاي است و شايد آيندهاش از اين
هم بهتر باشد اما وقتي براي يك تيم بحث جبران نتايج ضعيف قبلي پيش ميآيد و زمان اندك است چارهاي
جز يك عملكرد بسيار كم خدش��ه باقي نميماند و تك باختهاي محدود نيز قاتل اين تيمها خواهد بود و با
اين «پيش شرط» هر چند حسيني مربي ناموفقي نبود اما به نظر ميرسد كه اهداف مورد نظر «ذوب» را هم
برآورده نكرده است.

با كدامين هدف؟

با سعيد آذي است كه بگويد هدفگذارياش در فصل جاري و بهتبع آن قصدش از بركناري يحيي و اعتصاب
حس��يني چه بوده اما بعيد است كه مديرعامل ميانسال ذوبآهن و همكارانش قيد جامها را در اين فصل زده
باش��ند و با احتساب توقفهاي اخير ذوب آهن و زيادتر ش��دن مجرد فاصلهاش با دو تيم صدرنشين و بهويژه
پرس��پوليس جبران مافات در  8هفته باقيمانده از ليگ برتر و قهرمان شدن بسيار سخت و قدري بعيد نشان
ميدهد.

باالترين توفيق ممكن

با اين ش��رايط كسب مجدد سهميه آس��يايي باالترين موفقيت آنها جلوه ميكند و به نظر ميرسد كه هدف
معقول اس��ت يافتنش��ان فقط چنين چيزي ميتواند باش��د ولي براي تيمي كه دو فصل گذش��ته سه جام
برد (شامل س��وپرجام امسال كش��ور) آيا اين ميزان حاصل و دس��تاورد و حركت در مرز نازكبين توفيق و
ناكاركامي اس��ت و آيا بركناري گلمحمدي بايد فقط چنين حاصل اين داش��ته باش��د و آيا اين حاصل بايد
معقول و كافي توصيف شده و جابهجايي مورد بحث در كادر فني را توجيه كند؟

داليل قابل قبول

البته ذوبي ها داليلي را براي كمرنگ ش��دن خود در اين فصل و بهخصوص در دو ماه اول فصل و س��پس 45

