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روز اخير عنوان ميكنند .از منظر آنها جدا ش��دن كاوه رضايي و مسعود حسنزاده در تابستان
و يكضعلي ش��دن مثلث تهاجمي ذوب و تنها ماندن مرتضي تبريزي بسياري از قابليتهاي
تهاجمي سفيد و س��بزها را گرفت و هنگامي كه قاسم حداديفر طراح و بازيساز ذوبيها هم
در «پيشفصل» آسيب ديد و به مدت  8ماه حاشيهنشين شد ،كمر ذوبآهنها شكست و اين
تيم بسياري از راهها را به روي خود بسته ديد .طبق اين فرضيه و با اين نگرش شروع بد ذوبيها
با گلمحمدي داليل قابل قبولي داش��ته و به محض كنار آمدن «ذوب» با تغييرات فوق كه از
قضا با رفتن يحيي و ارتقاي درجه حس��يني همزمان شد ،اين تيم به آرامي اوج گرفت و در يك
مقطع زماني در  13مس��ابقه متوالياش در ليگ و جام حذفي ايران هيچ شكس��تي را متحمل
نشد و تا دوره سوم جدول ردهبندي ليگ باال آمد و حتي كم مانده بود كه به رده دوم نيز برسد.

فرصتي باقي نيست

براس��اس همين فرضيه نزول ذوبآهن در  6هفته اخير نيز از خس��تگي خودش كه محصول
ش��ركت همزمان در هر دو جام داخلي ايران نش��أت ميگرفت فرآيند بديهي و معقولي نشان
ميدهد ولي ذوبآهن در شرايطي لنگر انداخت و قدري به استراحت و تمديد قوا پرداخت كه
فشردگي مسابقات ليگ فرصتي براي اين مهم باقي نميگذاشت .مجتبي حسيني در نشست
خبري مسابقه روز پنجش��نبه هفته گذشته برابر استقالل متذكر ش��د كه تيمش محكوم به
پيروزي در ديدارهاي پيشرو است زيرا در اينصورت كسب رتبه سوم ليگ داخلي و بهتبع آن
آسيايي شدن هم غيرممكن خواهد بود.

از اين پس

حسيني كه حداقل تا پايان فصل ماندني است تا اطالع ثانوي بايد توجه و نگاه خود را تقسيم به
دو كند و با يك چشم ليگ داخلي را ببيند و با ديگري ليگر قهرمانان را زيرنظر بگيرد .عدهاي در
ليست او كافي نيستند اما بد هم نيستند و در ميانشان احسان پهلوان هافبك جوان تيم ملي
اميد و مرداني مانند مهديپور ،نژادمهدي ،محمدزاده ،اس��ماعيليفر ،درخشانمهر ،همام و
البته رجبزاده ،مظاهري و تبريزي جلوهاي ويژه دادند ،اين جمعي اس��ت كه كار سختي براي
صعودش از گروه سوم ليگ قهرمانان آسيا دارد اما آنچه ذوب با آن بيگانه بوده ،فرهنگ تسليم
ش��دن بوده و اين تيمي اس��ت كه قطعاً گامهاي بلندي برخواهد داش��ت و در بيشتر ميدانها
اسباب غرور خواهد شد.
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