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چهار بازی و چهــار گل. این آمار 
ســتاره بین المللــی پرســپولیس 
اســت. بازیکنی کــه در همین زمان 
کم، توانســته جای خودش را در بین 
محبوب ترین خارجی های چند دهه 
اخیر باشگاه پیدا کند. او مهم ترین نقش 
را در صدرنشینی پرسپولیس و نتایج 
خوب هفته های گذشته این تیم داشته 
است. اگر لوکادیا با همین بدن نه چندان 
آماده چنین غوغایی برپا کرده، وقتی 
به اوج آمادگی برسد چه اتفاقی برای 
خطوط دفاعی لیگ برتر می افتد؟ اما 
سوال بزرگ تر این اســت که آیا اصال 
آن موقع لوکادیا همچنان در عضویت 

باشگاه پرسپولیس خواهد بود؟
چه چیزی نماش لوکادیا روبه روی 
نفــت مسجدســلیمان را تعریــف 
می کند؟ نفوذش به دفاع حریف برای 
گرفتــن پنالتی-اخراج و برداشــتن 
توپ برای زدن ضربه با اعتماد به نفس 
مثال زدنی در شرایطی که مهدی ترابی 
نیز قصد داشت پشت توپ قرار بگیرد؟ 
چرخش و ضربه دقیقش روی صحنه 

گل دوم؟ شادی اش با هم تیمی ها برای 
نشان دادن روحیه رســیدن به برد؟ 
نه. لوکادیا را بیشتر از هر چیزی باید 
با واکنش اش به صحنه مردود اعالم 
شدن گل نیمه اول قرمزها تعریف کرد. 
او در آخرین ثانیه های نیمه اول، یک 
پاس عمقی خیره کننده از هم تیمی ها 
گرفت، یک ضربه عالــی هم به توپ 
زد و توانست کار را به تساوی بکشاند. 
کمک داور اما این صحنه را آفســاید 
اعالم کرد. مرور صحنه نشان می داد 
تصمیم داور بســیار مشکوک بوده و 
حتی احتمال زیادی برای آفســاید 
نبودن این توپ وجود داشــته است.  
درســت در همان لحظات، نیمکت 
پرسپولیس روی هوا بود، همه نفرات 
این تیم هم دنبــال داور می دویدند تا 
به صحنه اعتراض کننــد اما لوکادیا 
لبخندزنان به عقب برمی گشت. برای 
بازیکنی که در بزرگ ترین لیگ های 

دنیا به میدان رفته، تماشای چنین 
صحنه هایی اصال عجیب نیست. او 
به خوبی می داند که نباید خودش 

را درگیر اعتراض کند، چراکه در سایر 
دقایق بازی فرصت بازگشت و استفاده 

از موقعیت ها را خواهد داشت. لوکادیا 
شــاید دائما در حال دویدن نباشد اما 
کالس بــازی اش به شــکل واضحی 
از همه هم تیمی ها باالتر اســت. او را 
نباید فقط با تعداد گل هایی که به ثمر 

می رساند، سنجید. 
لوکادیا در بیشــترین استفاده از 
کم ترین لمس توپ استاد است و این 
همان چیزی  است که در سنین بسیار 

پایین به فوتبالیست های اروپایی 
یاد داده می شــود. او موفق 

شده یکی از ضعف های 
کلیدی فصل گذشته 

پرســپولیس که 
بازی پشــت 

محوطــه 

مهاجم ها بود 
را برطرف کند و 
کارهای ترکیبی را 
به این تیم برگرداند. تا 
اینجا همه چیز به سود 

او و پرسپولیس رقم خورده اما آینده 
این بازیکن در باشگاه چطور ترسیم 

می شود؟
لوکادیا ثابت کرد کــه چرا خرید 
یک بازیکن خارجــی در خط حمله 
برای مربیان پرســپولیس تا این حد 
اهمیت داشته است. این تیم فصل را 
با مهدی عبدی در نوک حمله شروع 
کرد و در دو بازی اول بــا وجود انبوه 
موقعیت های گل زنی، حتی یک گل 
هم به ثمر نرساند. در 
چهار بازی بعدی 
امــا بــا حضور 
یــن مهاجم،  ا
لیس  ســپو پر
متحول شــد و 

نمایش های 
کامال متفاوتی را 

پشت ســر گذاشت. 
آنها حــاال با اختالفی 
نسبتا خوب صدرنشین 
لیگ برتر هستند. خرید 

لوکادیا تصمیم بسیار مهمی از سوی 
مدیران باشــگاه پرســپولیس بوده 
است. رضا درویش که در پنجره نقل 
و انتقاالت با انتقادهای زیادی روبه رو 
شــده بود، کمی دیر اما باالخره این 
خرید بزرگ را انجــام داد. این خرید 
حدود یک میلیــون یورو هزینه روی 
دست باشگاه گذاشــته اما حتی یک 
نفر هم وجود نــدارد که به این هزینه 
معترض باشد. چراکه خرید بازیکن 
باکیفیت خارجی، هم  سطح این تیم 
و هم به طور کلی سطح فوتبال ایران 
را باال می برد. این باشگاه در چند سال 
گذشته برای خارجی های بی کیفیت 
هزینه زیادی انجام داده و حاال باالخره 

تیرش به هدف خورده است. 
لوکادیا اساسا کاراکتر یک برنده را 
دارد. او کسی نیست که پرسپولیس را 
در میانه راه رها کند. شخصیت او اصال 
قابل مقایسه با بازیکنی مثل استوکس 
به نظر نمی رسد. یورگن با خانواده به 
ایران سفر کرد و همین حاال خانواده اش 
حتی بعد از ترک ایران، دائما در حال 
تماشــای بازی های پرســپولیس 
ویدئوهایی منتشر می کنند. با این حال 
مدیران باشگاه حاال یک ماموریت 
بسیار بزرگ دیگر دارند 
و آن، تمدید قرارداد این 
ستاره است. مسئولیتی 
که بسیار دشوار به نظر 
می رسد. قرارداد لوکادیا به 

صورت یک ساله بسته شده و او در پایان 
فصل بازیکن آزاد خواهد شد. موضوعی 
که با توجه به وابستگی شدید قرمزها 
به این بازیکن در هفته های گذشته، 

هواداران باشگاه را نگران کرده است.
لوکادیا به پرسپولیس نیامده که 
برای همیشه در ایران بماند. او به خوبی 
می داند که در صورت تداوم درخشش 
در لیگ برتر، پیشنهادهایی نجومی از 
لیگ های عربی دریافت خواهد کرد. 
حتی حضور موقت او در این باشــگاه 
نیز می تواند فرصت خوبی برای ترمیم 
خط حمله پرسپولیس باشد اما باشگاه 
حداقل باید این فرصت را برای خودش 
ایجاد کند که از ترنســفر شدن او به 
درآمدزایی برســد و لوکادیا را رایگان 
از دســت ندهد. در این مقطع حفظ 
مرد گل زن هلندی درســت به اندازه 
جذب او اهمیــت دارد. همه هواداران 
پرسپولیس خواهان ماندن این ستاره 

در تیم شان هستند.
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روز اول قهرمانی جهان کشتی، 
فینالیست نداشت

بدن های خسته...

نخستین روز از مسابقات کشتی قهرمانی جهان، 
آنطور که انتظار می رفت برای تیم ملی کشورمان 
پیش نرفت. در این روز ایران چهار نماینده داشت 
که هیچ کدام شان نتوانستند در جمع فینالیست ها 
قرار بگیرند. در پایان رقابت های روز نخست، پویا 
دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمدرضا مختاری 
در ۷۲ کیلوگرم، محمدعلی گرایی در ۷۷ کیلوگرم 
و ناصر علیزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم روی تشــک 
رفتند که بسیار دور از انتظار نشــان دادند و برابر 
رقبای خود تن به شکســت دادنــد. علیزاده تنها 
کشتی گیری بود که به گروه بازنده ها رفت و شب 
گذشته برای کســب مدال برنز به میدان رفت. در 
این مسابقات علی ارسالن فرنگی کار سابق ایران 
که به تابعیت صربستان درآمده ابتدا مقدمات حذف 
مختاری را رقم زد و خودش را به فینال رسید تا یکی 
از دو مدال برتر جهان را برای خود رزرو کند. آماده 
نبودن بدن ها یکی از اصلی ترین انتقادهایی بود که از 
مسابقه نخست به تیم بنا وارد شد. با پایان مسابقات 
روز نخست، عالقه مندان به کشتی امیدوار بودند 
که ستاره های فرنگی در روز دوم مسابقات، تلخی 
روز اول را به شــیرینی تبدیل کنند. روز گذشته 
علیرضا نجاتی، محمدرضا گرایی، پژمان پشــتام 
و محمدهادی ســاروی در اوزان ۶۳، ۶۷، ۸۲ و ۹۷ 
کیلوگرم به میدان رفتند و امروز علیرضا نجاتی و 
امین میــرزازاده در اوزان ۶0 و 1۳0 کیلوگرم روی 

تشک می روند. 
    

انتخابات کمیته المپیک
IOC منتظر تایید

دو هفته پیش بعد از چنــد بار تعویق، انتخابات 
کمیته ملی المپیک برگزار و محمود خسروی وفا 
به عنوان رییس جدید این نهاد انتخاب شد. با این 
حال کمیتــه بین المللی المپیــک )IOC( هنوز 
نتیجه این انتخابات را تایید نکرده است. به این ترتیب 
همچنان نام سیدرضا صالحی امیری به عنوان رییس 
و کیکاووس سعیدی به عنوان دبیرکل کمیته ملی 
المپیک روی پروفایل ایران در ســامانه IOC قرار 
دارد. با این وجود معارفه خســروی وفا انجام شده و 
اعضای هیات رییسه و هیات اجرایی هم با برگزاری دو 
نشست غیررسمی و رسمی، کارشان را آغاز کرده اند 
و حتی حکم های جدیدی هم صادر شده است. این 
تغییر و جابه جایی به اطالع کمیته بین المللی المپیک 
رسیده است و تا زمانی که این تغییرات به تایید برسد، 
خسروی وفا و تیمش کار را در ساختمان سئول دنبال 
می کنند. اولین و مهم ترین میدان پیش رو برای ایران 
بازی های آسیایی است که اگر یک سال به تعویق 

نمی افتاد، این روزها در چین در جریان بود. 

منهای فوتبال

آدرنالین

لوکادیا و ماجرای یک وابستگی بزرگ

عشق کوتاه مدت!

علیرضا کریمی شهردار اراک

 نوبت دومآگهی مناقصه  عمومی شهرداری اراک 

 شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با مشخصات ذیل اقدام نماید.
پروژه احداث رودکنار و اصالح پیاده رو ورودی منطقه گردشگری گردو فاز 2 با برآوردی بالغ بر 175،561،902،948 عنوان  مناقصه و مبلغ تضمین

ریال و مبلغ تضمین 8،780،000،000 ریال )شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2001005111000059(

دریافت اسناد مناقصه ازساعت 14:00 روز یکشنبه 1401/06/20 تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ  1401/06/27 نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
www.setadiran. به مدت 7 روز و صرفا"  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس

ir  امکان پذیر می باشد .

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه و آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت
تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 

1401/07/06 می باشد .

برابر 5درصد مبلغ برآورد  و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه
حساب سپرده پیمانکاران شهرداری  به شماره حساب 100973333338 بانک شهر شعبه شهید بهشتی 

زمان گشایش پاکت ها و محل تشکیل کمیسیون 
مناقصه

روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 راس ساعت 11 دفتر معاون مالی و اقتصادی- حضور شرکت کنندگان بالمانع است 
) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است ( .

شرکتهای دارای حداقل رتبه 4 در رشته ابنیه حداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه 
پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند . 

شماره  با  یا  مراجعه  و  اراک  شهرداری  بهشتی  شهید  جهاد-فاز2 شهرک  خیابان  در  واقع  مرکز  شهرداری  قراردادهای  امور  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  متقاضیان جهت کسب   لذا 
تلفن 33126523-086 تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/21

   فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان
 با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای خدمات

 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( » ساخت ابنیه راکتور بی 
هوازی آنوکسیک و هوادهی و دیوارکشی تصفیه خانه فاضالب اشنویه« به شماره  )20010053۹0000115( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید . 
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای 
الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/06/1۹ می باشد. 

مدت مبلغ برآورد ریالموضوع مناقصه
قیمت اسناد گواهینامه و صالحیتمبلغ تضمین ریالاجرا

ریال

ساخت ابنیه راکتور بی هوازی 
آنوکسیک و هوادهی و دیوار 
کشی تصفیه خانه  فاضالب 

اشنویه

رشته آب پایه 5 و باالتر و 132.988.699.594186.650.000.000
1.000.000گواهینامه صالحیت ایمنی

محل تامین اعتبار: عمرانی- بر اساس تخصیص سازمان مدیریت

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 1۷:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/0۷/10

زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی : ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1401/0۷/10
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج( : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/0۷/11

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: 
ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431۹453۷1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 021-41۹34
دفتر ثبت نام : 88۹6۹۷3۷ و 851۹3۷68 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه)www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام | پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. 
تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 1401/06/1۹

تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/06/21 

آب امانتدار فرزندان ماست، امانتدار باشیم

 نوبت دوم

   شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی ) سهامی خاص(

وزارت نیرو
شرکت آب و افضالب آرذبایجانغربی )سهامی خاص(

۶ هفته بعد از شروع لیگ برتر و درست قبل از آغاز تعطیالت 
فیفا، باید پذیرفت که ســه مربی خارجی تازه وارد این فصل 
فوتبال ایران انتظارها را برآورده نکرده اند. با این حال بیشتر 
از آن که مشکل از آنها باشد، مشکل از انتظارات فوتبال ایران 
است! چرا توقع داریم مربیان خارجی که هرگز سابقه کار در 
فوتبال ایران را نداشته اند به سرعت دست به معجزه بزنند؟ چرا 
توقع داریم آنها تیم شان را با چوب جادو هدایت کنند؟ این سه 
نفر می توانند کارهای جذابی در این فوتبال انجام بدهند، به 
شرط آن که بتوانند به شناخت کافی از این فوتبال برسند. برای 

رسیدن به این شناخت، آنها به زمان نیاز دارند. 
استقالل ساپینتو شــاید برای اولین بار در این فصل، یک 
نمایش بی نقص را روبه روی نساجی ارائه کرد. آنها این هفته 
هم مشکل شــان را با گل زنی در نیمه های اول حل کردند و 
هم در تمام دقایق بازی نسبت به حریف برتر بودند. استقالل 
روبه روی نساجی سه گل زد و البته موقعیت های بسیار زیادی 
را هم از دست داد. شاید اگر مهاجمان این تیم کمی دقیق تر 
بودند، استقالل نساجی را با یک نتیجه عجیب از آزادی بدرقه 
می کرد. به هر حال آبی ها روز بسیار خوبی را در این استادیوم 
پشت سر گذاشتند و ســاپینتو نیز مورد تشویق قرار گرفت. 
این در حالی است که ظرف روزهای گذشته، حتی صحبت از 

برکناری این مربی مطرح شده بود. معلوم نیست بعضی ها با چه 
انگیزه ای، دائما عالقه مند به ایجاد تغییر روی نیمکت های لیگ 
برتر هستند. آن هم در فصلی که ثبات در آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. به جز ساپینتو که این هفته برد مهمی را جشن 
گرفت، قربان بردی اف و تیمش هم توانســتند یک پیروزی 
خانگی را در آخرین ثانیه ها به دســت بیاورند. برد مهمی که 
تراکتور را در مسیر خوبی قرار داد. این تیم حاال دیگر یک تیم 
پایین جدولی نیست و توانسته خودش را به رده ششم جدول 
رده بندی برساند. تیم بردی اف بازی به بازی بهتر شده و بدون 
شک در همین مسیر به کار ادامه خواهد داد. آنها البته روبه روی 
نفت آبادان فوق العاده نبودند اما شاید هیچ چیز در این مقطع 
به اندازه بردن بازی ها برای شان اهمیت نداشته باشد. برخالف 
این دو مربی، مورایس و تیمش این هفته هم به برتری دست پیدا 
نکردند. سپاهان این بار روبه روی نمایش تدافعی آلومینیوم 
متوقف شد و برای چهارمین هفته متوالی نتوانست زمین را 
به عنوان تیم برنده ترک کند. این اتفاق موجب شد هواداران 
باشگاه به شدت علیه تیم و بازیکنانش موضع بگیرند و حتی 
علیه آنها شعار بدهند. جو نقش جهان در پایان این بازی اصال به 

سود سپاهانی ها نبود.

هر سه مربی خارجی این فصل، فعال در بین ۶ تیم باالی 
جدول لیگ برتر دیده می شوند اما اساسا باشگاه ها باید بتوانند 
جو را در اطراف این مربیان کنترل کنند. آنها باید این تصور 
را به وجود بیاورند که ساپینتو، مورایس و بردی اف با حمایت 
کامل باشگاه روبه رو هستند. ناامیدکننده است که فقط چند 
هفته بعد از شروع فصل، زمزمه برکناری سرمربی استقالل 
بر سر زبان ها بیفتد. ناامیدکننده است که مربی بزرگی مثل 
مورایس به همین ســرعت با واکنش منفی روبه رو شود و 
بردی اف نیز مرد محبوب سکوهای یادگار نباشد. حضور این 
مربیان در درازمدت بدون تردید به سود فوتبال ایران خواهد 
بود. اگر این سه باشگاه این مربیان را از دست بدهند، چیزی به 
جز بدهی زیاد و یک مربی معمولی تر به دست نخواهند آورد. 
آنها باید زمان داشته باشند تا ایده های شان را در فوتبال ایران 
پیاده کنند. ساپینتو اساسا یک مربی ماجراجو به شمار می رود 
و به سرعت انگیزه اش را از دست نمی دهد، مورایس در همین 
قاره آسیا موفقیت های بی نظیری در عربستان و کره را تجربه 
کرده و بردی اف متخصص تیم ساختن با یک پروژه طوالنی 
است. همه این ها یعنی این نفرات باید با قدرت به کارشان در 

فوتبال ایران ادامه بدهند.

خیلی از این مربیان خارجی، با برانکو مقایسه می شوند 
و باشگاه ها دستاوردهای پروفســور در فوتبال ایران را به 
رخ شان می کشند اما انگار همه از یاد برده اند که ایوانکوویچ 
کارش را با چه مشکالت بزرگی شــروع کرد. او و تیمش 
در اواخر لیــگ چهاردهم، نتایج بــدی گرفتند و در لیگ 
قهرمانان آسیا نیز با یک شکست سنگین و دردناک روبه رو 
شدند. پرسپولیس برانکو در شروع لیگ پانزدهم حتی به 
انتهای جدول هم رفت و اتفاقا بحــث برکناری این مربی 
در همان روزها مطرح شــد. آنها با وجود بازگشت رویایی 
به جدول، آن فصــل را بدون بردن جام تمــام کردند اما 
پرسپولیس برای پا گرفتن تیم برانکو صبر کرد و این صبر 
هم به شدت نتیجه داد. قرار نیست هر صبری، همان نتیجه 
را تکرار کند. قرار نیست ساپینتو، مورایس و بردی اف به سه 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر برسند اما باشگاه باید پای این 
انتخاب ها بماند و عملکرد آنها را قبل از موعد قضاوت نکند. 
هیچ دلیلی برای این ناامیدی عمومی در بین هواداران سه 
باشــگاه وجود ندارد. یک  فصل طوالنی باقی مانده و این 
سه مربی، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن در پیش 

خواهند داشت.  

مربیان خارجی و فشار وارده

اسلحه زمان!

چهره به چهره

 آریا   طاری 

دومین گل لحظه آخری در  ۶ هفته از این فصل لیگ برتر، رضا اسدی را به 
یک ناجی برای تراکتورسازی تبدیل کرده است. بازیکنی که انگار تراکتور 
بیشتر از هر باشگاه دیگری در فوتبال ایران با مدل بازی اش سازگار است. 
اسدی این فصل یکی از بهترین بازیکنان در تیم قربان بردی اف بوده و به 
کمک همین شروع رویایی، حتی به فهرســت بازیکنان داخلی تیم ملی 
برای اردوی اتریش هم رسیده است. شــاید در نهایت اسدی به تیم ملی 
نرود اما پیشرفت او در این فصل محســوس به نظر می رسد. این احتمال 
را هم نباید نادیده گرفت که کی روش، سبک بازی او را بپسندد. اسدی به 
نوعی یادآور رضا حقیقی است که با قد و قامت بلند در میانه میدان، توسط 
همین کی روش به جام جهانی رسیده بود. این هافبک محصول آکادمی 
باشگاه سپاهان است. نفت تهران اولین باشگاهی بود که او را به یک مهره 
تثبیت شده در فوتبال ایران تبدیل کرد. اسدی در ترکیب سایپا نیز به همه 
نشان داد که قابلیت های تبدیل شدن به یک ستاره را دارد. او بعد از دوران 
درخشان سایپا، از سپاهان و پرسپولیس پیشنهاد داشت اما ترجیح داد به 
تراکتور برود. تنها فصل حضور در تراکتور برای این بازیکن، به یک فصل 
رویایی تبدیل شد. جایی که او در لیگ برتر پنج گل برای این باشگاه زد و در 

پایان فصل نیز تصمیم به لژیونر شدن گرفت. سن پولتن در لیگ اتریش اما 
اسدی را در مسیر خوشبختی قرار نداد و او به ایران برگشت تا همه چیز را از 
نو شروع کند. او به فوتبال ایران برگشت، برای پرسپولیس به میدان رفت و 
خیلی زود در همان اولین هفته های لیگ برای این تیم گل زد اما اوضاع در 
این باشگاه برایش اصال خوب پیش نرفت. او انگار در پازل تاکتیکی یحیی جا 
نمی گرفت و در پایان فصل نیز از این تیم جدا شد. فصل تازه اما اسدی را به 

آرزوهای تازه ای نزدیک کرده است.
او تنها بازیکن متحول شده این فصل لیگ برتر نیست. رضا شکاری هم 
روزهای فوق العاده ای را در گل گهر سپری می کند و این هفته با یک گل 
استثنایی روی یک ضربه ایستگاهی، تیمش را به رده دوم جدول رسانده 
است. شکاری این هفته ها، مهم ترین مهره گل گهر به شمار می رود. بازیکنی 
که فصل گذشته در چند پســت از جمله مهاجم کاذب قرار گرفت و این 
فصل باالخره خودش را پیدا کرد. شکاری یک استعداد انکارنشدنی برای 
فوتبال ایران است. بازیکنی که از مقاومت تهران شروع کرد، در ذوب آهن 
پدیده فوتبال ایران شد، به روسیه رفت تا برای روبین توپ بزند و سپس یک 
حضور جنجالی در تراکتور داشــت. او حاال در دومین فصل حضور در گل 
گهر، روزهای درخشانی را سپری می کند. این دو »رضا« سرنوشت نسبتا 
مشابهی دارند. از شروع جدی مســیر در اصفهان تا تجربه ناموفق لژیونر 
شدن و بازی برای تراکتورســازی. تازه ترین بخش از سرنوشت مشترک 
آنها اما تبدیل شدن به ستاره های کلیدی تیم شان در رقابت های لیگ برتر 
بیست و دوم است. آنها یک رستاخیز واقعی را در این فصل تجربه کرده اند.

درباره دو ستاره متحول شده این فصل لیگ برتر

رستاخیز با رضا!

اتفاق روز


