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 حاشیه در لیگ تکواندو 
با درگیری دو مسئول
سیلی جنجالی

ماجراي سيلي زدن هادي ساعي به مصطفي 
بابايي دبير سازمان ليگ فدراسيون تكواندو، از 
آن دســت خبرهاي عجيبي بود كه مي شد در 
فضاي ورزش شنيد. اتفاقي كه بيشتر از حواشي 
بازي هاي روز پنجشــنبه ليگ به چشم آمد و 
جريمه هايي نيز براي ايــن قهرمان المپيك به 
دنبال داشــت. در كل برخالف جمعه گذشته 
كه ديدارهای گــروه اول رقابت های ليگ برتر 
تكواندو با كمترين حاشــيه به پايان رســيد، 
ديدارهای گروه دوم با حواشی زيادی همراه بود.
آنچه شاهدين ماجرا عنوان كرده اند، ساعي 
بابت اينكه بابايي پس از گذشت چند ساعت از 
حضورش در سالن مســابقات به او خيرمقدم 
گفته، عصباني شــده و اين عصبانيت را ضمن 
فرياد با يك سيلي نشان داده است. در حالي كه 
در سوي مقابل ساعي موارد ديگري را مطرح و 
عنوان كرده است كه او اصال نمي خواسته نامش 
در ســالن اعالم و به او خيرمقدم گفته شــود. 
ســاعي مي گويد:»من اصال هميشه می گويم 
اســم من را اعالم نكنيد. من دو سال است كه 
در سالن مســابقات تكواندو حاضر نمی شوم. 
اوال من 6 سال به ســالن نيامدم. سال گذشته 
با اصرار دوستان، مســئوليت يكی از تيم ها را 
برعهده گرفتم و با آن تيم به ســالن مســابقه 
آمدم. هم سال گذشــته و هم امسال به جايگاه 
VIP نمی روم. هميشــه دوســت دارم كنار 
تيمم باشــم. چون از آنجا بهتر می توانم بچه ها 
را هدايــت و كنترل كنــم. البتــه اتفاقاتی در 
گذشته افتاد و دوستانی ســعی می كردند اين 
موارد بنــده را اعالم كنند. خيلی بد اســت در 
سالن تكواندو برگزاركننده های مسابقه، مثال 
می گويم، بعد از چهار ســاعت كه من در سالن 
هستم بيايند اعالم كنند، ثانيا هم عناوين من را 
اشتباه بگويند و اصال ندانند. من از اين دوستان 
خواهش كردم وقتی من می آيم نگويند. من كه 
در جايگاه نمی نشــينم و روی سكو می نشينم 
و نيازی نيســت شــما اعالم كنيد . هم ســال 
گذشته و هم امســال خواهش كردم كه لطفا 
حضور من را در ســالن اعالم نكنيد. خيلی بد 
است، در خانه خودش كســی آدم را نشناسد. 
همه من را می شناســند ولی آن مسئوالنی كه 
دارند مســابقات ليگ را برگزار می كنند، مثال 
اشــتباه عناوين من را بگويند يــا نگويند. من 
هم دنبال ايــن چيزها كه نيســتم و من از آنها 
خواهش می كنم لطف كنيــد وقتی می آيم و 
 چون در جايگاه VIP هم نمی نشينم، اسم من 

اعالم نشود.«

ساعي در حالي اين مسايل را مطرح مي كند 
كه با وجو هــر اتفاقي بروز چنيــن برخوردي 
از كســي كه ســال ها در تكواندو اثرگذار بوده 
و يكي از پرافتخارترين ورزشــكاران ايران در 
المپيك است، نمي رود. ساعي به عنوان كسي 
كه الگوي بسياري از تكواندوكاران است، بايد 
سعه صدر بيشتري از خود نشــان بدهد. عدم 
كنترل عصبانيت و برخورد شــديد با ديگران 
به صورتي كه ديگر مســئوالن واسطه شوند و 
ساعي را از سالن بيرون كنند، به هيچ عنوان در 
شأن يك قهرمان نيست. هرچند ساعي قبول 
ندارد كه به صورت بابايي سيلي زده،  ولي با اين 
حال كميته انضباطي فدراسيون او را يك سال 
از حضور در مســابقات ليگ و قهرماني كشور 
محروم و به پرداخت 10 ميليون تومان جريمه 
محكوم كــرد. البته اين جريمه هــا هم به نوبه 
خود جاي سوال دارد كه اين محروميت ها چه 
ارتباطي با سمت ساعي به عنوان مدير فني تيم  

ملي تكواندو دارد!
در هر حال ايــن اتفاق نشــان داد كه واژه 
پهلواني مي تواند فرسنگ ها با عنوان قهرماني 
فاصله داشته باشد. ســاعي همچنين به عنوان 
رييس كميســيون ورزشــكاران كميته ملي 
المپيــك بايد بيشــتر تالش كند كــه الگوي 
اخالقي خوبي براي ســاير ورزشــكاران باشد. 
هرچند بايد ديد كه بعد از اين اتفاقات ســاعي 
باز هم بــه عنــوان رييس اين كميســيون به 
كارش ادامه مي دهد يا نه. اين قهرمان المپيك 
همچنين از احتمال ترك سمتش در تيم ملي 
نيز خبر داده است. حال بايد منتظر ماند و ديد 

كه ته اين ماجرا به كجا ختم مي شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

از شــروع فصل گذشــته تا امروز، 
استقالل و تراكتور دائما در حال عوض 
كردن ســرمربی بوده انــد. آنها ليگ 
نوزدهم را با مصطفــی دنيزلی و آندره آ 
استراماچونی كليد زدند. پس از مدتی 
اما هر دو مربی، تصميم به ترك فوتبال 

ايران گرفتند. اســتقالل در ادامه راه به 
سراغ فرهاد مجيدی رفت و سپس مدتی 
با مجيد نامجومطلق كار كرد. محمود 
فكری چهارمين سرمربی اين باشگاه از 
شروع فصل گذشته محسوب می شود. 
در تراكتور حجم تغييرات حتی بيشتر از 
اين بوده است. پس از مصطفی دنيزلی، 
باشگاه برای چند هفته با احد شيخ الری 

كار كرد و ســپس ســاكت الهامی به 
عنوان سرمربی جديد تيم منصوب شد. 
ساكت هم در پايان فصل از اين باشگاه 
رفت تا عليرضا منصوريان روی نيمكت 
تبريزی ها بنشيند. اين مربی تنها پنج 
هفته روی نيمكت تيــم تبريزی دوام 
آورد و سپس مسعود شجاعی به عنوان 
مربی موقت تيم در نظر گرفته شــد. از 

آغاز ليگ نوزدهم، 9 سرمربی مختلف 
در استقالل و تراكتور كار كرده اند و اين 
اولين بار است كه دوئل فكری و شجاعی 
در اين تيم اتفاق می افتد. دو نبرد از سه 
جدال فصل گذشته دو باشگاه، به شدت 
مهم و جنجالی به نظر می رسيد. در ديدار 
رفت دو تيم در ليگ برتر، استراماچونی و 
تيمش يك شكست سنگين را به دنيزلی 

و شاگردها تحميل كردند. برد چهار گله 
در يادگار امام، شروعی برای روند رويايی 
استراماچونی بود. تراكتور اما انتقامش را 
در فينال حذفی گرفت. شاگردان الهامی 
در همان نيمه اول كار فرهاد و پسرها را 
تمام كردند و جام را باالی سر بردند. حاال 
نوبت به فكری و مسعود رسيده كه در 
يك دوئل حساس و تماشايی، روبه روی 

هم قرار بگيرند.
پيــروزی در نبــرد امــروز، برای 
صدرنشينی استقالل در ليگ برتر كافی 
به نظر می رسد. آنها در صورت شكست 
دادن تراكتور دوباره جای شان را در رده 
اول جدول پس می گيرند. قرمزها اما در 
صورت بردن اين بازی، در جدول با تيم 
محمود فكری هم امتياز خواهند شد. 
در اين فصل استقالل به لحاظ هجومی، 
بهتر از تراكتور ظاهر شــده و چهار گل 
بيشتر از اين تيم به ثمر رسانده است. با 
اين حال محمد عبــاس زاده اين روزها 
در اوج آمادگی به نظر می رسد و گزينه 
اول گل زنی تراكتور محسوب می شود. 
عملكــرد تدافعی دو تيم اما شــباهت 
فوق العاده زيادی به هم داشته است. هر 
دو تيم در 10 ديدار گذشته شان در اين 
فصل، تنها 6 گل دريافت كرده اند. نكته 
مهم ديگر درباره اين دو تيم، اين است 
كه در اين فصل هنوز موفق به شكست 
دادن تيم های مدعی قهرمانی نشده اند.

ارســالن مطهری و مهدی قايدی، 
آخرين مهره های گل زن اســتقالل در 
اين فصل بوده اند. دو ستاره كه در دربی 
تهران خوش درخشــيدند و با يك گل 
زودهنگام و يك گل ديرهنگام، نيمكت را 
برای جشن و شادی به هوا فرستادند. در 
كيفيت باالی ارسالن و مهدی، ترديدی 
وجود ندارد اما هواداران استقالل، هنوز 
هم در انتظار درخشــش دوباره شيخ 
دياباته هســتند. مهاجم محبوبی كه 
فصل گذشــته آقای گل فوتبال ايران 
لقب گرفت اما 10 هفته بعد از شــروع 
رقابت های اين فصل، هنوز حتی يك گل 
هم در رقابت های ليگ به ثمر نرسانده 
است. احيای شيخ، شايد درست همان 

اتفاقی است كه می تواند استقالل را به 
جدی ترين مدعی قهرمانی تبديل كند. 
او فصل گذشته يك نمايش خارق العاده 
را در يادگار امــام تجربه كرد و مدافعان 
حريف را به مرز نابودی كشــاند. حاال 
دياباته به اميد تكرار آن نمايش استثنايی 
به تبريز خواهد رفت. به احتمال زياد، 
شيخ اين مسابقه را هم از روی نيمكت 
آغاز می كند اما فكری حتما در جريان 
اين نبــرد پيچيده، نقشــه هايی برای 
دياباته خواهد داشت. فكری و مسعود، 
به دو نسل كامال متفاوت از فوتبال تعلق 
دارند. وقتی فكری از فوتبال خداحافظی 
كرد، شجاعی تازه اولين قدم های كليدی 
و مهمش را برداشته بود و وقتی فكری 
مربيگری اش را اســتارت زد، مسعود 
در اروپــا فوتبال بازی می كــرد. با اين 
وجود بين اولين تجربه های كار آنها در 
ليگ برتر به عنوان سرمربی، تنها چند 
ماه فاصله وجود داشــت. فكری پس از 
مدت ها كار كردن در سطوح پايين تر، 
فصل گذشته سرمربی نساجی در ليگ 
برتر شد و شــجاعی همين فصل بدون 
حتی يــك روز تجربه دســتياری، در 
جايگاه سرمربيگری قرار گرفت. حاال 
آنها برای اولين بار به عنوان دو مربی با هم 
روبه رو می شوند. دو مربی با مسيرهايی 
كامال متفاوت و البته يك خواسته كامال 
مشابه از حســاس ترين مسابقه هفته 

يازدهم ليگ برتر.

استقالل-تراکتور و دو خاطره نزدیک

جنگمربیکشها!

اتفاق روز

چهره به چهره

از پیروزی پرگل استقالل استراماچونی در یادگار امام تا قهرمانی تراکتور ساکت الهامی با شکست دادن آبی ها در 
فینال جام حذفی، نبردهای فصل گذشته این دو باشگاه فوق العاده مهیج به نظر می رسیدند. اولین برخورد دو تیم در لیگ 

برتر بیستم با دو مربی جدید برگزار خواهد شد. دو مربی که انگیزه های زیادی برای بردن این مسابقه و صعود در جدول 
رده بندی لیگ برتر دارند. از یاد نبرید که آنها مشغول کار در باشگاه هایی هستند که گاهی حتی یک شکست به تنهایی 

برای عوض کردن سرمربی شان کافی به نظر می رسد!

دوران حضور مســوت اوزيل در آرســنال، 
سرانجام به صورت رســمی به پايان رسيد. پس 
از جدايی آرسن ونگر از اين باشگاه، ستاره بخت 
اوزيل هم رو به غروب رفــت. اونای امری اعتقاد 
چندانی به مسوت نداشــت و فرصت چندانی 
برای بازی در اختيار اين ســتاره قرار نمی داد. 
تصور می شــد ورود ميكل آرتتا همــه چيز را 
عوض كند اما حتی همبازی سابق اوزيل هم در 
نهايت نام او را از فهرست تيمش برای ليگ برتر 
خارج كرد. مسوت و باشــگاه سرانجام به توافق 
رسيدند تا اين قرارداد را به صورت رسمی فسخ 
كنند. حاال ديگر اوزيل يكی از توپچی ها به شمار 

نمی رود. اين خبر برای همــه هوادارانی كه در 
همه اين ســال ها از نمايش های ستاره تيم ملی 
آلمان در لندن لذت برده اند، خبر خوبی نخواهد 
بود. همچنين برای »مرد دايناسوری« شاغل در 
باشگاه آرســنال كه حقوقش از شروع اين فصل 
توسط اوزيل پرداخت می شود. اوزيل به خاطر 
عالقه به آرسنال و كری خوانی هميشگی اش با 
رقبا، هميشه در بين توپچی ها محبوب است. او 
حتی همين اواخر هم در يك مصاحبه جنجالی، 
اعالم كرد كه بازنشســتگی از فوتبال را به بازی 
برای باشــگاهی مثل تاتنهام كــه رقيب اصلی 
آرسنال به شمار می رود، ترجيح می دهد. هرچند 

كه ژوزه مورينيو بالفاصله پاسخ 
اين ادعا را داد و اعــالم كرد كه 
باشگاه اســپرز هرگز عالقه ای 
به جذب اين بازيكن نداشــته 

اســت. مســوت اوزيل، يكی از 
بهترين خريدهای چند دهه 
اخير باشگاه آرسنال محسوب 
می شــود. شــايد او كمــی 
»تنبل« باشد و در تمرين ها 
تحرك زيــادی از خودش 
نشــان ندهد اما خالقيت و 
ظرافت اين ستاره، هميشه 
مثال زدنی بوده است. او در 
زمين چيزهايی را می بيند 
كــه ديدن شــان برای 
مهره هــای ديگر اصال 
راحت نيست. خيلی ها 

داستان بدرفتاری آرسنال با اين ستاره را به 
ماجرای توئيت جنجالی اش درباره مسلمانان 
اويغور ربط می دهند. مســوت به شــدت از 
دولت چين برای سركوب مسلمانان انتقاد 
كرده بــود و اين موضــوع موجب 
بايكوت خبری كامل او در كشور 
چين شد. همچنين ديدار او با 
اردوغان هم در كشور آلمان 
حواشــی زيادی به وجود 
آورد و برخوردهای زيادی 

را با اين ستاره رقم زد.
هافبــك هجومی 32 
ساله محبوب آرسنالی ها، 
پس از هشــت ســال اين 
باشــگاه را ترك می كند. او 
در اين سال ها 254 بازی برای 
آرسنال انجام داده و 44 گل هم 

برای اين تيم به ثمر رســانده است. اوزيل چند 
پيشنهاد جدی از ام.ال.اس برای بازی در آمريكا 
دريافت كرده اما ترجيح می دهد به تيم محبوب 

دوران نوجوانی اش برود. 
او در نوجوانی طرفدار فنرباغچه تركيه بوده 
و حاال خودش را برای پيوستن به اين تيم آماده 
می كند. اوزيل دلتنگ فوتبال بازی كردن است و 
در لباس زرد و آبی، بازگشت او به زمين مسابقه 

دوباره اتفاق خواهد افتاد. 
اين يكی از جذاب ترين انتقال های زمستانی 
اين فصل فوتبال اروپا خواهد بود. بعضی ها اعتقاد 
دارند كه دوران طاليی اين فوتباليست ديگر تمام 
شده اما خود او اين طور فكر نمی كند و باور دارد 
كه هنوز هم می تواند در زمين فوتبال، كارهای 
زيادی انجام بدهد. اوزيل در بدو ورود به سرزمين 
پدری، يكــی از موردتوجه ترين ســتاره ها در 

سوپرليگ تركيه خواهد بود.

آریا رهنورد

از 19 دوره گذشــته ليگ برتر، قهرمانی هشــت دوره به 
پرسپوليس و فوالد رسيده است. دو تيمی كه امروز يك نبرد 
حساس را در استاديوم آزادی پشت ســر خواهند گذاشت. 
تيم های يحيی و نكو، مدعيان قهرمانی ليگ بيستم هستند و 
اهميت اين نبرد بزرگ را به خوبی درك می كنند. تيم هايی كه 
در چند مسابقه اخير، نتايج دلخواه شان را به دست نياورده اند. 
اين دو باشگاه در طول تاريخ شان، ستاره های مشترك زيادی 
داشته اند. يكی از همان ستاره ها،حاال به عنوان سرمربی روی 

نيمكت پرسپوليس ديده می شود!
یحیی گل محمدی

يحيی گل محمدی مهمترين بازيكنی به شمار می رود كه 
هم برای پرسپوليس و هم برای فوالد توپ زده است. سرمربی 
امروز قرمزها در جدال با تيم خوزســتانی، ســابقه بازی در 
هر دو باشــگاه را دارد. يحيی پس از چهار ســال عضويت در 
پرسپوليس، سال 78 به فوالد خوزستان پيوست و چهار سال 
نيز برای اين باشــگاه توپ زد. پس از درخشش گل محمدی 
در فوالد، علی پروين دوباره به سراغ اين مدافع رفت و او را به 

تركيب پرسپوليس اضافه كرد.

بهنام سراج
مهاجم شناخته شده دهه 70 فوتبال ايران، در صنعت نفت 
چهره شد و پس از نمايش های خوب در اين تيم، شانس بازی 
برای پرسپوليس را به دست آورد. بهنام دو فصل در عضويت 
پرسپوليس بود و در اين مدت گل های حساس زيادی برای 
اين تيم به ثمر رساند. او پس از دو فصل از جمع قرمزها رفت و 
به فوالد خوزستان پيوست. جالب اينكه بهنام سراج و يحيی 

مدتی در پرسپوليس و سپس در فوالد با هم همبازی بودند.
حسین کعبی

ســتاره ای كه به نســل طاليی فوالد تعلق داشت، با اين 
تيم قهرمانی ليگ برتر را جشــن گرفت. او در دو مقطع برای 
پرسپوليس توپ زد و با اين تيم هم قهرمان رقابت های ليگ 
برتر شد. در حقيقت حســين كعبی تنها بازيكنی است كه 
توانســته هم با قرمزهای تهران و هم با قرمزهای اهواز، ليگ 
برتر را ببرد. دوران اوج كعبی در اين دو باشگاه، به ليگ برتر 

هفتم و بازی زير نظر افشين قطبی برمی گردد.
نعیم سعداوی

مدافع متولد اهواز در تمام دوران فوتبالش فقط در ســه 
باشگاه به ميدان رفته است. بهمن اولين تيم نعيم سعداوی 
بود. او سپس به پرسپوليس پيوست و پس از مدتی، پيراهن 

فوالد خوزستان را بر تن كرد. سعداوی پس از پنج سال حضور 
در فوالد، بازنشسته شــد. او در دوران مربيگری هم در هر دو 
باشگاه كار كرده است. سعداوی در پرسپوليس دستيار و در 

فوالد، مدتی دستيار و مدتی سرمربی بوده است.
سروش رفیعی

تكنيك ناب ســروش و نمايش های ديدنی او در لباس 
فوالد، مشــتريان داخلی زيادی را برای جذب اين بازيكن 
به صف كرد. سروش اما ناچار شد برای سپری كردن دوران 
ســربازی به تراكتور برود. او كه از مدت ها قبل مورد توجه 
پرسپوليس قرار داشت، سرانجام به اين باشگاه ملحق شد 
اما پس از مدتی كوتاه، به قطر رفت و دوباره به پرسپوليس 
برگشت. سروش در دو مقطع برای فوالد و در دو مقطع برای 
پرسپوليس توپ زده است. رفيعی اين روزها برای سپاهان 

به ميدان می رود.
محسن مسلمان

در ليگ سيزدهم، به پرسپوليس ملحق شد و تا پايان فصل 
برای اين تيم بازی كرد اما پس از آن از اين باشــگاه جدا شد 
و به فوالد خوزســتان رفت و يك فصل به صورت قرضی و در 
حالی كه هنوز در مالكيت ذوب آهن قرار داشت، برای اين تيم 
بازی كرد. محسن پس از بازی در فوالد، دوباره به پرسپوليس 
برگشت و اين بار به يكی از كليدی ترين ستاره های اين تيم 
تبديل شد. مهندس قرمزها در اين چند سال، بهترين پاسور 

فوتبال ايران لقب گرفت.
محمد قاضی

فوالد، اوليــن تجربه ليگ برتری محمــد قاضی بود. او با 

لباس اين باشگاه، توانست دروازه پرسپوليس را هم باز كند. 
قاضی بعــد از اين تجربه موفق، به ذوب آهن رفت و ســپس 
به پرســپوليس ملحق شــد. دوران حضور ايــن مهاجم در 
پرسپوليس اما چندان درخشــان نبود. قاضی بعدها دوباره 

برای فوالد هم بازی كرد.
رضا نوروزی

ركورد گل زدن در يك فصل از ليــگ برتر ايران، هنوز به 
اين مهاجم تعلق دارد. رضا نوروزی در يك فصل 24 گل برای 
فوالد خوزستان به ثمر رســاند. او كه متخصص گل زدن به 
اســتقالل هم بود، در زمان علی دايی پرسپوليســی شد اما 
يك مصدوميت طوالنی و سخت، اجازه نداد رضا درخشش 

چندانی در اين تيم داشته باشد.
پژمان جمشیدی

سه سال پس از ترك پرسپوليس، پژمان برای يك فصل 
در عضويت فوالد خوزستان بود و در آن فصل 21 بازی برای 
تيمش انجام داد. او مدتی بعد به ابومسلم رفت و فوتبالش را در 
همان تيم به پايان رساند. پژمان حاال حتی از دوران فوتبالش 
هم به مراتب مشهورتر اســت. چراكه توانسته به يك بازيگر 

محبوب و موفق تبديل شود.
فرشاد احمدزاده

فرشاد تا امروز آخرين بازيكنی است كه به صورت مشترك 
در پرسپوليس و فوالد توپ زده است. احمدزاده در دو مقطع 
مختلف بازيكن پرســپوليس بود و اواســط فصل گذشته، 
پيراهن باشــگاه فوالد را پوشــيد. او در فوالد به يك ستاره 

كليدی تبديل شده است. 

اوزیل دیگر توپچی نیست

مسوت، از قرمز به آبی!

10 ستاره مشترک پرسپولیس و فوالد

مربی، بازیگر و قاضـی!

پیروزی در نبرد امروز، 
برای صدرنشینی استقالل 

در لیگ برتر کافی به نظر 
می رسد. آنها در صورت 
شکست دادن تراکتور 

دوباره جای شان را در رده 
اول جدول پس می گیرند. 
قرمزها اما در صورت بردن 
این بازی، در جدول با تیم 
محمود فکری هم امتیاز 

خواهند شد
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