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فرشته مرگ  به همایون بهزادی هم سالم کرد

اوج  پرواز»سرطالیی«
تیم پرامید هم آرزو به دل ماند

خداحافظی تکراری با المپیک

 کاش سفر نرفته بودم...

جعفر کاشانی
 همدوره همایون بهزادی

کاش به مسافرت نرفته بودم؛ کاش در این تهران 
وامانده بودم تا حداقل بتوانم ساعت های آخر چهره 
مثل ماهش را ببینم؛ کاش وقتی ســاعت 7 عصر 
پنجشــنبه تماس گرفت و خواســت که پیشش 
بروم، می توانستم. مِن نارفیق بدون این که همایون 
را ببینم، رفته بودم ســفر؛ به او وعده شنبه را برای 
دیدار دادم. شــنبه ای که هرگز حال و هوای قبل را 
ندارد. فکر کنم دلش پُر بود. هروقت دلش می گرفت 
زنگ می زد و می گفت جعفر بیا ببینمت. همایون 
پنجشنبه  شب می خواست با من درددل کند ولی.... 
بنده خدا سالیان  سال بیمار بود؛ قلبش از یک طرف 
و بیماری ریوی از طرف دیگر. بــا همه اینها یکی، 
دوماه بود سرحال تر شده بود. وقتی به همت برخی 
پیشکسوتان و باشگاه پرســپولیس برایش جشن 
تولد گرفتیم، روحیه اش برگشــته بود. خوشحال و 
خندان به زندگی ادامه مــی داد. قربان خدا بروم که 
هیچ کس ســر از کارش درنمی آورد. من و همایون 
عمری با هم زندگی کردیم؛ راستش 3 نفر بودیم؛ من، 
همایون و حسین)کالنی(. هرکاری توانستیم برای 
شاهین انجام دادیم؛ حاال اما دیگر همایون از جمع 
ما پرکشیده و رفته است. حاال فقط من حسرت به 
دل مانده ام که چرا پنجشنبه  شب در تهران نبودم تا 

به دیدارش بروم.

دیگر مثل بهزادی نخواهید دید

حسین کالنی
 همدوره همایون بهزادی

این ســاعت ها برای مــن و همه آنهایــی که با 
همایون ارتباط صمیمانه داشتیم، سخت می گذرد. 
ناســالمتی همایون ســردار شــاهین بود؛ همان 
شاهینی که بعد از ســال ها حسرتش را می خوریم. 
یادم هســت زمانی که قرار شد به عضویت شاهین 
دربیایم، نخستین کسی که به استقبالم آمد، همایون 
بود. او با روی گشاده مرا پذیرفت و همیشه مدیون 
حمایت هایش هستم. همه کار برایم کرد؛ زحمتم 
را کشــید؛ روحیه ام را باالبرد و باعث شد هرچه در 
زندگی ورزشی ام می خواهم، به دست آورم. فوتبالش 
را که کنار بگذارید و در زندگی شــخصی اش سرک 
بکشید، باید از اخالق خوبش تمجید کنید. فراموش 
نمی کنم در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق هیچ 
هدفی جز خدمت به مردم نداشــت و بدون این که 
توقعی داشته باشــد، نامهربانی ها را تحمل کرد. در 
دوره و زمانه ای که ورزشــکار تحصیلکرده کم پیدا 
می کنید، بهزادی هرگز کتاب و درس را رها نکرد و 
همه اطرافیان خود را نیز تشویق به تحصیل می کرد. 
همایون در نوع خود بی نظیر بود و هرگز دیگر مثل 
او نخواهید دید؛ هرچند که هیچ وقت به حقش در 

فوتبال ایران نرسید.

خاطره

یاد

تیتر بازی

   فدراســیون بین المللی فوتبال درگذشــت رضا 
احدی را تسلیت گفت.

  علیرضا فغانی دیدار اردن و کره جنوبی از ســری 
رقابت های مقدماتی المپیک را قضاوت می کند.

  فرهاد مجیدی با انتشــار تصاویری از چک های 
برگشــتی دوران مدیریــت فتــح اهلل زاده از طلب 

یک میلیارد و200 میلیونی اش رونمایی کرد.
  تیم فوتبال اســتقالل در دیداری دوستانه مقابل 

تیم ملی دانشجویان تن به شکست 3 بر یک داد.
  معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش اعالم کرد 
فدراسیون های ورزشی باید از 20 دی تا 20 اسفند، 

مجامع عمومی خود را برگزار کنند.
 خاویر ماسکرانو، مدافع آرژانتینی بارسلونا به دلیل 

فرار مالیاتی به یک سال زندان محکوم شد.
 ویکتور والدس، دروازه بان اســپانیایی رســما از 

منچستریونایتد جدا شد.

بیرانوند: پرسپولیس از من سوءاستفاده کرد/ با اسم 
من قیمت دروازه بان ازبک را شکستند

 الم: شــاید قبــل از اتمــام قــراردادم بــا فوتبال 
خداحافظی کنم

حاجیلو: اگر کی روش فارسی بلد بود، قضیه رحمتی 
همان ابتدا حل می شد

فتح اهلل زاده: برگردم باز هم چک می کشم!
تیموریان: 15 سال بود، برانکو را ندیده بودم

جام شهدا|   فینالیســت  پرســپولیس، 
پرسپولیس در روزی که برای نخستین بار، چارچوب 
دروازه اش را به لوبانف ازبکستانی سپرده بود، توانست 
در یک بازی پربرخورد سایپا را شکست دهد و به فینال 
جام شهدا صعود کند. در این دیدار علی زینالی ابتدا 
ســایپا را پیش انداخت اما در ادامه رامین رضاییان، 
مهدی طارمی و جری بنگستون 3بار دروازه تیم مجید 
جاللی را باز کردند تا دومیــن گل زینالی در دقایق 
پایانی هم به کار سایپا نیاید. در این مسابقه آندرانیک 
تیموریان در نیمه دوم به میدان رفت و برای نخسین بار 
پیراهن سایپا را پوشید. در دیگر بازی جام شهدا امروز 
صبا و ذوب آهن به مصــاف هم می روند تا تکلیف دو 

بازی رده بندی و فینال مشخص شود.
حقیقی،  پرسپولیسی نشــد|  پس از این که 
علیرضا حقیقی، قرارداد خــود را با تیم روبین کازان 
روسیه فســخ کرد، خیلی ها او را گزینه پرسپولیس 
دانســتند اما دروازه بان تیم ملی با تصمیمی جالب 
همه را شوکه کرد. حقیقی با تیم مارتیموی پرتغال 
که به تازگی نلو وینگادا )ســرمربی پرتغالی ســابق 
پرســپولیس( هدایتش را برعهده گرفته، قراردادی 

6ماهه امضا کرد تا فوتبالش را در اروپا ادامه دهد.
فصیحی، سریع ترین دختر ایران|  مسابقات 
دوومیدانی داخل سالن بانوان قهرمانی ایران، صبح 
روز پنحشنبه برگزار شــد و طی آن فرزانه فصیحی، 
دونده اصفهانی ســرعت در دوی 60متر با ثبت 35: 
07 ثانیه رکورد ایران که از  ســال 92 دراختیار مریم 
طوسی بود را شکست. رکورد طوسی در این ماده 43: 
07 ثانیه بود. از این پس او ســریع ترین بانوی دونده 
ایران است. فصیحی دراین باره می گوید:  »دوست دارم 
به نخستین دختر ایرانی تبدیل شوم که به مسابقات 

جهانی پا گذاشته است.«
کاراته کای ملی پوش ناپدید شد|  آروین باقری،  
یکی از کاراته کاهای اعزامی از ایــران به رقابت های 
کاراتــه وان )لیگ جهانی( پاریس پــس از آن که به 
فرودگاه این شــهر رسید، ناپدید شده و هنوز خبری 
از این ورزشکار در دست نیست. به نظر می رسد این 
کاراته کای ایرانی قصد پناهندگی درکشــور فرانسه 
را داشــته باشــد. پس از این اقدام فدراسیون کاراته 
این طور بیانیــه داد:  »باقری به صورت شــخصی به 

پاریس سفر کرده و مسئولیتش به  عهده خود است.«

 صرفا جهت اطالع!

هت تریک بدون گل
شهروند|  عالوه بر 3 دربی بدون گل اوایل بهمن، 
چهره هایی که چند هفته قبــل از این تاریخ تولد یا 
مرگشان شکل گرفته بود، حالتی معکوس اتفاق قبلی 
را تجربه کردند تا هفته پررویدادی در بازه زمانی 3 تا 9 

بهمن شکل بگیرد.
روز لیورپولی- منچستری

3 بهمن ماه 97 سال پیش، باب پیسلی، اسطوره 
مربیگری لیورپول و یکی از تنها 2 مربی فاتح 3 دوره 
جام  باشگاه های اروپا و لیگ  قهرمانان اروپا در کانتی 
دورهام انگلیس به دنیا آمد. آندره کانچلســکیس، 
ستاره فوتبال روســیه و عضو نخستین تیم طالیی 
فرگوسن در منچســتریونایتد در این روز 47ساله 
می شود. ماتیاس سیندالر، نخستین بازیکن بزرگ 
تاریخ اتریش و عضو تیم طالیی دهه 30 این کشور، 

77 سال پیش در 35سالگی درگذشت.
سوارس به دنیا آمد

ســتاره حاال خوش اخالق بارسلونا 
یعنی لوئیس ســوارس اروگوئه ای، 
4 بهمن 28ســالگی را پشــت سر 
می گذارد. 12 ســال قبل در این روز، 

لئونیداس، ســتاره قبــل از دوران پله در 
برزیل و آقای گل جام جهانی 1938 در 90 سالگی 
درگذشت. 4 بهمن ماه، دربی  ســال 1370 تهران 
 بین پرســپولیس و استقالل با تســاوی بدون گل

 خاتمه یافت.
روزی بزرگ برای »بیو«

توستائو، ستاره تیم طالیی اما ناکام برزیل در جام  
جهانــی 1982 در هیبت پزشــک، 6 بهمن ماه 69 
سالگی را پشت ســر می گذارد. دیوید ژینوال، ستاره 
سابق اما مغضوب فوتبال فرانسه  به پایان 48سالگی 
می رسد و ژاوی هرناندس، اسطوره و کاپیتان سابق 
بارسلونا در روزهای بازی برای السد قطر به 36سالگی 
وارد می شــود. دیگر متولد معروف این روز، روبینیو 
است که 32ساله می شود. قسمت دوم سریال مرگ 
ناگهانی بازیکنان فوتبال در زمین، 5 بهمن 12 سال 
پیش رخ داد؛ زمانــی که میکلوس فهر بعد از اخطار 
ناشی از شــادی بعد از گل، روی زمین افتاد و بر اثر 

حمله قلبی در 24سالگی درگذشت.
آرژانتینی قهرمان و آقای خاص

اســکار روجری، هم تیمــی مارادونــا در جریان 
قهرمانی در جــام  جهانی 1986 به عنــوان یکی از 
بهترین مدافعان عصر خودش، 6 بهمن ماه 54ساله 
می شود. ژوزه مورینیو، سرمربی مشهور و جنجالی 
دنیای فوتبال هم در این روز شمع 52سالگی را فوت 
می کند. 10 ســال بعد از او، برندان راجرز، سرمربی 
سابق لیورپول در ایرلند شمالی به دنیا آمد. تساوی 
بــدون گل دربی 6 بهمن 1391 تهــران با قضاوت 

قهرمانی شکل گرفت.
»آن« جنجالی

40 ســال قبل در روز 7 بهمن، آن یونگ هووان، 
زننــده گل طالیــی کره جنوبی مقابــل ایتالیا در 
یک هشتم  نهایی جام  جهانی 2002 در کشور شرق 
آسیا متولد شــد. مارات سافین، تنیسور بازنشسته 
روسی و مرد شماره یک سابق رنکینگ در این روز، 
36سالگی را جشــن می گیرد. تساوی بدون گل در 
دربی دور برگشت نیمه نهایی فصل 1372-1373 
لیگ آزادگان به خاطر جنجــال بازی رفت به قصد 

تنبیه در بندرعباس انجام شد.
آقای مو پریشان

62 ســال پیش در روز 8 بهمن ماه، برونو متسوی 
فقید، سرمربی سابق تیم ملی سنگال در فرانسه به دنیا 
آمد. جان لوئیجی بوفون، سنگربان اسطوره ای تیم ملی 
ایتالیا وقتی در این روز وارد 38ســالگی می شــود 

می تواند بابت این همه هوادار به خود افتخار کند.
داور بسیار معروف  و روماریو

بهرام اف، کمــک داور  توفیــق 
آذربایجانی االصل که مشکوک ترین 
گل تاریخ فوتبال )گل سوم انگلیس 
به آلمان در وقت هــای اضافه فینال 

جام جهانــی 1966( را بــه قصد انتقام 
کشته های کشورش توسط نازی ها در جنگ جهانی 
دوم، صحیــح اعالم کرد، 91 ســال پیــش در روز 
9بهمن به دنیا آمد. روماریوی برزیلی، ستاره مشهور 

جام جهانی 1994 هم 50ساله می شود. 

 تاریخ نگار 
ستون ثابت  

          شنبه ها

شهروند|   اتفاقاتی که در مجمع فدراسیون 
فوتبال رخ داد،  باعث به تعویق افتادن انتخابات 
این فدراسیون شد. به نظر می رسد این موضوع 
به هیچ عنوان به مذاق مسئوالن وزارت ورزش 
خوش نیامده و صحبت از انتخاب سرپرســت 
برای فدراسیون پس از تاریخ 15 اسفند تا زمان 
برگزاری انتخابات شده است. درهمین رابطه با 

احمدرضا براتی، کارشناس حقوقی فوتبال همکالم شدیم.
تعویق انتخابات منطقی بود

براتی در ابتدای گفت وگوی خود با »شــهروند« درباره قانونی بودن تعویق 
انتخابات می گوید: »وقتی مجمع تصمیمی را می گیرد، نمی توان گفت قانونی 
نیســت. به  هرحال با توجه به زمان محدود تا پایان  سال و پروسه نام نویسی 
از کاندیداها و همزمانی با انتخابات مجلس شاید می توان گفت این تصمیم 
منطقی بوده اســت. البته این ابهام وجود دارد که شاید انتخابات به دلخواه 
مجمع یکسال عقب بیفتد. این ازجمله مواردی است که باید در اساسنامه 
فدراسیون رفع ابهام شود. می توان قانونی وضع کرد درصورتی که مجمع رأی 
به تعویق انتخابات داد، تا یک ماه یا 40روز بعد از آن قطعا باید برگزار شود که 

متاسفانه فعال چنین موردی در اساسنامه دیده نشده است.«
خطر تعلیق درصورت انتخاب سرپرست

او در ادامه به خواســته وزارت ورزش مبنی بر انتخاب سرپرســت برای 
فدراسیون فوتبال واکنش نشان می دهد: »از نظر من بحث انتخاب سرپرست 
غیرقانونی است چون در اساسنامه اصال پستی به نام سرپرست حتی برای 
کمیته های فدراسیون هم تعریف نشده است. ابهام اینجاست که چه کسی 
باید این سرپرست را انتخاب کند. اگر مثل سایر فدراسیون ها قرار باشد وزارت 
ورزش سرپرست انتخاب کند، طبق نظر IOC  که باالترین نهاد ورزشی جهان 
است، این اتفاق دخالت دولت در فوتبال به حســاب می آید. عالوه بر آن در 
اساسنامه فیفا و اساسنامه فدراسیون داخلی هم انتخاب سرپرست معنایی 
ندارد. انتخابات با نظر مجمع به تعویق افتاده و اگر وزارت ورزش قصد انتخاب 
سرپرست را داشته باشــد، قطعا خطر تعلیق فوتبال ایران را تهدید می کند 
چون فیفا روی این موضوعات بسیار حساس است. نباید اینطور به موضوع 
نگاه کنیم که فیفا رئیس ندارد چون نهادهای نظارتی فدراســیون جهانی 

فوتبال قطعا این مسأله را رصد کرده و سریعا دستور تعلیق را می دهند.«
ادامه حضور کفاشیان شائبه ای ندارد

براتی درپایان دربــاره این که درصورت ادامه حضور کفاشــیان در رأس 

فدراسیون این شائبه به وجود می آید که او 
از پست خود برای رأی آوردن استفاده 
می کند، می گوید: »نمی توان اینطور به 
موضوع نگاه کرد چون اگر انتخابات در 
موعد مقرر برگزار می شد، کفاشیان 

رئیــس بود و کســی هم چنین 
شائبه ای را به وجود نمی آورد. 

انتخابات  حتــی  درضمن 
ریاســت جمهوری نیــز 
زمانی برگزار می شــود 

شــخص  کــه 
رئیس جمهــوری 
قبلــی به عنــوان 

بعد  دوره  ح کاندیدای  مطر
تغییراتی است. همان طور که گفتم اگر قرار  به 

باشد، باید با نظر مجمع باشــد، به غیراز این دخالت 
محسوب می شود.«

شهروند|  تیم ملی هندبال ایران در ادامه روند نزولی خود در رقابت های 
قهرمانی هندبال آسیا مقابل بحرین هم شکست خورد تا شانس حضور در 

نیمه نهایی این مسابقات را از دست بدهد.
شکست عجیب برابر بحرین

بعد از نمایــش ضعیف ایران در گام اول مقابل عربســتان می شــد، 
پیش بینی کرد که هندبالیست های ایرانی تورنمنتی خوبی را درپیش 
نخواهند داشــت. برتری برابر لبنان و چین امیدها را دوباره زنده کرد اما 
شکست ســنگین مقابل بحرین تمام امیدها را بر باد داد. هندبال ایران 
تقریبا 2ماه پیش مقابل همین بحرین در نیمه نهایی انتخابی المپیک با 
اختالف 5 گل به پیروزی رسیده بود اما شاگردان عرفان در چهارمین بازی 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا آن قدر ضعیف کار کردند که از همان 
ابتدا مشخص بود بازنده هستند. درنهایت بازی با نتیجه 27 بر 16 به پایان 

رسید تا دومین شکست هندبال ایران در این مسابقات رقم بخورد.

کورسوی امید
تیمی که 2ماه پیش در راه کسب سهمیه المپیک بسیار درخشان ظاهر 
شــد و فقط قطر چند ملیتی در فینال توانست مانعش برای رسیدن به 
المپیک 2016 شــود، حاال کارش به جایی رسیده که در گروه 6 تیمی 
در جایگاه چهارم قرار دارد. ایران پایین تر از بحرین،  عربســتان و امارات 
در جایگاه چهارم است و هیچ شانسی برای رسیدن به نیمه نهایی ندارد. 
تنها امید کادرفنی )که حاال دست به دامان سجاد استکی اخراجی هم 
شده و او را هرطور شــده به تیم اضافه کرده(، به بازی امروز مقابل امارات 
است. شاگردان عرفان برای کسب مجوز حضور در جام جهانی، باید هرطور 
شده از سد امارات بگذرند که دراین صورت با تیم سوم گروه دیگر مصاف 
می دهند و با برتری در آن دیدار پنجمین ســهمیه آسیا را کسب کند. 

سهمیه آسیا در این دوره از جام جهانی به دلیل میزبانی فرانسه قهرمان 
دوره قبل و نایب قهرمانی قطر، به عدد 5 رسیده و به جز 4 تیم برتر آسیا 
یک تیم شانس صعود خواهد داشــت که ایران فعال شانس خود را برای 

صعود از این طریق آزمایش می کند.

تضعیف هندبال ایران و تنها شانس ممکن

شهروند|  گل زدن در دربی، آرزوی هر فوتبالیستی 
است؛ به ویژه اگر عاشق تیمی باشد که پیراهن آن را به 
تن دارد. در فوتبال ایران، بی شــمار بازیکنانی در تاریخ 
47ســاله دربی تهران گل زده اند اما فقط یکی از آنها از  
سال 1347 تا به حال با ملیت ایرانی موفق به هت تریک 

در دربی شده است؛ همایون بهزادی.
گل طالیی

در دنیایی که وین رونی هنــوز و مارادونا هیچ وقت 
نتوانســته اند در دربی با لباس معروف ترین تیم های 
دوران بازی خود )مارادونا برای بارســلونا و رونی برای 
منچســتریونایتد( مقابــل رئال مادریــد و لیورپول 
هت تریک کنند، بهزادی، شهریور 1352 در روز حضور 
تنها دوربین های صداوســیما در ســالن برگزاری روز 
آخر مسابقات جهانی کشــتی، کاری خارق العاده رقم 
زد؛ هت تریک در دربی. این اتفاق را کنار گل تســاوی 
سرطالیی در فینال جام  ملت های آسیا در  سال 1968 
قرار دهید تا متوجه شوید چرا یکی از معدود ایرانی های 
حاضر در تاالر افتخارات فوتبال آسیا، ورای رنگ های آبی 
و قرمز تا این اندازه بزرگ و محبوب بود. گل او، زمینه ساز 
رقم خوردن شادترین شــب تاریخ امجدیه و قلم دوش 
شدن بازیکنان تیم ملی توسط مردم به پاس برتری بر 

رژیم   صهیونیستی شد.
مرگ آمد

بهزادی از آن روزهای تاریخــی گلزنی در رده ملی و 
باشگاهی تا ســاعات پیونددهنده پنجشنبه به جمعه 
بهمن ماه 1394 با وجود درخشــش در میدان، بیرون 
زمین کم حرف بود. دارنده مدرک کارشناســی ادبیات 
فارســی در روزهای پس از بازی هم به تحصیل عالقه 
زیادی داشــت؛ به حدی که به اصرار مادرش و به خاطر 
امتحان فرزندش، قید حضور در بازی های آسیایی را زد 
و 3 سال در انتظار نخستین بازی ملی ماند! سرطالیی، 
بازی در فیلم سینمایی را به خاطر اولویت های فوتبالی 
نپذیرفت. او در دوران بازنشســتگی، برخالف بیشتر 
قدیمی ها در بطن داستان فوتبال قرار داشت و سال ها 
رئیس و عضو کمیته پیشکسوتان فدراسیون فوتبال بود. 
حرکت آرام همایون خان در متن فوتبال ادامه داشت 
تا این که به گفته پسرش، پنجشنبه شب اخیر هنگام 
بلند شدن از جای خود بر اثر سرگیجه به زمین افتاد و به 

خاطر ایست قلبی و مشکالت ریوی در نخستین ساعات 
روز 2 بهمن ماه در 74 سالگی درگذشت.

تسلیت یادگار امام)ره( و دیگران
فرامز ظلی، پیشکســوت فوتبال  نخســتین فردی 
بود که از ماجرا مطلع شــد و در خانــه بهزادی حضور 
یافت. او به حدی از ماجرا متاثــر بود که در حضور دیگر 
افراد حاضر در خانه بهزادی شامل علی پروین، حسین 
کالنی، محمدرضا زادمهر، حمید استیلی، پایان رافت، 
حمید جاســمیان و... بر اثر گریه فراوان مدتی از حال 
رفت! سایرین پس از رسانه ای شدن خبر مرگ سرطالیی 
واکنش نشان دادند؛ از باشگاه  های دیگر و فدراسیون های 
مختلف تا کفاشــیان حاضر در خانه بهــزادی. قرار بود 
مراسم تشییع پیکر بهزادی، امروز از ورزشگاه شیرودی 
انجام شــود اما طبق اعالم خانواده او، این مراسم به روز 
دوشنبه  موکول شد. کفاشــیان پس از مرگ بهزادی 
گفت: »ایشــان رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون 
فوتبال بودند اما به دلیل کســالتی که داشتند، خیلی 
نمی توانستند به فدراسیون بیایند. ما همواره با بهزادی 
رابطه خوبی داشتیم؛ به ویژه در دوران دبیرکلی مهدی 
محمدنبی.« باشگاه اســتقالل هم در بیانیه خود ضمن 
اعالم تاثر از درگذشــت بهزادی به تــداوم روزهای تلخ 
پس از مرگ رضا احدی اشاره کرد. آیت اهلل سید حسن 
خمینی، یادگار امام)ره( و وزارت ورزش و جوانان مصیبت 
وارده را به جامعه ورزش تسلیت گفتند و برانکو، سرمربی 
پرسپولیس قول داده بود پس از بازی پرسپولیس در جام 

شهدا همراه تیم به خانه بهزادی برود.
اقدام   پرسپولیس

محمد دادگان، رئیس ســابق فدراســیون فوتبال 
به عنوان دیگر شخص حاضر در منزل بهزادی با اعالم 
این که طاهری و کاشــانی از اعضای بلندپایه باشــگاه 
در مســافرت هســتند، ادعا کرد پس از بازگشت آنها، 
باشگاه پرســپولیس تمام هزینه های مربوط به مراسم 
ترحیم ســرطالیی را تقبل می کند. همچنین طبق 
هماهنگی های به عمل آمده از سوی خانواده زنده یاد و 
پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس، مراسم ترحیم بهزادی 
روز چهارشنبه هفته آینده 7 بهمن ماه از ساعت 13 در 
مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود. روحش شاد 

و یادش گرامی.

شهروند| وقتی سوت شروع بازی حساس مرحله 
یک چهارم نهایی رقابت های زیر 23  ســال آسیا بین 
ایــران و ژاپن به صدا درآمد، می شــد ردپایی عمیق 
از تمایل ایران بــه نوعی بازی شــناور را دید؛ جایی 
که بازیکنان پشت ســر مهاجم با همکاری گوش ها 
خیلی سریع خود را به فاز تهاجمی می رساندند و در 
لحظات نه چندان زیاد صاحب توپ شدن رقیب هم 
مردان ما خیلی راحت در دفاع برتری عددی به وجود 
می آوردند. این نوع بازی بیشــتر دفاع-ضدحمله ای 
نتیجه فوتبال به اصطالح واکنشــی توصیه شــده 
از ســوی خاکپور بود. او در 3 بــازی قبلی هم تیم را 
براســاس روش حریف چیده بود و اصراری بر بازی 
براساس ســبک دلخواه و ذهنی خود نشان نمی داد. 
نتیجه این مدل بازی البته ریسکی، 3 حمله خطرناک 
هدر رفته برای بازیکنان مــا در روز نه چندان خوب 
ژاپنی ها در نیمــه اول بود. از این حمــالت بهره ای 
نبردیم اما حتــی این تیم ملی کم دقــت هم بهتر از 
ژاپن نشــان می داد. تیم خاکپور در نیمه اول نتیجه 
نگرفت. می شد حدس زد در 45 دقیقه دوم، نه ایران 
به این شــیوه درحال یکنواخت شدن ادامه دهد و نه 
ژاپن کماکان تیمی تحت تأثیر نشــان دهد. احتماال 
در فاصله بین 2 نیمه، خاکپور از بازیکنانش خواسته 
بود به شکل کنترل شــده ترین به بازی ادامه دهند 
چون درهمان شروع نیمه دوم، بازی سازی تیم ملی از 
آخرین نقاط خط دفاعی، خبری از عزمی جزم برای 
 احاطه بر رقیب در 45 دقیقه سرنوشت ســاز می داد؛

 45 دقیقــه ای که می توانســت ایران را بــه برزیل 
نزدیک تر کند.

انفعال خاکپور و خستگی ایران
ریتم بــازی در اوایل نیمه دوم اندکی کند شــده 
بود که میالدی محمدی با یک ضربه ســر هیجان را 
به اوج رساند. ضربه سر زیبای او با اختالف اندکی به 
تیردروازه برخورد کرد تا حساس ترین صحنه بازی تا 
دقیقه 55 به سود ایران شکل بگیرد. بعد از این اتفاق، 
تیم امید ما با انگیزه بیشــتری به توپ ضربه می زد 
اما کمــاکان از گل خبری نبود. روند بــازی در اوایل 
نیمه دوم نشان از خستگی بازیکنان تیم ملی به خاطر 

دوندگی در نیمه اول داشت. در این بین انفعال خاکپور 
و اصرار او به تعویض نکردن هم جای تعجب داشت. 
او اواخر بازی حتــی از مربی ژاپنی بی عالقه به تغییر 
هم یک تعویض کمتر داشت. بیرون آمدن محمدی 
از زمین، تنها تغییر استراتژیک خاکپور بود و پس از 
یک 30 دقیقه نه چندان، بازی در 90 و چند دقیقه با 
تساوی بدون گل خاتمه یافت. برتری عددی ژاپنی ها 
در حمله نشــان می داد بازیکنان ما از خستگی توان 
برگشتن به نیمه زمین خودی را از دست داده اند. به 
هرحال تیم امید امیدوارانه سراغ 2 وقت 15 دقیقه ای 

رفت تا شاید اتفاق خاصی رخ دهد اما...
... و سرانجام گل ژاپن

آنقدر گل نزدیم تا ســرانجام در ششــمین دقیقه 
15 دقیقه اول وقت اضافه، تویوکاوا، بازیکن شــماره 
14 تــازه وارد روی یک ارســال با ضربه ســر دروازه 
اخباری را گشود و آب ســردی بر پیکر داغ بچه های 
خاکپور ریخت. تیم ملی پس از دریافت گل به شکل 
طبیعی حمله می کرد اما استرس نهفته در ساق های 
بازیکنان، مانع زده شــدن ضربه آخر به صحیح ترین 
شــکل ممکن شــد. 15 دقیقه اول با کنترل بازی از 
سوی ژاپنی ها و تداوم بی دقتی بازیکنان ما در استفاده 
از 2 موقعیت مطلوب به اتمام رسید. 15 دقیقه دوم، 
2 گل دیگری از سوی ژاپنی ها در پی داشت. اشتباه 
اخباری به شکل چشم نوازی گل دوم را زیبا کرد و گل 

سوم هم جشن ژاپنی ها را تکمیل کرد.
حسرت، 44 ساله شد

به همین راحتــی در روزی که برتر از رقیب بودیم، 
مغلوب یکــی از بدترین ژاپن های ممکن شــدیم تا 
حسرت رســیدن به المپیک44 ســاله شود. انفعال 
خاکپور و خست در تعویض ها به اضافه موضوعی به 
نام تغییر فراوان در ترکیــب، آرزوهای ما را به باد داد. 
بچه های تیم ملی به سبک همه تیم های مایلی کهن 
باترس و اســترس راهی میدان شــدند. تیم چنین 
پرامکانات که با پول و هزینه کاشــانی انواع اردوها را 
پشت سر گذاشت، باید بیش از این می درخشید اما به 
جای درخشش، ابهامات زیادی به وجود آورد که باید 

در فرصت مناسب به آن پاسخ داده شود.

گفت وگوی »شهروند« با احمدرضا براتی، کارشناس حقوقی فوتبال 

انتخاب سرپرست، یعنی تعلیق فوتبال ایران!
 فکر نکنیم فیفا تعطیل است




