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شهروند | جنگ و صلح ... نسخه بد  لی عنوان د  استان 
شاهکار »تولستوی« بسیار واقعی تر و ملموس تر از آن 
رمان جاد  ویی جلوه می کند  ؛ وقتی شــما نگاه تان را از 
کشاکش برجام، بمب گذاری گسترد  ه د  ر ترکیه، زرق 
و برق های کریس رونالد  و و روزهای پرهیاهوی ورزش 
د  اخلی به سمت نقطه ای محروم د  ر د  نیا منحرف کنید  ؛ 

به همسایه ایران، به افغانستان.
جایی وسط شلوغی های مترو

 جد  ید  ترین پیوند   ایــران و افغانســتان د  ر فوتبال
 رخ د  اد  ؛ وقتی فرورد  ین امســال، د  و کشــور د  ر بازی 
مقد  ماتی المپیک به میزبانی ایران به مصاف هم رفتند  . 
اگر حوالی عصر یکی از روزهــای تعطیلی عید   نوروز 
94، به ایستگاه های متروی پایتخت می رفتید   از حجم 
پرشد  ه ایستگاه ها توسط انسان هایی با کشید  گی بیشتر 
چشم نسبت به ایرانی ها متعجب می شد  ید  ! این تعجب، 
هنگام شنید  ن خبر حضور صد   هزار تبعه افغانستانی 
د  ر ورزشگاه برای تشویق کشــورمان بیشتر هم شد  . 
ایران، میزبانی بود   که به شــکل خود  خواسته ورزشگاه 
 را د  ر انحصار هواد  اران می د  ید  . این گرد  همایی نوعی به

 رخ کشید  ن غرور ملی کشــوری بود   که د  ر سال های 
اخیر طعم د  وری از جنگ و غارت مستقیم را می چشید  ؛ 
فراری از جنگ به صلــح و یــاد  آوری روزهای خوش 

گذشته به کمک فوتبال.
6 گل و کلی افتخار

انگار فقط برای سرمربی آلمانی و برخالف انتظار ما 
خوش اخالق تیم ملی افغانستان مهم بود   که تیمش د  ر 
میزبانی محول شد  ه از سوی افغانستان به ایران، 6 گل 
از ژاپن خورد  ه و بازی مقد  ماتــی جام جهانی 2018 و 
جام ملت های آسیا د  ر  سال 2019 را با سرافکند  گی به 
پایان برد  ه است! وقتی با گذر از خیابان های شلوغ وسط 
شــهر پس از د  وره اوج ترافیک موسوم به »سرچراغی«، 
به پارکینــگ بی جاذبه هتل انقالب رســید  یم، تصور 
خاصی از مصاحبه با همزبانان غیرمشهورمان ند  اشتیم. 
ورود   به هتلی معمولی اما با جلوه های نســبتا زیبا هم 
هیچ گونه آشنایی زد  ایی د  ر پی ند  اشت. بازیکنانی که به 
هوای جنگ افغانستان د  ر روزهای نوجوانی ترک  وطن 
کرد  ه بود  ند  ، پس از صرف غذا از سالن به سمت پله های 
تعبیه شد  ه د  ر روبه روی رستوران می رفتند   اما یک نفر 
د  رست مثل جریان بازی، خالف جهت حرکت می کرد  . 
او بهترین فرد   ممکن برای شــروع مصاحبه بود  . انگار 
می د  انست باید   چگونه مصاحبه را شروع کند  : »فرد  ین 
کوهستانی هستم، د  روازه بان اول تیم ملی افغانستان. د  ر 
تمرین روز قبل از بازی با ژاپن د  ر تمرینات از ناحیه شانه 
مصد  وم شد  م و نتوانستم به تیمم کمک کنم.«  د  ست 
و بال آویزان گرد  ن شــد  ه او، خوش زبانی اش را منقطع 
نمی کرد  . انگار توانایی غنا د  اد  ن به مصاحبه را د  اشــت 
چون وقتی با سوالی د  رباره د  الیل استقبال از میزبانی 
ایران برای افغانستان مواجه شــد  ، از همان چیزهایی 
حرف زد   که آرمان مولفه های شهروند  ی د  ر ایران است: 
»ایرانی ها هم زبان و براد  ر ما هستند  . از این که د  ر کشور 
ما هســتید  ، لذت می بریم.« فرد  ین به همین نسبت از 

هموطنانش د  ل خونی د  اشــت: »البد   مرد  م سرزمین 
من، کشورشان را د  وست ند  اشتند   که برای تشویق ما 
مقابل ژاپن به ورزشــگاه نیامد  ند  .« شوخی های قبل از 
حضور د  ر هتل محل اقامت تیم ملی افغانستان د  رباره 
میزان سرمایه افاغنه انگار اشتباه بود   چون ما د  ر جواب 
این سوال که شــاید   بلیت 50 هزارتومانی بازی مانع 
استقبال هموطنان کوهستانی شد   با جمالت کمتر قابل 
انتظاری مواجه شــد  یم:  »اگر الزم باشد   برای حمایت 
از تیم ملی کشورم، نه 50 هزار که یک میلیون هم پول 
بلیت می د  هم!« اگر او د  ر د  روازه بود  ، افغانستان کمتر گل 
می خورد  ؟ پاسخ فرد ین ، جبر و اختیار را به مبارزه د  عوت 
کــرد  :  »فکر نمی کنم 6 گل می خــورد  م اما به هرحال 

نمی د  انم چند   توپ را می گرفتم چون این گونه مسائل، 
د  ست خد  ا و تقد  یر است!« به هرحال د  ر این کشور هنوز 
بســیاری از اتفاقات منفی نه نتیجه انفعال مرد  م، بلکه 
نتیجه تقد  یر تلقی می شــود  ؛ تقد  یری که د  ر فوتبال، 
رویای رسید  ن به استاند  ارد  های فوتبال ایران و راهیابی 
به د  ور بعد   مقد  ماتی جام جهانی را تا حد  ود  ی ناممکن 
جلوه می د  هد  . کوهســتانی د  ر ترکیــب تیمی که د  ر 
بازی های آسیایی 2002 بوسان 11 گل از ایران خورد  ، 
حضور ند  اشت اما اعتقاد   د  ارد   ایران فعلی نسبت به آن 
د  وران قوی تر شد  ه؛ همان طور که فوتبال افغانستان به 
قول خود  ش»اند  کی« بهتر نشان می د  هد  ؛ آنچه ارمغان 

صلح د  ر این کشور طی سال های اخیر است.
د  استان محمد  ظاهر شاه 

جالل الد  ین شریعت یار، کاپیتان تیم که به زبان های 
پشتو، آلمانی و انگلیســی صحبت می کند  ، د  ر پاسخ 
به ســوالی د  رباره این کــه چقد  ر تاریخ افغانســتان را 
می شناسد  ، چشم هایش را ریز می کند   و به نامی خاص 
می پرد  ازد  ؛ محمد  ظاهرشاه. آخرین پاد  شاه افغانستان و 
راقم آخرین روزهای خوب این کشور تا د  وران فعلی. او 
اعتقاد   د  اشت اگر جنگ شوروی و پد  ید  ه شوم طالبان 
به وجود   نمی آمد  ، افغانستان د  ر امتد  اد   عصر ظاهرشاه 
حرکت می کرد   و حال و روزی متفاوت د  اشــت. پس از 
پایان د  اد   و بید  اد  های سرمربی آلمانی بر سر بازیکنانش 

د  ر جلســه توجیهی طبقه بــاالی همکف هتل، چند   
بازیکن مقیم آلمان افغانستان برای مصاحبه از سوی 
تنها خبرنگار اعزامی این کشور به ایران گلچین شد  ند  . 
اولی»فیصل شایسته« مهاجم تیم بود  . او با یک ضربه، 
مصاحبه را شــروع می کند  :  »د  وســت د  اشتم بازی د  ر 
کشور خود  مان انجام می شد  . متاسفانه برخالف همیشه، 
این بار رفتار خوبی با ما و هواد  ارانمان نشد  . پیش از این 
همیشه از ایرانی ها خوبی د  ید  ه بود  یم اما نمی د  انم چرا 
اینگونه شد  ! گفته شــد  ه بود   تنها 35 هزارنفر از مرد  م 
افغانستان حق حضور د  ر اســتاد  یوم را د  ارند  . مرد  م ما 
توانایی پُرکرد  ن اســتاد  یوم را د  اشتند   اما قیمت باالی 
بلیت که از سوی فد  راسیون فوتبال کشورمان اعالم شد   

هم د  ر استقبال کم مرد  م افغانستان تأثیر د  اشت.«احمد   
آرش عاطفــی، د  یگر بازیکن تیم اجبــار به حضور د  ر 
ایران را آنچه »برخی محد  ود  یت ها برای تماشــاگران 
افغانستانی« نامید، ضرر بزرگی برای کشورش د  انست و 
د  ر اد  امه »عباسین علی خیر« به نکته د  یگری می پرد  ازد  :  
»به هر حــال د  ر ایران، مرد  م ما توان به د  ســت گرفتن 
مناصب و مشــاغل پرد  رآمد   را به د  ست نمی آورند   و به 
همین د  لیل پرد  اخت 50 هزار تومان پول برای بلیت و پر 

کرد  ن استاد  یوم از سوی آنها مقد  ور نیست.«
د  رد   جنگ

خیبر، عضو تیم د  ســته چهــارم فوتبــال آلمان و 
ملی پوش افغانســتان ناخود  آگاه د  ر صحبت هایش از 
پد  ید  ه مهاجــرت و د  الیل آن به زبان فوتبالی ســخن 
می گوید  : »از برخورد   بد   ایرانی ها گله د  اریم اما شــاید   
تقصیر شما نباشــد  . جنگ، مهاجرت را برای ما الزامی 
کرد   و ناخود  آگاه وقتی به کشور د  یگری پا می گذاریم، 
به ما احترام کافی گذاشته نمی شود  . این از بالیای جنگ 
است. شما راحت تر از ما پذیرفته می شوید  ، د  ر کشورتان 
جنگ نیست و از طرفی چون د  ر د  وران صلح هستید  ، 
به راحتی د  ر کشورهای مهاجرپذیر، پذیرفته می شوید   

اما ما...« 
گذشته ها، گذشته 

آیا مرد  م ایران  به خاطر حمله د  ار و د  ســته محمود   

افغان د  ر د  وران گذشــته از افاغنه کینــه به د  ل د  ارند  ؟ 
زبیر امیری، بازیکن شاغل د  ر لیگ د  سته پنجم آلمان 
به تاریخ کاری ند  ارد   و اعتقاد   د  ارد   اگر هم اتفاقی رخ د  اد  ه، 
باید   فراموش شد  ه و به ملیت همه انسان های کره زمین 
احترام گذاشته شود  . از تاریخ به زمان حال برمی گرد  یم. 
با این ســوال؛ شــما مد  تی به هــوای د  گرگون کرد  ن 
ساختار فوتبالتان را تعطیل کرد  ید  . آیا از آن زمان واقعا 
پیشرفتی حاصل شد  ؟ زیبر جواب د  اد  : » بله. فد  راسیون 
بازیکنان زیاد  ی را به خارج از کشور فرستاد   و خیلی از ما 
به کشورهای آلمان و آمریکا رفتیم و چیزهای جد  ید  ی 
آموختیم. د  ر سوی مقابل مربیان خارجی به کشور ما 
آمد  ند   و خواب، خوراک و بازی ما را متعاد  ل کرد  ند  . حاال 
د  ر سطح سوم فوتبال آسیا حرف های زیاد  ی برای گفتن 
د  اریم. سرمربی فعلی، خیلی خوب به پیشرفت ما کمک 
کرد  ه اســت.« این تعامل فرهنگی، می تواند   بزرگترین 
 پیغام فوتبال به جهان باشــد  ؛ این که کشــوری تازه 
رها شــد  ه از جنگ با همه توان و اتکا به تاریخ غنی اش، 
آغوش خود   را به ســوی جهانیان د  راز کرد  ه و د  ر حال 
تباد  ل فرهنگی به مثبت ترین شــکل است. آیا مربی 
خارجــی صرفا به قصد   حضــور د  ر افغانســتان د  ید  ه 
می شود  ؟ پاسخ زبیر منفی اســت:  » مربیان خارجی، 
علم روز را آورد  ه اند  . از ســوی د  یگر مربیان افغانستانی 
هم به انگلیس و کشورهای پیشرفته فوتبال می روند   و 

مد  ارک شان را از کشورهای صاحب فوتبال می گیرند  .«
فاصله ها

پس با ایــن اوصاف فوتبــال افغانســتان روزی به 
استاند  ارد  های ما می رسد  ؟ پاسخ متواضعانه بازیکنان 
با مد  ل خــاص تلفظ کلمه »نه« به زبان افغانی شــروع 
می شود  ؟ مصطفی حد  اد   به زبان انگلیسی مثالی از تباد  ل 
د  انش د  ر فوتبال می زند  : »شما د  ر تیم ملی کشورتان یک 
مربی د  رجه یک جهانی د  ارید   و برای ما هنوز زود   است 
که اد  عا کنیم د  ر کوتاه مد  ت به استاند  ارد  های شما د  ست 
می یابیم.«  زیبر د  ر اد  امه به 40 سال جنگی که کشورش 
را به عقب راند   و فوتبال را د  ر افغانســتان تعطیل کرد  ، 
پرد  اخت و گفت که تیم به لطف برپایی صلح د  ر حد  ود   
یک د  هه اخیر، طی برنامه ای 12 ســاله د  ر رقابت های 
جنوب آســیا قهرمان شــد  . البته زیبر بیشتر د  وست 
د  ارد   تیم د  ر محد  ود  ه جغرافیایی خود  )مرکز آســیا( با 

قد  رت هایی مثل ایران و ازبکستان روبه رو شود  !
روزهای خوب

سواالت به اند  ازه خستگی بازیکنان، زیاد   بود  . عکس 
د  ســته جمعی با بازیکنان و ســرمربی که د  ر بحث ما 
نبود   با خد  احافظی گــرم آن ها و خروج مــا د  ر اولین 
ساعت آماد  ه شد  ن شهر برای خواب شبانه همراه شد  . 
چکر)به زبان پشــتو یعنی گشــت و گذار( د  ر ارد  وی 
افغانستان ما را با فوتبالیست های ترک وطن کرد  ه ای 
مواجه کرد   که رویــای صلح د  ارند   و بــا وجود   برخی 
نامالیمتی ها از براد  ری با ایران حرف می زنند  ؛ آن  هایی 
که تقد  یر گرایی  را با ضمیمه کرد  ن کلمه »ان شــاءاهلل« 
به جمالت امید  وارکنند  ه به آیند  ه به رخ می کشند  ؛ نوعی 

تقد  یرگرایی انسان د  وستانه و نه منفعالنه. 

 موالیی قهرمان نشد    ، وزنه برد    اران بد    ون طال ماند    ند    

سومی آسیا د    ر اولین آزمون توکلی
شهروند    |  د    ر اولین آزمون حسین توکلی به عنوان 
سرمربی تیم ملی وزنه برد    اری نتیجه چند    ان د    لپذیری 
به د    ست نیامد     و ایران روی سکوی سوم آسیا ایستاد    . 
کاروان وزنه برد    اری ایران د    ر 2 روز پایانی نیز موفق به 
کسب مد    ال طال نشد     تا عنوان قهرمانی د    وره قبلی از 

د    ست برود    .
بد    ون طال سوم شد    یم

تیم ملــی وزنه برد    اری ایــران د    رحالــی گام به 
رقابت های قهرمانی آسیا گذاشت که د    ر د    وره قبلی 
این رقابت ها د    ر  سال 2013 با 3 طال، یک نقره و یک 
برنز د    ر مجموع بر ســکوی نخست قاره کهن تکیه 
زد    . البته مثبت شــد    ن د    وپینگ 2 طالیی ایران د    ر 
این رقابت ها چند     ماه کام این قهرمانی را برای ایران 
تلخ کرد    . با این حال انتظار می رفت این بار تیمی که 
حسین توکلی راهی تایلند     کرد     بتواند     از آن عنوان 
قهرمانی د    فاع کند     اما کســب یک نقره و 2 برنز د    ر 
مجموع ایران را روی سکوی سوم آسیا قرار د    اد    . مجید     
عسکری، علی  هاشــمی و بهاد    ر موالیی مد    ال آوران 

ایران د    ر این رقابت ها بود    ند    . 
بازگشت کم فروغ موالیی

تنها مد    ال طالیی که د    ر مسابقات قهرمانی آسیا 
 برای ایران به د    ســت آمد    ،  حرکت یک ضرب د    سته

 94 کیلوگرم توســط علی  هاشــمی بود    . او البته با 
عملکرد     ناموفق د    ر د    وضرب به عنوان سومی مجموع 
رسید    . د    ر روز پایانی این مسابقات نیز بهاد    ر موالیی 
بعد     از یک ســال د    وری از میاد    ین روی تخته رفت 
اما عملکرد     د    رخشانی ند    اشــت. این وزنه برد    ار فوق 
سنگین ایران که  سال 2013 نایب قهرمانی جهان 
را د    ر کارنامه د    ارد    ، می توانســت با کسب مد    ال طال 
تیم ایران را هم به قهرمانی برســاند     اما د    ر مجموع 
نایب قهرمان شد     تا چین تایپه د    ر جایگاه نخست و 

تایلند     د    ر جایگاه د    وم بایستند    .
جوانگرایی د    ر اولین آزمون

با این که به د    لیل فاصله کم مسابقات قهرمانی آسیا 
و مسابقات جهانی حســین توکلی تیم د    وم ایران را 
راهی تایلند     کرد    ه بود     اما به هرحال این مســابقات 
اولین آزمون او د    ر سمت سرمربی تیم ملی بزرگساالن 
ایران بود    . کسب سومی آسیا با تیم ایران یک شکست 
مطلق نیســت اما به هیچ عنوان نمی توان گفت که 
توکلی و تیمش موفق بود    ه اند    . با این حال باید     د    ید     
تیم اصلی ایران که باید     تا 2 ماه د    یگر د    ر مســابقات 
قهرمانی جهان شرکت کند    ، چه نتیجه ای خواهد     
گرفت. مشخص نیست از این تیم آسیایی هم نفری 
مد    نظر کاد    رفنی برای حضــور قهرمانی جهان قرار 
گرفته یا خیر اما به هرحال با اضافه شد    ن نفراتی چون 
کیانوش رستمی، رسول تقیان، نواب نصیرشالل و 
بهد    اد     سلیمی، توکلی امید    وار است تیمش عملکرد     

د    رخشانی د    ر عرصه جهانی د    اشته باشد    . 

رقابت

تیتر بازی

  حد  اد  ی، نیکخواه، کامرانی، اصالنی، مشــایخی، 
ســاهاکیان، کارد  وست، جمشــید  ی، حسن زاد  ه، 
د  اورپناه، آفاق و یخچالی، از سوی سرمربی تیم ملی 

بسکتبال برای جام ملت های آسیا انتخاب شد  ند  .
  گسترش فوالد  ، صبای قم، ســپاهان و راه آهن با 
شکست حریفان خود   به مرحله یک هشتم نهایی 

جام حذفی راه یافتند  .
   احمد   محمد  ی، نخســتین نمایند  ه کشتی آزاد   
 ایران د  ر رقابت های قهرمانی جهان به مد  ال برنز وزن

 65 کیلوگرم رسید  .
  د  ر حســاس ترین بازی های امروز فوتبــال اروپا، 
د  ربی میالن بیــن میالن و اینتر انجام می شــود   و 

منچستریونایتد      میزبان   لیورپول است.
  رئال ماد  ریــد   و رونالد  و به عنوان بهترین های فصل 
گذشته فوتبال جهان از نگاه فد  راسیون بین المللی 

تاریخ و آمار معرفی شد  ند  .

بهروان:  با افشــای حقوق کارکنان سازمان لیگ 
مشکلی ند  اریم

طاهری: د  ست هواد  اری که 100 تومان کمک کرد  ،  
د  رد   نکند  

پیکــه:  عذرخواهــی نمی کنــم و آرزو می کنم 
رئال ماد  رید     همیشه ببازد  

جنجال د   ر لیگ  د   سته اول|  د   ر جریان د   ید   ار 
خیبر خرم آباد    و آلومینیوم هرمزگان د   ر لیگ  د   سته 
اول فوتبال، پرتاب ســنگ از ســوی هواد   اران تیم 
لرستانی جنجال آفرید   . یکی از سنگ ها به سر صائب 
یونسی، بازیکن آلومینیوم برخورد    کرد    که باعث شد    
بازی نیمه تمام باقی بماند   . د   اود    حقد   وست، سرمربی 
تیم  آلومینیوم د   راین باره می گوید   :  »د   ر چند    صحنه 
که ما بــه د   اور اعتراض کرد   یم، بــاران آب معد   نی و 
سنگ را شاهد    بود   یم. د   ر د   قیقه 85 بازیکن تعویضی 
ما را با بلوک ســیمانی)!( زد   ند   . آن قد   ر صحنه های 
وحشتناکی رقم خورد    که انگار گوسفند    قربانی کرد   ه  
بود   یم! برخورد   های خوبی با ما نشــد   ، هتل ند   اد   ند    و 
حتی زمانی که به بیمارستان رفتیم، مجوز خروج 
به ما نمی د   اد   ند   ، به هم چشمک می زد   ند    تا مد   رکی 

د   ستمان ند   هند   !«
والیبال، پشت خط زد   ن ند   ارد   |  تیم ملی والیبال 
ایران د   ر سومین د   ید   ار خود    د   ر رقابت های جام جهانی 
موفق شد    ونزوئال را شکست د   هد    و با د   و پیروزی به 
جایگاه پنجم جد   ول رد   ه بند   ی برســد   . بازی صبح 
امروز والیبالیســت ها مقابل لهستان بسیار حیاتی 
است که یک حاشیه جالب می تواند    شرایط را برای 
شاگرد   ان کواچ ســخت کند   . مصد   ومیت همزمان 
شــهرام محمود   ی و امیر غفور، د   و پشــت خط زن 
تیم ملی و نبود    نفر ســوم د   ر این پست، تیم ملی را با 
یک بحران مواجه کرد   ه تا جایی کــه امروز غفور با 
وجود    مصد   ومیت باید    به مید   ان برود   . از سوی د   یگر 
پزشکان د   ر تالش هستند    تا هرطور شد   ه محمود   ی 

را به د   ید   ارهای بعد   ی مقابل ایتالیا و آمریکا برسانند   .
تمد   ید    قرارد   اد    د   خیا با منچســتر|  منابع 
انگلیسی و اسپانیایی خبر از تمد   ید    قرارد   اد    د   خیا با 
یونایتد    تا  ســال 2019 د   اد   ند    که طبق بند   ی د   ر این 
قرارد   اد   ، تا  سال 2020 نیز قابل تمد   ید    است. این خبر 
د   ر توئیتر باشگاه منچستریونایتد    نیز منتشر شد   ه 
اســت. د   رواقع پس از این که رفتن این د   روازه بان به 
رئال ماد   رید    منتفی شد   ، د   خیا برای حضور د   وباره د   ر 
چارچوب د   روازه یونایتد   ، چاره ای جز تمد   ید    قرارد   اد    
ند   اشت؛ د   ر غیراین صورت او عالوه بر جایگاه ثابتش 

د   ر یونایتد   ، یورو 2016 را نیز از د   ست می د   اد   .
اقد   ام خد   اپســند   انه پرسپولیسی ها|  این 
روزها تمرینات پرسپولیس میهمان جد   ید   ی د   ارد    
و آن هم پسربچه ای ســرطانی همراه با خانواد   ه اش 
است که د   ر تهیه هزینه های کمرشکن این بیماری 
عاجز ماند   ه و د   ست کمک به سوی پرسپولیسی ها 
د   راز کرد   ه اند   . اعضای این تیم قصد    د   ارند    پس از تأیید    
این بیماری توسط پزشک، با یک همت عالی پولی 
تهیه کرد   ه و به خانواد   ه این فرزند    بد   هند    تا او بتواند    
د   وران بیماری اش را زود   تر پشت سر بگذارد   . کارهای 
کمک به این کود   ک را کریم باقری و سوشــا مکانی 

پیگیری می کنند   .

 صرفا جهت اطالع!

پس از 12 سال و 23 بازی
شهروند    |  تولد     ستاره کشــتی ایران، بازه زمانی 
21 تا 27 شــهریورماه را به کام ایرانی ها شــیرین 
کرد    ؛ همان طور که این بار پس از پرسپولیس نوبت 
اســتقالل بود     که د    ر د    ربی تهران یک رکورد     خاص 
را رقم بزند    . د    ر خارج از کشــور هم کلی اتفاق ریز و 

د    رشت رقم خورد    .
نوبت کاناوارو

 22 روز  د    ر  پیــش  42 ســال 
شهریورماه، فابیوکاناوارو، یکی از 
بهترین مد    افعــان تاریخ تیم ملی 
ایتالیــا د    ر ســرزمین چکمه ای 

به د    نیا آمد    . 26 ســال قبــل، این 
روز به اولین لحظــات حیات توماس 

مولر، ماشــین گلزنی این روزهای فوتبال آلمان و 
بایرن مونیخ تبد    یل شد    . آقای گل جام جهانی 2010، 
کاند    ید    ای اول رســید    ن به رکورد     میروسالو کلوزه، 
بهترین گلزن حال حاضر تاریخ جام جهانی و فوتبال 

ملی آلمان است. 
بزرگان کم نام ونشان

فلورین آلبرت، یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ 
فوتبال مجارستان روز 24 شهریورماه 74 سال پیش 
د    ر مجارستان به د    نیا آمد     و د    ر روزهای افت فوتبال 
کشورش، برند    ه توپ طالی اروپا شد    . 3 سال پس از 
تولد     او، گراهام تیلور، ضعیف ترین و مغضوب ترین 
ســرمربی تاریخ تیم ملــی انگلیس به د    نیــا آمد    . 
هت تریک تولد    ها، 64 سال قبل با متولد     شد    ن یوهان 
نیســکنس، همبازی یوهان کرایف افســانه ای د    ر 
جام جهانی 1974 و زنند    ه گل فینال این د    وره شکل 
گرفت. اید    ور گود    یانسن، معروف ترین فوتبالیست 
تاریخ ایســلند     و جوان ترین پد    ربزرگ فوتبالیست 
تاریخ د    ر روز 23 شهریورماه امسال 38 ساله می شود    . 
20 ســال پیش گونار نورد    ال، یکی از معروف ترین 
ســتارگان فوتبال ســوئد    ، عضو تیم نایب قهرمان 
جام جهانــی 1958 و آقای گل ســری A د    ر لباس 
میالن د    رگذشت. 15 سال قبل هم د    ر این روز شاهد     

شروع المپیک 200 سید    نی بود    یم.
فقط  رید    له

اتفاق ورزشــی مهم خارجی روز 25 شهریورماه، 
تولد     کارل هاینز رید    له فوتبالیست خوش نقش سابق 
آلمان بود    . زنند    ه 2 گل از 3 گل د    ورتموند     د    ر فینال 
فصل 1997-1996 لیگ  قهرمانــان اروپا تا زمان 
ظهور اوون د    ر لیورپول هم روزهای نســبتا خوبی 
د    اشت و حاال د    ر سمت کارشناس 50 سالگی خود     را 
جشن می گیرد    . د    ر عرصه د    اخلی علیرضا د    بیر، یکی 
از تنها 5 طالیی آزاد    کار ما د    ر کشتی المپیک به  د    نیا 
آمد     و امسال د    ر این روز، جایی د    ور از محل تولد    ش 
)13 آبان شهرری( روی صند    لی شورای شهر تهران، 
39 سالگی را پشت سر می گذارد    . 4 سال قبل د    ر روز 
25 شهریورماه، استقالل با 2 گل جباری و مجید    ی، 
د    ربی تهران را از پرسپولیس برد     تا پس از 12 سال و 
23 بازی، یکی از د    و تیم با اختالف بیش از یک گل 

برند    ه بازی شود    .
تولد     آرش استقالل

گونترنتــزر، یکــی از بزرگتریــن 
تاریــخ  هــای  فوتبالیســت  
 آلمان 71 ســال پیــش د    ر روز 
23 شــهریورماه به د    نیا آمد    . او د    ر 
د    هه 70 یکی از بازیکنان کلید    ی 

آلمان، مونشن گالد    باخ و رئال ماد    رید     
بود     و تجربه قهرمانی د    ر اروپا و جهان را با آلمان غربی 
به د    ســت آورد    . آرش برهانی، بهترین گلزن تاریخ 
استقالل 23 شــهریورماه د    ر کرمان، خانواد    ه ای را 
خوشحال کرد     و بعد    ها با حضور غالبا موفق اما گاهی 
پرانتقاد    ، هود    اران آبی پوش را با هیجان زیاد    ی مواجه 

ساخت. د    رست مثل خسرو حید    ری.
تیتو

 تیتــو ویالنوا، ســرمربی ســابق بارســلونا روز
 26 شهریورماه 47 سال پیش د    ر »امپورد    ا«ی اسپانیا 
به  د    نیا آمد     و ســال  گذشــته به  د    لیل سرطان بزاق 

د    رگذشت. 
مرد    ی از مریخ

رونالد    و، اســطوره بزریلی تاریخ فوتبال ملقب به 
مریخی، 27 شهریورماه امسال 39 ساله می شود     و 
سول کمپل، مد    افع انگلیسی که با انتقال از تاتنهام 
به آرسنال، خائن بزرگ شناخته شد    ، د    ر همین روز 

شمع 40 سالگی را می سوزاند    .

تاریخ نگار
ستون ثابت  

        شنبه ها

شهروند    |  نتایجی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران د    ر 
رقابت های قهرمانی جهان آمریکا کسب کرد     را بسیاری 
از اهالی این رشته به کاد    رفنی نه چند    ان کارآمد     نسبت 
می د    هند    . د    ر پی اعتراض های تند     کارشناســان کشتی  
فرنگی از کاد    رفنی و د    ر رأس آن احد     پازاج، ســخنگوی 
فد    راســیون هم لب به انتقاد     گشــود     و د    ر اد    امه اعضای 
شــورای فنی تیم های ملی نیز علیه مربیــان پرتعد    اد     
صحبت هایی را انجام د    اد    ند    . د    ر این شــرایط شــنید    ه 
می شود     رســول خاد    م، رئیس فد    راسیون کشتی هم از 
نتایج کسب شد    ه راضی نیست و قصد     د    ارد     پس از پایان 
کار آزاد    کاران د    ر بازگشت به ایران تغییرات اساسی را د    ر 
مد    یریت  تیم های ملی و همچنین کاد    رفنی ایجاد     کند    . 
کار به جایی رسید    ه که چند     گزینه هم برای سرمربیگری 
تیم ملی فرنگی مطرح شد    ه که د    ر این بین نام محمد    بنا، 
جمشید     خیرآباد    ی و حســن رنگرز به گوش می رسد    . 
طبیعی است که کار برای بازگشت بنا د    ر سمت مد    یرفنی 

سخت تر باشد     اما یک  راه می تواند     عاملی جهت تحریک 
آقای خاص فرنگی برای بازگشت باشد    ؛ برکناری حسن 
بابک از سمت مد    یریت فنی. جالب این که بابک خود    ش 
هم نســبت به آیند    ه امید    وارانه حرف نمی زند    : »عملکرد     
کاد    ر فنی خوب نبود     و باید     این موارد     را بررســی کنیم و 
پس از شنید    ن نظرات فنی تصمیم نهایی را شورای فنی 
اتخاذ خواهد     کرد    . البته تصمیم  نهایی را خاد    م می گیرد    . 
شاید     خود     ما هم رفتنی باشیم!« از سوی د    یگر جمشید     
خیرآباد    ی نیز با تیم کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان 
قرارد    اد     د    ارد     و تا المپیک د    ر این کشور باید     حضور د    اشته 
باشد     و تنها د    ر صورتی  که فد    راسیون کشتی جمهوری 
آذربایجان با این انتقال موافق باشد     خیرآباد    ی به ایران با 
خواهد     گشت تا این بار به عنوان نفر اول د    ر ایران فعالیت 
کند    . شاید     حســن رنگرز که مد    تی به عنوان نایب رئیس 
فد    راسیون نیز فعالیت کرد    ه، آزاد    ترین گزینه باشد    . هرچه 

که هست باید     د    ر انتظار تصمیم رسول خاد    م  نشست.

شــهروند    |  تیم فوتبال نفت که 4 روز د    یگر باید     
به عنوان تنها نمایند    ه ایران د    ر د    ور برگشت مرحله یک 
 چهارم نهایی به مید    ان برود    ،  د    ر بحران مالی شــد    ید    ی 
فرو رفته، تا جایی که سرمربی و مد    یرعامل این باشگاه 
برای پرد    اخت پول از سوی مســئوالن وزارت نفت با 
یکد    یگر متحد     شد    ه اند    . علیرضا منصوریان که د    ر ابتد    ای 
فصل با کلی حاشــیه و اصرار د    ر نفت ماند    نی شد    ،  این 
روزها شــرایط خوبی را سپری نمی کند    . او و تیمش تا 
هفته پنجم لیگ برتر موفق به کسب پیروزی نشد    ه اند     
و د    ر د    ید    ار رفت خود     مقابل االهلی نیز شکست خورد    ه اند     
تا امید    های شان برای رسید    ن به جمع 4 تیم برتر آسیا 
کمرنگ شود    . د    ر این شرایط به نظر می رسد     یک مانع 
بزرگ ســد     راه نفتی ها برای خروج از این شرایط قرار 
گرفته و آن، مشــکالت مالی اســت. منصوریان روز 
پنجشــنبه د    ر نامه ای که روی سایت باشگاه نفت قرار 
گرفت،  خبر از تعطیلی تمرینات نفت د    اد     و از مسئوالن 

وزارت ورزش تقاضا کرد     تا هرچه ســریع تر مشکالت 
مالی بازیکنان این تیم را رفع کنند    .

منصــور قنبرزاد    ه کــه د    ر اعتصاب تمرین پشــت 
بازیکنان تیمش ایســتاد    ه و از آنهــا حمایت می کند    ،  
برای تعطیلی تمرینات نفت د    لیل عجیبی آورد    ه است:  
»د    ر جلســه ای که با منصوریان د    اشتیم، او معتقد     بود     
به لحاظ فنی صالح نیست تیم تمرین کند    ! د    رواقع به 
د    لیل این که فکر و ذهن بازیکن مشغول است، احتمال 
آسیب د    ید    گی د    ر بین بازیکنان بیشتر خواهد     شد    . اگر 
اند    ام بد    ن از سمت مغز تمرکز ند    اشته باشد    ، به خوبی 
فرمان نمی  گیرد    .« با اوضاعی که تنها نمایند    ه ایران د    ر 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا د    ارد    ، به نظر نمی رسد    ،  
فوتبال ایران امسال هم د    ر بین 4 تیم برتر آسیا د    ارای 
نمایند    ه باشد    . مشخص نیست بر سر تیمی که  سال قبل 
پد    ید    ه لیگ نام گرفت و مد    عیان را یکی پس از د    یگری 

شکست د    اد    ،  چه بالیی آمد    ه است.

خاد    م، بد    نه کشتی  فرنگی را تغییر می د    هد     

 زمزمه بازگشت
 آقای خاص

آتش سرمربی نفت شعله ور شد     

نمایند    ه ایران د    ر آسیا 
د    ر وضع قرمز

»شهروند  « از ساعتی همنشینی با اعضای تیم ملی افغانستان گزارش می د  هد   

 وقتی فوتبال، جنگ  را د ریبل  زد    
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