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ما مى توانيم...ما مى توانيم...
  سال 98 در حالى از چند روز ديگر شروع مى شود كه حدود دو ماه قبل، 
انقالب اسـالمى مردم بزرگ و عزتمدار و عدالتخواه ايران وارد چهلمين سال 
حيات خود شد و عمال گام دوم به سوى آرمان ها و اهداف انقالب برداشته شده 
اسـت. در اين مرحله، انتظار مى رود كه ورزش ايران نيز همپا و همراه با ساير 
بخش ها و حوزه ها با ايجاد تمهيدات الزم و فراهم آوردن شرايط و ابزار مناسب 
حركت كند و در مسيرى قرار بگيرد كه طى آن با استفاده از ظرفيت هاى غنى 
و قابليت هاى مؤثر جايگاه خود را ارتقاء بخشد و انتظارات بحق را برآورده سازد. 
راستى آن است كه طى سال هاى گذشته در ورزش كارهاى خوبى انجام شده 
و براى پيشرفت و رشد ورزش تالش هاى قابل تحسين و موثرى صورت گرفته 
اسـت و در نتيجه آن ورزش ايران در حوزه هاى مختلف و رشته هاى گوناگون 
در عرصه هاى ملى و بين المللى به موفقيت هاى زيادى دست يافته است، اما با 
توجه به توان نهفته و داشته هاى غنى و بالقوه اين ورزش، به ويژه از حيث نيروى 
انسانى و برخوردارى از جوانان برومند و مستعد هنوز براى تالش و پيشرفت 
كردن، جاى فراوانى وجود دارد. بنابراين در اين شكى نيست كه ورزش ايران، 
نسبت به گذشته و سال هاى قبل از انقالب پيشرفت زيادى داشته اما نسبت 
به آنچه مورد انتظار است و مردم انقالبى توقع دارند، فاصله زيادى وجود دارد. 
به تعبير رهبر معظم انقالب (كه نه درباره ورزش، بلكه به طور كلى فرمودند): 
«آنچه تاكنون شده  و با آنچه بايد مى شده و بشود، داراى فاصله اى ژرف است.» 
بنابراين سال 98 كه همزمان با آغاز برداشته شدن گام دوم انقالب اسالمى به 
سوى آرمان هاى بزرگ و سازنده و اهداف متعالى در ابعاد «خودسازى، جامعه 
پردازى و تمدن سـازى» است، در حالى آغاز مى شود كه بدون هيچ ترديدى، 
ضرورت تحول و تغيير در بينش و روش مديريتى ورزش، احسـاس مى شود. 
اين تحول و تغيير الزاما به معناى عزل مديران فعلى ورزش و نصب افراد تازه 
نيست، بلكه همان طور كه عرض شد در نوع نگاه و ديدگاه و همچنين روش هاى 
مديريتى است كه مى تواند توسط همين افراد فعلى هم كه عهده دار مديريت 
خرد و كالن ورزش هسـتند، انجام بشـود. اين موضوعى جدى است و انتظار 
بحقى است كه مردم قهرمان و مقاوم و نجيب اين مرز و بوم در خيلى از حوزه ها 
و عرصه ها (اقتصادى، سياسـى، فرهنگى، علمى و... و ورزشى) از مسئوالن و 
مديران انتظار دارند، چون بدون تعارف نه فقط در ورزش بلكه در خيلى حوزه ها 
و عرصه ها، «آنچه هست» رضايت بخش نيست و با «آنچه بايد باشد»، فاصله اى 
عميق دارد، بماند كه متاسفانه در بعضى جاها مثل حوزه اقتصادى و معيشتى 
«آنچه هست»، اصال با شعارها و اهداف انقالبى كه «عدالت» را محور حركت و 
هدف بزرگ خود قرار داده است، همخوانى ندارد، بلكه در تضادى بسيار ژرف و 

آشتى ناپذير به سر مى برد.
بنابراين جاى تعارف و رودربايستى نيست، هر كس در هر جا، كه عهده دار 
كار و مسئوليتى است و اداره امرى از امور مردم را برعهده دارد، بايد با جديت 
بيشتر به ايجاد تحول و اصالح در حوزه كارى خود دست بزند، اينجا چون روى 
سخن ما با مسئوالن و مديران ورزشى است با آنها صريحتر مى گوئيم، ورزش 
ايران براى رشد و پيشرفت مستعد و آماده است و آنچه مى تواند اين واقعيت 
را كه مورد تاييد بسيارى از كارشناسان داخلى و خارجى است، تحقق عينى 
بخشد و در عمل ثابت كند، «مديريت» است. متاسفانه در ورزش ما على رغم 
تالش ها و كارهايى كه انجام شده و مى شود، خيلى از كارها انجام نشده و خيلى 
از اقدامات معطل مانده، خيلى از معضالت و مشكالت حل نشده و... بر كاروبار 
مديريـت آن در نگاه خوش بينانه نوعى «روزمرگى» و سياسـت «بارى به هر 
جهت» حاكم است. ورزش ايران براى پيشرفت به كارهاى اصالحى و ساختارى 
جـدى و عميق نياز دارد، دنياى ورزش دارد، با گام هاى بلند رو به جلو حركت 
مى كند. حتى كشورهايى كه اصال جايگاه و سابقه اى در ورزش دنيا ندارند، به 
كارهاى اصالحى و سـاختارى روى آورده اند، همين كشـور كوچك قطر را در 
همسايگى خود ببينيم، كشورى كه حتى در ورزش منطقه غرب آسيا هم محلى 
از اعراب نداشت، چند سالى است «راه» را پيدا كرده و مثل بقيه كشورهايى كه 
ورزش را جدى گرفته اند براى پيشرفت و جبران عقب ماندگى از «راهش» وارد 

شده است. 

قهرمانى فوتبال اين كشـور در جام ملت هاى آسيا را همه ديديم و در اين 
يكى، دو هفته اخير هم در كوران رقابت هاى جام باشـگاه هاى آسيا شكست 
دو تيم سرشـناس و ريشه دار كشورمان را مقابل حريفان قطرى شاهد بوديم 
و... خالصه كالم اگر نجنبيم و بيشتر از اين دست دست كنيم،  وضعيت ورزش 
كشورمان از اين كه هست بدتر مى شود و... عالوه بر مسائل ساختارى كه در 
ورزش ما و در نزد مديران آن- در دوره هاى مختلف- مغفول مانده است، مسائل 
فرهنگى و تربيتى كه يكى از كاركردهاى ذاتى ورزش اسـت و در كشورهايى 
كه در ورزش دنيا مطرح هستند، و «حرفه اى »گرى را تا حد زيادى عمال پياده 
كرده اند، سخت جدى گرفته شده است، در ورزش ايران جايگاه و معنايى ندارد 
و در نگاه مسئوالن آن، به عنوان امرى فرعى و حاشيه اى تلقى مى شود و... اين 
است كه داللى و بازيكن ساالرى و نتيجه گرايى افراطى و خط و ربط «عابربانكى» 
و ... در آن بيداد مى كنند با همين سـخن مختصر كه كمتر كسى در آن شك 
دارد، معلوم مى شـود، اصل ورزش را مسـئوالن و مديران و متوليان آن جدى 
نگرفته اند! وقتى مى گوييم مسائل ساختارى و موضوع حساس و مهم فرهنگ 
در ورزش ما جدى گرفته نشده و مسئوالن و مديران ورزش بدون توجه به آنها، 
در پى «نقش رخ ايوان» هستند! آيا نتيجه اى جز اينكه ورزش آنطور كه بايسته 
و شايسـته است در كشـور ما، به ويژه نزد مديران و متوليان آن جدى گرفته 

نشده است، عايد مى شود؟ 
اين در حالى است كه ورزش در نزد مردم و على الخصوص جوانان عزيز ما 
از جذابيت و جايگاه عميقى برخوردار است و باز اين در حالى است كه از همان 
اولين روزهاى پيروزى انقالب اسالمى معلوم شد كه ورزش در جمهورى اسالمى 
ايران و در نگاه «رهبرى» آن، به سهم خودش يك مقوله داراى اهميت و «روح 
و جسم سالم» يك واجب شرعى و جزو ارزش هاى اجتماعى است كه مى تواند 
به عنوان يك ابزار موثر در جهت تحقق آرمان هاى انقالبى در ابعاد اجتماعى، 
تربيتى، فرهنگى و... مورد استفاده قرار گيرد و نقش آفرينى كند. در همين سال 
97 شاهد بوديم كه رهبر معظم انقالب اسالمى بارها و به مناسبت هاى مختلف 
ورزشى با پيام هاى مشـوق و دلگرم كننده، زحمات و تالش جوانان ورزشكار 
كشـورمان را كه در ميادين ورزشى باعث «شـادى دل مردم» و «ارتقاء غرور 
ملى» شده بودند، تحسين كرده و ستودند. بنابراين وقتى انقالب اسالمى و نظام 
جمهورى اسالمى ورزش را  سخت تاكيد مى كند و جزو «ارزش هاى اجتماعى» 
با كاركردهايى موثر مى داند وقتى كه مى دانيم و مى بينيم و ورزش در نزد مردم و 
جوانان ما داراى جذابيت  و جايگاه است. و باز وقتى مى بينيم كه ورزش ايران از 
حيث مادى و غيرمادى (به ويژه انسانى) از ظرفيت  قابل توجهى برخوردار است،  
آنچه براى به جركت در آوردن ورزش و شتاب دادن به گام هاى آن براى رسيدن 
به جايگاه هاى باالتر و در شان اين ملك و ملت تاريخى و انقالبى و قهرمان الزم 
است، اعمال مديريتى اسـت كه با قبول داشتن اين واقعيات و باورداشتن به 
اهداف و آرمان هاى ملى و انقالبى عمل و رفتار متناسـب و موثر داشته باشد. 
ترديدى نيست كه انتقاد از وضع فعلى به معناى مايوس بودن و نوميد شدن از 
آينده نيست. اين ياس و نوميدى و تزريق آن به وسيله ابزار و وسايل مختلف از 
جمله مديريت هاى ناكارآمد و غيرمسئول خواست و هدف دشمنان و بدخواهان 
قسم خورده  اين سرزمين عزيز است، بايد با توكل به خدا و پرهيز از ترس و 
نوميدى، با نگاهى خوش بينانه،  به آينده و باالخره اعمال مديريتى «جهادى» 
و متعهدانه،  در همه حوزه ها و عرصه ها از اقتصاد و فرهنگ گرفته و ... تا هنر 
گرفته و ورزش و.. جهت تحقق آرمان ها و پاسخگويى به انتظارات بحق جامعه 
و دوم حركت كنيم و با توجه به حماسه هاى بزرگى كه اين ملت در تاريخ خود،  
عصر انقالب اسالمى، جنگ تحميلى و... خلق كرده و پيشرفت هاى كه با دست 
خالى با اتكال به خدا و چنگ زدن به ريسـمان وحدت و برادرى و... به دسـت 
آورده اسـت، بدون گرفتار شدن در ورطه شعارزدگى صرف باور داشته باشيم 

كه «ما مى توانيم...»!
در پايان فرا رسيدن سال نو، سال 1398 را به ملت بزرگ قهرمان ايران، به 
ويژه جامعـه محترم و عزيز ورزش و خوانندگان فرهيختـه و بزرگوار كيهان 

ورزشى تبريك و تهنيت مى گوييم.



såHõ , rNvnhkD
nv hdHÊ `HdHkD sH‰ 7931 föV

lD fVdL , lí„I hÏ ;I Î̀A v,Ï
aÂHsJ >oVdK aÂHvÍ ;ÎÈHË ,vcaD
nv hdK sH‰ hsJ#nv hvjäH£ fH hkéúHv
i™éæD lí„I & fI yÎV hc iÂ¥HvhË
=VhlD nv fòúÈH , röÂJ iHÏ lòé„T
l<söI ;ÎÈHË , fI ,d|Í aÈVséHkÈH& ;I
lH vh nv x<‰ sH‰ wÂÎÂHkI iÂVhiD
lD ;ÁÁN [H nhvn hc o<hkÁN=HË
=VhkÆNvlHË kÎC oHgûHkI rNvnhkD fI
uÂG >,vdL ;I nv iÂI aVhdX ̀Î<séI
dHv , dH,v lH f<nkN , hy„F fH ̀ÎúÁÈHn &
hkéÆHn , iÂVhiD o<n fI lH ngæVlD
lD niÁN#hlÎN ;I fé<hkÎL fH j¥ÎI fV
hg¢H́ hgÈD & iÂ¥HvÏ wHnrHkI ;ÎÈHkD
iH nv ;„ÎI röÂJ iHÏ hnhvÏ & tÁD ,

ú̀éÎäHkD fD nvdY o<hkÁN=HË & rNÊ
iHÏ >dÁNÍ vh lñ¥L jV fVnhvdL##fI
jÂHlD uCdChkD ;I nv x<‰ sH‰79 lH
vh pÂHdJ ;VnÍ hkN oöéI käHaÎN
 lD =<dÎL , hc nv=HÍ hdCn lÁHË fVhÏ
iÂI >vc,Ï jÁNvséD , l<tÆÎJ v,c
htC,Ë nhvdL , ̀ÎúHÎ̀A sH‰ k< vh fI
iÂI hdVhkÎHË nv sVhsV hdVhË , [ÈHË
jäVd: lD =<dÎL#.

fÎöJ , ]ÈHvlÎK sHgæVn
hvjñH‰ píJ ḧs±Ê  , hgöÂ„ÎK
pHì sÎN hpÂN oÂÎÁD dHn=Hv
=VhkÆNv hlHÊ oÂÎÁD )vÍ( , aúÂÎK
sHgæVn nv=BaJ iÂöV =VhlD
hlHÊ vhpG  vh jö„ÎJ lD =<dÎL#.

 fÎHkHè nv ndNhv lVnÊ >bvfHdíHË aVrD                           .92/11/7931
Œ hdÁÈHdD ;I hc hlÁ˜ÎJ l<[<n ;ú<v nv ;HvaHË& ;HsäD.aHË& iÁVaHË&

,vcaúHË& nvõ o<hkNkúHË& nv iÂI.;HvaHË hsé™HnÍ lÎ¥ÁÁN& >Ë.,rJ f¶†D
hc iÂÎK hsé™HnÍ.;ÁÁNÍ.iH ;I kÂ: o<vnkN& kÂ¥NhË vh lÎú¥ÁÁN! hdK hlÁ˜ÎéD
;I lH nv >Ë ckN=D lÎ¥ÁÎL& fI hdK rÎÂJ fI nsJ lD.>dN› fI rÎÂJ o<Ë
[<hkHË lH , fÈéVdK [<hkÈHÏ lH.#.

 fÎHkHè nv ndNhv lNh‰.>,vhË ;Hv,hË ,vcaD hdVhË nv
fHcÏ.iHÏ ̀Hvh>sÎHdD hkN,kCÏ                32/80/7931

Œ lK iÂÎúI =™éI.hÊ ;I ,vcù rÈVlHkD lêG d: r„̃I hsJ ;I fHdN nv
;ú<v fHaN fVhÏ hdÁ¥I ndæVhË iÂI fé<hkÁN ,vcù ;ÁÁN› ]<Ë iÂI fHdN
,vcù ;ÁÁN› iL [<hkÈH fHdN ,vcù ;ÁÁN& iL ̀ÎViH fHdN ,vcù ;ÁÁN› ,vcù
[<hkÈH d: [<v hsJ& ,vcù ̀ÎViH -lêG lH- d: [<v ndæV hsJ› iÂI fḦoVÍ
fHdN ,vcù ;ÁÎL# ]I ;öD hkæÎCÍ lÎNiN fI hköHË fVhÏ ,vcù ;VnË? >Ë ;I
nv r„̃I hsJ› h, fI ndæVhË hdK hkæÎCÍ vh lÎNiN# hkæÎCÍ.hÏ ;I aÂH lÎNiÎN&
n, fVhfV hkæÎCÍ.hÏ hsJ ;I ndæVhË lÎNiÁN› fVhÏ oHxV hdÁ¥I aÂH fH ,[<n
lú¥G [öÂHkD j<hköéÎN hdK htéòHv vh fI nsJ fÎH,vdN.#.

 fÎHkHè nv ndNhv lNh‰.>,vhË ;Hv,hË ,vcaD hdVhË nv fHcÏ.iHÏ
>sÎHdD hkN,kCÏ   .                                                              20/70/7931

Œ ̀ÎV,cÏ nv lÎNhË ,vcù vh ;öD kÂÎé<hkN ;éÂHË ;ÁN› hdK hléÎHÌc ;HÌv
aÂH hsJ› d¶ÁD aÂH ,réD.;I nv lÎNhË ,vcù ̀ÎV,c lÎú<dN& ndæV ;öD
kÂÎé<hkN hdK vh hk¥Hv ;ÁN› hdK vh iÂI.Ï nkÎH& wNiH lÎ„Î<Ë hköHË fI ]úL
o<naHË lD.fÎÁÁN› hdK hvcù ;Hv aÂH vh fḦ lÎäVn.#.

Œ lNh‰ ,hr¶D& o<n aÂHdÎN› kÎV,Ï hköHkD ;Hv>lN& lÑlK& fHi<ù&
[ÑÏ& Û̀Vj±ù& hdK fḦjVdK hvcù fVhÏ d: ;ú<v hsJ& kÎV,Ï hköHkD
hdK.[<v# fH ]ÁÎK kÎV,iHÏ hköHkD& nv iV uVwI.hÏ ,hvn fú<dL& ̀ÎA o<hiÎL
vtJ› ;ÂHhdÁ¥I pḦ nv uVwI.Ï ,vcù& hgñÂNg„I ̀ÎA vtéÎL# l±p§I ;VndN&
nv vaéI.iHdD ;I lH oÎ„D iL sHfÆI.hÏ kNhvdL& fV fÁÎHË.=Bhv >Ë vaéI ̀ÎV,c
lÎú<dL› oHkÂÈH& noéViH& ̀öViH& nv vaéI.iHÏ lòé„T& lNh‰.>,vÏ nhvkN&
lHdI.Ï htéòHvkN# oF aÂHiH ̀ÎV,c aNdN hgñÂNg„I.#.



iÂ¥HvhË ,d|Í kHlI k<v,cÏ
Œ nfÎV ,d|Í kHlI ̂ ;Î<hË xäHxäHdD ŒxVhó v,Ï [„N^ hi<vh o¢ÎäD
Œ xVhpD ,  w™ñI >vhdD^ lö„L uäHsD , u„ÎVqH vhuD Œ ,dVhséHvÏ^  sÎN u„D hw®V lñNë fûÎV , ;HläÎC i<aÂÁN . Œ sV,dS u¥S^ lñÂN u„D aÎO chnÍ , ;VdL lñÂNÏ . Œ hl<v hnhvÏ^ tHxÂI sH;D
Œ ,hpN >vaÎ<^  hlÎVpöÎK cvdK tVn Œ hl<v ̀úéÎäHkDl̂ÈNÏ =V,dD

nv hdK aÂHvÍ lí„I fò<hkÎN ̂

ŒŒ =™J , =<iHdD fHu„ÎVqH t®HkD & ,vdH y™<vÏ

u„ÎVqH fÎVhk<kN & sVnhv >cl<Ë

 sHvh oHnÊ hgúVd¶I & hlÎVpöÎK pH[D kûÎVÏ

tVchn tVcdK & aHdHË lû„P & hlÎK , lñÂN rHsÂD

k|hn& u„D hw®V pöK chnÍ , ###

ŒŒ l¢HgäD nvfHvÍ

sV,n jÎL l„D hdVhË nv [HÊ [ÈHkD 8102

v,sÎI)11 séHvÍ(&hdöéHn=D ̀HÏ >vlHË iH

 sHdI sÁæÎK t†HÏ líHcÏ fV ,vcù

fHc=úJ [ÈHkäòA fI v,ciHÏ h,ì

 hp<ḧè ;úéD hdVhË nv sH‰ 7931

>dI iHÏ k<v
oNh,kN!V̀,vn=Hv!.

hc >sÂHË lHmNÍ hÏ fV lH f™VsJ jH fVhÏ
h,‰ , >oV lH uÎNÏ fHaN , kúHkI hÏ hc
)lñäJ( j< , fI lH v,cÏ fNÍ )cdVh( j<

fÈéVdK  v,cÏ niÁN=HkD ###.

aÂHvÍ >dÁNÍ lí„I 42tV,vndK8931

lÁéúV o<hiN aN
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Œ pÎT hsJ ;I pöK vpÎÂD pV́ hc oNhpHt§D fCkN
Œv,c fI v,c pHaÎI...iHÏ t<jäH‰ fÎúéV lD...a<n
Œ fÈéV hsJ löá<̈Ë nv >séHkI sH‰ k< fH ̀Îú¥ö<jHË ndNhv ;ÁÁN
Œ nv l<tÆÎJ , kH;HlD d: jÎL u<hlG cdHnÏ noHgJ nhvkN
Œ lú¥±è tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fH vtéK d¥D n, k™V pG kÂD...a<n

Œlöá<̈Ë fHdN v,pÎI kÆNB̀dVÏ nhaéI fHaÁN

   hsé¶NhndHfD
 nv ;ú<v uCdC lH hdVhË hsé¶NhniHÏ tVh,hkD fVhÏ

jÂHÊ vaéI...iHÏ ,vcaD ,[<n nhvn ;I nv w<vè
aÁHsHdD& B̀dVù , fI ;Hv=ÎVÏ lD...j<hkÁN nv

Î̀úVtJ ,vcù , fI oû<ü ,vcù pVtI...hÏ ;Â:
aHdHkD fÁÂHdÁN# iÂHË...x<vÏ ;I lD...fÎÁÎL
tNvhsÎ<Ë...iHdD ;I ;ÂÎéI hsé¶NhndHfD jú¥ÎG nhnÍ
, hsé¶NhniHdD vh nv sÁÎK k<[<hkD , [<hkD ;úT
;VnÍ , >l<cù nhnÍ...hkN kéHd{ föÎHv o<fD fI nsJ
>,vnÍ...hkN# gBh hw„P hsJ nv iÂI vaéI...iHÏ ,vcaD
nv s¢<ó lòé„T sÁD hc ;<n;HË löé¶N =VtéI jH
[<hkHË j±ù a<n ;I hdK hsé¶NhniH vh fúÁHsÎL& fÈH
fNiÎL& nv hoéÎHv lVfÎHË ngö<c rVhv niÎL , u±,Í fV
j<[I fI >lHn=D >kÈH nv hlV tK ,vcù& >kÈH vh fH tViÁ+
hs±lD hdVhË fÎúéV >aÁH ;ÁÎL jH hË...aHMhg„I j¶HgD
,vca¥HvhË lH iÂÎúI ̀È„<hË wñÁI...iHÏ ,vcaD nv
[ÈHË fHaÁN#.

 nv qÂK nh,v [<hË , ;HvlÁN lñéVÊ sHclHË gÎ+
tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰& nhkÎH‰ >iÁæVÏ& fVhnv aHnn‰ ,
sV;Hv oHkL qÎHdD fVhÏ ;±õ lVfÎæVÏ fI =V=HË
s™V ;VnkN , fḦoVÍ fI iÂJ >rHdHË lñÂNvqH
tNhM...hgNdÁD& uÂHn lVj†<Ï& lVj†D htíI...hÏ& s¶ÎN
=Î<vÏ , >vdK j<lHsÎ<Ë ,dNm< ]: tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰
iL vhÍ...hkNhcÏ aN#.

 vqH pÎNvÏ

   k§Hvè
 nv t<jäH‰ lH ̀<‰...iHÏ cdHnÏ oVì lD...a<n fN,Ë

hdÁ¥I >eHv lêäéD nhaéI fHaN# fHdN hv=HË dH sHclHkD
fV löHmG lHgD nv t<jäH‰ k§Hvè ;ÁN#.

 hlÎV ,gNoHkD- jÈVhË

  löHmG ho±rD
 h=V ,vca¥HvhË fI löHmG ho±rD j<[I fÎúéVÏ

nhaéI fHaÁN lñä<fÎJ fÎúéVÏ nv lÎHË lVnÊ
o<hiÁN nhaJ# fÈéV hsJ nv sH‰ [NdN& >kÈH hdK
=<kI löHmG vh nv sVg<pI ;Hv o<n rVhv niÁN# nv hdK
w<vè kHÊ >kÈH jH hfN nv dHniH o<hiN lHkN& lHkÁN [ÈHË

È̀„<hË jòéD#.
 h;äV fHrVÏ- jÈVhË

  rHfG huéÂHn
 fHcd¥ÁHkD ;I fI oHxV <̀‰ nv l<hrU pöHõ

fHaæHÍ...iHÏ o<n vh jVμ lD...;ÁÁN rHfG huéÂHn
kÎöéÁN# fHcd¥ÁHkD ;I köäJ fI fHaæHÍ o<n j¶ûF
kNhaéI fHaÁN kHÊ o<fD hc o<n fI dHn=Hv
kÂD...=BhvkN#.

 pHlN lúÆD- jÈVhË

  nh,vhË
 hc nh,vhË ;ú<vlHË lD...o<hiÎL nv r†H,è...iHÏ

o<n nrJ fÎúéVÏ ;ÁÁN# =HiD cpÂHè d: jÎL fV heV
d: r†H,è haéäHÍ fV fHn lD...v,n# löá<̈Ë iL fHdN
j<[I fÎúéVÏ fI ,q¶ÎJ lHgD nh,vhË nhaéI fHaÁN#.

 vqH hlÎVÏ- jÈVhË

  u<hlG cdHn
 käHdN S̀ hc iV fHoJ jÂHÊ jÆûÎVhè vh fI

=VnË sVlVfD fÎÁNhcdL# nv l<tÆÎJ , kH;HlD
d: jÎL u<hlG cdHnÏ noHgJ nhvkN ;I sVlVfD
d¥D hc >kÈHsJ#.

 hlÎV lö„ÂD- jÈVhË

  =ChvaæV
 d: =ChvaæV fHdN x<vÏ =Chvù ;ÁN ;I hx±uHè

l™ÎNÏ nv hoéÎHv fÎÁÁN=HË rVhv =ÎVn ,gD léHs™HkI
fÎúéV =ChvaæVhË lH fI [C hdíHn iÎíHË ;Hbã ,
hzÈHvhjD ;I l™ÎN kÎöéÁN ]ÎCÏ nv ]ÁéI kNhvkN ,
h=V >nÊ& t<jäH‰ vh fN,Ë wNh jÂHaH ;ÁN fÈéV hc >Ë
hsJ ;I wNhÏ >kÈH vh fúÁ<n#.

 ;HzL wä<vÏ- jÈVhË

  jñ<è̈ lêäJ
 hlÎN,hvdL fH hsé¶™HÏ u„D ;™HaÎHË aHiN j®ÎÎV

, jñ<̈è lêäéD nv tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fHaÎL& iV]ÁN
lú¥±è hdK tNvhsÎ<Ë fH vtéK d¥D n, k™V pG
kÂD...a<n#.

 vqH ,hpNÏ- jÈVhË

    oHkI...j¥HkD
 tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ lH fI d: oHkI...j¥HkD hsHsD

kÎHc nhvn# nv yÎV hdK...w<è& t<jäH‰ fI sV,sHlHË
kÂD...vsN , lú¥±è fI x<v vdúI...hÏ pG kÂD...a<n#.

 líÎN htVhsÎHfD- jÈVhË

   f<n[I
 fHdN kÎÂD hc f<n[I...hÏ vh ;I wV́ t<jäH‰

lD...a<n fVhÏ vaéI...iHÏ ndæV iCdÁI ;ÁÎL# t<jäH‰
lH fH j<[I fI iCdÁI cdHnÏ ;I fVhÏ >Ë lD...a<n
nséH,vnÏ kNhvn# käHdN lÎHË t<jäH‰ , sHdV vaéI...iHÏ
,vcaD jä¶ÎQ rHmG a<dL#.

 kHnvÏ- jÈVhË

  [HÊ [ÈHkD ;úéD >chn
  fH s±Ê# vrHfJ...iHÏ [HÊ [ÈHkD ;úéD >chn

..9102.. v,ciHÏ ..52.. , ..62.. hs™ÁN lHÍ nv aÈV
dH;<jö: v,sÎI fV=Chv lD...=Vnn hlH nv jV;ÎF jÎL
v,sÎI ;ÂD j®ÎÎVhè ndNÍ aNÍ , hc ;„ÎI kHlNhvhË
o<n hsé™HnÍ kÂD...kÂHdN& fI [C ]ÁN ,cË  ;I hc k™Vhè
aHoW hsé™HnÍ lD...kÂHdN fÆÎI k™Vhè nv pNÏ
kÎöéÁN hlH  fH iÂÎK k™Vhè jÎL lH vrHfJ sòéD fH

v,sÎI nhvn , fVkNÍ aNË fVhfV v,sÎI kÎHc fI j±ù
fÎúéV ;úéD...=ÎVhË lH nhvn hlH >lVd¥H d: fHv jV;ÎF
jÎL o<n vh lúòW kÂ<n , f¶N hc p†<v nv [HÊ
nhk¥„<́ fI d¥äHvÍ nsJ fI j®ÎÎVhjD cn , hc k™Vhè
=ÂÁHÊ hsé™HnÍ lD...kÂHdN# fH hdK k™Vhè >lVd¥H kÂD...j<hkN
fVhfV hdVhË , v,sÎI , ndæV ;ú<viH rNvè...kÂHdD ;ÁN#
nv jV;ÎF jÎL >lVd¥H iÎ} ;úéD...=ÎV uÁ<hË...nhv ndNÍ
kÂD...a<n# =<dH oÎH‰ nhvn nsJ o<n vh räG hc [ÈHkD
rChröéHË fVhÏ hdVhË , v,sÎI v, k¥ÁN# .

 i<aÁ+ jú¥VÏ- v,nsV

    fḦjVdK >lHn=D
 fH s±Ê# aV,ß o<ã pöK dCnhkD , ̀V,dC iHnÏ

nv j<vkÂÁJ nhk¥„<́ fH ;öF lNh‰ x± lHdI aHnÏ
lVnÊ aN gBh hc sVlVfD jÎL ;úéD o<hiúÂÁNÊ nv
löHfÆHè s¢P fḦ hdK n, k™V vh aV;J niÁN jH fI
fḦjVdK >lHn=D fVsÁN#.

 vqH r<hlD- v,nsV

  pÎT
 fH s±Ê# nv lí„I l¢„äD nvfHvÍ oNhpHt§D

È̀„<hË pöK vpÎÂD o<hkNÊ ;I fHuE kHvhpéD o<nÊ
, lVnÊ ;úéD...n,sJ ;ú<vlHË aN# >rHÏ vpÎÂD& aÂH
ḧË nv h,ì ò̀éæD , jíVfI iöéÎN , ]ÁN sH‰ ndæV
iL lD...j<hkÎN fVhÏ l„J uCdClHË htéòHv>tVdÁD ;ÁÎN#
pÎT iöJ ;I pV́ hc oNhpHt§D lD...ckÎN# h=V
kHuNhgéD...iH r„F vm<téHË vh >cvnÍ , h=V fI rÈVlHkD...iHÏ
aÂH fD...j<[ÈD lD...a<n fVhÏ n‰ lVnÊ , aHn;VnkúHË
hc jûÂÎÂéHË lÁûV́ a<dN , n,fHvÍ fI ;úéD fHc=VndN
, lNh‰...iHÏ cvdK ndæVÏ fVhÏ ;ú<v fI hvl®HË fÎH,vdN
jH fVhÏ iÂÎúI [H,nhË fÂHkÎN# fH jú¥V#.

 u„D fHfHdD- v,nsV

  s<h‰
 s±Ê fI [ÁHã lNkD =VhlD& =BaéI hc ..11..

w™ñI u¥S , l¢„F s<hv;HvÏ nv lí„I ..81.. hs™ÁN&
s<hgL hdK hsJ ;I iŃ , lÁ§<v hc ]Hç lV,vÏ
;<jHÍ!!!)tÆX ..8.. w™ñI( nvfHvÍ lVp<Ê lû¢™D
nhn=HË ]ÎöJ? aÂH d: fHv ndæV l¢HgF ]Hç aNÍ
vh fò<hkÎN , fäÎÁÎN ;I >dH vtéHv , huÂH‰ hdK >nÊ xäÎ¶D
f<n?  rä± iL aHi¥HviHÏ xÎF cdÁJ...fòA w™ñHè
lí„I aNÍ f<n! oNh uHräJ iÂI lH vh oéL fI oÎV
;ÁN# fH hpéVhÊ#.

 vqH t±ó- fÁNv hkCgD

    vpÂéD
 s±Ê# hÏ fHfH& lH ;D hc nsJ hdK vpÂéD o±ü

lD...a<dL? >rHÏ vpÂéD& j< vh fI [HË oHk<hnÍ...hè hc
hséÆ±‰ fV, fÎV,Ë# >oI hséÆ±‰ ;I hvë ǸvdJ
kÎöJ# lH jÂHaH=VhË ]¢<vÏ fæÎL , fH ]I cfHkD
fæÎL jH aÂH hc hséÆ±‰ fV,dN# lK hc iÂÎK...[H nsJ
>rHÏ pöÎÁD vh lD...f<sL ;I hdÁÆNv jñÂG ;VnÍ#.

 fÈÂK uHa<vÏ- oú¥äÎíHv)=Î±Ë(.

  fD...hpéVhlD
 s±Ê# hc >rHÏ lNkD f¶ÎN f<n ;I h[HcÍ nhn h,kí<v

fI ;V,ù fD...hpéVhlD a<n# >rHÏ tVdN,kD ;I sÁD
hcù vtéI& ;NhÊ n,vÍ jÎL l„D& ]I räG hc hkÆ±ã ,
]I f¶N& fD...pHaÎI f<nÍ? fHkNfHcÏ& fHcd¥K...sḦvÏ&
rÈV , kHc ,### lê± iÂÎK >rHÏ oNhnhn ;I >rHÏ n;éV fI
sòK hdúHË hséÁHn ;VnÍ ;L.... pHaÎI nvsJ ;Vn?....
fI >rHÏ ;V,ù hkéÆHn ,hvn hsJ ,gD g™Z fD...hnã&
o<nV̀sJ ,### o<n d: k<ß###.

 s„ÎÂD- ;±]HÏ

  uíÎF
 uíÎF kÎöJ ;I ;ÂÎéI ho±Ø , ;ÂÎéI...iHÏ

tVlHgÎéI ndæI nv l<vn =Hn,dK lÁúH jÁÈH ̀S hc ]ÁN
nrÎÆI f¶N hc ,r<ß hj™HØ!! p¥L wHnv lD...;ÁÁN hlH nv
l<vn ;<v aNË d¥D hc jÂHaH=VhË hséÆ±‰ nv tûG
=BaéI , l†V,ã aNË , a¥öéI aNË [ÂíÂI d:
xVtNhv ..31.. sHgI hséÆ±‰ nv fHcÏ t<̈n- o<cséHË
fI u„J sÁ+ V̀hkD xVtNhvhË t<̈n iÎ} ;ÂÎéI
ho±Ø , hk†äHxD ,### u¥S...hg¶Â„D kúHË kÂÎNË?!.

. 517..---..2190.

   hoé±õ
 fH s±Ê# nv hnhvÍ ;G ,vcù hséHË =Î±Ë ]I

oäV hsJ? lNdV ;G rä„D =Î±Ë n, lHÍ ckNhkD hsJ
n, v,c hsJ vmÎS hnhvÍ ,vcù ̈iÎíHË vh =VtéÁN#
>dH f<n[I kH]ÎC ,vcù vh fHdN hoé±õ ;Vn? ,hr¶H
[HÏ jHsT hsJ#.

134---1190

  n, lÆ<gI lÈL
 fH uV° s±Ê# tViÁ+ s¶I wNv ,

uNhgJ...lñ<vÏ n, lÆ<gI lÈÂD iöéÁN# ;I nv t<jäH‰
fÎúéV fHdN v,dúHË ;Hv a<n# ]ÁäVÍ fD...ho±rD ,
tViÁ+...cnhdD fV ̀Î¥VÍ t<jäH‰ lH fHuE aNÍ h dK vaéI

V̀xVtNhv [BhfÎJ , gBè ̈cÊ vh kNhaéI fHaN , ]<Ë
lNdVhË t¶„D kÂD...j<hkÁN d: lNdVdJ nvsJ , nvlHË
fV >Ë nhaéI fHaÁN v,c fI v,c pHaÎI...iHÏ t<jäH‰
fÎúéV lD...a<n#.

 lVkNÏ- hvhμ

    a™H́
 lK hc o<hkÁN=HË rNdÂD ;ÎÈHË ,vcaD iöéL

, hc h,‰ lí„I aÂH vh nhvÊ# uBv lD...o<hiL ;I hdK vh
lD...=<dL ,gD hvcù ;ÎÈHË ,vcaD föÎHv fÎúéV hc >Ë
hsJ ;I ..8.. w™ñI vh fI s<hv;HvÏ , dH lûHpäI fH
htVhnÏ nvfHvÍ lû¢™D nhn=HË ,kÎC  n, k™VÏ ;I hiG
aÈVvÏ iöéÁN hoéûHü ...niÎN , dH hdÁ¥I fI aòûD
lêG xÎF fåVnhcdN# nv qÂK d: v,ckHlI...kæHv fHdN
aÈHlJ nhaéI fHaN# hc >rHÏ lNkD lD...o<hiÎL fI
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 jäVd: sH‰ k< o<hkÁN=HË =VhlD! hc hdÁ¥I ̀ÎúH̀ÎA sH‰ k< vh fI ;Hv;ÁHË ;ÎÈHË ,vcaD jäVd: =™éI...hdN

hc aÂH såHsæChvdL , qÂK jäVd: léÆHfG& fVhdéHË sH‰ o<aD vh >vc, lD...;ÁÎL#.

x<v a™H́ fI töHn nv t<jäH‰ fåVnhcn# [HÏ
k<döÁN=HË rNdÂD ;ÎÈHË ,vcaD.... oHgD hsJ# nv
`HdHË hlÎN,hvÊ sH‰ o<fD nhaéI fHaÎN#.

 lÈNÏ d<s™D- jÈVhË

  ;N,vè....iH
 hc nsJ...hkNv;HvhË ,vcù fI oû<ü t<jäH‰

lD...o<hiÎL nv sH‰ [NdN ;N,vè....iH vh ;ÁHv fæBhvkN
, nsJ fI nsJ iL fNiÁN jH lú¥±è ,vcù ;ú<v
pG a<n# ;N,vè...iHdD ;I lÎHË hdK uCdChË ,[<n
nhvn fI ,vcù ;ú<vlHË g¢ÂI lD...ckN#.

 fVhjD- jÈVhË

   clÎÁI
 ,vcù lH fI htVhn ngö<c , sHgL kÎHc cdHnÏ nhvn

,gD léHs™HkI nv fVoD hc vaéI...iH fVhÏ t¶HgÎJ hdK
htVhn& clÎÁI lÁHsF tVhiL kÎöJ# hc löá<gÎK
lD...o<hiL fI hdK löá„I j<[I nhaéI fHaÁN#.

 pR...aÁHõ- jÈVhË

   x„öL
 fH s±Ê# hlÎN,hvÊ aHiN nvoúA jÎL...iHÏ

hdVhkD nv löHfÆHè fHaÎL léÇs™HkI tHw„I jÎL...iHÏ
fHaæHiD lH fH sHdV vräHdÂHË föÎHv cdHn hsJ#
nvoúA nv gÎ+ nv [HÏ o<nù hlH p†<v
rNvjÂÁNhkI nv vrHfJ...iHÏ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH ,
nvoúA nv fVhfV vräH p±,è , aÎVdÁD ndæVÏ nhvn
pḦ ]I V̀så<gÎS , ]I hséÆ±‰ , sHdV jÎL...iHÏ
;ú<vlHË# hÏ.... ;Hù fI [HÏ ngò<ù ;VnË fI [HÊ
[ÈHkD ;I ̀ÎúHÎ̀A [HdæHÍ lH nv >Ë lúòW hsJ&
löá<gÎK lñéVÊ& vrHfJ...iHÏ [HÊ l„J...iH , gÎ+
rÈVlHkHË vh [NÏ...jV j„ÆD lD...;VnkN# lH nv ;<võ hc
vräH nv pH‰ uÆF htéHnË iöéÎL# vräHÏ lH fH ]Vh©
oHl<ù , ̀„I fI ̀„I v,kN v, fI vaN , v, fI jVrD nhvkN
hlH t<jäH‰ lH nv pHgJ s¥<Ë , nv=ÎV löHmG
pHaÎI...hÏ hsJ# nv iV w<vè hlÎN,hvÊ x„öL
kH;HlD...iHÏ t<jäH‰ lH fḦoVÍ fI ̀HdHË fVsN# fH jú¥V
hc lí„I ;ÎÈHË ,vcaD uCdC fI oHxV fÎHË k§Vhè
o<hkÁN=HkA#.

 lÈNÏ ̀HaHmD - ;Vì

   iÂ¥HvÏ
 nhkúí<Ï hvaN v,ckHlI...kæHvÏ iöéL ,

u±rI...lÁN fI hdK a®G# hgäéI aHyG >l<cù , ̀V,vù
lD...fHaL , >lHnÍ fVhÏ iV k<ß iÂ¥HvÏ# léú¥VÊ#.

 líÎN u„D fòúD

  hs¥D
 [HÏ hs¥D nv lí„I , sHdJ oHgÎI# ....fD...cpÂJ

hoäHvù vh ;Hv ;ÁÎN# hoäHv hs¥D vh ]Hç ;ÁÎN#.
 zÈ<vÏ

    u„Îå<v
 u„Îå<v , sÎHl: k¶ÂéD uúÆÁN#.

 d¥D hc o<hkÁN=HË

   ckNÍ...dHn pöÎK t¥VÏ
 s¶NdH& lVn k¥<kHÊ kÂÎVn iV=C

 lVnÍ >Ë hsJ ;I kHlA fI k¥<dD käVkN
 nv v,ciHÏ ̀HdHkD ..79.. aHdöéI ndNÊ dHnÏ ;ÁL

hc ckNÍ...dHn pöÎK t¥VÏ& l„ÆF fI hséHn t¥VÏ ;I fI
huéÆHn lK d¥D hc fCv=éVdK lVfÎHË jHvdO t<jäH‰ hdVhË
hsJ , aH=VnhË h, hc lVnhË fV[öéI lñö<ã
lD...a<kN# h, uÂVù vh ,rT t<jäH‰ hdVhË ;Vn , iV]ÁN
kHsåHsD föÎHv ndN nv uVwI fHaæHiD , vnÍ l„D
kÂVhè uHgD hc o<n fV[HÏ =BhaJ# r„L& j™Á+ h, f<n
, pV́ pR& túÁ+  h,# iV ]ÆNv nv ,wT , séHdA
hdK fCv=ÂVn =™éI a<n& nv lÆHfG uÂ„¥Vn nvoúHË h,
föÎHv kH]ÎC hsJ& lVnÏ ;I nv fVhfV c,vlÁNhË jH >oVdK
k™S sV jö„ÎL tV,n kÎH,vn , sVf„ÁN hc nkÎH vtJ#
v,pA aHn , dHnù =VhlD#.

 u„D t<lÁD- vaJ

  ;ÎÈHË ,vcaD
 s±Ê# hdÁíH sHvÏ& lK uHaÆéL ;ÎÈHË ,vcaD!

!.ihsezrav nahyak uoy evol i ,iras si ereht ,iH

 tVdN
. -.. .>rH tVdN uCdC& sH‰ o<fD vh nv ̀ÎA nhaéI

fHaÎN#.

  sVlVfD jÎL l„D
 sVlVfD jÎL l„D hdVhË ;D l¶VtD o<hiN

aN? hlÎN,hvÊ löá<̈Ë fH nrJ& sVlVfD [NdN vh
hkéòHã ;ÁÁN , d: sVlVfD ;Hvf„N , fHjíVfI ,
ngö<c fI [HÏ ;Hvg<õ ;V,ù iNhdJ jÎL l„D vh
fVuÈNÍ fæÎVn# hdVhkD dH oHv[D f<nË sVlVfD
hiÂÎéD kNhvn#.

 d<sT ;VÊ...̀<v- jÈVhË
. - lÂÁ<Ë >rHÏ ;VÊ...̀<v& ̀ÎúH̀ÎA sH‰ k<

läHvμ# nv oû<ü jÎL l„D& lH iL lêG aÂH
hlÎN,hvdL ;I fH nrJ& d: lVfD ;Hvf„N , jÇeÎV=Bhv
nv ;Hnv tÁD lú®<‰ fI ;Hv a<n#.

   j<[I
  sH‰ k< vh ̀ÎúHÎ̀A fI jÂHÊ ;Hv;ÁHË cpÂé¥A

;ÎÈHË ,vcaD jäVd: lD...=<dL , hlÎN,hvÊ nv sH‰
[NdN fÎúéV hc =BaéI fI nvo<hsJ...iHÏ
o<hkÁN=HË j<[I kúHË niÎN#.

 aÈHã kûÎVdHË- jÈVhË
. - såHõ >rHÏ kûÎVdHË& lH iL fI p†Vj¶HgD

, iÂI iÂ<xÁHË =VhkÆNv sH‰ k< vh ̀ÎúH̀ÎA
jäVd: lD...=<dÎL# hlÎN,hvdL sH‰ ̀VfV;éD nv

Î̀A nhaéI fHaÎN#.

  sH‰ ̀VfHv
 hlÎN,hvÊ sH‰ ..8931.. sH‰ ̀VfHvÏ fVhÏ ,vcù

;ú<vlHË fHaN , aHiN htéòHv>tVdÁD kÂHdÁN=HË
hdVhË nv vaéI...iHÏ lòé„T fHaÎL# Î̀úHÎ̀A sH‰
k< läHvμ#.

 hw®V kVdÂHkD- jÈVhË
. - lÂÁ<Ë hc g¢T aÂH >rHÏ kVdÂHkD uCdC& lH

iL ̀ÎúH̀ÎA sH‰ k< vh fI p†Vj¶HgD , oHk<hnÍ
lñéVléHË jäVd: lD...=<dÎL#.

  ̀ÎúÁÈHn
 Î̀úÁÈHn lD...;ÁL löá<̈Ë ,vcaD nv >séHkI

sH‰ [NdN fI ndNË Î̀ú¥ö<jHË fV,kN , fI nvn n‰
>kÈH =<ù niÁN# ̀Îú¥ö<jHË fVhÏ ,vcù hdK lÂ„¥J
cpÂHè cdHnÏ ;úÎNÍ...hkN#.

 lû¢™D aíHß...̀<v- jÈVhË
. - >rHÏ aíHß...̀<v& ̀ÎúÁÈHn föÎHv o<fD hvhmI

nhndN# hlÎN,hvdL fVhÏ hkíHÊ ;Hv oÎV& löá<̈Ë hc
iÎ} ;<aúD nvdY k¥ÁÁN fI ,d|Í l±rHè fH

Î̀ú¥ö<jHË#.

  ̀Hsòæ<
 Î̀úHÎ̀A sH‰ k< vh fI aÂH , iÂI lVnÊ hdVhË

jäVd: lD...=<dL , hlÎN,hvÊ löá<̈Ë nv sH‰ ..8931..
fÎúéV hc =BaéI nv räH‰ uÂ„¥Vn o<n ̀Hsòæ< fHaÁN
, ;L...;HvÏ , haéäHiHè o<n vh fåBdVkN# >kÈH fHdN
v,pÎI kÆNB̀dVÏ fÎúéVÏ nhaéI fHaÁN#.

 [ÂúÎN x„<uD- jÈVhË
. - >rHÏ x„<uD uCdC& hc lñäJ , hzÈHv g¢T

aÂH såHsæChvdL# fVhÏ aÂH , oHk<hnÍ lñéVÊ iL
sH‰ o<fD vh >vc,lÁNdL#.

  uÎN k<v,c
 fH s±Ê# uÎN k<v,c ngò<aD lVnÊ hsJ , tÆÎV

, yÁD , w®ÎV , ;äÎV fH köäJ ;L , cdHn nv hdK k¶ÂJ
, vsL cdäH , hdK ngò<aD fHséHkD aVd¥ÁN# ;HtÎöJ

nv hdK hdHÊ oíöéI , uCdC hc >vhséæD zHiVÏ fI
Î̀VhséæD fHxÁD fVsÎL >Ë ,rJ fÈHv , uÎN k<v,c&
v,ó , v,hkÂHË vh [± lD...niN , cdäHdD , a¥<Í o<n
vh fÎúéV kúHkÂHË lD...niN# Î̀úHÎ̀A uÎN s¶ÎN
fHséHkD , sH‰ k< oNlJ iÂI líÂ<uI ;ÎÈHË ,vcaD
, lVnÊ o<ã hdVhË läHvμ , >vc,Ï fÈéVdK...iH fVhÏ
iÂI o<fHË#.

 sÎH,ù tViÁ+- ;Vì
. - föÎHv léú¥VdL >rH sÎH,ù fCv=<hv& lÂÁ<Ë

hc léK rúÁæéHË# sH‰ o<fD nv ̀ÎA nhaéI
fHaÎN#.

   jÆ<dL
 s±Ê# lK hc ..51.. sHgæD fH lí„I aÂH f<nÊ# ]Vh

nv lí„I >oV sH‰ jÆ<dL ]Hç kÂD...;ÁÎN? fÈéVdK lí„I
,vcaD& ;ÎÈHË ,vcaD hsJ# hlÎN,hvÊ hlöH‰ ]Hç
a<n# .

 l„¥D- jÈVhË
. - >rHÏ l„¥D uCdC& >Ë rNv l¢HgF cdHn hsJ

;I t†H fVhÏ ]Hç jÆ<dL fHrD kÂD...lHkN# péD
lÁé§V lD...lHkÎL jH d: >=ÈD...niÁNÍ fH >=ÈD
o<n& jÆ<dL sH‰ vh iL ]Hç ;ÁN& hlH hké§Hv
fD...tHdNÍhsJ #.

   ̀Vså<gÎS rNdL
 fH s±Ê fI sÎN oNh , jÂHÊ ;Hv;ÁHË lí„I o<ã

;ÎÈHË ,vcaD , fH jäVd: tVhvsÎNË sH‰ k<# nv
,d|Í...kHlI k<v,cÏ u¥S V̀så<gÎS rNdL v, ]Hç
;ÁÎN# fH jú¥V

 sÎNpöÎK ;äÎVÏ
. - lH iL sH‰ k< vh fI aÂH , oHk<hnÍ lñéVÊ

jäVd: lD...=<dÎL# u¥S ̀Vså<gÎS rNdL vh h=V
oNh fò<hiN nv d¥D hc aÂHvÍ...iHÏ sH‰ ..89.. fI
]Hç o<hiÎL vsHkN >Ë iL fH l¢„äD nv oû<ü
hdK fHaæHÍ rNdÂD , ̀VxVtNhv#.

  aHnfHù
 s±Ê , nv,n oNh fV sÎN fCv=<hv& [ÁHã lNkD ,

jÂHlD nsJ...hkNv;HvhË lí„I rNdÂD& lñä<ã ,
lVnlD ;ÎÈHË ,vcaD# hdÁíHkäHË hc aÈV =G , =±ã&
lÎÂÁN tHvõ& tVh vsÎNË sH‰ k< , fÈHv xäÎ¶J vh fI
iÂI aÂH jäVd: , aHnfHù uV° lD...kÂHdÎL#sHgD
o<ã , V̀fV;J nhaéI fHaÎN#.

 lÈNÏ& s<nhfI& hw®V&...h;äV&...hpöHË&
y±lñöÎK& ciVh& vrÎI& tHxÂI&

fÈV,c&...sHyV;<]<g<& u„D& lñÂN&.... hsÂH&
ciVh& lÎ±n& y±Ê& ,pÎN qVyHlD u„ÎHdD ,

oHkL fCv=<hv t®HkD- lÎÂÁN)tHvõ( .
. - lÂÁ<Ë hc iÂI lÎÂÁNÏ...iHÏ fCv=<hv ,

n,sJ...nhaéÁD# hlÎN,hvdL sH‰ ..89.. fVhÏ aÂH ,
oHk<hnÍ...iHÏ lñéVléHË sH‰ ̀V fV;éD fHaN#.

   j¶íF...>,v
 s±Ê& hséHn lNkD# j¶íF...>,v hsJ nv i™éI

fÎöéL gÎ+ fVjV nv pHgD ;I jÎL jVh;é<vsHcÏ jäVdC
j<hköJ fH d: fHcÏ fVjV jÎL rNvjÂÁN såHiHË vh fH
..2.. =G a¥öJ fNiN , h,gÎK a¥öJ vh fV hdK jÎL
jñÂÎG ;ÁN nv lÎHË j¶íF jÎL hséÆ±‰ jÈVhË fI
,hs¢I y„äI fV jÎL vnÍ i™éÂD t<̈n ;I rä± iL ..6..
fHoJ vh nv ;HvkHlI o<n nhaJ hc xV́ ;ÎÈHË
,vcaD kHuHn̈kI fI uÁ<hË jÎL i™éI hkéòHã aN#
hdK hkéòHã h[ñH́ , fI n,v hc uN‰ , hkûH́ f<n#
¨fN hc k§V ;HvaÁHsHË ;ÎÈHË ,vcaD jÎL
jVh;é<vsHcÏ fHdN jÎL fHvs„<kH vh l®„<ã lD...;Vn jH
fI uÁ<hË jÎL i™éI hkéòHã lD...aN# hdK nv pHgD
hsJ# ;I jÎL jVh;é<v ]ÁN i™éI räG fH aHdöéæD
j<hköéI f<n hséÆ±‰ vh iL l®„<ã , fH nsJ oHgD
fI jÈVhË v,hkI ;ÁN , uíÎF hdÁ¥I kúVdI ;ÎÈHË
,vcaD nv i™éI ..71.. fI ,hs¢I l®„<ã ;VnË jÎL
vnÍ ..41.. b,ã...>iK ;I jH i™éI ..71.. léñÂG ..7..

a¥öJ , ̀BdVù ..12.. =G aNÍ hséÆ±‰  vh fÈéVdK
jÎL gÆF nhnÍ# fI vhséD ]Vh hdK hj™HrHè löéÂV fI
k™U hséÆ±‰ lD...htéN? hséÆ±gD.... ;I sH‰...iHsJ
kI vk+ [HÊ vh ndNÍ , kI péD wNv [N,‰ vh# fH
hpéVhÊ#.

 y±lD r<aîD- hv,lÎI
. - lÂÁ<Ë hc hkéÆHn fI pR aÂH# hdK l<q<ß vh

fI =V,Í t<jäH‰ hkéÆH‰ nhndL jH fVvsD ;ÁÁN ,
`Hsòæ< fHaÁN# såHõ hc j<[I aÂH#.

   ;Î™ÎJ .
 s±Ê# hlÎN,hvÊ sH‰ ..8931.. sH‰ o<fD fVhÏ

aÂH fHaN# hc aÂH lD...o<hiL nv sH‰ [NdN ;Î™ÎJ
<̀séViH vh fÈéV ;ÁÎN#.

 u„D o„{- jÈVhË
. - lÂÁ<Ë >rHÏ o„{& lH iL sH‰ k< vh ̀ÎúH̀ÎA

oNlJ aÂH , oHk<hnÍ lñéVléHË jäVd:
lD...=<dÎL# nv oû<ü fḦ fVnË ;Î™ÎJ ]Hç

<̀séViH& péÂH hxHuJ  hlV o<hiN aN#.

   ,d|Í...kHlI
 fH s±Ê , oöéI käHaÎN fI líÂ<uI ;ÎÈHË

,vcaD# >rHÏ lNkD& ]Hç ,d|Í...kHlI hlöH‰ iÂHkÁN
sHgÈHÏ räG ;„ÎúI...hÏ käHaI ;I ..48.. w™ñI >Ë xäR
l¶Â<‰ fHaI , ..61.. w™ñI fI >Ë lûHpäI , jä„Î®Hè
hqHtI fúI# hlÎN,hvÊ dI ,d|Í...kHlI fI dHnlHkNkD ,
>vaÎ<Ï ]Hç fúI# fH jú¥V#.

 ;HlVhË
. - hlÎN,hvdL ,d|Í...kHlI...hÏ ;I h;Á<Ë nv

hoéÎHv aÂHsJ , pHwG j±ù iÂ¥HvhË
lñéVÊ , cpÂé¥A lí„I hsJ vqHdJ aÂH
o<hkÁNÍ =VhlD , ;„ÎI o<hkÁN=HË uCdC lí„I
vh tVhiL >,vn#.

   [N,‰ , sV=VlD
 hdVhniHdD nv oû<ü [N,‰ , sV=VlD fI ]úL

>lN ;I o<hséL dHn>,vÏ ;ÁL#.
. 820..---..3190.

. - lÂÁ<Ë hc nrJ , j<[I aÂH& ;I j¶NhnÏ hc >Ë
fñR hsJ hlH j¶NhnÏ ndæV kI& qÂK >k¥I ]ÁN
l<vn >Ë fI haéäHÍ ]H̀D fVlD...=Vnn# fH hdK pH‰ hc
aÂH såHsæChvdL#.

  >vhlA
 fH uV° s±Ê oNlJ oHk<hnÍ lñéVÊ ;ÎÈHË

,vcaD , jäVd: `ÎúH`ÎA sH‰ k< oNlJ iÂI
hdVhkÎHË , >vc,Ï sHgD ̀V hc oÎV , fV;J , s±léD
, fI hlÎN rVhv =VtéK ,vcù hdVhË nv löÎV nvsJ
, >vlHkD& nv l<vn ̀Vså<gÎS , kHl±dÂHè , z„L ,
fD...uNhgéD ;I iÂÎúI nv pR hdK jÎL lD...a<n ,
hdK v,ciH h,ì =VtéI , i<hnhvhË iL kH]Hvh fI >Ë
uHnè ;VnÍ...hkN& pV́ cdHn hsJ hlH fI hpéVhÊ
tVhvsÎNË tûG fÈHv , v,ciHÏ [úK uÎN k<v,c
hdK =±dI iH fI f¶N l<;<‰ lD...a<n# pR
kæÈNhvjHË , >vc,Ï sHgD o<ù , gäVdC hc >vhlA ,
aHnÏ , hlÎN#.

 léÎK wHgñD- tHvõ
. - lH iL sH‰ o<fD vh fVhÏ aÂH , oHk<hnÍ

=VhlD...jHË >vc, nhvdL#.

  tV,ù lí„I
 hdÁíHkF lí±è ;ÎÈHË ,vcaD fÎK sH‰...iHÏ

..0631.. , ..2931.. vh nv hoéÎHv nhvÊ , lHdG fI tV,ù
>kÈH iöéL#.

 y±l¶„D.... dCnhË...k|hn- lúÈN
. - o<hkÁN=HË uCdCÏ ;I lHdG fI

oVdN hdK lí±è iöéÁN lD...j<hkÁN fH
jñVdVdI ;ÎÈHË ,vcaD jÂHõ
=VtéI , aÂHvÍ >rHÏ
dCnhË...k|hn vh
nvdHtJ ;ÁÁN#.
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وقایع اتفاقیه

«روز نوى شما همراه با روزگارى نوین باد»...
فروردین؛

اى  حرفه  فوتبال  یک  در  سرخپوشان:  متوالى  قهرمانى   
واقعى، باید توازنى بین خواسته ها و توان اجراى آن وجود داشته 
باشد. یعنى اگر شما انتظار قهرمانى دارید، باید امکانات آن را هم 
بود:  گفته  مالى همیشگى سرخپوشان  از حامیان  یکى  کنید.  مهیا 
برانکو براى تکرار قهرمانى شش بازیکن را خواسته بود که عین آن 
شش بازیکن را برایش گرفتم! اکنون نوبت برانکو بود که با تأمین 
امکانات مورد نظر، کارایى خود را به اثبات برساند. او که در سراسر 
خود  تیم  سر  بر  را  امتیاز  کسر  و  محرومیت  تهدید  و  سایه  فصل 
به فرض  اگر  بود که  امتیاز حریص  آنقدر در جمع آورى  مى دید، 
امتیازى هم از تیمش کسر شود، باز هم قهرمان شود. درست مانند 
زمان قطبى و اختالف امتیاز باالیى که با رقبا داشت و پس از کسر 
امتیاز باز هم قهرمان شد. برانکو هم در این هدف کامال موفق بود 
و پرسپولیس توانست بعد از سپاهان دومین تیمى باشد که دو بار 

پشت سر هم قهرمان لیگ برتر شده.
 هت تریک بانک سرمایه: در چند سال اخیر بارها گفتیم: 
«باید دست ارگان هایى که فوتبال را نادیده گرفته و در رشته هاى 
دیگر سرمایه گزارى مى کنند، فشرد». بانک سرمایه یکى از همان 
ارگان ها بود که در والیبال سرمایه گزارى نموده و سه دوره پشت سر 
هم به قهرمانى رسیده بود. والیبالى که با جهانى شدن، خوشبختانه 
یا بدبختانه، هزینه هایش روزافزون شده و انتظار بازیکنانش نیز هر 
برد محدود  به  با توجه  از دیروز میشد. در حال حاضر،  بیشتر  روز 
والیبال نسبت به فوتبال و عدم ورود اسپانسرهاى قوى، هر کسى 
توان مالى کافى براى تیمدارى ندارد. دردمندانه، بانک سرمایه هم 
به دالیلى که مشکالت مالى مهمترینش بود، بالفاصله پس از جشن 
قهرمانى، قید تیمدارى را زد و تعزیه انحاللش را خواند! مسئوالن 

باید به هوش باشند که این روند تسرى نیابد.
 علیرضا، فرزند نیک فوتبال: از دشت هاى زیبا و شالیزارهاى 
سرسبز شمال کشور که بیایى، قطعا عاشقى را خوب مى شناسى. 
عاشق فوتبال که باشى، از خانواده اى با فرهنگ که رخ بنمایى، و به 
حد کافى «سواد» و مطالعه که داشته باشى، استعداد خدادادى هم 

که چاشنى کارت باشد، مى شوى یک پدیده ایده آل براى رشد 
و تربیت و بالندگى. «علیرضا جهانبخش» که چند سال پیش به 
عنوان پدیده جوان فوتبال ما رخ نمود، پیش از آنکه دامنش به 
سرخابى ها آلوده و نمک گیر آنها شود، به اروپا رفت و هرچند 
با توجه به نام و سطح فوتبال باشگاهى که در آن مشغول شد، 
لیگ  گلى  آقاى  با کسب  اما  به جان خرید،  را  زیادى  انتقادات 
پویایى چون هلند و کسب مقام «بهترین بازیکن» سال، دستمزد 
تداوم و زندگى سالم و مطالعه و دانش افزایى مدام خود را گرفت. او 
سپس راهى لیگ جزیره شد و هرچند به دالیل مختلف و از جمله 
مصدومیت، هنوز به جایگاه خوبى در آنجا نرسیده، اما اطمینان داریم 
در صورت پایبند بودن به اصولى که برشمردیم، همچنان جا براى 

پیشرفت دارد.
اردیبهشت؛

 بهترین کماندار سال 2017 جهان: در حالیکه خیلى از افراد 
با بدنى سالم، حتى «حال» ورزش کردن را ندارند، خیلى مهم است 
که تو با کاستى هاى فیزیکى که قضا و قدر و خواست خداوند عامل 

آن بوده، بتوانى اینچنین موفق باشى...
هنوز  که  جایى  در  زمین،  ایران  شیربانوى   ، نعمتى»  «زهرا 
همان  با  دارد،  وجود  فراوانى  اماهاى  و  اگر  بانوان  ورزش  براى  هم 
محدودیت هاى پوششى که نشانه پایبندى ورزشکاران زن ایران به 
اعتقاداتشان هست، توانست چنین عنوانى را براى کشورش، و بانوان 

ما به ارمغان آورد. خسته نباشى قهرمان، خدا قوت پهلوان...
آنکه  از  بیش  شاید  حذفى:  جام  در  استقالل  قهرمانى   
این  در  آنان  شدن  دار  رکورد  و  حذفى  جام  در  استقالل  قهرمانى 
در  تیم  این  انداختن  پوست  باشد،  مهم  طرفدارانشان  براى  زمینه 
همین دوران چشمگیر بود. آنان که فصل را با ناکامى هاى پى در 
و  تیم منسجم شدند  به یک  تبدیل  بودند، کم کم  نموده  آغاز  پى 
تا  آنها در جام حذفى هم علتى شد  در آسیا درخشیدند. قهرمانى 
آنان، عقب ماندگى یکى دو سال اخیر خودشان از رقیب را فراموش 
کنند و با اطمینان از آینده بگویند. اما... اما، سرنوشت برایشان جور 

دیگرى رقم خورد.
را  بزرگى  هاى  تیم  ما  سال:   23 از  پس  مازندران  صعود   
قسمت  ترین  شرقى  از  هایى  تیم  ایم.  داشته  مازندران  خطه  در 
استان، یعنى گرگان(آن زمان که جزو مازندران بود) تا سارى مرکز 
هایى  تیم  آن...  نقطه  ترین  در غربى  نوشهر  و  و چالوس  مازندران، 
که براى خود یلى بودند. تیم هایى که درخشیدند و شانه به شانه 
در صدر  را  چند صباحى  کدام  هر  که  هایى  تیم  ساییدند.  بزرگان 
اما  نساجى  کردند...  افول  آرام  آرام  ولى  گذراندند  مازندران  فوتبال 
ماند. کارخانه اش تعطیل شد، اما تیمش همچنان ماند. کارخانه اش 
تبدیل به زمین لم یزرع شد، اما باز هم فوتبالش ماند. ماندگارى آنها 
به تماشاگر عاشقى گره خورده بود که از زندگى خود براى این تیم 
رفته  برتر هم پیش  لیگ  به  تا صعود  بار  آنها چندین  مى گذشت. 
بودند، اما از این مهم بازماندند و هرگز از طریق دادگاه و پاسگاه و 
شکایت نخواستند به هدف خود برسند. آنها سرانجام بعد از 23 سال 
در اردیبهشت 1397 به این مهم رسیدند و امیدواریم سالیان سال با 

تماشاگران خوب خود در لیگ بمانند.

بگوییم؛  اگر  است  مکررات  تکرار  بانوان:  فوتسال  قهرمانى   
قهرمانى زنان ایرانى که از نظر اعتقادات مذهبى و عادات فرهنگى 
داراى محدودیت هاى فراوانى هستند، بسیار ارزشمند و گاهى حتى 
مقتدرانه  با شکست  آنها  است.  مردان  هاى  موفقیت  از  ارزشمندتر 
ژاپنى ها، به این موفقیت بزرگ دست یافتند و «سارا شیربیگى» و 
«فاطمه اعتدادى» از ایران به همراه «آنا آشیمیرو» بازیکن ژاپن، با 

به ثمر رساندن 9 گل، مشترکا «خانم گل» مسابقات شدند.
خرداد؛

 کوچ ستاره، در بهارى غم انگیز: فوتبال اروپا در تابستان 
رئال  طرفداران  براى  انگیز  غم  و  آور  بهت  انتقالى  شاهد  گذشته 
مادرید و هیجان انگیز براى باقى فوتبال دوستان جهان بود؛ «سى 
آر سون به بانوى پیر پیوست!». هرچند به گفته مارسلو، این تصمیم 
اما به نظر مى رسید مطالب  بود،  از فینال کیف گرفته شده  پیش 
بحبوحه جام  در  و  اتمام فصل  با  ها، که حتى  رسانه  زنى  و گمانه 
تکرارى  هاى  بازارگرمى  منظور  به  بیشتر  داشت،  وجود  نیز  جهانى 
براى رونالدو و افزایش تیراژ انجام مى شود. نهایتا اما مشخص شد 
سیاست هاى همیشگى کهکشانى ها تحت مدیریت پرز دوباره کار 
دست باشگاه داده و چرخه جدا شدن ستاره اى دیگر، این بار سریع 
تر از همیشه تکمیل شد، تا نام بزرگ دیگرى بدون تشریفاتى خاص 
از تیم جدا شود. چرخه اى که با باال رفتن سن و افت مقطعى یک 
بازیکن شروع میشود، با سرد شدن رابطه او با افراطى هاى برنابئو 
ادامه پیدا میکند، و نهایتا با عدم حمایت مناسب از سوى مدیریت 
اما چه  بین  این  در  میرسد.  پایان  به  قرارداد  تمدید  و عدم  باشگاه 
کریستیانو؟  یا  ها  کهکشانى  شد:  متحمل  را  ضرر  بیشترین  کسى 
کرده  کافى  سود  انتقال  این  با  یووه  میشود،  تصور  که  آنگونه  آیا 
است؟ شاید عملکرد این مثلث در لیگ قهرمانان امسال همه چیز را 
مشخص کند. محل درخشش همیشگى »رونالدو» ، تورنمنت مورد 
شاید کسب  که   ، «تورینى ها»  آمال  کعبه  و  ها»  «مادریدى  عالقه 
این  تاریخ  در  انتقاالت  ترین  درخشان  از  یکى  بر  تأییدى  مهر  آن، 

باشگاه باشد...
بى شک  جهانى  جام  فوتبال جهان:  بزرگترین جشنواره   
بزرگترین جشنواره فوتبال کره خاکى و دومین رویداد بزرگ ورزشى 
ترین ورزش بشرى.  تمام دنیاست. ویترین پرطرفدارترین و جذاب 
چه  جهانى  جام  به  صعود  براى  رفته  یادمان  امروز  ما  که  گویى 
حسرت هایى را پشت سر گذاشته ایم و گاهى چقدر غرور ملى مان 
جریحه دار شده تا یک خط در میان، آنهم گاهى از طریق سفرهاى 
مارکوپولویى به قاره هاى دیگر و پلى آف و... در این ویترین جایى 
داشته باشیم! شاید هم خوشى زیر دلمان را زده و حضور دو دوره 
متوالى این رقابت ها را خیلى مهم نمى دانیم، اما واقعیت این است 
که درطى نزدیک به یک قرن برگزارى این رقابت ها، این اولین بار 
بود که ما توانستیم دو بار پشت سر هم در آن حضور یابیم. وقتى 
در قرعه کشى، خودمان را همگروه با بهترین تیم حال حاضر آفریقا 
و قهرمان هاى جام جهانى و اروپا دیدیم، اکثریتمان به باخت هایى 
ایرانى هستیم  اما یادمان رفت ما  با نتایج آبرومند فکر مى کردیم. 
ناممکن ها ممکن  از  با حضور معلمانى کاربلد و دلسوز، همیشه  و 
ساخته ایم. لذا تا ثانیه هاى آخرین بازى مرحله مقدماتى، امیدوار 

د(شهریار) شفائىد دکتر محمد(شهریار) شفائى

و جهــان همچنان به 
سوى «استقرار» در حرکت است؛ 

و سالى دیگر بگذشت و ما همچنان در بند 
این دنیاى مادى اسیریم. اما چه بسیار انسان ها 

که رفتند... برآورد تخمینى تمام انســان هایى که 
از زمــان آدم و حوا به این دنیاى مــادى آمده اند، 

عددى نزدیک به «یکصد میلیارد» را نشــان مى دهد! 
تأملــى کوچک در این عدد، به ما مى گوید که انســان 
چقدر کوچک و بى مقدار اســت. از تمام این میلیاردها 
انسان، تنها هزاران نام بر جهان هستى تأثیر گذار بودند 
و ماندگار شدند؛ آنها که به نیکى یادشان ماند، و آنها 

که نامشــان براى همیشــه به بدى ثبت شد! یاد 
رفتگان جامعه ورزشى را گرامى مى داریم و در 

این سال نو، شاید در زمان نمادین تحویل 
سال، از خداوند مى خواهیم نام ما را 

در زمره نیکان قرار دهد.

مـا را در8
سایت کیهان ورزشى

دنبـــال کنیــددنبـــال کنیــد

ررر
زرزششى و زرزششىساایتککیهانا و ساایتککیهانا
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نشد...  بودیم، که سوگمندانه میسر  پرتغال  به صعود خود و حذف 
بودند،  کروش  شخص  خورده  قسم  دشمن  آنانکه  حتى  مطمئنیم، 

روزى به درخشندگى این نتایج اعتراف خواهند نمود.
تیر؛

 خداحافظ گوچى: حضور ما در جام جهانى 2014 به مویى 
بسته بود. مویى که به بازى آخر ما در خاك کره جنوبى گره خورده 
بود. جورى بود که ما مى توانستیم هم بعنوان سرگروه و هم بعنوان 
تیم دوم صعود کنیم، و هم تیم سوم شویم و کال از صعود مستقیم 
باز مانیم و راهى هفت خوان گردیم! اوضاع جورى بود که ما با یک 
تساوى هم براحتى صعود مى کردیم، مگر اینکه ازبکستان در خاك 
خودش هفت هشت گل از قطر مى خورد! در کمال تعجب این اتفاق 
در ازبکستان رخ داد. اما «رضا قوچان نژاد» گلى را به ثمر رساند که 
خیال ما را راحت کرد و ما بدون توجه به نتیجه ازبکستان، بعنوان 
مردى  توسط  فصل...  چهار  هاى  گل  آن  از  کردیم.  سرگروه صعود 

براى تمام فصول...
معتقدیم «گوچى» براى جام جهانى بعدى، یعنى همین جام 
بواسطه  شاید  اما  بود.  دور  به  آرمانى  آمادگى  آن  از  اخیر،  جهانى 
باقى  ملى  تیم  لیست  در  نامش  ارزش،  با  از همان گل  قدرشناسى 
به گوچى گوشزد مى کرد که  این  و  نرسید.  بازى  او  به  ولى  ماند، 

شاید گاه خداحافظى از تیم ملى رسیده باشد... خدا به همراهت...
 قهرمانى نوجوانان آزادکار پس از 22 سال: رسیدگى و توجه 
به رده هاى پایه، از دو جنبه قابل بررسى است. اول براى کشورهایى 
که از نداشتن استعدادهاى فراوان در یک رشته ورزشى رنج مى برند و 
با پرورش گلخانه اى تعدادى استعداد که به سختى شناسایى و کشف 
شده اند، آنها را تا بزرگسالى حفظ کرده و از آنان سود مى برند، و دوم 
کشورهایى که داراى استعدادهاى فراوان هستند، اما براى تجربه بیشتر 
و بلوغ نوجوانان خود، به این رده ها توجه نموده و براى آنها برنامه هاى 
خاص تدارك مى بینند. کشتى ما که در سالیان اخیر فراز و فرودهاى 
متعدد و عجیبى داشته، مى تواند مدعى هر دوى این جنبه ها باشد، 
هر چند شوربختانه فکر مى کنیم از نظر پرورش استعداد به مرزهاى 
نگرانى رسیده ایم و بد نیست اگر نگاه گلخانه اى هم به این نوگالن 
داشته باشیم. به هر تقدیر، قهرمانى نوجوانان آزادکار کشتى ما، پس از 
22 سال، نشانگر در اختیار داشتن یک تیم خوب است، که امیدواریم 

تیمار و مراقبت شود.
 پایان جام جهانى: جام جهانى اخیر، از نظر عدم معرفى یک تیم 
درخشان و منحصر به فرد، قابل توجه بود. واقعا کسى نمى توانست چهره 
مدعى واقعى این تورنمنت را پیشگویى کند. در نهایت اما، خروس ها با 
پیروزى در فینال و شکست کرواسى، قهرمان جام جهانى شدند تا با وجود 

یک قهرمانى و نایب قهرمانى قبلى، حاال جزو رکوردداران جهان قرار گیرند.
این جام براى ما هم دو یادگار مهم داشت؛ درخشش تیم ملى که 
پیشتر اشاره کردیم، و درخشش تیم داورى ما که دیدار رده بندى جام، 
بین «بلژیک» و «انگلیس» را قضاوت کردند. «علیرضا فغانى» که به 
همراه «رضا سخندان» و «محمد منصورى» تیم داورى ایران در جام 
جهانى روسیه را تشکیل مى دادند، این افتخار را به نام خود ثبت نمودند.

مرداد؛
 آسیاب به نوبت... : باز هم مدیر یکى از سرخابى ها تغییر کرد! 
ثبات مدیریتى شکل  تیم ها در زمان  افتخارات  بیشترین  البته که 
مى گیرد. اما بواقع، تغییر پى در پى مدیریت ها، یکى از آپشن هاى 
ما  باشگاه هاى  ساختار  دانیم  مى  ما  ماست!  ورزشى  کالن  مدیریت 
مدیران  دموکراتیک  انتخاب  ساختارى،  چنین  در  و  است  دولتى 
باشگاه به روش کشورهاى پیشرفته ممکن نیست. اما یک نکته که 

همیشه براى ما جاى پرسش دارد این است که؛ معیار مدیران ورزش 
استثناء،  بدون  تقریبا  چون  چیست؟  باشگاه  یک  موفقیت  براى  ما 
این تغییرات پس از تغییر یک مدیریت کالن انجام مى شود و پس 
قطع،  بطور  تقریبا  نیز  اند  بوده  موفق  که  باشگاه هایى  آن، حتى  از 
شاهد این جابجایى ها خواهند بود. روزى که «افشارزاده» و پس از او 
«افتخارى» از دل مدیریت دولتى بیرون آمدند و مدیر عامل استقالل 
شدند، خیلى ها فکر مى کردند نان آبى ها در روغن است. اما همان 
موقع مى دانستیم مصیبت هاى این تیم آغاز شده. اکنون هم پس 
کالمش،  لحن  در  که  شده  عامل  مدیر  فردى  جهنمى،  سال  دو  از 
اگر  بمانیم...  منتظر  بیشتر   باید  مقتدرانه حس مى شود.  مدیریت 

افراد مانده در نوبت اجازه بدهند!
جام  یک  «سوپرجام»  ما:  فوتبال  براى  زهر  از  پر  جامى   
فوتبالى  جدید  سال  آغاز  حسن  بعنوان  معموال  که  است  نمادین 
گیرند،  مى  را جدى  آن  کشورها  برخى  گردد.  مى  برگزار  کشورها 
جایزه  شاید  و  مگر  ندارد،  مزیتى  هیچ  آن  برنده  نه.  هم  برخى  و 
اسپانسر و نیز پربار شدن رزومه باشگاه و مربى، و پرتر کردن ویترین 
جام هاى یک باشگاه. در ایران ما، هر از چندگاهى این مسابقه برگزار 
نداشتیم.  نبوده. گاهى وقت  به آن  شده. گاهى هم اصال حواسمان 
گاهى یک تیم انصراف مى داد. گاهى هر دو تیم. و... امسال یکى از 
تیم ها بدلیل اردوى آماده سازى، خواهان تغییر زمان این دیدار شد. 
سازمان لیگ ادعا دارد که مى خواهد «من بعد» این جام را بطور 
اما بى تجربگى و جوانى  منظم برگزار کند. دستش هم درد نکند. 
قبال  بودن،  پرانرژى  و  فعال  علیرغم  که  این سازمان  ارکان  از  یکى 
هم باعث ایجاد تنش در فوتبال ما شده بود، و اعالم پیش از موعد 
نام قهرمان این جام نمادین، باعث زهر شدن شیرینى این جام بر 
طرفداران فوتبال شد. جامى که نه مسابقه اش برگزار شد تا مردم 
اعتراض  با  لیگ  سازمان  برخورد  شیوه  نه  ببرند،  لذت  دیدنش  از 
یک پاى این مسابقه صحیح بود، تا کار به دیوان بین المللى داورى 

ورزشى بکشد!
امیدوارم واقعا سازمان لیگ و فدراسیون، این مسابقات را بطور 
ثابت در تقویم بگنجانند. ما هم فعال این قهرمانى را در رزومه مربى 

و باشگاه پرسپولیس ثبت مى کنیم...
 بازى هاى آسیایى جاکارتا: المپیک آسیایى، در بزرگترین 
قاره جهان برگزار مى گردد. قاره اى که عالوه بر وسعت و جمعیت، 
پر است از کشورهاى جهان سومى و عقب مانده. در چنین جایى، 
گاهى مجبوریم براى یارى دادن و تشویق کشورها براى میزبانى، به 
آنان امتیاز بدهیم. مثال روزگارى این مسئله مطرح شده بود که به 
ورزش گروهى چون فوتبال، 11 مدال اهدا شود تا میزبان خود را 
در جدول نهایى مدال ها باال بکشد! یک روز هم مجبوریم رشته اى 
گمنام به نام «پنچاك سیالت» را با 15 مدال براى میزبان نظاره گر 
باشیم! بدون در نظر گرفتن این 15 مدال که باعث باالتر قرار گرفتن 
بازى ها قابل  از  این دوره  ایران در  از کشورمان شد، کارنامه  مالزى 
قبول بود. نکته مهم، افزایش سهم بانوان ایرانى از این مدال ها، نسبت 

به دوره هاى قبلى بود. هر چند از نظر مرغوبیت کمى افت داشتند.
شهریور؛

جهان:  جوانان  شطرنج  در  لو  مقصود  پرهام  قهرمانى   
از زمانى که کال  را گذراند.  ایران سالیان پر فراز و نشیبى  شطرنج 
به  رو  و  شد  خارج  ممنوعیت  از  که  زمانى  تا  بود،  ممنوعه  ورزش 
از  هر  ما  پسر  و  دختر  بازان  شطرنج  ها،  سال  این  در  نهاد.  رشد 
به آسمان جهان  نیز سر  و گاهى  چند گاهى در آسیا درخشیدند، 
ایرانى، نو گلى است  ساییدند. «پرهام مقصودلو» جوان «فکر ورز» 

که با قهرمانى در جوانان جهان، کام ما را شیرین ساخت. ایکاش این 
نو گالن خودرو، گلستان شوند...

مهر؛
هاى  ورزش  در  ما  معموال  سال:   15 از  پس  جودو،   طالى 
رزمى همیشه جزو خوب هاى جهان بوده ایم. در جودو که از ورزش 
هاى رزمى قدیمى در مسابقات جهانى است هم خوب بوده ایم. اما 
نشان  خودى  رشته  این  در  بودیم  نتوانسته  که  بود  طوالنى  مدت 
دهیم. البته که امروز با طالى «سعید موالیى» که پس از 15 سال 
به آن رسیدیم، باید خوشحال باشیم و به او هم تبریک مى گوییم. 
و  خودرو  گل  یک  موالیى  و  جرقه،  یک  مدال،  این  امیدواریم  اما 

اتفاقى نباشد.
 تساوى در دربى: نمى دانم چرا تا این حد به پر گل بودن 
دربى ها تأکید مى شود؟! البته که اوج زیبایى هاى فوتبال، به رد و 
بدل شدن «گل» و لرزش تور دروازه هاست. اما فوتبالدوستان حرفه 
اى تر که بطور جدى تر به فوتبال نگاه مى کنند خوب مى دانند 
که گاهى مسابقات کم گل و بدون گل نیز جذابیت هایى دارند که 
مسابقات پر گل ندارند. اینکه بدالیل فرهنگى و وجود برخى شایعات، 
تساوى هاى دربى و کم گل بودنشان براى همه ما اعصاب خرد کن 
شده، مسئله دیگریست. اما بواقع، بار زیادى روى سرخابى ها براى 
گل زدن و بردن هست که خود مى تواند باعث اثرات معکوس شود. 
بهتر است بازى هاى بى خاصیت و بزدالنه را با تعداد گل و برد و 
باخت و تساوى، متفاوت بدانیم. به هر حال این دربى، که در حقیقت 
مسابقه رفت لیگ امسال بود هم بدون گل به پایان رسید تا همچنان 

نتیجه تساوى، بیشترین شانس را در پیشگویى ها داشته باشد.
 2018 آسیایى  پارالمپیک  بازى هاى   :  2018 پارآسیایى   
جاکارتا، ضمن نتیجه مطلوب تیمى، با درخشش یک جوان ایرانى 
براى ما همراه بود. « شاهین ایزدیار» با کسب 6 مدال طال بهترین 
قابل  غیر  سالها  تا  شاید  که  زد  رکوردى  و  شد  دوره  این  ورزشکار 
دسترس باشد. «سیامند رحمان» هم که خستگى ناپذیر مى نماید، 
بار دیگر، قویترین مرد جهان شد. امیدوارم این تکرار، براى ما عادى 

نشود و قدرش را بدانیم.
 ناکامى کشتى ایران در مسابقات جهانى بوداپست: «تداوم» در 
موفقیت، نیازمند برنامه ریزى دقیق و طوالنى مدت است. شما نمى توانید به 
صرف داشتن سوابق درخشان، هوش فراوان، و امکانات اولیه، همیشه موفق 
باشید. ممکن است شما در کوتاه مدت به موفقیت برسید، اما بخصوص در 
امورى که «رقابت» در آن وجود دارد، بالفاصله رقبایتان بر تالش و برنامه 
ریزى هاى خود خواهند افزود، تا از شما پیشى گیرند. شاید در کشتى جهان، 
کشور ما پر استعداد باشد. شاید تاریخ این رشته به کشور ما گره خورده باشد. 
شاید امکانات معنوى، همچون اقبال تماشاگر در آن بیشتر از جاهاى دیگر 
باشد، اما مثال روسیه هم این امکانات و مشخصات را دارد. تفاوت عمده اى 
که ما با آنها داریم، برنامه ریزى است. ما برنامه ریزى دراز مدت براى کشف 
و پرورش استعدادها نداریم! مشکل دیگر ما، همان «کم سواد» بودن ورزش 
ماست. گیریم که «رسول خادم» مرد با دانش ورزش ما و کشتى ما باشد. ما 
براى «ساختن» و تحکیم شالوده کشتى خود، نیازمند 100 رسول دیگر در 
سراسر کشور هستیم. اما یا نداریم، یا آنها را رانده ایم... اینگونه مى شود که 
یک فدراسیون طى یک سال مى درخشد، و همان فدراسیون با همان مدیر و 
تشکیالت، سال دیگر بطور مطلق شکست مى خورد. کشتى ما در مسابقات 

جهانى بوداپست در قعر منحنى خود قرار داشت و شکست بدى خورد.
آبان؛

فرمت  در  چند  هر  آسیا:  در  ها  سرخ  قهرمانى  نایب   
جدید لیگ آسیا، ما پیشتر تجربه فینالیست شدن تیم هایمان را 
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این  تاریخ  در  و  داشتیم 
طعم  بار  سه  نیز  بازیها 
این  اما  ایم،  چشیده  را  سومى  مقام  و  نیابت  چندین  و  قهرمانى 
بازى ها براى سرخ ها مفهوم دیگرى داشت و آن عدم حضور آنها 
در فینال بازى ها، چه در فرمت جدید و چه شکل اولیه آن، در 
آنها  براى  این صعود  لذا صرف  بود.  باشگاهشان  تاریخ  طول تمام 
یک موفقیت بزرگ و رشد آمارى بود. اما خب، همیشه قهرمانى 
براى  امسال  سالها،  طى  در  دارد.  هواداران  براى  دیگرى  طعم 
همه  ایران  نماینده  از  بدرستى  هم  ورزش  تشکیالت  بار  اولین 
گونه پشتیبانى کرد. اما در گام آخر، تیم آنها که شجاعانه تا این 
کرده  ثابت  پیشتر  برانکو  البته  آورد.  کم  بود،  آمده  پیش  مرحله 
در  کند.  مى  کار  بهتر  محدود  هاى  ستاره  و  بازیکنان  با  که  بود 
طى این بازى ها نیز، او تنها در دو سه مسابقه آخر که بازیکنانش 
در اثر تحلیل رفتن قوا دچار آسیب هاى متعدد شده بودند، عمال 
دچار کمبود یار موثر و بهم ریختگى شالوده تیمى شد. وگرنه تا 
این مرحله، با حفظ اسکلت و انسجام تیم سال قبل خود، خیلى 
برانکو، جدى  خوب باال آمده بودند. به نظر میرسد اشتباه بزرگ 
نگرفتن این پنجره بسته و عدم تالش براى حفظ برخى بازیکنان 
اگر  بود.  امیدها  و  جوانان  از  نکردن  استفاده  و  فصل،  ابتداى  در 
آینده  و  کردند  مى  حرکت  درست  مسیر  این  در  کمى  ها  سرخ 
و  نشده  روبرو  بازیکن  کمبود  با  فینال  در  شاید  بودند،  اندیش 

مى گرفتند. بهترى  نتیجه 
که  همانگونه   : ها!  بازنشسته  «بازنشستگى»  قانون   
مى گویند قهرمانان دو بار مى میرند، در ایران هم بازنشسته ها دو بار 
بازنشسته مى شوند! چه هزینه هاى باالى زندگى را عامل آن بدانیم، 
به  به نقش تجربه نسبت  بیشترى  اعتقاد  و چه در بحث مدیریت، 
واقعى  مفهوم  «بازنشستگى»  ایران  در  باشیم،  داشته  جوانى  انرژى 
خود را از دست داده. مثال ما ترجیح مى دهیم از یک مدیر سنتى 
حالیکه  در  کنیم،  استفاده  بازنشستگیش  از  بعد  حتى  تجربه،  با  و 
احتماال پسر جوان و تحصیلکرده و متخصص او در خانه، چشمش 
به جیب پدرش است! لذا این درد کهنه جامعه ماست و باید کم کم 
به سمت جایگزینى بازنشستگان توسط جوانان مستعد برویم. اما در 
مورد ورزش، گاهى شیطان گولمان مى زند و فکر مى کنیم نکند 
مثل  باشد؟!  نامها  برخى  کردن  در  به  میدان  از  براى  ها  این طرح 

طرح 27 ساله ها...
نهایتا اینکه با تکیه و تأکید بر این طرح، «فعال» نام هایى چون 

«گرشاسبى» و «ساکت» حذف شدند... تا بعد...
 نایب قهرمانى کاراته در گیتى: همانگونه که در مورد جودو 
هم گفتیم، کشورمان از دیرباز در ورزش هاى رزمى، نامى آشنا در 
جهان بود. نمى دانیم از نحوه مدیریت بود یا از مسائلى چون تعدد 
و جنگ سبک ها، یا کم محلى به ورزش هاى رزمى توسط دستگاه 
ورزش. هر چه بود و هست، ما در برخى از این رشته ها دچار افت 
محسوسى در سالیان اخیر شدیم. اما کاراته ما بعد از 48 سال از آغاز 
رقابت هاى جهانى، در سال جارى پس از ژاپن موفق به کسب مقام 
نایب قهرمانى در جهان شد... در دور قبل مسابقات نیز ما سوم شده 

بودیم که این نشاندهنده رشد ما مى باشد. مبارك است.
آذر؛

راههاى  وقتى  کشتى:  ملى  هاى  تیم  رأس  در  تغییرات   
بلد  را  سیستم  یک  و  طرح  یک  نتایج  پیشگویى  و  برآورد  علمى 
باشیم،  نداشته  اعتقاد  علمى  محاسبات  چنین  به  اصال  یا  نباشیم، 
اندکى  و سیستم،  برنامه  آن  کارآیى  میزان  بررسى  راه  ترین  ساده 
صبر و سپس نگاه به نتایج بدست آمده خواهد بود. اگر سیستمى 
پاسخ مناسب داده باشد، بسادگى موفق ارزیابى مى شود و برعکس. 
قرار گرفتن رییس یک فدراسیون بعنوان مربى تیم ملى همان رشته، 
بدعتى بود که در دوران ریاست رسول خادم نهاده شد. این بدعت 
عجیب، و البته تنش هاى بوجود آمده بین او و مدیریت ورزش، باعث 
شد تا علیرغم تمام اعتقاداتى که به مدیریت و دانش او داریم، نتایج 
خوبى در کشتى آزاد و فرنگى نگیریم. پس مى توان آن را تجربه اى 
«ناموفق» ارزیابى نمود. نهایتا هم او از همه سمت هاى خود استعفا 
داد و سرپرست فدراسیون، از «غالمرضا محمدى» و «محمد بنا» در 
سمت مربیگرى تیم هاى ملى کشتى آزاد و فرنگى کشور استفاده 
نمود. اما اینها که البته پیشتر، امتحان خود را با نمره نسبتا خوب 
پس داده اند، و اصوال یک مربى به تنهایى، تا چه حد مى تواند روى 
نتایج آتى کشتى ما تأثیر بگذارد؟ این، از همان چیزهایى هست که 

ظاهرا باز هم باید منتظر نشست و دید...
 – «مسى  پنگ  پینگ  پایان   
بودیم  گفته  پیش  سال   : رونالدو» 
خوش  هاى  انسان  ما  شاید  که 

شانسى باشیم که در عصر ظهور همزمان دو فوق ستاره زندگى مى 
کنیم. فوق ستاره هایى که هر کدام، استعداد و تالش را به معناى 
واقعى تعبیر نمودند. اما این تقارن زیبا، کم کم همه را خسته کرده 
بود. آنها یک امپراطورى مشترك را تشکیل داده بودند که به نوبت 
یکى شان بر تخت مى نشست... افول تیم هاى ملى پرتغال و آرژانتین 
تا  بود  فوتبال  براى جامعه جهانى  در جام جهانى، فرصت مناسبى 
خود را از زیر یوغ این امپراطورى نجات دهد و یک کروات مستعد و 
شایسته را بر تخت پادشاهى جهان بنشاند. «لوکا مودریچ» باالخره 
پس از سال ها درخشش، توپ طالى سال 2018 جهان را از آن خود 

نمود تا کریس و لئو هم استراحتى کنند...
 باز هم خصوصى سازى سرخابى: گاهى درست و غلط برخى 
کارها را تشخیص نمى دهیم. گاهى در درست و غلط بودن کارها شک 
داریم. گاهى براى بررسى درستى یا نادرستى یک کار نیازمند صرف وقت 
بیشتر هستیم. و... اما وقتى ما هم سرانجام و پس از سال ها، مانند همه 
دنیا به «خصوصى سازى» ایمان آورده ایم، چرا باید براى بازگرداندن 
دو تیم مردمى پایتخت به دست صاحبانشان، اینقدر تعلل کنیم؟ شاید 
روند خصوصى سازى هاى قبلى که موجب رانت خوارى و بعضا فساد 
در جاهاى دیگر شده است، باعث دو دلى مسئولین باشد. شاید هم دل 
کندن از دو دردانه ورزش، که هر کدام مى توانند انسان هاى کامال 
معمولى را به شهرت و ثروت و قدرت و... برسانند، آنقدر سخت است 
که باعث شده سال ها همه ما را سر کار بگذارند و شعار بى سرانجام 
«خصوصى سازى سرخابى ها» ترجیع بند تمام دولت ها و وزراى ورزش 
گردد! اینبار هم تنها مى توانیم امیدوار باشیم که این شعار عملى شود... 

ظاهرا مجلس هم در این مورد جدى شده...
 آفرین بر حسن زاده: اشتباه نگیرید... با حسن زاده کمیته 
انضباطى کارى نداریم! منظور ما «على اصغر حسن زاده» فوتسالیست 
از  را  جهان  سال  بازیکن  بهترین  عنوان  توانست  که  ماست،  خوب 
ژنى  هاى  جنبه  بواسطه  ورزشى،  هاى  رشته  برخى  کند.  خود  آن 
هم  فوتسال  دارند.  بیشترى  نمود  ها  ملت  برخى  در  جغرافیایى،  و 
از آن رشته هاى ورزشى است که خداوند نانش را در دامن ما قرار 
داده! شاید هم بدلیل کم حاشیه تر بودن نسبت به برادر بزرگترش 
فوتبال، دور سفره این رشته خلوت تر است و اختاپوس ها و زامبى 
هاى رسانه اى، کمتر چشم طمع بدان دارند و لذا کار خود را بهتر 
پیش مى برد! هر چه هست، چشمه زالل و پربار فوتسال، همچنان 

زاینده به حیات ادامه مى دهد و ما را امیدوار مى سازد...
زمان  در  مجیدى»  «فرهاد  ها:  آبى  بازگشت مرد محبوب   
این  طرفداران  که  زد،  حساس  هاى  گل  ها  آبى  براى  آنقدر  بازى 
تیم، برخى نامهربانى ها و بدقلقى هاى او را فراموش کنند. او که در 
طول زندگى ورزشى، حرفه اى فکر مى کرد، مانند اغلب حرفه اى 
ها مسائل مالى را جدى مى گرفت و در انتخاب هایش دخالت مى 
داد. او حتى در اولین روزهاى حضورش در تیم آبى، به همین دلیل 
مغضوب ناصر حجازى شده بود که آن جمله معروف را به کار برد: 
اگر  اما خب، خدا  او را نمى خواهم»!  باشد،  اگر طال هم  «مجیدى 
بخواهد کسى را محبوب و دوستداشتنى کند، مى کند. حاال او پس 
از کش و قوس هاى فراوان، بعنوان مربى به تیم محبوبش پیوسته. 
نکته مهم این است که او مانند خیلى از قهرمانان بازنشسته، براى 

این کار عجله نکرده و زمین نخورده. امیدواریم همچنان معقول و 
پله پله، مدارج مربیگرى را بپیماید...

دى؛
 قهرمانى کشتى باشگاه هاى جهان: چیزى را که خودمان 
با  که  «تختى»  جام  روزگارى  بگیریم.  جدى  باید  دادیم،  پیشنهاد 
مسابقات «دهه فجر» در هم آمیخته بودیم، چنان کیا بیایى داشت 

که نگو. اما امروز اثرى از آن نیست.
 جام کشتى باشگاه هاى جهان هم از آن دست بازى هایى است 
که ابداع و پیشنهاد خود ما بود و باید براى رونق آن بکوشیم. قهرمانى 
باشگاه «بیمه رازى» که با عالقمندى بسیار در کشتى سرمایه گزارى 

کرده است، مبارك عالقمندان کشتى ایران...
بهمن؛

 سقف آرزوها یا توانایى ها یا امکانات؟: تیم ملى فوتبال 
در  بر حضور  عالوه  اخیر،  سال  چند  در طى  تعارف  بدون  که  ما 
صدر رنکینگ فیفا، به یک شخصیت قابل قبول بین المللى دست 
بود. جامى  آسیا  ملت هاى  در جام  قهرمانى  اول  امید  بود،  یافته 
و  بود  سیاسى  اغراض  و  بند  و  زد  به  آلوده  همیشه  آسیا  در  که 

بدتر. از همیشه  اینبار 
نداشت.  اغراض  این  به  ربطى  خیلى  اینبار  ما  باخت  اما   
هوش  به  هم  اندکى  و  مدیریتى،  هاى  شکاف  به  اندکى  بلکه 
با  اندکى  البته  و  راحت  خیلى  که  تیمى  بود.  مربوط  «ژاپن» 
نتیجه  هم  بعد  و  کرد  عصبى  را  ما  هاى  بچه  داور،  انگارى  سهل 
دلخواهش را گرفت. به نظر مى رسد تا ارتقاى مدیریت و امکانات 
در  حضور  ما  فوتبال  واقعى  سقف  فوتبالیمان،  زیرساخت هاى  و 
فاصله  ما  آرزوهاى  سقف  با  چند  هر  باشد.  نهایى  نیمه  همین 

زیادى دارد...
مربى  بزرگترین  احتماال  «کروش»  بزرگ:  مرد   خداحافظ 
البته اعتقاد داریم که فوتبال ما  تاریخ فوتبال ما تا به امروز بود. 
بیش از «بزرگى نام» مربى، به یک مربى «کاریزماتیک» نیازمند 
است. کروش این کاریزما را داشت و با در اختیار گرفتن کنترل 
ایزوله  ایرانى،  از بلبشوى فوتبال  تیم ملى، آن را تا حدود زیادى 
کرد. امیدواریم روزى فوتبالمان آنقدر با برنامه و منظم باشد، که 
تا  اما  باشند.  تمرینات  و  کوچینگ  فکر  به  فقط  ملى  تیم  مربیان 
باشند  کاریزماتیک  مربیان  ما  هاى  گزینه  بهترین  شاید  روز،  آن 

تا مربیان داراى دکترین!
 جاى خالى مسابقات دهه فجر: محض یادآورى به مسئولین، 

همین یک خط کافیست!
اسفند؛

 بسکتبال ما جهانى شد: البته که بسکتبال ایران تا رسیدن 
اندازه هاى جهانى و موفقیت هاى والیبال راه طوالنى در پیش  به 
برایمان اهمیت فوق  این مقطع، صعود به جام جهانى  اما در  دارد. 
العاده اى داشت. جوانگرایى تیم ملى ریسکى بود که هرچند موجب 
بر  پیروزى  با  نهایتا  اما  شد،  پنجره  دو  در  ژاپن  مقابل  در  شکست 
بهره  خود  دوم  تیم  از  زودهنگام،  به صعود  توجه  با  که  استرالیایى 
شاهد  امیدواریم  شد.  حاصل  اولیه  هدف  این  سرانجام  مى برد، 

پیشرفت روز افزون این رشته دانشگاهى باشیم...



بررسى عملکرد کمیته ملى المپیک در سالى که گذشت

سال شفافیت مالى!

تاکید بر شفافیت مالى
هاى  فدراسیون  که  بود  این  بر  رسم  گذشته  سالهاى  از 
ورزشى براى اداره امور خود هم از وزارت ورزش و جوانان بودجه 
دریافت مى کردند و هم از کمیته ملى المپیک. به همین دلیل 
هم همیشه منابع مالى کمیته و چگونگى کمک او به فدراسیون 
ها براى اهالى ورزش مهم بوده است. در چند سال اخیر هیچگاه 
رسم نبود که ریز پرداختى هاى کمیته ملى المپیک به فدراسیون 
هاى ورزشى اعالم شود ولى امسال در راستاى شفافیت مالى که 
نظر  در  اعتبارات  ریز  داشت،  تاکید  آن  بر  کمیته  جدید  رئیس 
اهالى  تا  شد  منتشر  ورزشى  هاى  فدراسیون  براى  شده  گرفته 
کمیته  از  چقدر  سال  طول  در  فدراسیون  هر  که  بدانند  ورزش 
ملى المپیک پول دریافت مى کند.بر اساس جداول منتشر شده، 
کمیته ملى المپیک در سال 97، رقمى در حدود 23 میلیارد و 
800 میلیون تومان بودجه را براى فدراسیون هاى ورزشى درنظر 
گرفت که در این میان فدراسیون تکواندو با رقمى در حدود 2 

میلیارد تومان بیشترین دریافتى را داشت.
کسب عنوان ششم در بازیهاى آسیایى

امسال هرچه به زمان برگزارى بازیهاى آسیایى نزدیکتر مى 
ورزشکاران  به  بهتر  براى سرویس دهى  کمیته  تحرکات  شدیم، 
یک   – ایران  یک   » شعار  مردادماه  اوایل  در  شد،   مى  بیشتر 
صدا» به عنوان شعار کاروان ایران در بازیهاى آسیایى انتخاب شد. 
نهایى ورزشکاران  نام  این ماجرا، ثبت  از  درست یک هفته پس 

و  انجام  آسیایى  بازیهاى  براى  ایرانى 
با 378 ورزشکار در  ایران  مقرر گردید که 
به  مربوط  امور  تمام  کند؛  شرکت  مسابقات 
نصراهللا  سید  توسط  نیز  ایران  ورزشى  کاروان 
مسئوالن  از  که  سجادى  شد.  مى  انجام  سجادى 
شناخته شده ورزش به حساب مى آید، از یک سال 
قبل به عنوان سرپرست کاروان منصوب شده بود، انتصابى 

که اتفاقا با استقبال اهل فن مواجه شد.
آسیایى  بازیهاى  افتتاحیه  مراسم  مردادماه  هفتم  و  بیست 
را  ها خود  رقابت  این  در  ایرانى حاضر  ورزشکاران  و  برگزار شد 
آماده ماراتن دو هفته اى کردند. در پایان این مسابقات کاروان 
ورزشى ایران با 62 مدال شامل 20 طال، 20 نقره و 22 برنز و 

ایستادن در رده ششم جدول رده بندى به کار خود پایان داد. 
رئیس کمیته به خواسته اش رسید

به  المپیک  ملى  کمیته  تمرکز  آسیایى،  بازیهاى  پایان  با 
این  براى  شد.  معطوف  آیرس  بوینس   2018 جوانان  المپیک 
آمد،  مى  به حساب  جوانان  المپیک  دوره  که سومین  ها  رقابت 
اصغر رحیمى به عنوان سرپرست و نصرتى نیز به عنوان پرچمدار 
با  ایران  ورزشى  کاروان  مسابقات،  این  پایان  در  شدند.  انتخاب 
کسب 7 مدال طال،3 نقره و 4 برنز و صعود 17 پله اى نسبت به 

دوره قبل در رده هفتم این بازیها جاى گرفت.
صالحى  رضا  سید   ، مسابقات  این  برگزارى  جریان  در 
در  او  بود.  آیرس  بوینس  در  در  حاضرین  از  یکى  امیرى 
انجام  براى  و  شمرد  مغتنم  را  فرصت  مسابقات  این  حاشیه 
رایزنى ها  برخى  المپیک  ملى  کمیته  اساسنامه  در  اصالحات 
جلسات  این  در  کرد.  شروع  المللى  بین  کمیته  سران  با  را 
مورد  تغییرات  تواند  مى  دریافت  المپیک  ملى  کمیته  رئیس 
خواسته  مهمترین  کند،  اعمال  را  اساسنامه  در  نظرش 
شود  انتخاب  رئیس  نظر  با  دبیر  که  بود  آن  امیرى  صالحى 

مجمع. اعضاى  راى  نه 
پس از موافقت IOC و اطمینان از این موضوع که تغییرات 
اساسنامه خطرى را براى ورزش به دنبال ندارد، خواسته رئیس 

کمیته ملى المپیک در مجمع عمومى این کمیته به راى گذاشته 
شد و اعضا با آن موافقت کردند. بدین ترتیب انتخاب دبیر کمیته 
به جاى آنکه با راى مجمع باشد، با نظر رئیس شد. صالحى امیرى 
تا آخرین روزهاى سال 97  امتیاز مهم را بدست آورد ولى  این 
شاهرخ شهنازى دبیر کمیته را تغییر نداد، هر چند که همیشه 
زمزمه هایى مبنى بر نشستن نصراهللا سجادى یا على نژاد ووشو بر 

روى صندلى دبیرکلى مطرح بود.
سال خوب مالى

دیگر  یکى  ها  فدراسیون  مالى  بهتر شدن شرایط  به  کمک 
از پوئن هاى مثبت کمیته ملى المپیک در سال جارى بود. در 
سال  از  نیمى  که  حالى  در  و   97 سال  دوم  نیمه  روز  نخستین 
از  درصد   85 توانستند  ورزشى  هاى  فدراسیون  بود،  باقیمانده 
بود.  توجه  جالب  نوع خود  در  که  کنند  دریافت  را  خود  بودجه 
حداقل حسن حضور صالحى امیرى در کمیته ملى المپیک، بهتر 
شدن شرایط مالى ورزش بود. ارتباطات خوب او با دکتر نوبخت 
برخالف  ورزش  که  شد  موجب  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
خیلى از بخش هاى دیگر نگران کسرى بودجه و نبود پول نباشد!

انتقاداتى که به کمیته وارد بود
در مجموع سال 97 سال خوبى براى کمیته ملى المپیک بود، 
امسال بر خالف سالهاى گذشته خبرى از اختالفات وزارت ورزش 
و کمیته ملى المپیک نبود که کمک زیادى به آرامش ورزش کرد. 
همچنین در انتصابات کمیته، صالحى امیرى تا جایى که توانست به 
اصل تخصص گرایى توجه نمود که از جمله آنها مى توان به استفاده 

از سجادى، قراخانلو و فخرى در کمیته اشاره کرد.
انتقاداتى نیز به عملکرد کمیته  البته در کنار نکات مثبت، 
وارد بود که از جمله آنها مى توان به استفاده از برخى چهره هاى 
قالب کمیسیون هاى مختلف  در  از جمله «ژن خوب»  سیاسى 
دیگر  موضوع  نداشت.  ورزش  براى  ضرورتى  که  داشت  اشاره 
گذشته  سال  شهنازى  گشت،  برمى  کمیته  دبیرکلى  بحث  به 
اوقات  برخى  که  جایى  تا  داشت  بسیارى  درگیرى هاى شخصى 
تمرکز الزم براى کار در کمیته را نداشت، ولى با این همه صالحى 

امیرى او را تغییر نداد و همواره بر حفظش تاکید داشت.

کار
سجاد
شناخته

قبل به عنوان
که اتفاقا با استقبال
هفتم و  بیست 

سال 97 به واسطه برگزارى 
بازیهاى آسیایى جاکارتا یکى از سالهاى شلوغ 

کمیته ملى المپیک بود؛ کمیته اى که در روزهاى پایانى 
سال 96 دستخوش تغییرات عمده شده بود و ترکیب جدید 

مدیریتى خود را شــناخته بود. در ترکیب جدید سیدرضا صالحى 
امیرى که در دولت قبلى وزیر ارشاد بود به عنوان رئیس انتخاب شد. 

در ترکیب هیات اجرایى نیز تغییرات وسیعى رخ داد و بسیارى از استخوان 
خرد کرده هاى ورزش از جمله محمود مشحون، محمد پوالدگر و رسول خادم 

ترجیح دادند نامزد هیات اجرایى نشوند تا نیروهاى جوان و کمتر شناخته شده اى 
چون علیپور، کیهانى و شایسته به عنوان اعضاى جدید معرفى شوند. تا قبل از آغاز 

بازیهاى آسیایى جاکارتا، تمام هم و غم کمیته تدارك مناسب کاروان براى حضور 
در اندونزى بود؛ ولى با این حال تمام اتفاقات ورزش و کمیته مربوط به این بازیها 
نمى شد.اوایل اردیبهشت ماه امسال ورزش ایران مهمان ویژه اى از شوراى المپیک 
آسیا داشت؛ «شــیخ احمد الفهد الصباح» رئیس شوراى المپیک آسیا به ایران آمد 
تا دیدارى با مقامات ورزشــى کشورمان داشته باشد. او نهم اردیبهشت ماه وارد 
تهران شــد و در بدو ورود عنوان داشت: «به تهران سفر کردم تا ریاست جدید 

این کمیته را به صالحى امیرى تبریک بگویم که توانسته با کنار هم قرار دادن 
خانواده ورزش آغاز راهى روشن را براى ورزش ایران ترسیم کند. به همین 

دلیل تصــور مى کنم دوران طالیى ورزش ایــران را به زودى خواهیم 
دید.»دیدار با اسحاق جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور، مسعود 

ســلطانى فر وزیر ورزش و جوانان و همچنین شرکت در 
نشست با روساى فدراسیون هاى ورزشى از دیگر 

برنامه هاى مرد قدرتمند ورزش آســیا 
در تهران بود.
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Œ 79 fVhdJ v,dHdD vrL o<vn› hc sHgD
;I v, fI ̀HdHË hsJ wñäJ ;K..!.

.- oÎ„D o<ã f<n , fI oHxV hdK sH‰ iÂÎúI
oNh vh a¥V lD ;ÁL# nv hdK sH‰ [HÊ [ÈHkD &  [HÊ
l„J.iHÏ >sÎH , gÎ+ rÈVlHkHË vh ú̀J sV
=BhaéL ;I nv ;ÁHv l<tÆÎJ iHdD ;I fI nsJ >lN
jíVfÎHjD vh ;öF ;VnÊ# nv hdK sH‰ fV;J cdHnÏ
fI ckN=D ,vcaD lK >lN&  fòû<ü nv ̀Vså<gÎS
;I jH tÎÁH‰ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎHvtéÎL #.

Œ iÂI o<hã iHÏ x±dD v,ciHÏ n,v
ckN=D hè j¶äÎV aN#.

.- h=V fò<hiL pÆÎÆJ vh fæ<dL fHdN uÁ<hË ;ÁL
>vc,iHÏ lK sÆT kNhvn ,

iÁ<c ;HlG kúNÍ
hsJ#.

Œ ;± o<hã lD fÎÁD?
.- ;öD iöJ ;I o<hã käÎÁN? =HiD h,rHè

hköHË iH o<hã iHdD vh lD fÎÁÁN ;I lD j<hkN fI
ckN=D aHË ;Â: ;ÁN# o<hã iHdD iöéÁN ;I
vhiÈHÏ ̀ÎúVtJ vh fI aÂH kúHË lD niÁN# lK
cdHn o<hã lD fÎÁL# uHnè nhvÊ ;I iV aF räG hc
o<hã jû<dVsHcÏ ;ÁL# nv hdK sH‰ hdK l<q<ß
oÎ„D fI lK ;Â: ;Vn› f<d|Í räG hc [HÊ [ÈHkD
v,sÎI# =HiD iL péD kÎL sHuJ räG hc o<hã
jÂV;C lD ;ÁL#.

Œ ;Hf<õ ]¢<v?
.- oÎ„D ,rJ iH ;Hf<õ  lD fÎÁL , f¶N ;I hc

o<hã fÎNhv lD a<Ê hc htVhnÏ ;I lD aÁHsL
j¶äÎV >Ë ;Hf<õ iH vh lD ̀VsL# o<hã iHÏ hköHË
iH fI huéÆHnhè >kÈH hvjäH£ nhvn# fVoD o<hã iH

jû<dV vkæD cdäHdD nhvkN  , fVoD iÂHË ;Hf<õ
iH iöéÁN#.

Œ ;NhÊ ;Hf<õ  nv t<jäHgJ j¶äÎV aN?.
.- ḧË dHnÊ kÎöJ hlH f¶N hc [HÊ [ÈHkD , räG

hc tÎÁH‰ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH d: aF o<hã ndNÊ
;I hxVhtL ̀V aNÍ hc lHv , lHviH nhoG [ÎF iHÏ
;J , a„<hvÊ lD v,kN hlH kÎúL kÂD ckÁN# o<hã
uíÎäD f<n , ,réD j¶äÎV >Ë vh ̀VsÎNÊ =™éÁN >Ë
lHviH naÂÁHË j< iöéÁN# kÂD nhköéL >kÆNv
naÂK nhvÊ , hj™HrH f¶NiH >Ë naÂÁHË vh aÁHoéL#
aÂH ,réD fI oNh j<;G ;ÁÎN hdK ;Hf<õ iH fI
oÎV lD =BvkN # d: uHnè ndæV iL nhvÊ ;I sVdU
wNrI lD niL , rVfHkD lD ;ÁL  #.

Œ >dH o<hã v,kHgN, vh ndNÍ hÏ?
.- )lD oÁNn( kI& h, vh nv ,hr¶ÎJ ndNÊ , ̀ÁHgéD

hù vh =VtéL#.
Œ sH‰ 79 vh lD j<hkÎL fÈéV sH‰ ckN=D

t<jäHgD u„ÎVqH fÎVhk<kN fNhkÎL?
.- f„I& d¥D hcfÈéVdK sHgÈHÏ ckN=D hÊ f<n ,

aHdN fI r<‰ aÂH fÈéVdK sH‰ ckN=D hÊ#.
ŒngÎG hw„D h,ì =ÎVÏ hè nv hdK sH‰

]I f<n?.
.- oÎ„D löHdG f<n hlH h=V fò<hiL oÎ„D

o±wI fVhÏ aÂH fæ<dL & ngÎG hw„D l<tÆÎJ
lK hdK f<n ;I v,Ï ;HvÊ jÂV;C ;VnÊ# h[HcÍ kNhnÊ
biÁL vh oVhã ;ÁÁN# fI pHaÎI iH ;HvÏ kNhaéL ,
nv hdK vhÍ n,séHË o<fL fI lK lúH,vÍ lD nhnkN#.

ŒhdK fÎVhk<kN fH fÎVhk<kN ]ÁN sH‰ räG
tVØ  nhvn& oÎ„D fD pHaÎI [„< vtéD› >dH hc
;öD lúH,vÍ lD =ÎVÏ?

fÎVhk___<kN^    

.79 fVhÏ h, sH‰ jñÆR >vc,iHÏ fCv=D f<n ;I sHgÈHÏ kI ]ÁNhË n,v nv biK lD ̀V,vhkN› iÂHË v,ciHdD ;I nv hdK aÈV fCvø& nyNyI sVÁ̀HÍ

nhaJ , =ÂÁHlD fCv=éVdK lúòûI h, f<n#.."u„ÎVqH fÎVhk<kN" kÂ<kI fHvc d: hköHË o<nsHoéI hsJ ;I lD j<hË fVhÏ k<[<hkHË hdK lVc , f<Ê

h, vh lêH‰ cn#.h, f<n ;I oöéI kúN , nsJ hc j±ù k¥úÎN jH sVÏ fÎK sViH nv>,vn#.h, f<n ;I fI lVc a¥öJ vsÎN hlH fVhÏ jñÆR v,dHiHÏ

x±dD hù ;ÁHv k¥úÎN#.aHdN iL kHË r„äA vh o<vn› ;öD ]I lD nhkN& aHdN v,cÏ hc v,ciHÏ jÁÈHdD , fD sVÁ̀HiD hù ;I u¥S hkNhoéK fH

kÂHn vk+ , v, vtéI lÎNhË >chnÏ jÈVhË fÎúéVdK gBè nkÎH vh fVhÏ h, nhaJ& hc oNhdA hdK l<tÆÎJ iH vh o<hséI f<n# r„¶I.]D jÎL. l„D , fHaæHÍ

V̀så<gÎS fI iÂHË hkNhcÍ hÏ ;I j±ù ;Vn jH fI hdÁíH fVsN& lHkU fV sV vhÍ o<n ndN hlH jH lHk¶D käHaN j±aD ̈cÊ kÎöJ#.o<hã iHÏ x±dD

h, ,réD j¶äÎV aN ;I j„™ÎR j<hkÂÁNÏ , tVwJ & jäNdG fI s¥<Ï ̀VjHfA aN#.h, kÎC lêG iÂI l¶V,́ iH , lñä<ã iHÏ hdK [Hl¶I q¶T iH , r<è

iHdD nhvn hlH h=V lÁû™HkI fI v,kN h, nv hdK sHgÈH fòû<ü sHgD ;I v,fI ̀HdHË hsJ fÁæVdL& fHdN l¶éV́ a<dL ;I fH ;ÂéVdK pHaÎI , fÎúéVdK

j±ù& sÎÂHÏ t<jäHgÎöéD kÂ<kI vh hc o<n fI kÂHdA =BhaJ#.p†<v nvoúHË nv [HÊ [ÈHkD v,sÎI& w¶<n fI tÎÁH‰ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH

nv [HlI sVô ̀Vså<gÎS , uÂ„¥Vn rHfG rä<‰ nv [HÊ l„J iHÏ >sÎH & k<dN hdK vh nhn ;I r„¶I jÎL l„D hdVhË wHpF ;„ÎNnhvÏ l¢ÂáK aNÍ

hsJ#.hdK lûHpäJ >oV sHgD fH "u„ÎVqH fÎVhk<kN"& c,hdHÏ ̀ÁÈHË aòûÎéD h, vh kÂHdHË sHoéI hsJ› h, iÁ<c iL o<hã lD fÎÁN› o<hã

iHdD x±dD ;I =HiD ;Hf<õ iHÏ g¶ÁéD fV >kÈH sHdI lD ht¥ÁÁN# aÂHvÍ d: jÎL l„D hdVhË fVhÏ j¶äÎV >Ë o<hã iH t¥ViHdD nv sV nhvn›

h, kÂD o<hiN fI hdK l<tÆÎJ iH rHkU fHaN› sÆT >vc,iHÏ h, f„ÁN hsJ# iŃ fCvø , f¶NÏ h, 2202 r¢V hsJ› aHdN >kíH iL fé<hkN fH

pöVè =BhaéK fV n‰ d: séHvÍ ndæV&  ngVfHdD ;ÁN#.                                                                                                                            ŒpÂÎN jVhfå<v.

,cdV ,vcù , [<hkHË.̂.."lÆHÊ l¶§L viäVÏ
nv  iÂÎK ndNhvhoÎV hu†HÏ iÎHè n,gJ
tVl<nkN ̂ hc jÎL hréûHnÏ n,gJ  lD o<hiL
lêG jÎL l„D t<jäHgÂHË ;I nv vrHfJ iHÏ [HÊ
[ÈHkD n¨,vhkI  , fH hréNhv [ÁæÎNkN , ;HvÏ
;VnkN ;HvséHË , fI ,d|Í >Ë nv,hcÍ fHË
o<ã jÎL & fVhÏ pG lú¥±è j±ù ;ÁÁN.#..".
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.-f„I& htVhnÏ vh nv ;ÁHv o<nÊ nhvÊ ;I oÎ„D
;Â¥L lD ;ÁÁN# hgäéI kHlD kÂD fVÊ hlH iÂÎÁíH
hc >kÈH jú¥V lD ;ÁL# nvfHvÍ p<haD iL fHdN fæ<dL
hköHË iH ,réD fCv=éV lD a<kN fH jíVfI jV iL
lD a<kN# lK hc hj™HrHè =BaéI nvõ =VtéL# nv
=BaéI aHdN [<hkD ;VnÍ hÊ , haéäHiHjD nhaéI hÊ
hlH hlV,c p<hsL fI iÂI ]ÎC iöJ# d: v,ciHmD
 fH >rHÏ lÁû<vdHË pVtL aN , hdúHË iL lVh fHcÏ
kNhn , lK iL vtéHviHÏ haéäHiD hkíHÊ nhnÊ ;I
ḧË ,réD fI >Ë v,ciH kæHÍ lD ;ÁL lD fÎÁL o<nÊ
nv >Ë lH[Vh qVv ;VnÊ , uÆF htéHnÊ# ḧË hlH lD =<dL
lVfD iV ]I lD =<dN fHcd¥K fHdN hxHuJ ;ÁN#
fHdN iV hj™HrD péD hj™HrHè j„O vh fI tH‰ kÎ:
=VtJ# hdÁÈH nvõ iHdD f<n ;I lK hc =BaéI
=VtéL , ḧË fÎúéV lVhrF iöéL#.

Œ j< lÈVÍ rHfG hxÂÎÁHkD iL  fVhÏ ;V,ù , iL
fVhk¥< f<nÏ hlH ]æ<kI hc [Á+ fÎK >Ë n, k™V [HË
sHgL fI nv fVnÏ , rVfHkD >Ë hoé±tHè kúNÏ?

.- oF o<njHË nv s<h‰ rä„D =™éÎN ;I lK
fD pHaÎI [„< vtéL# ngÎ„A iÂÎK f<n# hgäéI =HiD
vsHkI iH iL fH fCvø ;VnË d: lH[Vh fVhÏ jÎL iH
, fHcd¥ÁHË pHaÎI nvsJ lD ;ÁÁN# nv nhséHË jÎL
l„D , ̀Vså<gÎS h=V lK iL ,hvn >Ë nu<h lD aNÊ
a: k¥ÁÎN oVhã lD aNÊ# lK htéòHvÊ f<n ;I
aH=Vn >rHÏ ;V,ù , >rHÏ fVhk¥< f<nÊ# lK sVfHc
iöéL› iL nv jÎL l„D , iL nv ̀Vså<gÎS# >Ë v,ciH
,réD fIh vn,Ï jÎL l„D lD vtéL V̀så<gÎS vh
tVhl<ù lD ;VnÊ , ,réD iL fI V̀så<gÎS
fVlD =úéL ndæV jÎL l„D vh hc dHn lD fVnÊ#.

ŒfI k§V kÂD vsN >nÊ fH sÎHséD fHaD
hlH nv n,=HkI jÎL l„D , ̀Vså<gÎS föÎHv fH
sÎHsJ uÂG ;VnÏ ;I [HdæHiJ vh nv n,
jÎL hc nsJkNhnÏ › hdK vh rä<‰ nhvÏ?

.-rä<‰ kNhvÊ ]<Ë hc sÎHsJ o<aL kÂD
>dN#nkÎHÏ sÎHsJ ̀ÎîÎN=D iHdD nhvn ;I lK
>kÈH vh f„N kÎöéL# iÂÎK ndV,c nv d: aV;éD f<nÊ
;I nv [ÂU pHqVhË =™éL lK f„N kÎöéL aV;éD
wñäJ ;ÁL hlH jH wäP fVhdéHË ,vcaD pV́ lD
ckL# nv iÂHË lH[VhÏ jÎL l„D , ̀Vså<gÎS iL
tÆX s¶D ;VnÊ v,Ï ;Hv o<nÊ jÂV;C ;ÁL# hgäéI
lúH,vhkL kÎC oÎ„D ;Â¥L ;VnkN#.

Œ wHnrHkI fæ< f¶N hc lÈHv ̀ÁHgéD v,kHgN,
nv [HÊ [ÈHkD v,sÎI& h,gÎK löá„I hÏ ;I fI
biÁJ vsÎN ]I f<n?.

.-wHnrHkI fæ<dL? oF h,gÎK t¥V hdK f<n ;I
ḧË lVnÊ nv hdVhË ]ÆNv o<añH‰ aNÍ hkN# f¶N hc
lÈHv >Ë ̀ÁHgéD ]ÁN eHkÎI hÏ nh© f<nÊ , kÂD nhköéL
]I ;Hv fVc=D ;VnÍ hÊ# pS uíÎF , yVdäD f<n hlH
f¶N ;I ndNÊ nv nkÎHÏ líHcÏ >Ë wñÁI ]I fHcjHã iHdD
nhaéI&jHcÍ lé<[I aNÊ ]I hj™HrD htéHnÍ hsJ#.

ŒaHdN wN sH‰ ndæV ,réD fò<hiÁN hc j<
kHÊ fäVkN& fæ<dÁN iÂHkD f<n ;I ̀ÁHgéD v,kHgN, vh
=VtJ& t¥V lD ;ÁD nv >dÁNÍ hj™HrD fVhdJ fÎ™éN
 ;I lÈHv ̀ÁHgéD v,kHgN, vh jñJ hgú¶Hß rVhv niN?

- ḧË kÂD j<hkL [<hã hdK s<h‰ vh fNiL # 
Œ >Ë wñÁI vh ]ÁN fHv ndNÍ hÏ?.
-lK fHcd¥ÁD kÎöéL ;IfI  d: wñÁI ]ÁN fHv

kæHÍ ;ÁL hlH wñÁI ̀ÁHgéD v,kHgN, vh nv t†HÏ
líHcÏ aHdN iChv fHv ndNÊ# ;HlÁJ iHÏ lVnÊ iL
oÎ„D fVhdL [HgF f<n#.

Œ ]ÁNÏ räG ;HvaÁHsHË ";ÎÈHË
,vcaD" nv jñ„ÎG tÁÎò<n hc uÂ„¥Vn j< =™éI
f<nkN fÎVhk<kN ̀S hc lÈHv ̀ÁHgéD v,kHgN,
n,fHvÍ lé<gN aN , huéÂHn fI k™öA nv ;ÂéV
hc d: nrÎÆI fI h,ì vsÎN› o<nè hdK l<q<ß
vh rä<‰ nhvÏ?

.- lK nv >Ë löHfÆHè ;± o<ã f<nÊ# fHcÏ fH
lVh;A , hsåHkÎH iL fN kä<nÊ hlH ]<Ë =BaéI

sòéD nhaéI hÊ , hc w™V fI hdÁíH vsÎNÍ hÊ ,
vsHkI iHÏ nho„D , oHv[D >Ë hj™HrHè vh lD
nhköéÁN& f¶N hc lÈHv qVfI v,kHgN, pV;éL fHcjHã
cdHnÏ nv hdVhË , oHvì hdVhË nhaJ#=VtéK

Á̀HgéD fÈéVdK fHcd¥K [ÈHË ,hr¶H gBè fòA f<n#
v,kHgN, lD vtJ fVhÏ =VtéK aúÂÎK j<ç
x±Ï o<n , >Ë Á̀HgéD [Nh hc fñE j<ç x±
sVk<aJ jÎL >kÈH vh j®ÎÎV nhn# ̀Vj®H‰ h=V fHcÏ
vh lD fVn sV=V,Í lD aN , fI v,sÎI lD o<vn
, lD j<hköJ w¶<n ;ÁN# >Ë ̀ÁHgéD sVk<aJ
jÎL >kÈH , o<n v,kHgN, vh u<° ;Vn#.

v,kHgN, l¶Â<̈ ̀ÁHgéD oVhã kÂD ;Vn , oF
xäÎ¶D f<n ;I =VtéK ̀ÁHgéD fÈéVdK fHcd¥K nkÎH
huéÂHn fI k™S lVh fḦ fäVn# oÎ„D iH räG hc >Ë
fHcÏ hké§Hv nhaéÁN ;I v,kHgN, hc 03&04 léVÏ
fI lK =G fCkN hlH h, hc tHw„I 01 léVÏ l<tR fI
hdK ;Hv kúN# lK iL l¶éÆNÊ f¶N hc [HÊ [ÈHkD
]ÁN ̀„I ̀ÎúVtJ ;VnÍ h Ê#.

Œ ̀Vså<gÎS iL fI l<hchè jÎL l„D
uÂ„¥Vn o<fD nhaJ hlH nv tÎÁH‰ gÎ+
rÈVlHkHË jVlC >Ë ;úÎNÍ aN› wHnrHkI fæ<
;I >dH t¥V lD ;VnÏ ̀Vså<gÎS fH >Ë ̀ÁíVÍ
föéI fI tÎÁH‰ fVsN?.

.- f„I hlH pÎT ;I nv tÎÁH‰ fHoéÎL# hgäéI h=V
fò<hiL wHnrHkI pV́ fCkL fHdN fæ<dL c,v lH fI
jÎL \h̀ÁD kÂD vsÎN# ,réD ̀ÁíVÍkÆG , hkéÆḦjD
lH föéI aN ndæV ;öD hc lH hké§Hv cdHnÏ kNhaJ
hlH o<n lH ,réD nv hvn,iH fH fîI iHÏ jÎL n,v iL
[ÂU lD aNdL lD =™éÎL^ lVnÊ hc lH hké§Hv
kNhvkN hlH o<nlHË ;I hc o<nlHË hké§Hv nhvdL#
;öD t¥V kÂD ;Vn >Ë jÎL fé<hkN jÎL iHÏ hgNpÎG
, hgöN vh a¥öJ niN#.

Œ pḦ fI [C v,kHgN,& \h,Ï iL fòHxV lÈHv
>Ë qVfI sV ,Ï nv ndNhv kÎÂI kÈHdD fVhfV
hgöN ]ÈVÍ j< nv biÁA iöJ› › >dHjû<vhdK
l<tÆÎJ iHÏ lHkN=Hv vh nhaéD?

.- hj™HrH d¥D hc fîI iHÏ jÎL l„D j¶VdT lD ;Vn
;I nv n,pI \h,Ï vh ndNÍ , h, =™éI h=V ̀Vså<gÎS
fÎVhk<kN vh kNhaJ lH fI tÎÁH‰ vtéI f<ndL#.

Œ fVhÏ löD kÆúI hÏ kNhvÏ? aHdN h=V
tVwéD lD aN jH d: l<r¶ÎJ iL hc h,
lD =VtéD sHgÈH f¶N k<Í iHdJ fVhÏ
l¶VtD j< lD =™éÁN^ fÎVhk<kN iÂHkD f<n
;I >Í , pöVè n, jK hc fÈéVdK iHÏ jHvdO
t<jäH‰ nkÎH vh säF aN..#.

.- fI r<‰ aÂH aHdN iÂÎK pV́ vh f¶Nh fæ<dÁN#
löD vh n,sJ kNhvÊ hlH a¥HviHÏ lK nv [HÊ
[ÈHkD f¶NÏ "kÎÂHv" , "hläHÌ" o<hiÁN f<n# fVhÏ
>kÈH kÆúI nhvÊ#.

Œ ̀S lÁé§V "]¢<vÏ kÎÂHv?" , "]¢<vÏ
hläH̀I?" iL fHaÎL?.

.- )lD oÁNn( hpéÂḦ fVkHlI ndæVÏ nhaéI
fHaL#.

Œu„ÎVqH& h=V fI uÆF fV=VnÏ ;NhÊ
haéäHiJ vh j¥Vhv kÂD ;ÁD?

.- ckN=D lD >dN , lD v,n , iÂI haéäHÍ lD ;ÁÁN
hlH lK h=V fI uÆF fV=VnÊ haéäHiD ;I nv n,vhË
u„ÎVqH lÁû<vdHË lVj¥F  aNÊ vh hkíHÊ kÂD niL#
]<Ë u„D >rH >nlD f<n ;I nv pR lK ̀NvÏ ;Vn ,
fHcÏ hÊ nhn , ,réD fHcÏ kÂD ;VnÊ lVh fI jÎL hlÎN
nu<è ;Vn# ,réD fI uÆF kæHÍ lD ;ÁL pöVè
lD o<vÊ ;I ]ÆNv haéäHÍ ;VnÊ#.

Œ nv hdK sH‰ ;NhÊ hj™HØ fHuE aN
fÎA.jV hc räG oNhvha¥V ;ÁD?

.- d¥D iÂHË ̀ÁHgéD v,kHgN, ndæVÏ lÈHv qVfI
\h,Ï nv fHcÏ fH hgöN#.

Œ >oVdK fHv ;D =VdI ;VnÏ?
.- oÎ„D l<hrU hc o<añHgD =VdI ;VnÍ hÊ hlH

f¶N hc pB́ jÎL l„D hdVhË nv fHcÏ iHÏ n,v räG
[HÊ l„J iHÏ >sÎH nv hséVhgÎH =VdI ;VnÊ# >oVdK
fHv f¶N hc a¥öJ nv tÎÁH‰ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH
fVhfV ;HaÎÂH =VdI ;VnÊ# >Ë gñ§Hè h=V fI lK
]Hr< lD cnkN o<kL nv kÂD >lN#.

Œ ,réD aÁÎNÏ viäVÏ nv [„öI hÏ fH
iÎáJ n,gJ fI uÂ„¥Vn j< haHvÍ tVl<nkN    ]I
hpöHsD ̀ÎNh ;VnÏ?

.- lHdI htéòHvÊ f<n ;I viäV uCdCÊ hc lK dHn
;VnkN# oÎ„D o<añH‰ aNÊ , lêG iÂI n,sJ
nhvÊ hdúHË vh hc kCnd: fäÎÁL#.

Œ >dH aNÍ u„ÎVqH fÎVhk<kN lúÈ<vhdK
v,ciHfI jÁÈHdD sVÏ fI lÎNhË >chnÏ jÈVhË
fCkN-iÂHË [HdD ;I nv v,ciHÏ =ÂÁHlD
`Hj<Ø h, f<n -, fH o<nù oHxVhè , v,ciHÏ
sòJ =BaéI vh lV,v ;ÁN?.

.- kúNÍ fI >kíH fV,Ê hlH iV ,rJ [HdD d:
[<hË vh lD fÎÁL ;I lêG =BaéI iHÏ o<nÊ yVØ
nv lú¥G hsJ sVdU o<nÊ vh dHn lD >,vÊ# dHn
;HviHdD lD htéL ;I o<nÊ nv >Ë v,ciH hkíHÊ
lD nhnÊ# hdK ;Â: lD ;ÁN jH rNv l<r¶ÎJ ḧkL
vhfNhkL #.

Œ aÁÎNÍ hdL ;I nhkúí< aNÍ hÏ#.
.- f„I& ḧË nhkúí<Ï vaéI jVfÎJ fNkD nv

nhkúæHÍ >chn chyI gVséHË iöéL#.
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تنها فصل مشترك 
در دوره اى متفــاوت!

پیروزى تیم ملى فوتبال ایران در اولین بازى از رقابت هاى 
بر  عالوه  که  بود  دیگرى  مهم  رکورد  روسیه  جهانى  جام 
در  ملى  فوتبال  اخیر  ساله  چهل  تاریخ  در  سابقه  بى  موفقیت 
چهارچوب رقابت هاى انتخابى جام جهانى 2018 به دست آمد.  
که  ناپذیر  رسوخ  دفاعى  با  ترین صعود  راحت  و  بى دردسرترین 
تنها در بازى سوال برانگیز و تشریفاتى سوریه فروریخت!  مضاف 
دوره  دومین  براى  را  اش  ساله  چهار  تفوق  ملى  تیم  که  آن  بر 
متوالى مقابل کره جنوبى حفظ کرد . تیم ملى فوتبال ایران در 
از  ، جدا  به رقابت هاى جام جهانى  دومین صعود متوالى خود 
تکرار پیروزى هاى متوالى اش مقابل کره جنوبى این بار پیروزى 
یک بر صفر در ورزشگاه آزادى را با برترى کامل فنى در یک بازى 
کامال هجومى به دست آورد. عجیب آن که کره جنوبى در بازى 
برگشت على رغم ده نفره شدن ایران از شروع نیمه دوم قادر به 
باز کردن قفل دروازه بسته ما نشد . چه بسا اگر کم تجربگى عزت 
الهى جوان نبود تیم ملى با برترى روحى کامل در نیمه دوم قادر 
به تکرار پیروزى مقابل کره جنوبى هم بود ! . در این میان هر 
چند تدارك تیم ملى براى حضور در روسیه بهتر از مسابقات جام 
جهانى برزیل بود،  اما در مجموع همان کشمکش ها و گالیه ها 
از  کروش  و  ملى  تیم  سرمربى  از  منتقدین  متقابل  انتقادات  و 
فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به قوت خود باقى ماند! در حقیقت 
ثابت و فصل مشترك هشت سال حضور مربى  تنها بخش  این 

شهیر پرتغالى تیم ملى در فوتبال ایران بود.
گروه مرگ در یک قدمى بلع!

به واسطه ماه ها مطالعه روى نحوه بازى اغلب  بازیکنان تیم 
ملى فوتبال مراکش  و بررسى تقریبا تمام فیلم هاى مسابقات 
تیم ملى فوتبال این کشور قبل از حضور اروه رنارد در این تیم  تا 
رقابت هاى انتخابى اش در مسابقات مقدماتى جام جهانى روسیه 
و پس از آن در بازى هاى تدارکاتى این تیم تا زمان آغاز مسابقات 
جام جهانى 2018 ،  مى توانم با قاطعیت ادعا   کنم ، مراکش تیمى 
روسیه  در  که  بود  آن چیزى  از  تر  قدرتمند  و  تر  پرمایه  بسیار 
دیدیم!. تنها مانع این تیم براى شگفتى سازى همان بازى تاریخ 
ساز نخست و شکستش در واپسین ثانیه هاى دقایق اضافى بازى 
بدنى خاص  قدرت  از  برخوردارى  با  که  تیمى  بود.  ایران  مقابل 
قاره آفریقا و تکنیک و استیل یک تیم اروپایى حریفى به مراتب 
قدرتمند تر از آنگوال و نیجریه براى فوتبال ما در مسابقات جام 
جهانى بود! شاید تنها نقطه ضعف مراکش،      على رغم تجربه 
بین المللى باالى بازیکنانش ، فشار انتظارات بسیار از تیم ملى 
این کشور و استرس ناشى  از سال ها دورى از فضاى مسابقات 
در  گرفت.  روسیه  در  را  گریبانش  که  بود  جهانى  جام  فوتبال 
حقیقت مراکش بسیار دیر و در آخرین بازى مقابل اسپانیا خود 

را بازیافت .
 به هر حال پیروزى شیرین و روحیه بخش تیم ملى ایران 
مقابل مراکش، رویاى صعود به دور دوم را دست یافتنى و واقعى 
تاریخ  در  بار  اولین  براى  که  ویژه  به   ، بود  کرده  همیشه  از  تر 
فوتبال ایران، سرمربى تیم ملى با روحیه اى عجیب در مصاحبه 
با نمایندگان رسانه هاى خارجى مدعى شد که صدر جدول را 
به اسپانیا و پرتغال نخواهد داد!. سد آهنین ما مقابل ماتادورهاى 
خودى  به  گل  اما  داد  مى  نشان  ناپذیر  نفوذ  واقع  به  هنرمند 
تصادفى مدافع ما مقابل اسپانیا روى دیگر سکه فوتبال ما را نشان 
داد. تیم ملى فوتبال ایران برخالف چهار دوره گذشته رقابت هاى 
نه  اش  دروازه  بازشدن  از  بعد  جهانى  جام 
شکل  به  بلکه  نشکست  درهم  تنها 
نفسى  به  اعتماد  با  باورنکردنى 

عجیب نامداران رئال مادرید و بارسلونا را به عقب راند. گل مردود 
اعالم شده عزت الهى  و دو موقعیت صد درصد گلى که طارمى 
از دست داد، تحسین کارشناسان فوتبال دنیا را برانگیخت. این 
اتفاق در مقابل پرتغال، قهرمان اروپا هم تکرار شد. تیم ملى ایران  
بعد از گل پرتغال بازگشتى رویایى به بازى داشت ، مهار ضربه 
و  پنالتى  نقطه  روى  از  فر  انصارى  تساوى  ، گل  رونالدو  پنالتى 
موقعیت تک به تک عالى طارمى در واپسین لحظات بازى که به 
شکل عجیبى به تور کنار دروازه خورد!،  مانع از آن شد. که گروه 
مرگ را ببلعیم و باالتر از اسپانیا ، پرتغال و مراکش براى اولین 
بار به دور دوم صعود کنیم! .  بى شک اگر مصاحبه و انتقادهاى 
بى مورد و نسنجیده کروش علیه برانکو در روسیه نبود. قضاوت 
عملکرد تیم ملى تفاوت فراوانى با آن چه رخ داد داشت!. با این 
وجود به لحاظ نتیجه این بهترین عملکرد تیم ملى فوتبال ایران 

در تاریخ حضورش در مسابقات جام جهانى بود. 
آخرین تیر ترکش در واپسین میدان

با بازگشت تیم ملى فوتبال از روسیه مجددا بحث تمدید 
حضور  براى  ملى  تیم  رهبرى  نیمکت  بالتکلیفى  و  قرارداد 
دوره  اتفاقات  مشابه  دقیقا  شد،  مطرح  آسیا  ملتهاى  جام  در 
پس  که  تفاوت  این  با   ، استرالیا  در  ها  رقابت  این  گذشته 
طرفین ،  توسط  قرارداد  ماه  شش  تمدید  تکذیب  و  تائید  از 
هدایت  قبول  براى  اخالقى  تعهد  موضوع  کروش  سرانجام 
تیم ملى در جام ملتها را پیش کشید!. او نیک مى دانست اراده 
اى براى تمدید قرار داد بلند مدت با وى وجود ندارد. هرچند 
ملتهاى  جام  هاى  رقابت  پایان  از  پس  قرارداد  تمدید  وعده 
آسیا در امارات از سوى مسئوالن فدراسیون فوتبال در صورت 
تیم  پرتغالى  سرمربى  شاید  اما  شد،  مى  مطرح  تیم   قهرمانى 
ایران نیک مى دانست  از هشت سال کار در فوتبال  بعد  ملى 
او چرا  این وجود  با  این جا یکى وفا نکند!.  هزار وعده خوبان 
نیت  از  مهدى تاج   از  نقل  به  ملى  تیم  مسابقات  بحبوحه  در 
یک  این  آیا  برداشت؟.  پرده  جوانان  و  ورزش  وزارت  پنهان 
وزارت  و  فوتبال  فدراسیون  بین  حسابى  تصفیه  یا  بود  بازى 
خانه اى که متولى اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشستگان 
مردى  کمان  از  ترکش  تیر  آخرین  شاید  یا  بود؟  شده  ورزش 
که مى دانست این واپسین فرصت رویارویى و تقابل با جریان 
البته  مى گفت،  من  به  فدراسیون  رئیس  اوست!."  مخالف 
را  رئیس  صحبت  تنها  من  نه؟،  یا  دارد  حقیقت  نمى دانم 
به  هم  ریال  یک  حتى  دولت  گفت  مى  او   . کنم  مى  منتقل 
را  ندارد  یا  دارد  حقیقت  این  که  این  کند  نمى  فوتبال کمک 
وفت  هر  اما  دانم  نمى  را  این   . بپرسید  فدراسیون  رئیس  از 
مى گفت  او  خواهیم  مى  چیزى  گفتیم  فدراسیون  رئیس  به 
نمى خواهد  را  آن  و  ندارد  را دوست  فوتبال   ، ورزش  وزیر  که 
جنگد چون  مى  من  با  او  باشد.  اینجا  کروش  ندارد  دوست  و 
تو  با  نمى دهد چون  پول  من  به  کردم   تمدید  را  تو  قرارداد 
بهتر  یا  انتقادى  مصاحبه  از  بخشى  ها  این  بستم!".  قرارداد 
به  بنا  که  بود  تشکیالتى  علیه  کروش  افشاگرانه  بگوئیم  است 
اصلى  هاى  ریشه  به  توجهى  نه  مختلف  هاى  انگیزه  یا  دالیل 
بدخلقى و مبارزه هاى تمام نشدنى کروش به عنوان مرد همه 
کاره تیم ملى با مربیان باشگاه ها، برخى از مدیران فدراسیون 
تغییرات  براى  اراده اى  نه  داشتند،  اى  رسانه  منتقدان  و 
فاقد راهبرد کشور!. در صورتى  بنیه و  بنیادین در فوتبال کم 
که واقع بین باشیم و بدون تعصب کورکورانه به جاى شکستن 
اخالقى  عادات زشت  و  نادرست  فرهنگ  بلکه  را  نه خود  آینه 
و رفتارى خود را بشکنیم باید اذعان کنیم بخش عمده اى از 
بود  محیطى  شرایط  از  متاثر  کروش  تند  و  پرخاشگرانه  رفتار 
که او پس از سال ها با فرهنگ رفتارى اعضاى جامعه اش خو 

گرفته بود!. فرهنگى که افراد را واداشته براى حل مشکالت به 
باورى  با یکدیگر دعوا، توهین  و پرخاش کنند!.  جاى تعامل، 
که به اعضاى این خانواده بزرگ آموخته که منافع مشترك و 
اهداف یکسانى وجود ندارد و هرکس باید حق خود را به زور 
نخواهد  ادا  سهمى  و  داشت  نخواهد  وجود  حقى  اال  و  بگیرد 
آئینه  باید  را  کروش  تهاجمى  شخصیت  از  بخشى  آرى  شد!. 
تمام نماى فرهنگ حاکم بر فوتبال و بلکه ورزش مان بدانیم.

 آئینه چون نقش تو بنمود راست
 خود شکن آئینه شکستن خطاست

روزى که مویز ها غوره شدند!
شاید روزى باید رسانه ها هم نقش خود را در ناکامى هاى 
در  دهند .  قرار  موشکافانه  بررسى  و  واکاوى  مورد  فوتبال 
و  ناکامى ها  تمام  هاى  کوزه  و  کاسه  شکستن  حقیقت 
گرفتارى هاى فوتبال بر سر و گردن مسئوالن ریز و درشت آن 
رسانه هایى  باشد.  مسئوالنه  و  صادقانه  بینانه،  واقع  نمى تواند 
ما  فوتبال  دعواهاى  بیشتر  اصلى  پاى  یک  خود  اغلب  که 
چگونه  را  اند  شده  حل  آن  بر  حاکم  جریانات  در  و  هستند 
در  که  نیست  معنى  آن  به  این  بدانیم؟.  بى تقصیر  و  بى طرف 
و غشى  غل  مى شود  گفته  و  نوشته  افراد  نقد  در  آن چه  هر 
پذیرفت  و  باور کرد  توان  اما چگونه مى  دارد.  و  داشته  وجود 
جریان  اجرایى  بافت  از  بخشى  خود  که  رسانه هایى  و  افراد 
در  اند،  شده  کشور  فوتبالى  هاى  سازمان  و  ورزش  بر  حاکم 
نقد و قضاوت هاى شان سوگیرى نداشته و نخواهند داشت؟!. 
فوتبال ملى ما در هشت سال گذشته دربخش هاى متعددى با 
کمبودهاى آزار دهنده اى مواجه بوده کمبودهایى که موجب 
انتظار  مورد  محصول  فاقد  سالها  این  در  را  مان  فوتبال  شد 
سو  تنها  ما  فوتبال  درد  اما  ببینیم.  نیاز  مورد  آورد  دست  و 
و  باشگاهى  بنیه  ضعف   ، امکانات  و  منابع  کمبود   ، مدیریت 
تحقق  براى  ما  نیست.  دانیم  متوجه کروش مى  تقصیراتى که 
یک هدف و آرمان در کنار هم نبودیم و در گروه هاى مختلف 
با منافعى پیچیده و غریب با یکدیگر مخالفت و مبارزه کردیم 
از تیم ملى  تا جایى که به نظر بخشى از حمایت هاى ما هم 
جزیى از همان بازى پیچیده و ریاکارانه شده بود!. کارشناسان 
یک  با  و  شد  مى  شان  سردى  غوره  یک  با  که  رسانه هایى  و 
ژاپن  با  بازى  روز  تا  آشکار  تناقض  این  و  شان،  گرمى  مویز 
از  کمتر  ظرف  ما  ملى  تیم  گردید.  آشکار  کامال  آن  از  بعد  و 
محلى  تیم  یک  به  اروپایى  تیم  یک  از  ساعت  چهار  و  بیست 
را  منتقدان  اى که اشک  اسطوره  قهرمانان  و  داد  تغییر چهره 
یک  بودند  زده  شان  نام  به  را  آسیا  قهرمانى  حکم  و  درآورده 
شبه گناه کاران بى دست و پایى شدند که گویى آنها را هرگز 

شناختیم!. نمى 
کلید گم شده یک مساله!

این که امروز خود را موفق یا ناموفق بدانیم حقیقت فوتبال 
ما را تغییر نخواهد داد. چرا که هنوز دالیل کافى براى دفاع یا 
انتقاد از تیم ملى فوتبال مان در امارات نداریم  هر چند صادر 
کردن حکم براى ما کار ساده اى است اما یافتن حقیقت همواره 
ملى  تیم  مسابقات  اتمام  از  بعد  اندکى  است.  بوده  دشوار  امرى 
شبکه  میهمان  فوتبال  فدراسیون  رئیس  آسیا  ملتهاى  جام  در 
رادیویى ورزش شد . او در این برنامه به یک سوال هرگز پاسخ 
چهل  پیچیده  معماى  حل  کلید  شاه  شاید  که  سوالى   ! نداد 
معیار  و  چهارچوب  بود:"  این  سوال  باشد.  ما  ملى  فوتبال  ساله 
فدراسیون براى انتخاب سرمربى تیم ملى چیست؟" یک روز بعد 
از این گفتگو این سوال در سایت فدراسیون فوتبال به نظر سنجى 
افکار عمومى و عالقه مندان به فوتبال درآمد، تا امرى که باید با 
نگاهى کارشناسانه و با تکیه بر راهبرد فوتبال ملى تعیین و اعالم 
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گردد به نظر سنجى عالقه مندان گذاشته شود!. همان گونه که 
پس از حذف تیم ملى فوتبال در جام ملتهاى آسیا در استرالیا 
تمدید قرارداد کروش به نظر سنجى گذاشته شد و بدتر از آن 

مورد استناد على کفاشیان قرار گرفت!
 ما هشت سال با کروش بدون آن که بدانیم چرا ، با کدام 

نمى  اکنون  که  همانگونه   . ؟!  کردیم  کار  منظورى  و چه  هدف 
دانیم با کدام هدف ، چرا و با چه نیتى از فرانسه ، ایتالیا ، آلمان و 
ناکجا آباد به دنبال جانشین کروش مى گردیم ! آیا دلیلى محکم 
براى عدم طلسم شکنى چهل ساله  این   از  قانع کننده تر  و  تر 
فوتبال ملى در جام ملتها مى جوئید؟. کروش رفت اما مشکالت 

ما در جاى خود باقى است!.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا مى روم آخر ننمایى وطنم
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ا اگر موافق هستى از اسفند 97 آغاز کنیم؛ روزهایى 
که آلبوم جدیدت تحت عنوان شانزلیزه را منتشر کردى.

- بله، خب سال براى من خوب بود. ما در این سال شانزلیزه 
را منتشر کردیم. البته در سال قبل یعنى 96 تورهاى موفق خود 
در آمریکا، کانادا، استرالیا و اروپا را داشتیم و در واقع شانزلیزه 
در امتداد کارهاى ما در سال 96 بود. ما براى این آلبوم خیلى 
زحمت کشیدیم. تعداد «ترك» هاى آن آلبوم خیلى بیشتر بود 
به  و  ندهیم  قرار  آلبوم  در  را  آنها  از  برخى  گرفتیم  تصمیم  که 

تناوب منتشر کنیم.
ج جدا از بحث حرفه اى، در زندگى شخصى سال را 

چگونه گذراندى؟
- فشار اقتصادى در این سال براى همه مردم بود و ما هم 
در این جامعه هستیم. هر کسى به اندازه خودش تحت فشار قرار 
گرفته است. در این سال با وجود آن مشکالت٬ تالشم را بیشتر 
کردم و با وجود درگیرى هاى زیاد و برخى اختالفات، اما دلسرد 
نشدم. طى این یک ماه هم در سریالى به کارگردانى آقاى سهیلى 

زاده به نام «مانکن» براى نمایش خانگى فعالیت مى کنیم.
د در این سال آلبوم شانزلیزه از سوى مردم به عنوان 
ما  موسیقى  جشن  دوره   پنجمین  در  سال  آلبوم  برترین 

برگزیده شد؛ درباره این موفقیت صحبت کن!
کارشناسى  انتخاب  ها  جشنواره  این  در  ما  اوال  -ببنید، 
نداریم. یعنى دو نظرسنجى وجود دارد. یکى از 
اهالى موسیقى و دیگرى از مردم. خب 
در نظرسنجى اول وقتى قرار است 

من آهنگساز و خواننده راى بدهم مشخص است که 
دهنده  راى  فرد  دهم.  نمى  راى  خودم  رقیب  به 
راى  خودش  پکیج  به  نظرسنجى  این  در 
به آقاى «علیرضا  با احترام  مى دهد. من 
دلیل  معتقدم  شد  انتخاب  که  عصار» 
انتخاب ایشان همین مسایل بود. اگر 
بیشترى داشت  فعالیت  ایشان هم 
و وارد عرصه رقابت مى شد قطعا 
ایشان  به  دهندگان  راى  آن 
این نظرسنجى  راى نمى دادند. 
و  اعتبار  فاقد  من  نظر  از 
است  جالب  است.  جانبدارانه 
در  هیچوقت  من  که  بدانید 
بخش کارشناسى اول نشده ام 
که  مردمى  نگاه  بخش  در  اما 
تندیس  دهند  مى  راى  مردم 
 92 سال  گرفت.  تعلق  بنده  به 
این  «شخصى»  آلبوم  براى  هم 

موفقیت را کسب کردم.
این  بودن  مردمى  روى   

انتخاب خیلى تاکید دارى.
-بله چون کار خوانندگى پاپ براى 
مردم است؛ از «پاپیوالر» مى آید. این افتخار 
کنند.  انتخابم  مردم  که  است  من  براى  بزرگى 
آدم ها اگر بزرگ و مطرح مى شوند دلیلش این است 

که مردم مى خواهند.
 این روزها بیشتر روى تک آهنگ تمرکز کرده اى و 

ظاهرا در انتشار آلبوم تردید دارى.
-بحث تردید نیست. ما قبل از آلبوم شانزلیزه، دو سه قطعه 
موفق مثل اقیانوس و عاشقانه را داشتیم که مردم از آنها استقبال 
و  محبوبیت  دارد.  را  هایى  تفاوت  ترك»  «تک  با  آلبوم  کردند. 

تبلیغات متوجه تک آهنگ مى شود.
ب بحث توجیه اقتصادى هم قطعا مطرح است.

وقتى  ما  است.  سخت  دادن  آلبوم  االن  صددرصد.  -بله، 
براى  اقتصادى  توجیه  باید  کنیم  منتشر  را  پکیجى  مى خواهیم 
میلیون  زیر 15  االن  تِرك خوب  باشیم. ساخت یک  آن داشته 
آلبوم  قابل یک  اگر بخواهید در  ندارد. خب شما  تومان  هزینه 
12،10 تِرك را منتشر کنید مى رود روى 180 میلیون تومان. 
این بدون ساخت تیزر و ویدیو است. حداقل باید دو ویدیو هم 
خانم  که  کردى)  (خرابش  آخرم  ویدیوى  همین  در  بسازید. 
«یکتا ناصر»هم در آن حضور داشتند بالغ بر 60 میلیون تومان 
هزینه کردیم. فیلمبردارى آن 5 روز طول کشید. در آن ویدیو 
لوکیشن هاى مختلف و دو تصادف داشتیم. سال قبل یک ویدیو 
هم  ما  کار  روى  تورم  اما  ساختیم  مى  تومان  میلیون   22 با  را 
تاثیرات زیادى گذاشته است. این در حالى است که دستمزد من 
خواننده تغییرى نکرده است.نکته بعدى هم این است که بعد از 
انتشار یک آلبوم با این همه مشقت از شما حمایتى نمى شود. 
حدود 300 میلیون هزینه یک آلبوم مى کنید و مى دانید که 

برگشتى ندارد.
نگاهى هم  نیم  این سالها همواره  فرزین در  فرزاد   

ى
ف

به سینما داشته است. بازى در عاشقانه براى شما تجربه 
موفقى بود اما اگر بخواهى بین خواندن و بازى کردن یکى 

را انتخاب کنى کدام سمت مى روى؟
-من معتقدم انسان باید به دنبال کشف استعدادهاى خود 
برود.من در ابتدا که وارد عرصه بازیگرى شدم تجربیات موفقى 
نداشتم چون آن فیلم ها در سینما تجربه بود اما عاشقانه مجموعه 
خوبى بود و مردم از آن استقبال کردند. مردم بودند که به من 
گفتند ادامه بدهم یا ندهم. نگاه حرفه اى اهالى سینما و تصویر 
کار  مردم  براى  ما  همه  چون  مى گیرد  قرار  مردم  نگاه  از  بعد 
مى کنیم.االن هم همانطور که گفتم در حال فعالیت در سریال 

«مانکن» براى نمایش خانگى هستم.
زیاد  دلیل مشغله  به  داشتم که  تاتر هم  پیشنهاد  دو  البته 
نتوانستم قبول کنم. درباره سوال شما باید اشاره اى هم به آقاى 
«پژمان جمشیدى» داشته باشم. ایشان فوتبالیست بود اما دیدید 
که در سینما هم موفق عمل کرد. این اشکالى ندارد. نصف بیشتر 
افرادى که در سینماى ایران هستند تحصیالت آکادمیک ندارند 
آدم خاصى  دید خودم  از  من  تجربه شدند.  با  و  کردند  کار  اما 

هستم و تا به مسئله اى باور نداشته باشم وارد آن نمى شوم.
اخیرخود  سالهاى  کنسرت هاى  در  همواره   

م

سورپرایزهایى را داشته اى؛ بطور مثال در «کنسرت 1410» 
خودت و گروهت با گریم هاى سنگینى روى استیج آمدید 

و ...، این ایده ها از کجا مى آید؟
-این برنامه ها را به فراخور اتفاقات اجرا مى کنیم. من تنها 
اتفاق  به  داریم  که  فکرى  اتاق  در  را  کارها  این  ایده  و  نیستم 
«کیوان ملکوتى» که کارگردان کنسرت هاى من است به بحث 
مى گذاریم. البته با توجه به برخى محدودیت ها و البته با نظر 

گرفتن فرهنگ کشورمان ایده پردازى مى کنیم
به  واکنش  در  خوانندگان  از  برخى  قبل  مدتى   
حاضرند  که  کردند  اعالم  مردم  اقتصادى  مشکالت 
کنسرت هاى خیابانى اجرا کنند و البته این موضوع اجرایى 

نشد؛ نظر تو درباره این موضوع چیست؟
- من همان موقع هم اعالم کردم که اگر این موضوع واقعا 
هایى  کنسرت  چنین  برگزارى  شرایط  و  امنیت  و  نیست  شعار 
فراهم شود خودم اولین نفر در صف اجرا مى ایستم. متاسفانه ما 
عادت داریم براى عوام فریبى برخى موضوعات را مطرح مى کنیم. 
اینها شعارهاى پوپولیستى است. من جزو معدود خواننده هایى 
هستم که وقتى کنسرتى را اجرا مى کنم یک سوم دستمزدم را 
براى بهتر شدن کار هزینه مى کنم. کدامیک از افرادى که آن 
ادعا را مطرح کرده بودند چنین کارى را انجام دادند؟ در برخى 
و  دکور  ساخت  هزینه  تومان  میلیون   120 حدود  کنسرت هایم 
دیگر مسایل مى شود. من دنبال پول نیستم و تالشم همواره بر 
این بوده که کار متفاوت به مردم ارائه کنم. مردم ما این مسایل 
را مى دانند. مردم، حرف هایى که رنگ و بوى شعار داشته باشد 
را تشخیص مى دهند. کدامیک از آن هنرمندانى که آن شعارها 
را دادند کنسرت خیابانى گذاشتند؟ من هر چه هستم رو هستم . 
اهل بازى و شعار نیستم. فرهنگ سازى ایرادى ندارد اما اینکه 
بخواهیم مردم را فریب بدهیم درست نیست. یک نفر مثل آقاى 
«على دایى» مى رود مناطق زلزله زده و به مردم کمک مى کند 
که کار بزرگ و با ارزشى است. این شعار دادن نیست، کار کردن 

است. بهتر است همه ما براى خدا کار کنیم نه براى خودمان.
م موافقى بحث را به سمت ورزش و فوتبال ببریم؟

-بله؛ خیلى هم خوبه.
ق قبل از جام جهانى روسیه براى ملى پوشان ترانه اى 

را خواندى؛ فکر آن ترانه از کجا آمد؟

 ححمید ترابپور حمید ترابپور

انت

مردم است
براى بزرگى 
آدم ها اگر بزرگ
که مردم مى خواهند.

ااین روزها بیشتر رو
دظاهرا در انتشار آلبوم ترد ا اه

من آهنگساز و خو
خود رقیب  به 
ن این  در 
مى ده
عص
ان

از  «فرزادفرزیــن» 
ابتــدا تا امروز در مســیرى که انتخاب 

کرده با کمترین نوسان به جلو رفته است. از همان 
روزهاى گمنامى اواخر دهه هفتاد، که رســما وارد عرصه 

خوانندگى شد، بسیارى از صاحب نظران جنس صداى او را خاص و 
آینده اش را روشن دانستند، اما جدا از آن پیش بینى ها٬ خود او بود که 

با تالش و ممارست و حرکت در جاده اى کم حاشیه جایگاهش را پیدا کرد.
او را بى تردید مى توان در زمره برتریــن ، موفق ترین و در عین حال مردمى 

ترین خوانندگان دو دهه اخیر کشور دانســت.«فرزاد» در این سالها شانس خود 
دربازیگرى را نیز امتحان کرد. بازى در فیلم هاى سینمایى پسران آجرى، کنسرت روى 

آب، سگ هاى پوشالى و سریال عاشــقانه، تجربیات او بود و اکنون نیز در حال بازى در 
سریالى جدید است.تلفیق بازى و صدا در سریال عاشقانه، نقطه عطف کارى این هنرمند 

در عرصه بازیگرى بود.سال 97 براى «فرزین» با روزهاى پرکار و البته موفقیت هایى همراه 
بود.او در ابتداى سال 97 آلبوم «شانزلیزه» را روانه بازار کرد؛ آلبومى متفاوت تر از قبلى ها 
که خیلى زود توجه مردم و بویژه طرفداران این خواننده را به خود جلب کرد.«شانزلیزه» 
با 13 قطعه، موفق شــد در دى ماه امســال و در پنجمین دوره  جشن موسیقى ما تندیس 
طالیى آلبوم برگزیده موسیقى پاپ از نگاه مردم را از آن خود کند.«فرزاد» جدا از حوزه 
تخصصــى اش یعنى صدا و تصویر، همواره یکى از تعقیب کنندگان اتفاقات ورزشــى و 

بویژه فوتبالى بوده است.
او جــدا از آنکه خود ورزش مى کند و در زمینه بوکس و بدنســازى فعالیت 

دارد، یک پرسپولیســى محسوب مى شــود که البته به قول خودش دوستان 
استقاللى زیادى دارد.کنســرت هاى موفق او در سال 97 در کنار موفقیت 

آخرین آلبومش و مهمتر از همه عالقه فرزاد به ورزش و فوتبالى بودن 
او، بهانه هایى بود تا در آخرین شماره مجله، گفت و گویى را با این 

هنرمند جوان ترتیب بدهیم.
صحبت هاى ما از آلبوم شــانزلیزه آغاز شد و به 

عملکرد تیــم ملى فوتبال در جــام جهانى 
روسیه رسید.

16

 گفت  وگویى دو منظوره با گفت  وگویى دو منظوره با  «فرزاد فرزین»«فرزاد فرزین» که سال موفقى را پشت سر گذاشت  که سال موفقى را پشت سر گذاشت 

...از «شانزلیزه» تا «روسیه»...از «شانزلیزه» تا «روسیه»
این پرسپولیساین پرسپولیس٬٬ ایده آل من نیست ایده آل من نیست
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شما  شود.  منتشر  خودش  جاى  سر  باید  چیزى  هر   -
وضع  معتقدم  اتفاقا   . هستم  فوتبالى  خودم  من  که  مى دانید 

فوتبال مان خوب نیست.
ب با بچه هاى تیم ملى درباره آن ترانه حرفى نزدى؟

تا در آن مقطع آن کار  اما وظیفه خودم مى دانستم  -نه 
را انجام دهم.

 بازتاب ها چطور بود؟
م

ب
- این را باید از مردم سوال کنید.

د در آن کار سعى داشتى فرم حماسى را هم لحاظ کنى.
و  اعتراضى  قابلیت  راك  و  پاپ  بخش  در  من  -صداى 
حماسى دارد. براى من در آن کار اشاره به عرق ملى مهم بود. 
در چنین کارهایى انتخاب خوب، موزیک خوب، پخش مناسب 

و مسایل دیگر اهمیت دارد.
آ آیا براى اجراى ترانه رسمى تیم ملى قبل از جام 

جهانى روسیه سراغ توآمدند؟
-همیشه صحبتش بوده اما به نتیجه نرسیده ایم. من براى 
مردمم مى خوانم و از نظر من کارى که بخواهد حمایت دولتى 
را داشته باشد اما مردم آن را قبول نکنند ارزشى نخواهد داشت.

ه هنوز هم ورزش مى کنى؟
-بله، بوکس و فیتنس.

ت تو فوتبالیست هم بوده اى؟
نتوانستم  شد  وارد  کمرم  به  که  آسیبى  بخاطر  اما  -بله، 

بازى کنم.
 چه پستى بازى مى کردى؟

م
چ

-فوروارد.
م مهاجم مورد عالقه ات کیست؟

-به نظرم مثل آقاى على دایى دیگر نیامده است.
ش شنیدیم که با على دایى دوستى دارى.

افتتاحیه  در  حتى  و  دارم  دوست  خیلى  را  آقا  على   -
رستورانم ایشان لطف کردند و تشریف آوردند.
 دوستان فوتبالى زیادى هم دارى.

م
د

-بله. دوستانى مثل «رامین رضائیان»، «محسن مسلمان»، 
بخاطر  البته  که  ...دارم  و  طارمى»  «مهدى  رحمتى»،  «مهدى 
مشغله کارى کمتر رفت و آمد داریم. «على آقاى کریمى» هم 
هستند که به من لطف دارند. یکبار هم در سال 92 به اتفاق 

ایشان تندیس انسانیت را دریافت کردیم.
نمى  خوب  را  ایران  فوتبال  اوضاع  گفتى  جایى   

بینى؛ بیشتر توضیح مى دهى؟
فوتبال  نفر  نظر  از  اما  داشتیم  ملى خیلى خوبى  تیم  -ما 
در  امروز  اما  داشت  ستاره   1998 سال  تیم  دارد.  مشکل  ما 
نه  داریم،  «دایى»  نه  االن  است.  ایران ستاره کم شده  فوتبال 
«خداداد  باقرى».  «کریم  نه  و  کیا»  «مهدوى  نه  «عابدزاده»، 
با  باقرى  کریم  سرعتش،  با  کیا  مهدوى  نداریم.  هم  عزیزى» 
شوتزنى اش، على کریمى با تکنیکش و على دایى هم با گلزنى 

هایش شناخته مى شدند.
 عابدزاده هم جاى خودش را داشت. امروز کدام بازیکنان 
هستند که در حد و اندازه هاى آنها باشد. براى این است که 
مى گویم فوتبال ما از نظر نفرى ضعیف تر شده است.جدا از این 

موضوع، فوتبال ما ساختارش خراب است.
 اگر بخواهى هنر و ورزش را مقایسه کنى، اوضاع 

ع
ا

کدام بهتر است؟
-خب هنر هم ایراداتى دارد. اوضاع سینما بهتر از موسیقى 
است. سینما 20 سال جلوتر است چون سالها موسیقى در ایران 

فعالیت خاصى نداشت.
با سینما  مقایسه  امروز در  و حتى  آن سالها  موسیقى در 

دست و بالش بسته است.
ا از چه زمانى طرفدار پرسپولیس شدى؟

- (فکر مى کند) باور مى کنى نمى دانم، خب از بچگى بود.
چ چرا پرسپولیس؟

به  بسته  کسى  هر  هرحال  به  دانم.  نمى  هم  را  -دلیلش 
جایى که بزرگ شده و اطرافیانش، تیمى را انتخاب مى کند.

 با استقاللى ها رابطه ات چطور است؟
ى

ب
-خیلى خوب. من دوستان استقاللى زیاد دارم. آنها در زمره 
لیگ  استقالل در  بازى هاى  بهترین دوستان من هستند. من 
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کردم  مى  پیگیرى  را  آسیا  قهرمانان 
باشد.  برنده  و همیشه دوست داشتم 
و  است  وسط  ایران  بحث  دیگر  آنجا 
وقت  بعضى  داشت.  رنگى  نگاه  نباید 
نظرم  به  که  بینم  مى  را  اتفاقاتى  ها 
زشت است مثل ماجراى بردن پرچم 
به ورزشگاهها. درست است که  ژاپن 
استقالل و پرسپولیس کرى دارند اما 
در بیرون مرزها همه ما ایرانى هستیم 

و باید پشت هم باشیم.
محبوبت  تیم  درباره   

صحبت کن!
-این تیم محبوب من نیست و به 
نظرم آنقدر که باید زهردار نیست. این 
ندارم.  دوستش  خیلى  را  پرسپولیس 
از  بهتر  تیمم خیلى  دارم  من دوست 

این باشد.
د درباره کارلوس کروش چه 

نظرى دارى؟
-مربى بسیار خوبى بود .ما با کروش 
در جام جهانى روسیه آبرومندانه و خوب 
نمایش دادیم. مگر فوتبال ساختار دارد 
که انتظار داریم بر تیم هاى بزرگ دنیا 
و یا همین ژاپن غلبه کنیم؟ کروش که 
نمى توانست معجزه کند. انتظار داشتیم 
کروش براى ما مارادونا و بکهام درست 
کند در حالیکه وظیفه او نبود. من به 
پشت  و  ندارم  کارى  کروش  اخالق 
پرده ها را هم نمى دانم ولى معتقدم در 
بحث هاى فنى به فوتبال ما کمک کرد. 
درست است که در جام جهانى دفاعى 
بازى مى کردیم اما در بازى با پرتغال اگر 
مهدى طارمى آن توپ را گل مى کرد 

کل داستان عوض مى شد. 
«ناصر  به  ایم  شنیده   

حجازى» هم عالقه دارى.
بازیکن  ترین  کالس  با  ایشان   -
پرستیژ  است.  بوده  خودشان  دوره 
ایشان  داشتم.  دوست  را  ناصرخان 
نیست  استقاللى ها  به  متعلق  فقط 
به  متعلق  فقط  که  دایى  على  مثل 
همه  و  نیست  ها  پرسپولیسسى 

دوست شان دارند.
د در بین چهره هاى فوتبالى 
یاد  «امیرعابدینى»  از  همواره 
موضوع  این  دلیل  اى؛  کرده 

چیست؟
- زمانى که کسى جرات ریسک 
هیچ  و  کند  حمایت  مرا  تا  نداشت 
نمى کرد  قبول  مرا  کارهاى  شرکتى 
و  کرد  حمایتم  عابدینى  امیرخان 
موفق  هستند  که  جا  هر  امیدوارم 

باشند.
براى  که  وقتى  از  ممنون   

این گفت و گو گذاشتى.
امیدوارم  و  ممنونم  هم  -من 
مشکالت  جدید  سال  در  ایران  مردم 
بهترى  کمتروشرایط  شان  اقتصادى 
هم  هیچوقت  و  شود  ایجاد  برایشان 

ورزش کردن را فراموش نکنند.
هیچوقت  که  هستم  کسى  من 
خودم  و  مانم  نمى  موفقیت  منتظر 
دنبال  آنقدر  دوم؛  مى  آن  دنبال 

موفقیت مى دوم تا بگیرمش.
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فغانى: تاوان جوانگرایى را مى دهیم!فغانى: تاوان جوانگرایى را مى دهیم!
 ح حاجى بابایى

هیچ وقت سیاهى لشگر نبودم
فوتبال  تاریخ  داور  بهترین  و  پرافتخارترین  بنده  اینکه مى گویید 
ایران هستم، نظر لطفتان است ولى ما تاکنون داوران خیلى خوبى داشته 
و هنوز هم داریم واگر فغانى در چند مسابقه یا تورنمنت بزرگ سوت 
زده این بدان معنا نیست که دیگر داوران ایرانى خوب نبوده اند. شاید 
فغانى خوش اقبال بوده که براى این مسابقات مهم انتخاب شده است. 
در جام جهانى 2018قضاوت 4 بازى حساس به تیم داورى ما سپرده 
شد. ما در مرحله گروهى، 2 بازى آلمان با مکزیک و برزیل با صربستان 
تیمهاى  بین  بین  هشتم  یک  مرحله  حساس  بازى  کردیم.  قضاوت  را 
فرانسه و آرژانتین را و بازى رده بندى جام بین تیمهاى بلژیک و انگلیس 
را همسوت زدیم و خداروشکر هم براى خودمان و هم براى کشورمان، 
تحسین و آبرو کسب کردیم. در اثناى برگزارى جام جهانى و بعد از آن 
منتشر مى شد  اخبارى  ویژه فضاى مجازى  به  و  ایرانى  رسانه هاى  در 
مبنى بر اینکه کمیته داوران فیفا، سیاسى کارى کرده و نگذاشته قضاوت 
بازى فینال به یک داور ایرانى برسد. در حالى که اینطور نبود . اگر بحث 
سیاسى بود٬ اصال قضاوت بازى رده بندى را که اهمیتش کمتر از فینال 
المپیک  فینال  قبل هم  دیدید که 2 سال  دادند.  نمى  ما  به  را  نیست 
تا قضاوت کنیم. پس مطرح کردن  ما دادند  به  را  آلمان  و  برزیل  بین 
این بحث ها جالب نیست. خیلى دوست داشتم که فینال جام جهانى را 
سوت بزنم اما قسمت نبود. بنده تاکنون فینال المپیک، جام ملت هاى 
آسیا، جام باشگاه هاى جهان و جام باشگاه هاى آسیا را سوت زده ام و 
اگر مى شد که فینال جام جهانى را سوت بزنم، کلکسیونم کامل مى شد، 
البته افسوس نمى خورم و خوشحالم که به هر تورنمنتى اعزام شدیم، 

سیاهى لشگر نبودیم.
خوشحال شدم که در جام ملت ها به ما قضاوت ندادند!

در مرحله گروهى جام ملت هاى آسیا در بازى ژاپن و ترکمنستان 
وهمچنین در بازى حذفى اردن با ویتنام، قضاوت هاى خوبى داشتیم و 
نظر مسئوالن داورى آسیا روى ما خیلى مثبت بود به خصوص اینکه ما 
چند ماه قبل در جام جهانى بازیهاى حساسى را بدون اشتباه قضاوت 
کرده بودیم و همچنین دیگر داوران حاضر در جام ملت ها، اشتباهات 
قضاوت  اصلى  کاندیداى  ما  داورى  تیم  بودند.  شده  مرتکب  را  زیادى 
فینال آسیا مى شد اگر تیم ملى مان به جمع 4 تیم پایانى راه پیدا نمى 
کرد اما با صعود ایران، ما چمدان ها را بستیم و برگشتیم. این قانون جام 
ملت هاست؛ به داورانى که تیم ملى کشورشان به جمع 4 تیم نهایى 
صعود کرده قضاوت نمى دهند. ما دوست داشتیم فینال را سوت بزنیم 
اما وقتى دیدیم تیم ملى کشورمان با اقتدار به مرحله نیمه نهایى صعود 
کرد، خیلى خوشحال شدیم که به ما قضاوت نمى دهند و قرار است تیم 
ملى مان در جام باقى بماند و افتخار کسب کند که البته متاسفانه این 

اتفاق شیرین هم نیفتاد.
مسافرت نوروزى را دوست دارم

تا به حال 6 بار دربى تهران را قضاوت 
کرده ام و احتمال دارد که دربى روز 

دهم فروردین را هم بنده قضاوت کنم. بعد از یک سال سنگین و پر کار، 
اولین  فکر مى کنم دربى  و  استراحت مى کنم  را  نوروز  اول  روز  چند 
با خانواده به مسافرت چند  تا  قضاوتم در سال جدید باشد. قصد دارم 
روزه بروم. در این مورد برنامه ریزى خاصى انجام نداده ام ولى فکر کنم 
که به کاشمر برویم. در سنین کودکى و نوجوانى مسافرت هاى نوروزى 

را خیلى دوست داشتم.
باید تاوان جوانگرایى را بدهیم

سال 97 براى تیم داورى ایران در سطح بین الملل، سال خوبى 
بود اما در داخل کشور هجمه سنگینى علیه داورى ها به راه افتاد و 
متاسفانه، اعتماد به نفس داوران جوان ما را تضعیف کرد. قبول دارم 
که داوران اشتباهاتى را مرتکب شدند اما این اشتباهات فقط مختص 
داوران ایرانى و لیگ ایران نیست. سرشناس ترین داوران جهان در 
معتبرترین لیگ هاى دنیا و تورنمنت هاى مهم، اشتباه مى کنند اما در 
مورد آنها اینقدر سر و صدا و هیاهو بر پا نمى شود. سطح قضاوت هاى 
لیگ ما در سال 97 شاید عالى نبوده و حتى ممکن است ضعیف بوده 
داورى  در  زیادى  جوانگرایى  سال  این  در  اینکه  به  توجه  با  اما  باشد 
کردیم، باید صبر کنیم و حوصله داشته باشیم و گاهى تاوان بدهیم تا 
داوران ما با تجربه شوند. حوانگرایى، نکته بارز داورى ایران در سال 97 
بود. از مدیران و مربیان و بازیکنان باشگاهى خواهش مى کنم با داوران 
و کمیته داوران همکارى کنند و از تماشاگران عزیز هم مى خواهم که 

کمى صبورتر باشند تا داورى کشورمان رشد کند.
ضربه خوردیم اما عبرت نگرفتیم

بازیکنان وقتى داور  ایران مد شده که  باشگاهى  فوتبال  اخیرا در 
علیه تیم آنها – چه به درست و چه به غلط – سوت مى زند، دسته 
جمعى به سمت داور هجوم مى آورند و اعتراض مى کنند تا داور اگر 
تصمیمش را اعالم نکرده، به نفع آنها اعالم کند و اگر هم به ضرر آنها 
تصمیم گرفته، تصمیمش را تعدیل یا تعویض کند. این قضییه به ویژه 
بازیکنان دو تیم پر طرفدار استقالل و پرسپولیس زیاد دیده  در رفتار 
مى شود و باعث از بین رفتن اعتماد به نفس داوران و تحریک تماشاگران 
مى شود و همچنین جو ورزشگاه ها را بر هم مى زند.هنوز مدت زیادى 
از جام ملت ها نگذشته که یادمان برود چه بالیى بر سر فوتبالمان آمد. 
در حالى که شایسته ترین تیم براى کسب مقام قهرمانى بودیم به دنبال 
حذف  و  باختیم  مفتضحانه  و  رفتیم  گانه  بچه  هاى  حاشیه  و  حرکات 
بازیکنان مثال حرفه اى ما به جاى دنبال کردن توپ و جریان  شدیم. 
بازى، دسته جمعى به داور یورش بردند، این در حالى بود که داور اصال 
سوت نزده بود و بازى در جریان بود و بقیه ماجرا را بهتر مى دانید. ما 
از جایى ضربه خوردیم که فکرش را نمى کردیم . پس چرا بازیکنان ما 

عبرت نگرفتند.
VAR به دربى نمى رسد!

در هفته هاى اخیر در رسانه ها مطرح شده بود که 
فدراسیون فوتبال و کمیته داوران قصد دارد در دربى 10 

فروردین 98 ، از سیستم VAR  استفاده کند، که 
من فکر نمى کنم این سیستم با توجه به مشکالت 

ساختارى و پایه اى بزودى در فوتبال باشگاهى 
جام  در  من  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  ایران 

دار  عهده  را  بازى   4 قضاوت  جهانى 2018، 
بودم و خوشبختانه تصمیماتم درست بود 

 VAR و نیازى به استفاده از سیستم
نشد. فوتبال ما با توجه به فشارى که 

روى داوران است به این سیستم 
برگشت  دور  در  دارد.  احتیاج 

استفاده  هم  امسال  لیگ 
روى  اضافى  داور   2 از 

کار  ها،  دروازه  خط 
داور  به  و  بوده  خوبى 
کمک  خیلى  بازى 
استفاده  است.  شده 
داور   2) روش  این  از 
پشت  روى خط  اضافى 

دروازه ها)، بستگى به خود 
در  را  کشورها  فیفا  و  دارد  کشورها 

استفاده از این روش آزاد گذاشته است. در ایران هم 
از وقتى که از داوران روى خط  استفاده مى کنیم، 

اشتباهات داوران کاهش یافته و اعتراض تیمها نیز کمتر شده است. بنده 
خودم در یکى ، دو بازى لیگ برتر داور روى خط بودم و اصال پیشنهاد 
خودم به دپارتمان داورى بود که از همه داوران به صورت چرخشى (به 
عنوان داور روى خط) استفاده کند. هر چند که در این مورد هم برخى 
دوستان رسانه اى جو سازى کرده و عنوان کردند که فغانى به این علت 
درخواست لغو قضاوت فالن بازى را داشته که در بهمان بازى قرار است 
داور روى خط باشد و فغانى داور روى خط بودن را دوست ندارد و بر 
...در حالى که این گفته ها  خالف شان و شخصیت خودش مى داند و 
اصال درست نبود و من درخواست کنسل شدن قضاوت بازى پرسپولیس 

و پدیده را دادم چون واقعا بیمار بودم.
مسئوالن، فکرى به حال مشکالت اقتصادى بکنند

در آستانه سال جدید براى خانواده ام، دوستان و همکاران عزیزم 
و همه ملت عزیز ایران آرزوى سالمتى و سعادت دارم. متاسفانه در سال 
خیلى  اقتصادى  شدید  فشارهاى  و  شد  لطفى  کم  ایران  مردم  به   97
خانواده هاى ایرانى به ویژه اقشار کم درآمدتر را اذیت کرد. قطعا بنده و 
خانواده ام نیز جزیى از مردم ایران بودیم و کمابیش این فشارها را تحمل 
کردیم. امیدوارم که مسئوالن فکرى عاجل براى حل این مشکالت بکنند 

وگرنه شور و نشاط از جامعه ما کم خواهد شد.

ل  ســا
97 ٬ یک سال پر ترافیک 

و البتــه پر افتخار بــراى علیرضا 
فغانى بود. داور مطرح فوتبال کشورمان 

با قضاوت هاى خوبى که در جام جهانى 2018 
انجام داد بیش از پیش نام خودش را بر سر زبانها 

انداخت. آمارها مى گویند کــه او پر افتخارترین 
داور فوتبال ایران در تمام ادوار تاریخ اســت. گرچه 
ایران قبال نیز در جام هاى جهانى٬ داور داشــته و در 
تاریخ فوتبال ایران چند داور نامشــان مطرح بوده 
است اما افتخارات و اعتباراتى که فغانى در داورى 

کســب کرده را هیچ کدام از داوران ایرانى در 
هیچ دوره اى کســب نکرده اند. در آخرین 

روزهاى ســال 97 به سراغش رفتیم و 
صحبت هایش را گوش کردیم.
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ورود ورود بازنشسته هابازنشسته ها ممنوع! ممنوع!
دوم  علنى  جلسه  در  اسالمى  شوراى  مجلس  نمایندگان 
ممنوعیت  قانون  اصالح  طرح  آراء،  اکثریت  با   ،97 مردادسال 
نگهبان  شوراى  و  کردند  تصویب  را  بازنشستگان  به کارگیرى 
شهریور   21 روز  جلسه  در  را  مجلس  مصوبه  این  کلیات  نیز 
نیز  اسالمى  رئیس مجلس شوراى  قانونى،  روال  و طبق  تأیید 
ابالغ  دستگاه ها  به  اجرا،  براى  را  قانون  این  شهریور   24 روز 
ادارى کشورمان رقم  امور  تازه در  ابالغ سرفصلى  این  با  کرد. 
ناموفق  دیگر  گروهى  و  موفق  را  آن  گروهى  که  فصلى  خورد. 

ارزیابى مى کنند.
این طرح موافقان و مخالفانى دارد و گروهى هم وجود 

دانند.  مى  مفید  اصالحاتى  انجام  با  اتنها  ر  آن  که  دارند 
بسیار  تجربه  نقش  جامعه  هاى  بخش  دراغلب  شک  بدون 
و  موثرتر  هایى  بخش  در  نقش  این  است.  تاثیرگذار  و  ارزنده 
ارزشمندتر هم است. یکى از این بخش ها ورزش است که عالوه 
بر بحث تجربى؛ رعایت حرمت موسپیدان که در ورزش از آنان 
به عنوان پیشکسوت یاد مى کنند بسیار توصیه و تاکید مى شود.

به  بیشتر  طرح  این  موافقان  مهم  اشاره  کلى  نگاه  یک  در 
ایجاد فضاى الزم به جوان ترها و باال بردن انگیزه در نسل تازه 
کشور است. این گروه معتقدند که افرادى با وجود سن و سال 
باال از چرخه کار و فعالیت خارج نمى شوند و چنین اتفاقى باعث 
رخوت در اداره کشور شده است. آنها امیدوارند این تغییرات به 
شکل قانونى باعث به جریان افتادن خون تازه در رگ هاى ادارى 

کشور شود.
مخالفان اما تفسیر دیگرى از این طرح دارند. آنها معتقدند 
که این طرح به لحاظ اجرایى ممکن نیست و در کنار آن اجراى 
سرمایه  سالها  از  کشورمان  که  شود  مى  باعث  طرحى  چنین 

گذارى براى کسب تجربه در امور اجرایى باز خواهد ماند.
اگر چه در بخش هایى از این طرح استثنائاتى لحاظ شده اما 
کیست که نداند در این باره خشک و تر با هم مى سوزند چه بسا 

در برخى اوقات حق و ناحق جا به جا هم بشوند.
در بخش ورزش مثال هاى فراوان در این باره وجود دارد که 

از حوصله بحث ما خارج است.
نکته مهم دیگرى که متولیان امروزه ورزش ما را در خصوص 
منع به کار گیرى بازنشستگان با نگرانى مواجه کرده نقش کمک 
ندارند  مالى  دریافت  تنها  نه  که  است  مدیریتى  و  انسانى  هاى 
مثال  عنوان  به  کنند.  مى  هم  ورزش  بدنه  به  مالى  کمک  بلکه 
در بسیارى از هیات هاى ورزشى افرادى مشغول کارند که بدون 
دریافت حقوق چراغ این هیات ها را روشن نگه داشته اند. سوال 
آنها  نباشد  افراد صدور حکم ممکن  این  براى  اگر  اینجاست که 
کار  مشغول  گذشته  چون  باره  این  در  شوند  مى  راضى  چگونه 

شوند؟
در شرایطى که در بخش هاى مختلف ورزش شاهد اجراى 
طرح بودیم و جمع کثیرى از فعاالن ادارى در بخش هاى مختلف 
ورزش اعم از کارمند و مدیر میانى و مدیران ارشد از چرخه کار 

بین  هاى  واکنش  با  توانست  مى  حتى  امر  این  و  ماندند  کنار 
المللى در مورد روساى فدراسیون ها مواجه شود اما برخى نیز 
توانسته اند اجراى این طرح را دور بزنند (مشخص ترین این افراد 

رییس فدراسیون فوتبال است).
شوراى  مجلس  پژوهش هاى  مرکز  رییس  جاللى،  کاظم 
اسالمى در این باره گفت: رهبر معظم انقالب اسالمى در بیانات 
خویش از روح قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان تجلیل 
کردند و آن را قانون خوبى دانستند و فرمودند که از قوانینى بوده 
که به آن احتیاج داشتیم و حلقه  بسته  مدیریتى را هم باز مى کند 
و باید اجرا شود، ولى باید روى موارد آن کار کارشناسى شود و در 

این خصوص به صورت دقیق حرکت کنیم.
رئیس  موسوى،  فرید  سید  طرح  این  موافقان  جمله  از 

فراکسیون جوانان مجلس شوراى اسالمى است.
او یکى از اصلى ترین دالیل عدم انتقال به موقع قدرت و عدم 
استفاده از علم و نیروى جوانى نسل سوم و چهارم انقالب در عرصه هاى 
مدیریتى را عدم باور به توانمندى هاى نسل جدید مى داند که قبل از 

اجراى این طرح با استفاده از خالءهاى قانونى، توجیه شده است. 
اجراى چنین  در خصوص  تحقیق  با  حال  این  با 
در  خاصى  اطالع  جهان  کشورهاى  سایر  در  قانونى 

این  به  تا  نیامد  دست  به  باره  این 
امید  و  بیم  با  جنجالى  طرح 

یم. بنگر

اسدىب بهمن اسدى ببهمن



ویژه نوروز ویژه نوروز 13981398

مـا را در20
سایت کیهان ورزشى

دنبـــال کنیــددنبـــال کنیــد

ر
زرزششى و زرزششىساایتتککیهانا و ساایتککیهانا

KAYHANVARZESHI.IRKAYHANVARZESHI.IR

مرورمرور پرسپولیس پرسپولیس  در سال پرافتخار این باشگاهدر سال پرافتخار این باشگاه

از نایب قهرمانى آسیا تا خط خوردن 
سیدجالل و الیى خوردن پیکه!سیدجالل و الیى خوردن پیکه!

داستانى که 10 اسفند شروع شد
داستان سال 97 پرسپولیس٬ از 19 روز مانده به پایان این سال، 
پنجم  و  بیست  هفته  در  اسفند 1396  پرسپولیس 10  شروع شد. 
لیگ هفدهم حرفه اى فوتبال ایران با رقیب دیرینه اش، استقالل 
تهران بازى داشت. تساوى در آن دربى، دو معنا داشت. 1- قهرمان 
از موعد  شدن پرسپولیس در لیگ هفدهم، آن هم 5 هفته زودتر 
مقرر 2- ثبت رکورد دو قهرمانى لیگ برتر در یک سال (پرسپولیس 
در فروردین 96 قهرمان دوره شانزدهم شده بود و با قهرمانى در 10 
اسفند 96 در دوره هفدهم، مى توانست یک رکورد جالب و عجیب 
تا  اما به استقالل باخت  را از خودش بر جاى بگذارد). پرسپولیس 
جشن قهرمانى اش به بازى هفته بیست و ششم برابر تیم سایپا (در 
9 فروردین 97) موکول شود. 8 فروردین، وقتى که بازى کند و بى 
حال پرسپولیسى ها را در برابر شاگردان على دایى دیدیم، مطمئن 
شدیم که تعطیالت نوروز خیلى به برانکو و شاگردانش ساخته و آنها 
به  بر 1  نتیجه 2  با  تا تمرین! پرسپولیس  اند  تفریح کرده  حسابى 
سایپا باخت تا تثبیت قهرمانى اس، یک هفته دیگر هم عقب بیفتد. 
ستاره بازى پرسپولیس و سایپا، مهدى ترابى بازیکن ملى پوش این 
باشگاه بود که یک گل زد و یک پاس گل داد و درست بعد از همین 
اعالم کرد، هر  باشگاه پرسپولیس  به مسئوالن  برانکو  بود که  بازى 
جور شده ترابى را براى فصل جذب کنند. 18 فروردین 1397 و در 
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد، تیم پرسپولیس موفق شد با گل دقیقه 
77، بازیکن شماره 17 خود، در بازى هفته 27، بر تیم پدیده مشهد 
غلبه و سه هفته زودتر جشن قهرمانى اش را برپا کند. پدیده همیشه 
تیم خوش یمنى براى پرسپولیس بوده است. در لیگ شانزدهم نیز 
پرسپولیسى ها بعد از برد 4 بر صفر مقابل پدیده، جشن قهرمانى 
خود را بر پا کردند. در همین لیگ جارى نیز پرسپولیس در بازیهاى 
رفت و برگشت، خودش را به پدیده تحمیل کرد تا هم در دور رفت 
و هم در دور برگشت با پیروزى هاى دلچسب، کارش را شروع کند.
قرعه  از  ناراحت  ها  پرسپولیسى 

الدوحیل!
هاى  تیم  با  که  پرسپولیس 

نسف قارشى ازبکستان، الوصل امارات و السد قطر در یک گروه قرار 
داشت، به همراه السد راهى مرحله بعد مسابقات جام قهرمانان آسیا 
مى شد  برگزار  اردیبهشت  در  یک هشتم  مرحله  بازیهاى  شد. 
و مراحل بعدى بازیها در شهریور، مهر و آبان 1397. این 
بدان معنا بود که پرسپولیس باید با همان نفرات سابق و 
پنجره بسته زمستانى اش مى ساخت و بعد از صعود 
به مرحله یک هشتم، در صورت عفو فیفا و باز شدن 
پنجره تابستانى اش، بازیکنان جدیدى را جذب و پا 
به مراحل حساس باالتر مى گذارد. پرسپولیس در 
مرحله یک هشتم به مصاف تیم الجزیره امارات 
رفت. بازى رفت در زمین حریف مساوى شد و 
سرپنجه  را  حریف  گرچه  نیز  برگشت  بازى  در 
اشتباه  چند  روى  پرسپولیس  بازى  اما  ندیدیم 
فردى گره خورد و در حالى که نتیجه 1-1 رو به 
پایان بود، سید جالل حسینى از قلب دفاع بیرون 
آمد و تیر خالص را به الجزیره زد تا پرسپولیس 
غرب  منطقه  در  کند.  پرواز  چهارم  یک  مرحله  به 
آسیا، 4 تیم السد قطر، الدوحیل قطر، استقالل تهران 
چهارم  یک  مرحله  به  توانستند  تهران  پرسپولیس  و 
صعود کنند. قبل از قرعه کشى بازیهاى مرحله یک چهارم 
با هر بازیکن یا طرفدار پرسپولیس که همکالم مى شدیم، از 
او مى شنیدیم که الدوحیل بدترین قرعه مى تواند براى تیمشان 
باشد. آنها استقالل آماده و سرحال و السدى که ژاوى و گابى را در 
اختیار داشت، به الدوحیل ترجیح مى دادند. زیرا الدوحیل ماهها بود 
که آوازه شکست ناپذیرى اش به گوش مى رسید و با کسب 100 
درصدى امتیازات خودش را به مرحله یک چهارم رسانده بود. قرعه 
کشى انجام شد و ظاهرا همه چیز باب میل استقاللى ها و مخالف 
خواسته پرسپولیسى ها شد. الدوحیل حریف پرسپولیس شد و السد 

حریف استقالل.
استقاللى ها نیامدند، سرخ ها قهرمان شدند!

روسیه  کشور  در  جهانى  جام  مسابقات  ماه،  تیر  و  خرداد  در 
برگزار شد و از تیم پرسپولیس، دو بازیکن به نامهاى علیرضا بیرانوند 
و وحید امیرى در تیم ملى حضور داشته و در جام جهانى بازیهاى 
خوبى را از خود به نمایش گذاردند. در آخرین اردوى آماده سازى 
تیم ملى پیش از عزیمت به روسیه، کروش، بر نام سیدجالل حسینى 
این  و  کشید  قرمز  قلم  پرسپولیس  تیم  تجربه  با  کاپیتن  و  مدافع 
موضوع ریشه اختالفات برانکو و پرسپولیسى ها با کروش را عمیق تر 
بعد  و  تیم ملى  از 11 سال حضور مستمر در  بعد  کرد. سیدجالل 
و  گذاشته شد  کنار  ملى  تیم  از  ملى،  بازى  از 100  بیش  انجام  از 
مجید حسینى مدافع جوان تیم استقالل با 2 بازى ملى به او ترجیح 
داده شد. سیدجالل بعد از حذف نامش از لیست تیم ملى، شایعه 
خداحافظى اش از تیم ملى را رد کرد ولى در مرداد ماه به صورت 
رسمى از تیم ملى خداحافظى کرد. امیرى در بازى با اسپانیا، الیى 
معروفش به پیکه را انداخت و بیرانوند نیز در بازى با پرتغال، ضربه 
پنالتى کریس رونالدو بهترین بازیکن و یکى از بهترین پنالتى زنان 
جهان را مهار کرد. در اثناى برگزارى جام جهانى، مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس با رایزنى هاى فراوان تالش کردند تا فیفا متقاعد شود و 
پنجره تابستانى آنها را باز کند. فیفا در زمستان 96 به دلیل تخلف 
انتقاالتى  و  نقل  پنجره  از دو  را  پرسپولیس  قرارداد مهدى طارمى، 
محروم کرده بود. پنجره اول خیلى روى پرسپولیس تاثیر نگذاشت 
اما پنجره دوم مى توانست خیلى حیاتى باشد زیرا ترکیب شناخته 
آفرین  دردسر  پرسپولیس  براى  و خسته،  محدود  بازیکنان  با  شده 
که  امیرى  وحید  مثل  تیم  این  با جدایى چند ستاره  که  بود  شده 
احمدزاده و صادق محرمى  یا فرشاد  ترکیه رفت  اسپور  ترابزون  به 
که به لیگ هاى لهستان و کرواسى رفتند، اوضاع براى پرسپولیس 

بحرانى تر شد. بهر صورت تالش پرسپولیس براى باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالتى تابستانى بى نتیجه بود و فقط امید عالیشاه که قبل 
از رفتن به تراکتورسازى با پرسپولیس قرارداد بلند مدت بسته بود، 
اى  لیگ هجدهم حرفه  اضافه شود.  پرسپولیس  لیست  به  توانست 
فوتبال ایران٬ روز 5 مرداد 1397 شروع شد و پرسپولیس در مشهد 
البته  بر تیم پدیده غلبه کرد تا شروع خوبى در لیگ داشته باشد. 
قرار بود تا بازى سوپر جام 1396 میان قهرمان لیگ (پرسپولیس) و 
قهرمان جام حذفى (استقالل) در روز 29 تیر 1397 برگزار شود که 
به دلیل عدم حضور تیم استقالل که در کشور آلمان به سر مى برد و 
ناهماهنگى هایى که به وجود آمد، تیم پرسپولیس بدون انجام بازى، 
قهرمان سوپرجام لقب گرفت تا این عنوان براى دومین سال پیاپى 
استقاللى ها  البته،  این خصوص  در  بگیرد.  تعلق  ها  پرسپولیسى  به 

معترض هستند و حتى به دادگاه عالى ورزش شکایت کرده اند. 
آسیایى به رنگ قرمز...

چند هفته که از لیگ هجدهم گذشت، نوبت به بازیهاى مرحله 
یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا رسید. استقالل در مجموع دو بازى 
رفت و برگشت مغلوب السد شد اما پرسپولیس صعودى دراماتیک 
وار به مرحله نیمه نهایى داشت. پرسپولیس در بازى رفت با نتیجه 
یک بر صفر به الدوحیل باخت و در بازى برگشت هم با یک گل از 
بازیکنانش در روزى که منشا،  زیاد  با تالش  اما  افتاد  حریف عقب 
گذاشتند،  تمام  سنگ  تماشاگران  و  درخشیدند  علیپور  و  حسینى 
سرخ قباها راهى مرحله نیمه نهایى و بازى با تیم السد قطر شدند. 
در بازى رفت با السد که در دوحه برگزار شد، پرسپولیس با یک گل 
به برترى دست پیدا کرد تا در تهران کار راحت ترى داشته باشد. 
پرسپولیس تا رسیدن به آرزوى 50 ساله اش،فقط 90 دقیقه فرصت 
داشت، یک تساوى هم پرسپولیس را به آرزویش مى رساند. قرمزها 
زودهنگام،  گل  یک  با  اما  تاختند  السد  به  هوادارانشان  فشار  زیر 
گل  اما  نرسند  آرزویشان  به  که  بود  نمانده  چیزى  و  افتادند  عقب 
نجات بخش سیامک نعمتى، راه را براى فینال رفتن سرخ قباها باز 
باشگاه هاى آسیا به  آبان ماه فینال لیگ قهرمانان  کرد. دوم و نهم 
صورت رفت و برگشت برگزار شد. پرسپولیس ایران و کاشیما آنتلرز 
را  آسیا  فینال جام  در  مرتبه حضور  اولین  براى  کدام  ژاپن که هر 
تجربه مى کردند، رودروى هم ایستادند. به نظر مى رسید که چون 
قهرمانى اش هم  است، شانس  میزبان  برگشت  بازى  در  پرسپولیس 
بازى یک ساعته  بازى رفت یک  بود. پرسپولیس در  بیشتر خواهد 
خوب و شجاعانه را برابر میزبانش انجام داد اما در نیم ساعت آخر 
کم آورد و 2 گل دریافت کرد تا میزبانى بازى برگشت هم چندان 
به این تیم کمک نکند. براى بازى برگشت در تهران، وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال سنگ تمام گذاشتند. از مجهز کردن ورزشگاه 
آزادى تا شارژ مالى سرخپوشان و حمایت هاى معنوى در رسانه هاى 
تا در تهران  بود  براى پرسپولیس مهیا کرده  را  و...همه چیز  کشور 
یا 3 گل بزند و قهرمان بشود و یا 2 گل بزند و کار را به تساوى و 
اما  بازى کرد  از آن بکشد. پرسپولیس در تهران خوب  بعد  شرایط 
نیمکت تیمش خالى بود، به ویژه که سیامک نعمتى را هم به دلیل 
با تساوى بدون گل سپرى شد  محرومیت در اختیار نداشت. بازى 
و دست پرسپولیس به جام نرسید. البته با توجه به محدودیت هایى 
بوى  آنها،  قهرمانى  نایب  مقام  داشت،  دوره  این  در  پرسپولیس  که 

قهرمانى مى داد!
گرشاسبى رفت، عرب آمد

بعد از نایب قهرمانى دلنشین در آسیا و با مطرح شدن قانون 
کنار رفتن بازنشسته ها و دو شغله ها از ورزش، گرشاسبى مدیرعامل 
پرسپولیس، از این باشگاه رفت  تا در آذرماه و به صورت موقت ایرج 
حکم،  با  و  اسفندماه  در  عرب  بگیرد.  عهده  بر  را  او  وظایف  عرب 
مدت  به  گرشاسبى  شد.  پرسپولیس  مدیرعامل  رسما  ورزش،  وزیر 
اتفاقات خوبى  او  یک سال در پرسپولیس مدیریت کرد و در زمان 

انسف قارشى از ش قا ف ن
داشت، به هم

بازیه شد. 
مرا و
بد

و
صعود
با هر باز
او مى شنیدی
باشد. آنها استق
اختیار داشت،

ل  ســـــا
بــراى  خوبــى  ســال   97

این سال  بتوان  پرسپولیس بود و شاید 
را پرافتخارترین سال و البته عجیب ترین سال 

در تاریخ 51 ساله این باشگاه دانست. پرسپولیسى 
ها در این سال موفق شــدند براى اولین مرتبه، حضور 

در فینال جام باشگاه هاى آســیا را تجربه کنند. فینالى که 
پرســپولیس گرچه برنده آن نبود، اما مقــام نایب قهرمانى 

اش خیلى به دل نشســت. پرسپولیس در این سال هم قهرمان 
لیگ هفدهم  شــد و هم اینکه بدون انجام بازى، قهرمان ســوپر 
جام ایران لقب گرفت و البته در جام حذفى هم تا یکقدمى فینال 
پیش رفته و سرنوشتش در این جام، خرداد ماه 1398 معلوم مى 
شود. وقتى این ویژه نامه را مطالعه مى کنید که پرسپولیس در 
لیگ هجدهم ایران، 22 بازى و در لیگ قهرمانان آسیا، 2 بازى 

را انجام داده و منتظر شروع ســال جدید و البته زندگى 
فوتبالى خودش اســت. سال 98 مثل سال 97 ٬ سال پر 

امیدوارند  آنها  و  است  براى سرخپوشان  ترافیکى 
که در این ســال، روزهاى خوش گذشته به 

ویژه در جام قهرمانان را تکرار کنند.

بابایىس سعید حاجى بابایى سعیدد حاجى
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و  داخلى  و  خارجى  بازیکنان  مالى  تسویه  که  افتاد  پرسپولیس  در 
با بازیکن ساالرى از طریق حمایت کادر فنى، در  همچنین مبارزه 
زمان او انجام شد. الزم به ذکر است مشکل طارمى که به واسطه آن 
پرسپولیس با جرایمى همچون دو پنجره بسته نقل و انتقاالتى مواجه 
شد در زمان مدیر قبلى (على اکبر طاهرى) اتفاق افتاده بود. در آذر 
ماه پرسپولیس در دو موضوع و رویداد مشترك با رقیب سنتى اش 
(استقالل)، همراه شد. اول اینکه، به دستور مستقیم و اکید رئیس 
جمهور، پرونده واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به جریان 
افتاد و قرار شد تا پایان سال 97 این دو باشگاه واگذار شوند (اتفاقى 
که هنوز رخ نداده و مسئوالن قول داده اند در اوایل سال 98 آن را 
انجام دهند). دومین اتفاق، قرعه کشى فصل جدید لیگ قهرمانان 
گرفتند.  قرار  هاى سختى  گروه  در  استقالل  و  پرسپولیس  که  بود 
بیند و  را در گروه خود مى  السد قطر  پرسپولیس مثل دوره قبل، 

استقالل نیز باز با العین و الهالل همگروه شده است.
باالخره پنجره باز شد

کارلوس کروش  رهبرى  تحت  ملى  تیم  که  ماه  و دى  آذر  در 
ساله  اختالفات چند  آسیا مى شد،  ملت هاى  جام  در  آماده حضور 
بازیها، سرمربى  تا جایى که در کوران  برانکو و کروش زبانه کشید 
تشریح  به جاى  بازى، در کنفرانس مطبوعاتى  از هر  بعد  ملى  تیم 
نیز  پروفسور  مقابل  در  و  پرداخت  مى  برانکو  به سرکوب  حریفش، 
بیکار ننشست و علیه کروش  باشگاه پرسپولیس هم  بیانیه مى داد. 
بیانیه داد و از سرمربى اش حمایت کرد. بسیارى معتقدند که کروش 
به خاطر دشمنى با برانکو، از پرسپولیس کمتر بازیکن به تیم ملى 
دعوت مى کرد. کروش براى جام جهانى که فقط 2 پرسپولیسى را 
را  پرسپولیسى  دو  فقط  نیز  ملت ها  جام  براى  بود،  برده  با خودش 
انتخاب کرد. بیرانوند براى حضور در درون دروازه و نوراللهى براى 
حضور بر روى نیمکت ذخیره هاى تیم ملى! بعد از حذف تیم ملى 
و رفتن کروش از ایران، حساسیت ها کمتر شد. دور برگشت لیگ در 
حالى شروع شد که پرسپولیس بعد از دو پنجره بسته،  از 6 بازیکن 
جدیدش رونمایى کرد. محمد نادرى، مهدى شیرى، مهدى شریفى، 
ماریو بودیمیر، مهدى ترابى و سروش رفیعى پرسپولیسى هاى جدید 
نام  یک  داشت.  هم  یک خروجى  پرسپولیس  اما  بودند.  برانکو  تیم 
بزرگ. گادوین منشا در حالى که مهره خوبى براى پرسپولیس بود 
از این تیم کنار گذاشته شد. برانکو در مورد منشا گفت که او مشکل 

هم  منشا  باشد!  تیمم  در  او  دیگر  ندارم  دوست  من  اما  ندارد  فنى 
در  قضا  از  و  پیوست  استقالل  به  بود،  مورد عالقه شفر  بازیکن  که 
براى  را  درخشانى  بازیهاى   1397 سال  پایان  به  منتهى  هفته هاى 

تیم استقالل انجام داد.
معرفى سرخ قباهاى سال 97

سال  در  پیاپى  سال  چهارمین  براى  ساله  ایوانکوویچ 65  برانکو 
97 هدایت سرخپوشان را بر عهده داشت. او برادرش «زالتکو» را هم 
به ایران آورد تا به عنوان دستیار در کنار خودش مشغول کند. زالتکو 
زمانى که برانکو سرمربى تیم ملى ایران بود با حمایت و سفارش او 
یک فصل سرمربیگرى تیم برق شیراز را بر عهده داشت. مربى اول تیم 
هم مثل دو، سه فصل اخیر کریم باقرى بود. «ایگور پانادیچ» و «مارکو 
استیلونوویچ» دو هموطن برانکو، به ترتیب به عنوان مربى دروازه بانها 
و بدنساز در خدمت پرسپولیس بودند. میثم علیپور (فیزیوتراپیست)، 
علیرضا حقیقت (پزشک)، فرزاد حبیب اللهى (تحلیلگر)، محسن خلیلى 
اصغر  و  قاسم صمدى  و  اى)  (مدیر رسانه  پندار خمارلو  (سرپرست)، 
نوروزعلى (تدارکات) دیگر زحمتکشان پرسپولیس در سال 97 بودند. 
البته در دور رفت امسال، مصطفى قنبرپور سرپرست تیم بود که بعدا 
جاى خودش را به خلیلى داد. لیست بازیکنان پرسپولیس در سال 97 
هم به این شرح بود: 1 – علیرضا بیرانوند 2 – ابوالفضل درویش وند 
3 – بوژیدار رادوشوویچ 4 – محمد انصارى 5 – حسین ماهینى 6 
– شجاع خلیل زاده 7 – سیدجالل حسینى 8 – کمال کامیابى نیا 
9 – امید عالیشاه 10- بشار رسن 11- احمد نوراللهى 12- آدام همتى 
13 – حمیدرضا طاهرخانى (در نیم فصل اول) 14- مهدى شریفى 15 
– مهدى ترابى (در نیم فصل دوم) 16 – سروش رفیعى (در نیم فصل 
دوم) 17 – مهدى شیرى (در نیم فصل دوم) 18 – شاهین عباسیان 
19 – گادوین منشا (در نیم فصل اول) 20 – محمد نادرى (در نیم فصل 
دوم) 21- سیامک نعمتى 22- شایان مصلح 23 – محسن ربیع خواه 
24 – سعید حسین پور 25 – احسان حسینى 26 – ماریو بودیمیر (در 

نیم فصل دوم) 27 – احسان علوان زاده (در نیم فصل اول). 
امان از مصدومیت ها

مصدومانش  و  داشت  خوبى  پزشکى  کادر  پرسپولیس 
به  باشگاه  این  اینکه  اما  مى کرد  مسابقات  آماده  خوبى  به  را 
بازیکن  جذب  از  اش  انتقاالتى  و  نقل  پنجره  بودن  بسته  علت 
وارد  زیادى  فشار  بازیکنان  به  تا  شد  باعث  بود،  محروم  جدید 

دوره  یک  حداقل  تیم  این  بازیکنان  تمامى  که  نحوى  به  شود. 
سبک  علیپور  و  بیرانوند  مصدومیت  که  داشتند  را  مصدومیت 
رباط  پارگى  علت  به  خواه  ربیع  و  ماهینى  انصارى،  اما  بود 
هنوز  ماهینى  و  انصارى  و  بودند  میادین  از  دور  ها  ماه  صلیبى٬ 
نیا،  کامیابى  کتف  مصدومیت  علت  هستند.  گود  از  خارج  هم 
کردن  بازى  زیاد  ...فقط  و  زاده  خلیل  گردن  و  سر  مشکالت 
در  تا  بود  نیمکت  روى  کیفیت  با  بازیکن  ونداشتن  بازیکنان 
سال  پرسپولیس  بازیکنان  کند.  کمک  تیم  به  نیاز  مورد  مواقع 
را تحمل کردند و آسیب هاى زیادى دیدند  سخت و پر فشارى 

مى داد. آرامش  آنها  به  شده،  کسب  افتخارات  اما 
خرده آمارهایى از سال 97

على علیپور مهاجم مازندرانى بهترین گلزن پرسپولیس هم در 
لیگ و هم در جام آسیا بود. علیپور در لیگ هفدهم، آقاى گل شد و 
در لیگ هجدهم نیز اکنون در باالى جدول گلزنان به سر مى برد و 
از شانس زیادى براى کسب دومین آقاى گلى پیاپى برخوردار است. 
اگر علیپور امسال هم آقاى گل شود، پرسپولیس در این زمینه هم 
رکورددار مى شود، زیرا از سال 94 تاکنون همواره آقاى گلهاى لیگ، 
بهترین  نیز  مازندرانى  هافبک  عالشاه  امید  اند.  بوده  پرسپولیس  از 
پاس   9 جام،  سه  در  بود.عالیشاه   97 سال  در  سرخپوشان  پاسور 
هم  لیگ  تیم  ترین  پرتماشاگر  پرسپولیس  داد.  همبازیانش  به  گل 
بود و در سال 97 به طور میانگین، در هر بازى 37500 تماشاگر 
داشت. پرسپولیس پیش از شروع فصل، 7 بازى تدارکاتى را انجام 
داد که از این تعداد، 3 بازى را در اردوى آماده سازیش در کرواسى 
است:  شرح  این  به  فصل  پیش  دوستانه  بازیهاى  نتایج  داد.  انجام 
پرسپولیس 8 – پرسپولیس قائمشهر صفر (در تهران)، پرسپولیس 6 
– لوتومر کرواسى صفر (در کرواسى)، پرسپولیس 1- اینتر زاپرسیچ 
(در   5 کرواسى  آلومینیچ   –  1 پرسپولیس  کرواسى)،  (در  صفر 
کرواسى)، پرسپولیس 1 – دینامو زاگرب کرواسى 1 (در کرواسى)، 
پرسپولیس 2 – گل گهر سیرجان 2 ( در تهران)، پرسپولیس صفر 
– شهردارى ماهشهر صفر ( در تهران). پرسپولیس در طول فصل نیز 
4 بازى تدارکاتى برگزار کرد که نتایج این بازیها به این شرح است: 
پرسپولیس 3 – شهاب تهران 2 (در تهران)، پرسپولیس 3 – یوپن 
بلژیک 1 (در دوحه)، پرسپولیس 4 – الشحانیه قطر صفر (در دوحه)، 

پرسپولیس تهران صفر – ماشین سازى تبریز صفر (در تهران). 
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پایان خوش سال 96
به  و  کرد  تمام  اینجور  را   96 سال  اسفند  ماه  استقالل 
پس  ایران  لیگ  دوم  رتبه  در  رفت: حضور   97 سال  استقبال 
از تیم صدرنشین پرسپولیس، حضور در رتبه اول گروهش در 
الهالل  امارات،  العین  تیمهاى  حضور  (با  آسیا  قهرمانان  لیگ 
عربستان و الریان قطر)، صعود به فینال جام حذفى ایران و 2 
پیروزى دلچسب برابر تیم هاى قدرتمند الهالل عربستان (در 
جام آسیا) و پرسپولیس تهران (در دربى برگشت). اهمیت برد 
هاى  ناکامى  که  بود  هواداران  براى  بیشتر  برگشت  دربى  در 
اواخر فروردین 96  قبلى را فراموش کنند. پرسپولیس که در 
هجدهم  لیگ  در  بود،  کرده  فتح  را  برتر  لیگ  شانزدهم  جام 
توانست  مى  که  بود  کرده  جمع  امتیاز  زیاد  و  خوب  آنقدر 
تساوى  نتیجه  یک  حتى  کسب  صورت  در   96 اسفند   10 در 
به  و  بگیرد  لقب  هجدهم  لیگ  زودهنگام  قهرمان  دربى،  در 
تیمى تبدیل شود که در مدت یک سال، 2 دوره از مسابقات 
لیگ ایران را فتح کرده است. ثبت این رکورد براى هواداران 
این  استقالل  هواداران  و  داشت  اهمیت  بسیار  پرسپولیس 
دربى،  در  استقالل  برد  با  نداشتند.  دوست  اصال  را  موضوع 
فروردین  به  و  نشد  محقق   96 سال  در  پرسپولیس  قهرمانى 
نیز شکل  97 موکول گردید و طبعا رکوردزنى پرسپولیسى ها 

نگرفت.
شروع بهارانه

از  نکوست  که  سالى  اند٬  گفته  قدیم  از 
در  ها  استقاللى  پیداست.  بهارش 
در  خود   1397 سال  بازى  اولین 

در  هم  تا  رسیدند  پیروزى  به  نفت  تیم  برابر  نوروزى  تعطیالت 
کورس قهرمانى با تیم پرسپولیس باقى بمانند و هم اینکه 
سال را با پیروزى آغاز کنند تا برایشان خوش یمن باشد. 
با نتیجه 2  استقالل در روز 9 فروردین موفق شد 
بر 1 تیم نفت تهران را در چارچوب هفته بیست 
انصارى  برتر شکست دهد. جابر  و ششم لیگ 
و امید نورافکن گلزنان تیم استقالل در این 
سال 97  در  استقالل  واقع  در  بودند.  بازى 
اول دروازه اش باز شد و بعد به گل رسید. 
جابر زننده اولین گل آبى پوشان در سال 
97 است. نکویى بهار که براى آبى ها واقع 
افتاد؛ حاال رقباى استقالل امیدوار بودند تا 
بلکه نحسى 13 دامان استقالل را بگیرد. 
هاى  خانواده  که  زمانى  درست  استقالل 
ایرانى داشتند طبیعت را ترك مى کردند و 
به سیزده بدر و تعطیالت نوروزى خودشان 
خاتمه مى دادند، در ورزشگاه آزادى به مصاف 
تیم الریان قطر رفت و توانست با ارائه یک بازى 
برتر و کم نقص، این تیم متمول قطرى را با نتیجه 

2 بر صفر شکست دهد.
طلسم 5 ساله شکسته شد

برتر  لیگ  دوره  هفدهمین   ،97 فروردین  پایان  در 
دوره  مانند  به  پرسپولیس  تیم  و  رسید  پایان  به  ایران  فوتبال 
تیم  و  گرفت  لقب  مسابقات  قهرمان  شانزدهم)،  (لیگ  قبل 
استقالل با اینکه نسبت به دوره شانزدهم، هم بهتر بازى کرد 
و هم بیشتر امتیاز گرفت اما نتوانست از نایب قهرمانى خودش 
دفاع کند و بعد از تیم ذوب آهن در رده سوم جدول مسابقات 
مرگ  گروه  در  استقالل  با صدرنشینى  آسیا  لیگ  گرفت.  قرار 
البته  که  خودشان  بازى  آخرین  در  آبى ها  و  رسید  پایان  به 
شکست  یک  تا  شدند  موفق  رسید  مى  نظر  به  هم  تشریفاتى 
دیگر در کارنامه تیم الهالل عربستان ثبت کنند و خودشان با 
اقتدار راهى مرحله یک هشتم شوند. استقالل در مرحله یک 
بازى  مى رفت.  اصفهان  آهن  ذوب  تیم  مصاف  به  باید  هشتم 
رفت در اصفهان با گل شدن یک پنالتى مشکوك دقایق پایانى 
ها  استقاللى  بازى  این  در  رسید.  پایان  به  آهن  به سود ذوب 
با  هافبک  شجاعیان  داریوش  شدند.  مواجه  بد  اتفاق  یک  با 
صلیبى  رباط  آهن،  ذوب  با  بازى  اواسط  در  ها  آبى  تکنیک 
پاره کرد و این بدان معنا بود که وى حدود 9 ماه نمى تواند 
مامه  تریک»  «هت  با  استقالل  برگشت،  بازى  در  کند.  بازى 
تیام سنگالى بدجورى از تیم امیر قلعه نویى انتقام گرفت. در 
و  ایران در خرمشهر  فینال جام حذفى  اردیبهشت،   13 تاریخ 
میان تیمهاى استقالل تهران و خونه به خونه بابل برگزار شد 
و استقالل موفق شد به لطف تک گل تیام بر تیم دسته اولى 
خونه به خونه غلبه کند و به مقام قهرمانى جام حذفى دست 
یابد. استقالل از سال 90 در جام حذفى و از سال 91 در لیگ 
برتر و کال هیچ جامى به مقام قهرمانى نرسیده بود و قهرمانى 
در خرمشهر، سرپوشى بود بر 5 سال ناکامى و جام نگرفتن. 

جام جهانى، مقصر شناخته شد!
در  شرکت  براى  ملى  تیم  اردوهاى  و  رسید  فرا  خرداد 

نفر   7 استقالل  تیم  از  شد.  شروع  روسیه   2018 جهانى  جام 
روزبه چشمى،  سهرابیان،  آرمین  نام هاى، حسین حسینى،  به 
ابراهیمى  امید  مجید حسینى، پژمان منتظرى، وریا غفورى و 
نام هاى  به  نفر   4 نهایت  در  و  داشتند  اردوها شرکت  این  در 
لیست  در  ابراهیمى  و  منتظرى  حسینى،  مجید  چشمى، 
مسافران جام جهانى قرار گرفتند. حضور این 4 نفر در لیست 
نهایى جام جهانى براى استقالل خبر خوبى بود و مى توانست 
جام  در  نفر   4 این  حضور  بابت  که  پولى  با  نزدیک  آینده  در 
اما  کاسته شود.  از مشکالتشان  آبى ها مى شد،  نصیب  جهانى 
هواداران استقالل از کروش بدجورى گله مند بودند و به زعم 
منتهى  ماه هاى  در  که  حسینى  حسین  و  غفورى  وریا  آنها 
محمدرضا  بر  بودند  ایران  لیگ  بهترین هاى  از  جهانى  جام  به 
نظر  به هر حال  اما  ارجحیت داشتند  عابدزاده  امیر  و  خانزاده 
سرمربى تیم ملى اهمیت داشت. گرچه باشگاه استقالل از بابت 
داشتن 4 ملى پوش در جام جهانى روسیه بیشترین درآمد را 
رقم  و مجموع  فیفا داشت  از سوى  ایرانى  باشگاه هاى  بین  در 
فیفا چیزى  از سوى  استقالل در جام جهانى  بازیکنان  پاداش 
این حضور،  از  بعد  بالفاصله  اما  957هزار دالر شد  به  نزدیک 
اتفاقاتى در باشگاه استقالل افتاد که هواداران این تیم را آزرد 
و آنها مى گفتند که ایکاش حتى یک ملى پوش هم نداشتیم. 
از  ابراهیمى در جام جهانى درخشیدند و بعد  مجیدحسینى و 
بعد  و  مواجه شدند  زیادى  پیشنهادات خارجى  با  جام جهانى 
براى تمدید قرارداد  به تماس هاى مسئوالن استقالل  اینکه  از 
دنبال  به  تا  شدند  خارجى  تیمهاى  راهى  ندادند،  پاسخى 
استقالل  تیام،  مامه  و  جباراف  سرور  نورافکن،  امید  جدایى 
تیم کم زهر و کم ستاره اى شود. مصدومیت چشمى در بازى 
در  نکردن  بازى  خاطر  به  منتظرى  روحى  افت  و  مراکش  با 
اضافه کنید. سید رضا  استقاللى ها  به دلخورى  را  جام جهانى 
انتقاالت  و  نقل  مسئول  توفیقى  پندار  و  عامل  مدیر  افتخارى 
وینفرد  قرارداد  درستى  به  توانستند  گرچه  استقالل  باشگاه 
شفر سرمربى موفق و آلمانى خود را براى 2 فصل دیگر تمدید 
بازیکنان  جذب  همچنین  و  ستاره ها  حفظ  در  چون  اما  کنند 
و  گرفتند  قرار  انتقاد  مورد  شدت  به  بودند  ناکام  جدید  موثر 
افتخارى در روزى که پدرش هم فوت کرده  اوایل مرداد،  در 
و در فضاى مجازى مورد حمله طرفداران استقالل قرار گرفته 
وزارت  طرف  از  فتحى  امیرحسین  تا  رفت  و  داد  استعفا  بود٬ 
ورزش به عنوان سرپرست موقت در استقالل امور را به دست 
بگیرد. بیش از آنکه رفتن ستاره هایى همچون ابراهیمى و تیام 
را  استقالل  هواداران  اعصاب  جدید،  ستاره هاى  جذب  عدم  و 
استقالل  مسئوالن  بى تدبیرى  و  بى برنامگى  باشد،  کرده  خرد 
در امور جارى باشگاه و به خصوص در مسئله بازى سوپر جام، 
استقالل  تماشاگران  بود.  مسئله ساز شده  و  اعصاب خرد کن 
بدون  تدبیرى مدیرانشان،  بى  به علت  وقتى متوجه شدند که 
آنکه تیمشان بازى کرده باشد، یک دربى و یک جام را مفت و 
مى خواستند  فقط  افتخارى  از  کرده،  حریف  تیم  تقدیم  مسلم 

که برود...
فتحى آمد

فتحى با سابقه مدیریتى در تیمهایى همچون بهمن و عقاب 
به استقالل آمد و قدرى اوضاع را آرام کرد. در مورد پرونده سوپر 

ریز و درشت ریز و درشت آبى ترینآبى ترین باشگاه ایران در سال 97 باشگاه ایران در سال 97
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ل  ســـــــا
97 ســال پرســروصدا و پــر 

حاشیه اى براى تیم آبى پوش پایتخت بود. 
اســتقاللى ها در ادامه موفقیت هاى 3 ماهه آخر 

ســال 96 که در لیگ ایران، جام حذفى و لیگ قهرمانان 
آسیا، حریفان خودشان را گلباران مى کردند، در 3 ماهه اول 

سال 97 نیز در همان مسیر حرکت کردند اما در سه ماهه دوم 
این سال بدترین روزهاى تاریخ باشگاه استقالل رقم خورد. با اینکه 

در ســه ماهه سوم و چهارم اوضاع بهتر شد و استقالل بازیهاى خوبى 
انجام داد اما هنوز هم دلخورى طرفداران استقالل ادامه دارد و شاید 
تــا قیامت هم ادامه پیدا کند، زیرا طرفداران تیم اســتقالل معتقدند 
که دســت هایى پنهان در وزارت ورزش و فدراســیون فوتبال باعث 
شــدند که استقالل در دو قدمى فتح جام قهرمانان آسیا، ناکام بماند 
و هم در آســیا و هم در ایران فقط شاهد موفقیت هاى تیم رقیبش 
(پرسپولیس) باشــد. اســتقاللى ها معتقدند که در زمان بسته 

بودن پنجــره نقل و انتقاالتى تیم پرســپولیس، وزارت ورزش 
پشت استقالل را خالى کرد تا استقالل براى سال 97 ضعیف 

شود و توازن قدرت بین استقالل و پرسپولیس برقرار 
شود. در ادامه این مطلب شرایط و وضعیت تیم 

استقالل در ســال 97 را به اختصار مرور 
مى کنیم.
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جام که خیلى براى استقاللى ها حیثیتى شده بود کوتاه نیامد و 
وقتى از طریق مراجع ذیصالح داخلى به نتیجه نرسید، به دادگاه 
بین المللى ورزش (CAS)شکایت برد تا هواداران استقالل آرام 
از سوى دادگاه  این مجله هنوز  البته در هنگام چاپ   – بگیرند 
بین المللى ورزش حکم نهایى صادر نشده است- کار بعدى فتحى 
کسب درآمد از جدایى بازیکنان جدایى طلب بود که البته بابت 
جدایى ابراهیمى و جباراف چون قرارداد این دو نفر با استقالل 
مورد  در  نیامد.  استقالل  باشگاه  دیگر  چیزى  بود،  شده  تمام 
نورافکن که مدیریت قبلى باشگاه قرارداد او را تنظیم کرده بود، 
پول چشمگیرى به استقاللى تعلق نگرفت اما در مورد حسینى و 
تیام استقالل از باشگاه هاى ترابزون ترکیه و عجمان امارات پول 
خوبى دریافت کرد. برنامه بعدى٬ تقویت کادر فنى و بازیکنان بود. 
استقالل وقتى در کش و قوس برگرداندن تیام ناکام ماند٬ به سراغ 
گزینه هاى جدید رفت. استقالل یک هفته بعد از روى کار آمدن 
آبى ها  حریف  اولین  مى خورد.  محک  برتر  لیگ  در  باید  فتحى 
پیکان خوب  برابر  و جوان  ترکیبى جدید  با  آنها  که  بود  پیکان 
بازى کرده و به تساوى بدون گل رسیدند. بهترین برد استقالل 
در دور رفت، برد 3 بر صفر برابر تیم پر ستاره تراکتورسازى در 
هفته سوم بود. 2 باخت 1بر صفر برابر پارس جم و سپاهان نیز 
در کارنامه آبى ها ثبت شد. دربى رفت نیز به میزبانى استقالل در 

پنجم مهرماه انجام شد و با تساوى بدون گل پایان یافت.
کار استقالل در تهران یکسره شد

باشگاه،  این  از مدیران قبلى  عصبانیت تماشاگران استقالل 
فوتبال  فدراسیون  اعضاى  از  برخى  شده،  جدا  بازیکنان  برخى 
وبرخى از وزارت ورزش نشینان(!!!) زمانى بیشتر شد که استقالل 
در تهران و جلوى چشم هوادارانش نتوانست پیروزى یک بر صفر 
مقابل السد قطر را حفظ کند و در نهایت 3 بر 1 باخت تا بازى 
برگشت از اهمیت بیفتد. استقالل، اگر تیام، حسینى، جباراف و 

ابراهیمى را از دست نمى داد توان غلبه بر السد و حتى قهرمانى 
در آسیا را داشت.

خرید منشا و بازگشت فرهاد
مثل  تیم  چند  برتر  لیگ  فصل  نیم  تعطیالت  در 
پهن  امارات  در  را  خودشان  سازى  آماده  اردوى  پرسپولیس، 
ترکیه رفت؛ کشورى  به  تعجب  استقالل در کمال  ولى  کردند 
سرد و زمینهایى یخ بسته! هرگز معلوم نشد که چرا استقالل 
با امکانات مثل امارات،  انتخاب یک کشور گرمسیر و  به جاى 

ترکیه را براى برپایى اردوى خودش انتخاب کرد.
بازیهاى  درگیر  کشورمان  ملى  تیم  زمان  همان  در 
منتظرى٬  استقالل،  تیم  از  و  بود  شده  آسیا  هاى  ملت  جام 
همام  طارق  بودند.  ملى  تیم  اختیار  در  غفورى  و  چشمى 
ملى پوش عراقى تیم استقالل نیز براى عراق در جام ملت ها 
یک  مرحله  در  قطر  و  عراق  بازى  در  قضا  از  و  کرد  بازى 
پایان  تا  استقالل  بازیهاى  در  حضور  و  شد  مصدوم  هشتم، 
نیم فصل، سه  تعطیالت  استقالل در  داد.  از دست  را  اسفند 
الحاجى  آلمانى،  نیومایر  کارلوس  آبى ها،  داشت.  جابجایى 
گذاردند  کنار  تیمشان  از  را  انصارى  جابر  و  اى  نیجریه  گرو 
آفریقاى  از  پاتوسى  آیاندا  اى،  گینه  گونچالوس  اسماعیل  و 
از  نورافکن  امید  و  اى  نیجریه  منشاى  گادوین  جنوبى، 
نیم  در  که  منشا  گرفتند.  خدمت  به  را  بلژیک  شارلواى 
رقیب  باشگاه  عضو   96 سال  در  همچنین  و  اول  فصل 
استقبال  با  استقالل  به  ورود  محض  به  بود  (پرسپولیس) 
خدمت  در  باال  روحیه  با  و  شد  مواجه  تیم  این  تماشاگران 
و  برتر  لیگ  قهرمانى  در کسب  منشا  گرفت.  قرار  استقالل 
شده  ظاهر  موثر  پرسپولیس  براى  آسیا  لیگ  قهرمانى  نایب 
پرسپولیس  از  برانکو  توسط  فنى  غیر  مسائل  خاطر  به  و  بود 
شدند  جذب  فصل  نیم  در  که  بازیکنانى  شد.  گذاشته  کنار 

بازیکن، جذب  از جذب  اما مهمتر  با کیفیتى بودند  بازیکنان 
استقالل،  فنى  اعضاى کادر  از  به عنوان یکى  فرهاد مجیدى 
چهره  که  مجیدى  شد.  تیم  این  طرفداران  خوشحالى  باعث 
به  آمدنش  با  است  استقالل  تماشاگران  نزد  در  محبوبى 
آبى  ملتهب  سکوهاى  شفر،  دستیارى  قبولى  و  استقالل 
تعطیالت  در  داده  رخ  اتفاقات  دیگر  از  کرد.  آرام  کمى  را 
بود.  استقالل  باشگاه  مدیره  هیات  اعضاى  تغییر  فصل،  نیم 
باشگاه  مجمع  رئیس  و  ورزش  وزیر  فر  سلطانى  مسعود 
میرشاد  حضور  که  کرد  معرفى  را  جدید  اعضاى  استقالل، 
کامران  و  ها  استقاللى  سابق  سرپرست  و  بازیکن  ماجدى 
70 استقالل، در ترکیب هیات مدیره  منزوى سرپرست دهه 

نشست. باشگاه  این  هواداران  دل  به  بیشتر 
مى  که  کرد  شروع  حالى  در  را  برگشت  دور  استقالل 
دانست در مرحله یک هشتم جام حذفى، به دست تیم سایپا 
بتواند مسافر جام  با هم  آینده  اینکه سال  براى  و  حذف شده 

آسیا باشد فقط یک راه دارد؛ قهرمانى در لیگ برتر. 
برداشت آخر...

نیم  تعطیالت  در  استقالل  یه صحبت خودمونى.اینکه  اینم 
فصل، تیم پنجم و ششم جدول بوده و االن مدعى قهرمانى است 
یک چیزیه اما نکته قابل ذکر اینه که طرفداران استقالل در پایان 
این لیگ (که اردیبهشت 98) تموم میشه، به کمتر از قهرمانى 

رضایت نمیدن.
چون از آخرین قهرمانى آبى ها توى لیگ، 6 سال میگذره 
و اونها در این سالها به دفعات شاهد قهرمانى ها و موفقیت هاى 
تیم رقیبشون بودن. دیگه سهمیه آسیا یا دوم و سوم شدن توى 
به حساب  استقاللى  پرتعداد  تماشاگر  این  براى  افتخارى  لیگ، 
نمیاد و شاید در این مقطع از نظر اونها، قهرمانى در لیگ ایران 

حتى مهمتر از قهرمانى توى لیگ آسیاست.
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کناره گیرى تیم والیبال دانش آموزى
درست در روزهایى که محرومیت کریمى به پایان رسیده 
بود و او خودش را آماده شرکت در بازیهاى آسیایى مى کرد، 
به شرکت در رویدادى  ایران حاضر  آموزى  والیبال دانش  تیم 
نشد که تیم اسرائیل نیز در آن حضور داشت. خرداد ماه امسال 
به  جهان  آموزان  دانش  قهرمانى  والیبال  هاى  رقابت  بود  قرار 
دلیل  به  ولى  برگزار شود  "برنو" جمهورى چک  میزبانى شهر 
رویارویى در  احتمال  و  حضور رژیم صهیونیستى در مسابقات 
دانش  والیبال  تیم  اعزام  از  مسئوالن   ، تیم  این  با  دور حذفى 

آموزى به این مسابقات امتناع کردند.
و  قهرمانى  سابقه  که  ایران  آموزى  دانش  والیبال  ملى  تیم 
چندین بار ایستادن بر روى یکى از سکوهاى این قابت ها را در 
کارنامه خود دارد، در گروه A در کنار تیم هاى گرجستان، کرواسى 
و مجارستان قرار داشت و رژیم صهیونیستى در گروه C با تیم هاى 
صربستان، اتریش و لوکزامبورگ هم گروه بود. با توجه به اینکه 
ایران شانس اول صعود از گروه A به شمار مى رفت و بر اساس 
برنامه در مرحله یک هشتم نهایى دو تیم برتر گروه A با C بازى 
مى کردند، مسئوالن فدراسیون دانش آموزى تصمیم گرفتند با 
وجود شانس پایین رژیم صهیونیستى براى صعود از گروه سوم، از 
اعزام تیم ملى دانش آموزى خوددارى کنند.ارزش این اقدام زمانى 
بیشتر مى شود که بدانیم تیم والیبال ایران در صورت حضور در 
مسابقات یکى از شانس هاى مسلم ایستادن بر روى سکو بود 
ولى مسئوالن و ورزشکاران با ایستادن پاى عقاید خود به کلى 

قید حضور در این مسابقات را زدند. 
انصراف دوومیدانى کاران از 

مسابقات ارزروم
اواخر تیرماه و در مسابقات بین المللى ارزروم ترکیه، این 
بار نوبت به دوومیدانى کاران رسید تا پهلوانى را در ورزش معنا 
کنند. مهران حسینى و على خدیور دوندگان سرعتى کشورمان 
به دلیل حضور نمایندگان اسرائیل و براى دفاع از مردم مظلوم 
بود  بار  نخستین  این  کردند.  گیرى  کناره  رقابتها  از  فلسطین 
با  کشورمان  دوندگان  دوومیدانى  رشته  در  که 
نمایندگان رژیم صهیونیستى همگروه 

مى شدند.  

گى  د گســتر
ورزش و تاثیرى کــه رویدادها و 

چهره هاى این عرصه دارند، باعث شــده تا 
بسیارى از پیام هاى سیاسى در میادین بزرگ ورزش 

از طریق قهرمانان آن منتقل شــوند که از جمله این پیام ها 
مى توان به مبارزه نکــردن قهرمانان ورزش ایران با نمایندگان 

رژیم جعلى اسرائیل اشاره کرد. 
در تمام این ســالها و در بســیارى از میادین – از المپیک گرفته تا 

رقابت هاى جهانى – ورزشکاران کشــورمان با ایستادگى پاى آرمان هاى 
انقالب اســالمى و در دفاع از ملت مظلوم فلســطین حاضر به رویارویى با 

نمایندگان اسرائیل نشدند. این اتفاق مهم که حاال دیگر در ورزش ایران تبدیل 
به یک رویه شده در سال 97 نیز چندبار رخ داد.

امسال هم ورزشــکارانى بودند که در اوج آمادگى به مدال و عناوین قهرمانى 
پشــت کردند و با حاضر نشــدن در میدان رقابت با نماینده رژیم جعلى، واژه 

پهلوانى را در عرصه ورزش معنا کردند.
در آخرین روزهاى سال گذشــته موضوع کشتى نگرفتن علیرضا کریمى با 

نماینده رژیم اشــغالگر قدس حسابى خبرساز شد ، او در رقابت هاى جهانى 
کشــتى آزاد زیر 23 ســال جهان به عمد مقابل کشتى گیر روس بازنده 

شــد تا در مرحله بعدى به مصــاف نماینده اســرائیل نرود. همین 
اتفاق موجب شــد که اتحادیه جهانى کشتى براى کریمى و مربى 

اش محرومیــت هایى را در نظر گیرد. با به پایان رســیدن 
محرومیت، کریمى محکمتر از گذشته به روى تشک 

بازگشت و در بازیهاى آسیایى جاکارتا گردن 
آویز طال را به خود اختصاص داد.

گى  د گســتر
اثیرى کــه رویدادها و 

تا شــده باعث دارند، عرصه

ورزشکارانى که با امتناع از رویارویى با نمایندگان رژیم صهیونیستى پهلوانى را معنا کردندورزشکارانى که با امتناع از رویارویى با نمایندگان رژیم صهیونیستى پهلوانى را معنا کردند

ایستادگى پاى آرمان!
دیدار آرین غالمى با رهبر 

انقالب
غالمى  آرین  به  نوبت  ماه  دى  اواسط  در 
نوجوان شطرنجباز کشورمان - که از مصادق بارز 
رویش هاى انقالب است - رسید تا در مسابقات 
بین المللى ریلتون سوئد حاضر به رویارویى با 

حریفى از رژیم  اشغالگر قدس نشود.
بخش  در   2488 ریتینگ  با  غالمى 
با  (هم امتیاز  امتیاز   6,5 کسب  با  استاندارد 
قرار گرفت. در  یازدهم  نفر پنجم) در جایگاه 
پایان این رقابت ها آرین غالمى ضمن عبور از 
ریتینگ زنده 2500 موفق به کسب اولین نورم 
استاد بزرگى شد. نقطه عطف عملکرد غالمى در 
رویارویى  عدم  سوئد  ریلتون  بین المللى  مسابقات 
یا  بلیتز  بخش  در  رژیم  اشغالگر قدس  از  با حریفى 
برق آسا بود. در این بخش آرین غالمى که تا قبل از دور 
هفتم صاحب 6 پیروزى شده بود، در دور هفتم به حریفى 
از رژیم  اشغالگر قدس برخورد ولى حاضر به مسابقه با او نشد. 
 اگرچه انصراف از رویارویى با نماینده رژیم صهیونیستى، 
آرین را از سکوى قهرمانى و پاداش دالرى مناسب دور کرد اما 
مظلوم  مردم  از  دفاع  جوانمردانه  اقدامى  در  ایرانى  شطرنج باز 

فلسطین را به قهرمانى در بخش برق آسا ترجیح داد. 
او  که  شد  سبب  غالمى  آرین  برانگیز  تحسین  اقدام  این 
کند.  دریافت  سلیمانى  قاسم  سردار  دستان  از  نیز  اى  هدیه 
یادواره یک  براى شرکت در  امسال  سردار سلیمانى اسفندماه 

هزار و 747 شهید بابل ، در این شهر حاضر شد. حضور در بابل 
فرصت خوبى براى آرین غالمى بود تا دیدارى با سردار سلیمانى 

داشته باشد.
از  ایران،  شطرنج  قهرمان  غالمى،  آرین  اتفاق،  این  از  پس 
دیدارش با سردار قاسم سلیمانى، خبر داد و در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: «روایت یک دیدار پرخاطره برام بود با مردى دیدار 
کردم که خیلى توى دنیا دوستش دارن. پشت و پناه مستضعفان و 
محرومین دنیاست یار واقعى رهبره و یک ایرانى شجاع و با صالبته 

مهربونیش اونقد زیاد بود که نمى تونم براتون شرحش کنم.»
غالمى در پست خود سه عکس نیز بارگذارى کرد و 

در شرح آنها نوشت:
خیلى  کارت  گفتند:  بهم  بارها  قاسم  حاج  اول:  عکس 
من  کردى  شاد  رو  همه  دل  کردى  بزرگى  کار  تو  بود  بزرگ 
خیلى از کارت خوشحال شدم و بارها صورتم رو بوسید و منم 

فرصت کردم یک قهرمان بزرگ کشورم رو ببوسم.
همه  انگار  رفتم  که  بغلش  توى  اول  همون  دوم:  عکس 
غصه هام رو فراموش کردم، خستگى همه  سختى هاى این سالها 
رو توى آغوش مردى در کردم که بوى شهدا رو مى داد. حاج 
قاسم بوى اشک چشم کودکان مظلوم عالم روى توى آغوشش 
داشت. بوى زخم خستگى بشریت از جنگ و ظلم. اونى که منو 

پدرانه بغل کرد امروز، امید خیلى هاست.
عکس سوم: هدیه غافلگیرکننده سردار بود. انگشتر خودشونو 
از دستشون درآوردند و توى دست من گذاشتند. بزرگ بود مثل 

روح  خودش اما بهترین مدال دوران زندگیم بود تا امروز.
و  شما  که  بزرگیه  نبرد  همون  سرباز  آرین  قاسم،  حاج 

مـا را در
سایت کیهان ورزشى
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رزمنده ها دارین توش مقاومت مى کنین. فرمانده؛ فرمان ده.
سه روز بعد از این اتفاق آرین غالمى به همراه خانواده خود با 
حضرت آیت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب دیدار و گفتگو کرد 
و مورد تقدیر ایشان قرار گرفت. در این دیدار گفت و گوى کوتاه 
صمیمانه اى نیز صورت پذیرفت که متن مثل آن به شرح زیر است:

معّظمٌ له: خب رفتید تیم ملى؟
غالمى: بله، لطف شما بود، ممنونم.

کند.  حفظ  را  شماها  ان شاءاهللا  خدا  الحمدهللا.  معّظمٌ له: 
دارد.  نگه  این کشور  براى  اسالم،  براى  را  ان شاءاهللا شماها  خدا 
ایشان پدرتان هستند؟ خانم هم مادرتان هستند. خدا ان شاءاهللا 
به شما [پدر و مادر] ببخشد این جوان را. ان شاءاهللا که مایه ى 

چشم روشنى شما باشد در دنیا و آخرت.
غالمى: میخواهم مدالم را تقدیم کنم خدمتتان.

آقاى  شدم  خوشحال  خیلى  خوب.  خیلى  به!  به  معّظمٌ له: 
غالمى، آقاى آریِن گل. خوشحالیم که بحمداهللا شماها را داریم. 

براى آینده ى کشور شماها سرمایه اید؛ این سرمایه را نگهدارید.
غالمى: خیلى ممنون شرمنده میکنید.

معّظمٌ له: این [مدال] را من از شما قبول میکنم و به شما 
برمیگردانم؛ این را دلم میخواهد نگهدارید شما و داشته باشید.

مالیى پهلوانى را معنا کرد
آخرین برگ دفترچه پهلوانى ورزشکاران ایرانى در سال 97 
توسط سعید مالیى بهترین جودکار جهان در وزن 81- کیلوگرم 
و  ملى  تیم  کیلوگرم   -81 وزن  جودوکار  مالیى  سعید  شد.  پر 
که  پاریس  گرنداسلم  رقابت هاى  در  جهان  طالى  مدال  دارنده 
جودوکارى  با  نشدن  روبرو  بخاطر  شد،  برگزار  ماه  بهمن  اواخر 
از رژیم صهیونیستى برابر حریف گمنام خود از قزاقستان عمداً 
شکست خورد و در شرایطى که بخت نخست رسیدن به مدال 
برنز  مدال  به  این شکست  با  نهایت  در  بود  رقابت ها  این  طالى 
رسید. این اتفاق براى سومین مرتبه طى ماه هاى اخیر براى این 

جودوکار تیم ملى رخ داد.  
مالیى پس از این اتفاق در گفت و گویى با خبرنگاران اظهار 
خیلى  من  براى  تورنمنت  این  طالى  مدال  به  رسیدن  داشت: 
راحت و آسان بود، چون با آمادگى باال در این مسابقات شرکت 
گردن  حریف  دوم  دور  خوردم،  استراحت  اول  دور  بودم.  کرده 
کلفت و عنوان دار ژاپنى را از پیش رو برداشتم، دور سوم رقیب 
در  و  دادم  شکست  آلمان  از  را  المپیکى ام  و  جهانى  دار  عنوان 
ارزش هاى  پاى  باید  مرحله  این  در  گرفتم.  قرار  برتر  نفر  بین8 
اسالمى خود مى ایستادم و قید رویارویى با حریف اسرائیلى براى 
تمامى  این مسیر من هم  مثل  در  تا  را زدم  فینال  به  رسیدن 
ورزشکارانى که همین راه را براى دفاع از ارزش هاى ایران اسالمى 
انتخاب کردند پرچمدار باشم. البته من در طول دوره قهرمانى ام 
واقعا  بار  این  اما  دادم  انجام  را  ارزشى  حرکت  این  بار  چندین 
خیلى  برایم  تورنمنت  این  در  شدن  طالیى  و  فینال  در  حضور 
ارزشمند بود اما به خاطر مواردى که گفتم قیدش را زدم. بعد از 
آن تصمیم گرفتم حداقل مدال برنز مسابقات را از دست ندهم. 
برایم  باخت تعمدى مقابل حریف قزاق  اگر چه  به همین دلیل 
خیلى سنگین و دشوار بود، اما خودم را جمع و جور کردم و ابتدا 
حریف بلژیکى خود را که مدال دار جهان و المپیک بود را ضربه 
فنى کردم و بعد از آن هم قهرمان روس بازى هاى المپیک 2016 
ریو را با ضربه فنى مغلوب کرده و مدال برنز گرند اسلم پاریس را 
به خودم اختصاص دادم. مطمئنا براى کسانى که در پاریس بودند 
تعجب برانگیز بود که چطور من به حریف قزاق که اصال حریف 
قدرى براى من نبود باختم، اما خب من طورى رفتار کردم که 
آنجا شرایط عادى و طبیعى جلوه کند. به همین دلیل در جریان 

مسابقات این موضوع خیلى غیر طبیعى به نظر نمى رسید. 
برنز  به مدال  از رسیدن  بود که پس  اوج کار مالیى جایى 
نیز حاضر به ایستادن روى سکو نشد؛ او در توضیح این مسئله 
نایب قهرمان شد  این مسابقات  اسرائیلى در  مى گوید: جودکار 

در  به شرکت  نایستم حاضر  او  کنار  روى سکو  بر  آنکه  براى  و 
مراسم اهداى جوایز نشدم. به همین دلیل خودم را به مصدومیت 
زدم و در بیمارستان بسترى شدم. کمیته برگزارى مسابقات نیز 
را در  برنزم  بیمارستان بسترى شدم مدال  اینکه من در  از  بعد 

بیمارستان به من هدیه دادند. 
اقدام جوانمردانه مالیى بازتاب بسیارى در جامعه ورزش داشت تا 
جایى که سردار داود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در گفت و 
گویى با خبرگزارى ایسنا اظهار داشت: مالیى بخت اول رسیدن به مدال 
طالى این رقابت ها بود و این بار نیز مانند مرتبه هاى قبل پاى آرمان هاى 
نظام ایستاد و حاضر به مبارزه با نماینده این رژیم کودك کش نشد. صبح 
نیز با درخشان در همین مورد صحبت کردم و قصد داریم هم از سعید 
مالیى و هم آرین غالمى در شطرنج بزودى طى مراسمى تجلیل کنیم. 
مراسم سالیانه ما نیز سال آینده برگزار مى شود و قطعاً این ورزشکاران مورد 
تجلیل قرار مى گیرند. با مسئوالن وزارت ورزش نیز در این باره صحبت 
مى کنم و مطمئناً آن ها نیز براى تجلیل از این اقدام ارزشمند مالیى از او 
تقدیر خواهند کرد. وى با ارزشمند دانستن این اقدام سعید مالیى 
در روبرو نشدن با جودوکار اسرائیلى گفت: ما باید با ورزشکارانى 
هستند  مستقل  سیاسى  جغرافیاى  و  دولت  ملت،  صاحب  که 
مبارزه کنیم نه رژیم کودك کش اسرائیل که کشور دیگرى را 
غصب کرده و اساساً هویت یک کشور را در هیچ زمینه اى ندارد. 
بنابراین پشت این موضوع فلسفه محکمى قرار دارد و ما هیچ گاه 
رژیم صهیونیستى را به عنوان یک کشور نمى شناسیم. مالزى نیز 
رقابت هاى شنا  اسرائیل در  نداد ورزشکاران  اجازه  چندى پیش 
حضور پیدا کنند و محکم نیز پاى این موضوع ایستاد. این موضوع 

خط قرمز نظام است و ورزشکاران ایران یا نمایندگان ایران 
در حوزه هاى دیگر غیر از ورزش نیز هیچ گونه مراوده اى با 

این رژیم نخواهند داشت. این یک بحث منطقى 
و عقالنى و داراى پایه و بنیانى محکم و 

عقالنى است.



.Œ xäR l¶Â<‰ iÂI lûHpäI iH hc kñ<Í

,v,nè fI t<jäH‰ fæ< ?.

.-lK iL lêG fÎúéV ̀öV fîI iH hc ;<n;D
uHaR t<jäH‰ f<nÊ #hc fS aÎúI , ,sHdG oHkI
lHË vh a¥öéI f<nÊ ,réD nv oHkI fH j<ç t<jäH‰
fHc Ï lD ;VnÊ & oHk<hnÍ hÊ j<ç vh rHdL lD ;VnkN
hlHu±rI uíÎF lK nv pNÏ f<n ;I líä<v f<nÊ fH
[<vhã , ̀Hv]I dH ̀<sJ ̀VjÆH‰& j<ç nvsJ ;ÁL
#.

. clHË lH clÎK oH;D kä<n & lK t<jäH‰ vh hc
clÎK >s™HgJ aV,ß ;VnÊ #nv qÂK oÎ„D
iL"fîI nvõ o<hË" f<nÊ # ,réD hc lNvsI lD
>lNÊ fH iÂ¥±sD iHdL jH kÎÂI iHÏ aF nv ;<]I

S̀ ;<]I iHÏ lñ„I lHË lú®<‰ fHcÏ f<ndL #
t†HdD ;I léHs™HkI ḧË kÎöJ , h;êV fîI iH
lú®<‰ fHcÏ iHÏ ;HlåÎ<jVÏ , aä¥I iHÏ
h[éÂHuD , ### iöéÁN #.

.Œ  nv v,nfHv sH;K f<ndN ?

.-f„I & lV;C aÈV v,nfHv ckN=D lD ;VndL #
léHs™HkI f¶N hc cgCgI sH‰ 96 iÎ} clÎK ]ÂÁD
nv >Ë ,[<n kNhvn , clÎK ]ÂK >Ë jÆVdäH kHf<n , fI
]Vh=HiD fVhÏ =<s™ÁNhË jäNdG aNÍ & tÆX 2
lÎ„I nv,hcÍ hc räG hc cgCgI fI dHn=Hv lHkNÍ # fI ngÎG
;<iöéHkD f<nË aÈV › clÎK wH́ fVhÏ hdíHn
clÎK ]ÂK ,[<n kNhvn # fI iÂÎK oHxV ]ÎCÏ

;I nv v,nfHv j¶VdT lD a<n t<jöH‰ hsJ kI
t<jäH‰› d¶ÁD iV;öD lD =<dN lK t<jäH‰ fHcÏ
lD ;ÁL lÁ§<vù t<jöH‰ hsJ # lK iL lêG
iÂI iÂúÈVÏ iHdL t<jöH‰ fHcÏ lD ;VnÊ #.

.Œ  ]ÁN sHgI f<nÏ;I t<jöH‰ fHcÏ

 lD ;VnÏ  ?!.

.- jÆVdäH 41 sHgI f<nÊ ;I nv [HÊ vl†HË  v,nfHv
,hvn t<jöH‰ aNÊ , jH n, sH‰ fI
w<vè pVtI hÏ t<jöH‰
fHcÏ lD ;VnÊ  hlH f¶N
hc lNjD lé<[I aNÊ
;I t<jöH‰ lK vh
vhqD kÂD ;ÁN ,
fHdN t<jäH‰ vh fI

w<vè pVtI hÏ nkäH‰ ;ÁL #fI jÈVhË >lNÊ , nkäH‰
jÎÂD lD =úéL ;I fé<hkL jöJ fNiL , nv >Ë
fHcÏ ;ÁL ,gD ]<Ë fîI aÈVséHË f<nÊ kÂD
nhköéL fHdN ]¥Hv ;ÁL # oÎ„D hc kúVdHè ,vcaD
lêG ;ÎÈHË ,vcaD vh lD o<hkNÊ , nv clHË
j¶¢Î±è jHföéHkD  ;I lú®<‰ l¢Hg¶I d¥D hc
iÂÎK lí±è ,vcaD f<nÊ >=ÈD lNvsI t<jäH‰

lúéVμ hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS vh ndNÊ # nv >Ë
clHË >rHÏ vdHpD löá<‰ hdK lNvsI

t<jäH‰ f<n  # sI lHÍ nv hdK
lNvsI t<jäH‰ f<nÊ  ,gD

kÂD nhköéL n,vÍ >Ë f¶N
hc sI lHÍ jÂHÊ lD a<n  ›

t¥V lD ;VnÊ lK
lú®<‰ fHcÏ nv d:

jÎL iöéL  hlH líä<v
aNÊ f¶N hc hjÂHÊ
n,vÍ &fI aÈV o<nÊ

fV=VnÊ , n,fHvÍ  nv
v,nfHv t<jöH‰ fHcÏ

;ÁL #.
sH‰ f¶N lé<[I aNÊ

;I fHaæHÍ ̀æHÍ =Î±Ë jöJ

lD =ÎVn # jöJ nhnÊ , hc fÎK 051 k™V rä<‰ aNÊ #
lHnvÊ lK vh iVv,c fVhÏ jÂVdK fI vaJ  lD fVn #v,nfHv
, vaJ jÆVdäH d: sHuJ fH iL tHw„I nhvkN , lK ,
lHnvÊ líä<v f<ndL hdK sòéD vh jñÂG ;ÁÎL # n,
sI lHÍ nv hdK jÎL fHcÏ ;VnÊ ,gD léHs™HkI oX
o<vnÊ #oÎ„D kHvhpJ  aNÍ f<nÊ # líä<v aNÊ
n,fHvÍ ,hvn t<jöH‰ a<Ê # ̀ÎúVtJ oÎ„D o<fD
nv jÎÂL nhaéL # rÈVlHË hséHË aNdL , fVhÏ
löHfÆHè rÈVlHkD ;ú<v fI jäVdC vtéÎL ;I nv >kíH
lÆHÊ s<lD vh ;öF ;VndL # i™NÍ sHgI aNÍ f<nÊ
# n,fHvÍ jûÂÎL =VtéL fI nhlHù fV,Ê , jöJ fNiL
# léHs™HkI kÎL tûG f<n , >rHÏ s¶ÎN l¢ÈVÏ
x„F lVfD ,rJ [<hkHË nhlHù fI lK h[HcÍ nhn
;I tÆX fH jÎL jÂVdK ;ÁL , fVhÏ sH‰ f¶N fH hdK
jÎL rVhvnhn fäÁNÊ # >Ë sH‰ jÎL [<hkHË nhlHù
föÎHv r<Ï f<n , sI fHcd¥K jÎL l„D nhaJ# lÈVnhn
=„äVø & pöÎK =<iVÏ , wHnØ ̀<vlñÂN n,sJ
fHcd¥ÁHkD f<nkN ;I fH jÎL >rHÏ u„D n,séD fI
[HÊ [ÈHkD vtéI f<nkN  #lK iL fH hdK fHcd¥ÁHË
jÂVdK lD ;VnÊ , lD o<hséL fVhÏ tûG f¶N
rVhvnhn vsÂD fäÁNÊ # tûG ;I  fI ̀HdHË vsÎN jûÂÎL
=VtéL n,fHvÍ fI jÈVhË fÎHdL , jöJ fNiL #fHaæHÍ
wÁHÊ & vhÍ >iK & k™J , hséÆ±‰ jöJ nhnÊ ;I nv
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nv v,ciHÏ ̀HdHkD sH‰ 79 lÎÈÂHË aHdHË lû„P & fHcd¥K
o<ã , fHho±Ø ̀Vså<gÎS f<ndL # lNhó & aHuV & lÈÁNõ
wÁHdU & t<jäHgÎöJ , ###  ;I.. .fI =<hÍ o<nù aHdN vaN t<jäHgD
,Ï nv hdVhË ;L sHfÆI f<nÍ › ;öD ;I nv tV,vndK sH‰ 59 &
kÎÂ¥J kúÎK jÎL nséI n,lD såÎNv,n f<n ]ÁHË ̀ÎúVtéD
;Vn ;I nv >fHË lHÍ iÂHË sH‰ jÎL ̀VxVtNhv , fCvø ̀Vså<gÎS
fI lúéVÏ ̀V,`HrVü h, jäNdG aN #  hc iV nvÏ fH iL wñäJ
;VndL , s¶D  fV>Ë nhaéÎL ]¥ÎNÍ hÏ hc hdK =™J , =<Ï
wÂÎÂHkI , fN,Ë ̀VnÍ vh ;I kCnd: fI sI sHuJ x<‰ ;úÎN

Î̀A v,Ï aÂH uCdChË rVhv niÎL ̂.           .Œ ;HlVhË o¢ÎäD .

Œ u¥S iH hc sÂÎVh ;VhléD .

aHdHË lû„P nv =™J , =<Ï hoéûHwD fH ;ÎÈHË ,vcaD ^.

t<jäH‰& hvcù >Ë vh kNhvn
;I fò<hiL fI ;öD j<iÎK ;ÁL 



iÂI >Ë rä<‰ aNÊ , hséÆ±‰ vh hkéòHã ;VnÊ ,
hdK fHuE aN 4 sH‰ nv hséÆ±‰ lHkN=Hv a<Ê # .

.Œ  aVhd¢éJ nv ̀HdI iHÏ hséÆ±‰ ]æ<kI
f<n ?.

.-sH‰ h,‰ , nv kÎL tûG h,‰ tÎ¥S f<nÊ ,gD
nv kÎL tûG n,Ê boÎVÍ aNÊ # sH‰ n,Ê iL fI ngÎG
pHaÎI iHdD ;I ̀ÎVhl<Ë hdK jÎL fI ,[<n >lN  ›
léHs™HkI t†HÏ lÁHsF  ,[<n kNhaJ) hgäéI
n,sJ kNhvÊ nvfHvÍ >Ë wñäJ ;ÁL(líä<v aNÊ
fI jÎL "ã" fCv=öḦË fV,Ê # iV]ÁN ;I aVhdX
lK jÁC‰ ̀ÎNh ;VnÍ f<n ,gD aVhdX fI kñ<Ï ̀ÎA
vtJ ;I fVhÏ lK d: <̀mK lêäJ fI aÂHv
lD vtJ # nv nvfD jÎL iHÏ "ã" fH fCv=öḦË

V̀så<gÎS fHcÏ ;VnÊ , hj™HrH =G iL cnÊ # o±wI
hsÂL fV sV cfHË iH htéHn , iÂI lD =™éÁN aHdHË
lû„P fHdN nv jÎL [<hkHË fHcÏ ;ÁN › ]Vh h, vh fI
jÎL "ã" tVséHnÍ hkN ? sH‰ s<Ê fVhÏ hlÎN iHÏ
hséÆ±‰ fHcÏ ;VnÊ , hc fNaHköD iÂHË h,‰
tûG lûN,Ê aNÊ # fI oHxV uNÊ vsÎN=D  ;I nv
t<jäH‰ ̀HdI ,[<n nhvn fI [HÏ vtéK fI tÎCd< jVhfD
vtéL ̀ÎA "h;äV rûHã"!)lD oÁNn ( vtéL "l}"
`HdL vh [H fÎÁNhcÊ ;I "lîL " vh nhn nséL , líä<v
aNÊ 7 lHÍ oHkI kúÎK a<Ê #tûG 29-19 vh fN,Ë
fHcÏ hc nsJ nhnÊ ,gD sH‰ f¶N  fH j±ù cdHn
n,fHvÍ tÎ¥S aNÊ , péD j<hköéL ;HÎ̀éK
hlÎNiHÏ hséÆ±‰ fú<Ê #.

Œ ;NhÊ fHcd¥ÁHË iL n,vÍ hÏ hè l¢Vó
aNkN ?.

.- lñöK ;VdÂD & hlÎN k<vht¥K  iL jÎÂD
iHdL f<nÊ ,gD oÎ„D hc fHcd¥ÁHË t<Ø hg¶HnÍ hÏ
iL nv jÎÂÂHË nhaéÎL  ;I léHs™HkI f¶N iH lñ<
aNkN # lñÂN hkûHvÏ & d¶Æ<ã ;VdÂD & j<pÎN
y±lD iL clHkD ;I lH nv jÎL [<hkHË f<ndL nv
hlÎNiHÏ hséÆ±‰ p†<v nhaéÁN # hgäéI lñÂN
u„D k|hn & lñÂN o„Î„D & lÎêL [<n;D & lñÂN
pöÎK ̀<v , ###  fH lH iÂäHcÏ f<nkN #.

Œ ]I aN ;I hc hséÆ±‰ vtéD ?
.-l¶Â<̈ iÂI [HÏ nkÎH lVs<Ê hsJ ;I

fHcd¥ÁHË ,réD fI sK fCv=öḦË lD vsÁN hc jÎL
hlÎN fI jÎL fCv=öḦË lÁéÆG lD a<kN ,gD
léHs™HkI fVhÏ lK hdK hj™HØ kÎ™éHn # >rHÏ r„¶I
k<dD sVlVfD ,rJ hséÆ±‰ f<nkN , hc lÎHË
hlÎNiHÏ >Ë sH‰ tÆX lñöK ;VdÂD fI
fCv=öḦË hséÆ±‰ hqHtI aN # lK fVhÏ jöJ
vtéL ;I =™éÁN hlÎVoHË ndæV jöJ kÂD =ÎVn ,
lK iL líä<v aNÊ sHμ fI n,ù ;G hdVhË vh
fæVnÊ # ̀Hõ iÂNhË & lS ;VlHË & ̀HvsI  jÈVhË
& k™J & sHdåH ,### fHaæHÍ iHdD f<n ;I fVhÏ jöJ
vtéL # k¥éI [HgF hdK hsJ ;I jÂHÊ sVlVfÎHkD
;I lK vh fVhÏ jöJ rä<‰ k¥VnkN f¶N iH fH lK
jÂHõ =VtéÁN , o<hséÁN fI jÎÂúHË fV,Ê  # lê±
>rHÏ ̀Î<õ nv ̀HvsI  lK vh oX cnkN hlH n, sH‰
f¶N nv såÎNv,n lVfD lK aNkN › dH >rHÏ

lÁû<vdHË lK vh fVhÏ k™J kò<hséÁN hlH f¶N fVhÏ
hséÆ±‰ fH lK jÂHõ =VtéÁN #oHxVÍ [HgäD hc
jöJ nhnË fVhÏ k™J nhvÊ ;I >rHÏ lÁû<vdHË
sVlVfD >Ë f<n # ,réD jöJ nhndL >rHÏ oVlæHÍ
aÂHvÍ lK vh =VtJ , =™J lH fVhÏ ntHß ]~ fH
pÂNÏ k|hn wñäJ ;VnÍ hdL  ,gD h=V kúN lH fH
aÂH jÂHõ lD =ÎVdL #o±wI fI lK ck+ kCnkN jH
clHkD ;I  fñE vtéK lK fI hséÆ±‰ l¢Vó aNÍ
f<n & >rHÏ oVlæHÍ jÂHõ =VtéÁN , ]<Ë lK aÂHvÍ
hdúHË vh hc räG nv =<aD hÊ nhaéL s±Ê u„Î:
=VlD ;VnÊ ;I hdúHË oÎ„D j¶íF ;Vn , ,réD
lH[VhÏ jöJ nhnË nv fHaæHÍ k™J vh fI hdúHË
dHn>,vÏ ;VnÊ jHcÍ lé<[I aNkN ;I lK iÂHË
fHcd¥K jöéD iöéL #o±wI aVhdX lÈÎH kúN ,
lK n,fHvÍ fI nhlHù fV=úéL #.

.Œ  zHiVh ;HaT fCvø j< u„D k§VlñÂNÏ
f<n ?.

.- nrÎÆH iÂÎK x<v hsJ #lK nv aVhdX fNÏ
,hvn nhlHù aNÊ # f¶N hc huNhÊ hlÎV oöV,Ï
fHaæHÍ fI lVc tV,`HaD vsÎNÍ f<n #u„D
k§VlñÂNÏ  sVlVfD nhlHù f<n , nv jÎL d:
[<hkæVhdD , f<lD =VhdD hdíHn ;VnÍ f<n jH fé<hkN
jÎL vh n,fHvÍ hpÎH ;ÁN #lK vh iL fVhÏ nhlHù
hkéòHã ;VnÍ f<n # nv iÂÎK heÁH >rHÏ hlÎN iVkNÏ
sVlVfD aN # nhlHù >Ë sH‰ oÎ„D fḦ , ̀HdÎK
nhaJ # lH kÂD nhköéÎL fHdN fH ]I ;öD wñäJ
;ÁÎL # o±wI n, sI fHcÏ lHkNÍ f<n jH tûG jÂHÊ
a<n hsL lK vh vn ;VnkN ;I ;± d: tûG t<jäHgD
lK fI iÂÎK sHn=D  hc nsJ vtJ # sH‰
 59-49 ;I u„D k§VlñÂNÏ sVlVfD såÎNv,n
aNÍ f<n fH lK jÂHõ =VtJ jH fI såÎNv,n fV,Ê #
>Ë sH‰ såÎNv,n nv gÎ+ n, p†<v nhaJ #
sVlVfD jÎL iÂClHË fH lK n, ntHß ]~ ndæV
d¶ÁD hf<bv vpÎÂD , lÎ±n ̀<vlñöK iL vh [Bã
;Vn # h,gÎK sH‰ cdV 32 sHgL f<n # n, fHcd¥K o<ã
, ̀òéI nv ̀öJ lK  p†<v nhaéÁN  ,iÂÎK  fHuE
aNÍ f<n aHköD fVhÏ fHcÏ ̀ÎNh k¥ÁL # ,gD jÎL
hséHkL f<n , n,sJ nhaéL nv såÎNv,n fHaL # ;±
5 nrÎÆI lÆHfG t<̈n k<dK hi<hc , 54 nrÎÆI iL
lÆHfG viå<dHË vq<hkúÈVfHcÏ ;VnÊ › d¶ÁD  nv
32 fHcÏ tÆX 05 nrÎÆI # .

Œ  fHv tÁD k§VlñÂNÏ ]æ<kI f<n ?.
.- f¶N hc fVhk¥< fÈéVdK lVfD hÏ ;I fH h, ;Hv

;VnÍ hÊ u„D k§V lñÂNÏ hsJ  # oÎ„D ̀ÎæÎV , fI
v,c hsJ # ̀úé¥Hv tVh,hkD iL nhvn # lK l¶éÆNÊ
nv >dÁNÍ ̀ÎúVtJ cdHnÏ o<hiN ;Vn # d: lêH‰
lD ckL › clHkD ;I sVlVfD lH f<n & >oV i™éI iH
, ;± iV ,rJ ;I jÎL jÂVdK kNhaJ o<nù vh fI
jÈVhË lD vsHkN & jÂVdÁHè ;Hvg<õ ;V,ù vh hc
kCnd: lD ndN , n,fHvÍ fI vaJ fV lD =úJ# .

.Œ nvsåÎNv,n ]æ<kI l¢Vó aNÏ ?.

.- nv n,v n,Ê gÎ+ nséI n,Ê >rHÏ tVaHn ̀Î<õ
sVlVfD jÎL aN # såÎNv,n lú¥G =„CkD nhaJ

, lH aVhdX pöHsD nhaéÎL # jÂHaH=VhË hséÆäH‰
cdHnÏ hc fHcÏ iHÏ såÎNv,n lD ;VnkN h=V sI
fHcÏ hc ]ÈHv fHcÏ >oV gÎ+ vh lD fVndL fI gÎ+
d: w¶<n lD ;VndL #.

dHnÊ iöJ ;I nv fHcÏ lÆHfG ;HvhÏ aÎVhc
fÎA hc 01 iChv k™V fI hséHnd<Ê u†NÏ >lNÍ
f<nkN # oÎ„D hséVõ nhaéL # ]ÁNdK nrÎÆI x<‰
;úÎN jH o<nÊ vh ̀ÎNh ;ÁL # nv nrÎÆI 53 d: ̀Hõ
=G nhnÊ , fḦoVÍ j<hköéL hc cdV fHv hq¢VhfD ;I
nhaéL fÎV,Ë fÎHdL # ]ÁN fHcÏ >oV >Ë sH‰ hdK rNv
t<Ø hg¶HnÍ zHiV aNÊ ;I  iÎ} ,rJ dHnÊ kÂD v,n
pÂÎN lÁû<vÏ hc ̀Îú¥ö<jHË t<jäH‰ =Î±Ë lD
=™J ̂ clHkD  ;I k§V lñÂNÏ fVhÏ h,gÎK fHv 54
nrÎÆI lÆHfG viå<dHË vq<hkúÈV j< vh fHcÏ nhn &
i<hnhvhË vaéD fH gÈíI aÎVdK o<naHË
lD =™éÁN ̂ hdK ;ÎI ?! hdÁ< ]Vh fHcÏ nhnÍ ?! ,###
hlH  f¶N hc >Ë ]ÁN fHcÏ >oV iÂHË iH lD =™éÁN ̂
hdK aÂHvÍ 31 ]I rNv o<fI ! ]Vh jH pḦ fHcÏ
kÂD ;VnÍ ?! jH pḦ ;íH f<nÍ ?!.

o±wI lH fI gÎ+ d: w¶<n ;VndL # iÂÎK
 2 & 3 fHcÏ >oV sH‰ räG fHuE aN iÂI [H pV́
hc lK fHaN # =öéVù t<̈n & hséÆ±‰ o<cséHË
sHdåH & såHiHË , ### fH lK jÂHõ =VtéÁN ,
 lD o<hséÁN lK vh [Bã ;ÁÁN ,gD ]<Ë fH
såÎNv,n rVhvnhn nhaéL , hc k§VÊ hdK ;Hv yÎV
 pVtI hÏ f<n nv såÎNv,n lHkNÊ # u„D k§V lñÂNÏ
n,fHvÍ sVlVfD såÎNv,n aN , jÂHõ =VtJ ,
=™J ̂ aHdHË kV, # nv såÎNv,n fÂHË #]ÁN fHcÏ ;I
fæBvn iÂI jÎL iH lúéVÏ j< lD a<kN #.

.Œ  fñE vtéK j< fI ̀Vså<gÎS ]æ<kI
sVcfHË iH htéHn ?

.- gÎ+ fVjV ,gÎ+ d: i™éI iHÏ ̀HdHkD hù vh
såVÏ lD ;Vn #fVhÏ ;HviHÏ nhkúæHiL fI jÈVhË
>lNÍ f<nÊ # fI iéG hgÂåÎ: vtéL jH lñÂN hkûHvÏ
vh fäÎÁL # lK , lñÂN hc sH‰ 9831 fH iL n,sJ
iöéÎL #d: nt¶I fVhk¥< lK vh ndN ,aÁHoJ >lN

Î̀A lK kúöJ , léV[ÂA vh wNh ;Vn , =™J
^ j< hdÁíH ]I ;Hv lD ;ÁD ? lH nkäHgJ iöéÎL
#=™éL ̂ lK vtÎR lñÂNÊ >lNÍ f<nÊ jH lñÂN vh
fäÎÁL # >rHÏ fVhk¥< =™J ̂ fÎH fH  ̀Vså<gÎS rVhvnhn
fäÁN # oÎ„D lÁ¢ÆD fH hdúHË wñäJ ;VnÊ , =™éL
n,sJ kNhvÊ t<jäHgL kHf<n a<n # aÂH nv ntHß ]~
vfÎU o<hÍ vh nhvdN # lK n,sJ nhvÊ tÎ¥S fHcÏ
;ÁL ,###;I hdúHË lK vh léÆHuN ;VnkN #fñE
vqHdéÁHlI hÊ l¢Vó aN ;I såÎNv,n 005 lÎ„Î<Ë
fVhÏ [NhdD lK lD o<hsJ , ̀Vså<gÎöD iH
pHqV f<nkN 002 lÎ„Î<Ë fNiÁN ;I léHs™HkI n,
fHaæHÍ ké<hköéÁN fH iL fI j<htR fVsÁN #.

.Œ  hséÆ±‰ iL j< vh lD o<hsJ ?.

.->Ë sH‰ jÆVdäH iÂI fHaæHÍ iHÏ gÎ+ fVjVÏ
lK vh lD o<hséÁN  hlH hséÆ±‰ hc iÂI  ̀ÎæÎVjV
f<n # >rHÏ lÁû<vdHË fH lK wñäJ ;Vn , hc lK
o<hsJ fVhÏ lBh;VÍ fI iéG hgÂåÎ: fV,Ê
#[„öI hÏ =BhaéÎL , fI j<htR vsÎNdL #rVhv aN
>rHÏ Á̀Nhv j<tÎÆD ;I fVhÏ föéK rVhvnhn fH
lÈNÏ rHmNÏ fI f<aÈV vtéI f<nkN hc s™V
fV=VnkN jH  fI fHaæHÍ hséÆ±‰  fV,dL , rVhvnhn
vsÂD hl†H ;ÁÎL # .

Œ  ̀S ̀Vså<gÎöD iH c,njV nsJ fI ;Hv
aNkN ?!.

.- kI & [„öI hÏ ;I fH hséÆ±gD iH =BhaéÎL
nv lHÍ läHvμ vl†HË f<n , hc ht¢Hv jH sñV x<‰

;úÎN# lK lNdV fVkHlI kNhvÊ , d: n,sJ ,;ÎG
nhvÊ ;I h, vh iL fH o<nÊ fVnÍ f<nÊ #hj™HrH n,séL
iL hséÆ±gD f<n , oÎ„D s¶D nhaJ l¶Hl„I vh
[<ù fNiN # )lD oÁNn ( hlH ndNÊ k¥HjD vh ;I
rä± fH iL fI j<htR vsÎNÍ hdL rä<‰ kNhvkN # ;„D
fH iL fñE ;VndL ;I fI kéÎíI fVsÎL ,gD kúN#.

.Œ  d¶ÁD fI oHxV aVhdX lHgD fÈéV
hséÆ±gD kúNÏ ?

.-kI hw± hdK x<v kä<n # r<‰ iHdD vh ;I fI
lK nhnÍ f<nkN cdVù cnkN # hj™HrH nv >Ë clHË t†HÏ
hséÆ±‰ fVhÏ lK föÎHv >aÁHjV f<n & ,réD ,hvn
fHaæHÍ lD aNÊ iÂI hc lÁúD , f<rîD , ;HvlÁN
fHaæHÍ , ### lK vh lD aÁHoéÁN # hw± fñE lHgD
kä<n#>rHÏ j<tÎÆD nv >Ë [„öI sHuJ 2 kÎÂI aF
fI lK =™J ̂ j< lD o<hiD fH ̀<‰ hséÆ±‰ iÂI
lú¥±è lHgD hè vh pG ;ÁD ! iÂÎK pV́
hdúHË fHuE aN ;I ̀V,kNÍ hséÆ±‰ vh fäÁNÊ # hgäéI
fH >rHÏ j<tÎÆD vtÎR iöéL , iÁ<c iL  wäP iH fI
lK ̀ÎHl: lD niN ;I "v,c cdäHdD nhaéI fHaD
!")lD oÁNn(#.

Œ hdK l<q<ß sV,wNhÏ cdHnÏ fV`H
;Vn #.

.-fHcÏ vsHkI hÏ fNÏ fH lK ;VnkN #hc tVnhÏ
>Ë v,cÏ ;I hc fHaæHÍ hséÆ±‰ >lNÊ iíÂI
aNdNÏ u„ÎI lK hdíHn aN #  lK l¶éÆNÊ t†HÏ
líHcÏ fI k<uD >tJ nv t<jäH‰ lH jäNdG aNÍ #
dHnÊ iöJ u¥öD nv t†HÏ líHcÏ nsJ fI
nsJ lD ]VoÎN ;I d: xV́ ̀ÎVhiK lK >fD ,
xV́ ndæV rVlC f<n # v,Ï röÂJ >fD k<aéI
f<nkN uúR , v,Ï röÂJ rVlC k<aéI f<nkN ̀<‰
! lD =™éÁN aHdHË nv n,vhiD uúR , ̀<‰ =ÎV
;VnÍ # nv aVhd¢D ;I hséÆ±‰ fH  iÂHË aVhdX
iL kCnd: n, fVhfV ̀Vså<gÎS ̀<‰ lD nhn #  nv
]ÁÎK aVhd¢D rVhv =VtéL ;I fH o<nÊ lD =™éL
^ h=V fI hséÆ±‰ fV,Ê fVhdL "n, sV fVn" hsJ ]<Ë
iL ̀<‰ fÎúéVÏ lD =VtéL , iL lD =™éÁN fVhÏ
uúÆA >fD ̀<ù aNÍ & nvw<vjD ;I nv w<vè
vtéÁL fI ̀Vså<gÎS aVhdX ;Hl± fVu¥S f<n #
,gD fI hdK kéÎíI vsÎNÊ ;I h=V fI hséÆ±‰ fV,Ê
aV́ o<nÊ vh tV,oéI hÊ , iÂÎK fHuE aN rÎN
aVhdX fÈéV hdK jÎL vh fCkL #.

nv iÂÎK pH‰ f<nÊ ;I lñÂN )hkûHvÏ (ck+
cn , =™J jV;Ha<kN =™éI fÎH ̀Vså<gÎS , rVhvnhn
fäÁN # aVhdX vh ;I =™J ndNÊ jÆVdäH kûT dH n,
s<Ê lä„®D f<n ;I hséÆ±gD iH pHqV f<nkN
fåVnhckN # j„™K vh ;I r¢U ;VnÊ i<jK r„¶I k<dD
jÂHõ =VtJ , =™J ǸvÊ )hlÎV r„¶I k<dD (
lD =<dN fÎH , fH b,ã >iK rVhvnhn fäÁN lä„Y oÎ„D
fÎúéV hc ̀Vså<gÎS vh iL ̀ÎúÁÈHn nhnkN # fH lHnvÊ
jÂHõ =VtéL ;I lHnvÊ =™J fV, ̀Vså<gÎS # lK
iL jûÂÎÂL vh =VtéL , fI >rHÏ r„¶I k<dD ck+
cnÊ , uBvo<hiD ;VnÊ , =™éL lD o<hiL fI

V̀så<gÎS fV,Ê #.
Œ dHnÊ iöJ fHcÏ iHdD ;I hc j< nv

såÎNv,n lD ndNdL oÎ„D v,kNÍ jV fHcÏ lD
;VnÏ & föÎHv nv pÂ±è aV;J lD ;VnÏ &
j¥ÁÎ: oÎ„D o<fD iL nhaéD hlH nv

V̀så<gÎS ;Hl± sä: lé™H,è jVÏ
fHcÏ lD ;ÁD ?.

.- ;Hl± nvsJ hsJ # lK nv
såÎNv,n hsÂL lNhtU
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]~ f<n ,gD >chnÏ uÂG cdHnÏ nhaéL hlH ndN=HÍ
>rHÏ fVhk¥< hdK hsJ ;I lK h,‰ d: lNhtU iöéL
& f¶N iHtä: , f¶N lÈH[L #sä: fHcÏ ̀Vså<gÎS
iL x<vÏ hsJ ;I lD x„äN hdK =<kI fHcÏ ;ÁÎL
# hgäéI >rHÏ fVhk¥< fI v,kNÍ f<nË ntHß iHÏ ;ÁHv
huéÆHn nhvkN ,gD lD =<dÁN fHdN 07nvwN jÂV;CÊ
v,Ï löHmG ntHuD fHaN #sH‰ räG aVhdX >vlHkD
kNhaéL , hséVõ cdHnÏ iÂVhiL f<n ,gD
o<aäòéHkI hlöH‰ fI aVhdX >vlHkD hÊ kCnd:
aNÍ hÊ #.

Œ k§V fVhk¥< nvl<vnè ]ÎöJ ?.
.- oNhvh a¥V lêäJ hsJ , s¶D lD ;ÁL

[<hã huéÂHnù vh fNiL #.
.Œ  hc ̀ÁíVÍ föéI ̀Vså<gÎS nv sH‰

=BaéI fæ< ,hdK ;I ]æ<kI fHuE aN jH tÎÁH‰
>sÎH fVsÎN  ?

.- jÎL fVhk¥< uHnè fI käHoéK ;VnÍ , hdK
l<q<ß oÎ„D lÈÂD hsJ # lH oÎ„D ;L lD
fHoéÎL # iÂNgD oHwD nv jÎL fI ,[<n >lNÍ f<n
# oÎ„D hc fHcÏ iH sÎN[±‰ lD >lN , lD =™J
fîI iH iÂÎK iH iöéÎL fHdN iÂI j±aÂHË vh f¥ÁÎL
jH aVlÁNÍ i<hnhvhË kú<dL #.

fVhk¥< v,pÎI hÏ vh fI jÎL jCvdR ;VnÍ ;I tVrD
kÂD ;ÁN >nhÊ iÂéD & s¶ÎN pöÎK ̀<v & pÂÎN
xHiVoHkD & hpöHË u„<hË chnÍ , ### nv jV;ÎF
fHaÁN dH fHcd¥K ndæVÏ #jÎL fHdN ̀ÎV,c fHaN › qÂK
hdK ;I lH hdVhkD iH dHn=VtéI hdL nv aVhdX sòJ
fH iL léñN fHaÎL ;I hdK v,pÎI iL r¢¶H fD jHeÎV
kä<n # fVhk¥< oû<wÎJ uíÎäD nhvn , hw±
;Âä<n fHcd¥K , ̀ÁíVÍ föéI fVhdA l¶ÁHdD kNhvn
, hdK vh fI lH iL dHn nhnÍ f<n # hdK l<q<ß fHuE
aN oÎ„D hc fHcd¥ÁHË fH nvn , lûN,lÎéD ;I
nhaéÁN fVhÏ ̀Vså<gÎS fÈéVdK fHcÏ aHË vh
f¥ÁÁN , fVhÏ iNtúHË fíÁæÁN #.

.Œ  hcvtHréJ fH lñÂN hkûHvÏ fæ< #.

.- lH hc sH‰ 98 fH iL vtÎR aNdL # dHnÊ iöJ
;I >rHÏ téP hg„I chnÍ , k§VÏ [<däHvÏ lÎÈÂHkD
aHlD vh räG hc nvfD hlÎNiH jNhvμ ndNÍ f<nkN
;I lK , lñÂN h,gÎK fHv >kíH iÂNdæV vh ndNdL #
lñÂN nv jÎL hlÎNiHÏ hséÆ±‰ fHcÏ lD ;Vn ,
lK nv jÎL [<hkHË # lK , lñÂN sV d: lÎC kúöéI
f<ndL #fVhdúHË a¶V o<hkNÊ , lñÂN oÎ„D
o<aA >lN # f¶Nh fH iL fI hvn,Ï hvnfÎG vtéÎL ;I
lK , lñÂN iL hjHØ aNdL , vtéI vtéI vtHréÂHË fH
iL hnhlI nhv aN # lñÂN fI fCv=öḦË hséÆ±‰
lÁéÆG aN , hc >kíH fI tíV såHsD aÎVhc vtJ #
lNjD hc h, oäVkNhaéL  ;I f¶N hc ]ÁN lHÍ fI lK
j„™K cn , =™J ̂ aHdHË fVhdL nuH ;K tVnh fHcÏ
lÈÂD  nhvdL # lK iL oÎ„D fI h, r<è r„F nhnÊ
, =™éL hË aHM h### fÈéVdK fHcÏ ckN=D hè vh hkíHÊ
lD niD # kÂD nhköéL ;I fH ̀Vså<gÎS fHcÏ
nhvkN # tVnh lK nv oÎHfHË f<nÊ , fI fÆHgD vtéL jH
oVdN ;ÁL ;I ndNÊ lñÂN lÆHfG ̀Vså<gÎS fHcÏ
lD ;ÁN , fVhÏ hdK lD =™éI ;I lK vh nuH ;K #.

.Œ  zHiVh ḧË fH fúHv vsK oÎ„D wÂÎÂD
jV iöéD ?

.-f„I# fH fúHv iL hjHØ iöéL# >Ë l<rU ;I fúHv
fI ̀Vså<gS >lNÍ f<n tHvsD f„N kä<n , lK fH h,
uVfD wñäJ lD ;VnÊ , hdK fHuE wÂÎÂÎJ

fÎúéV lH aN #.

.Œ  cfHË uVfD vh o<ã wñäJ lD ;ÁD ?.

.- cfHË lñH,vÍ uVhrD vh jHpN,nÏ f„NÊ , lD
j<hkL jH pN,nÏ =„ÎÂL vh hc >ã fÎV,Ë f¥úL #.

.Œ  aVhdX hlöH‰ ̀Vså<gÎS  vh ]æ<kI
lD fÎÁD ? t¥V lD ;ÁD lD j<hkÎN nv rÈVlHkD
iJ jVd: ;ÁÎN ?.

.- oÎ„D sòJ hsJ ,gD kúNkD kÎöJ#
rÈVlHkD sòJ hsJ j¥Vhv >Ë  oÎ„D sòJ , iJ
jVd: rÈVlHkD hc iÂI >Ë iH sòJ jV #.

.Œ  hkæHv hc clHkD ;I lñV,lÎJ ̀Vså<gÎS
jÂHÊ aNÍ , fHcd¥ÁHË [NdNÏ [Bã hdK jÎL
aNÍ hkN & n]Hv kHiÂHiÁæD aNÍ hdN ?.

.-kÂD a<n hsÂA vh =BhaJ kHiÂHiÁæD
# fI k§VÊ fHdN huéÂHn fI k™S fHcd¥ÁHË vtéI vtéI
fÎúéV a<n jH aVhdX fÈéVÏ fV jÎL p¥Â™VlH
a<n #.

.Œ ]I ;öHkD vh vrÎF ̀Vså<gÎS fVhÏ
rÈVlHkD lD nhkD ?.

.-t¥V lD ;ÁL såHiHË , hséÆ±‰ aVhdX

fÈéVÏ vh köäJ fI sHdV vräHdÂHË nhvkN#.
.Œo<añHgD f¶N hc =„J lÆHfG ̀NdNÍ iL

pHaÎI cdHnÏ nhaJ #.
.-aF aÈHnè p†Vè hÊ hgäÁÎK)õ( ,

sHgæVn nv=BaJ sÎN [<hn bh;V hc lNhpHË hiG
fÎJ f<n ;I n,sJ nhaéL hnhÏ hpéVhlD fI
p†Vè hÊ hgäÁÎK)õ( , hdúHË nhaéI fHaL# oÎ„D
iH =™éÁN o<añHgD hÊ aäÎI =Vè fÎG f<nÍ ;I
]<Ë u±rI hÏ kNhaéL  nv hdK l<vn pVtD fCkL
s¶D ;VnÊ s¥<è ;ÁL ,gD nv hdÁíH hwG l<q<ß
vh fVhdéHË j<qÎP nhnÊ # .

.Œ  sÆT >vc,iHÏ t<jäHgD hè ]ÎöJ ?.

.- aHdN fN fHaN ;I fæ<dL hc t<jäH‰ cnÍ aNÍ hÊ
# iÂÎK ]ÁN ,rJ ̀ÎA f<n f<n ;I =™éL t†HÏ
t<jäH‰ vh n,sJ kNhvÊ ;I d¥D hc oäVkæHvhË oHvì
kúÎK iíÂI cdHnÏ vh u„ÎI lK nvsJ ;Vn , rûN
nhaJ lK vh fI pHaÎI fäVn # léHs™HkI t<jäH‰ lH
lñÎX o<fD kNhvn #d¶ÁD fI v,pÎHè lK
 kÂD o<vn # h=V lD fÎÁÎN o<añHgD lD ;ÁL ,
w<vjL vh oÁNhË lD fÎÁÎN fI oHxV cpÂHè o<nÊ

hsJ ;I o<añHgL # fîI ;I f<nÊ n,sJ nhaéL nv
lÁîöéV dH lÎ±Ë fHcÏ ;ÁL ,gD ḧË tÆX n,sJ
nhvÊ nv [HdD fHaL ;I >vhlA nhaéI fHaL # fVhdL
lÈL kÎöJ ;I nv lÁîöéV d<kHdéN fHaL dH jÎL lñ„I
lHË # tÆX n,sJ nhvÊ hc gñH• lHgD jHlÎK fHaL
, >vhlA nhaéI fHaL #.

Œ  ;± t<jäH‰ vh n,sJ kNhvÏ ?.
.-kI hw± # hdK t<jäH‰ vh n,sJ kNhvÊ # lK

uHaR t<jäH‰ f<nÊ # ;±õ ̀ÁíL hféNhdD ;I f<nÊ
fVhÏ jÂHaHÏ nvfD hc v,nfHv fI jÈVhË lD >lNÊ #
fI oHxV t<jäH‰ ;é: lD o<vnÊ # nfÎVhË
nfÎVséHkL fI lHnvÊ lD =™éÁN u±rI aNdN aHdHË
fI t<jäH‰ lÂ¥K hsJ fI jñûÎ±jA qVfI fCkN #
lD =™éÁN h=V ;ÂD fÎúéV ,rJ fæBhvn lD j<hkN
nhkúæHÍ aVdT rä<‰ a<n# uHaR t<jäH‰ f<nÊ ,
iöéL # hc clHkD ;I nv t<jäH‰ ̀HdI iH f<nÊ jH fI
hlV,c >g<n=D iH , gÂåÁÎöL ;I nv t<jäH‰ lH ,[<n
nhvn oÎ„D hbdéL lD ;ÁN # fI r<‰ l¶V,́ sÎHÍ
fHcÏ iHdD ;I ,[<n nhvn vh f„N kÎöéL #n,sJ nhvÊ

o<nÊ fHaL , oÎ„D iL hc hdK löHgI >sÎF ndNÍ hÊ #
lK ;I n, sH‰ hsJ ,hvn gÎ+ fVjV aNÍ hÊ hkNhcÍ
fÎöJ sH‰ tñA aÁÎNÍ hÊ #.

.Œ  hdK v,pÎHè lBiäD hè hc oHk<hnÍ
 lD >dN ?.

.- nv oHk<hnÍ lH iÂI [<v huéÆHn ,[<n
nhaJ #hdK >chnÏ vh nhaéL ;I fé<hkL o<nÊ hkéòHã
;ÁL # föÎHv hiG l¢Hg¶I iöéL , jH o<nÊ fI l<q<uD
kVsL kÂD j<hkL >Ë vh fåBdVÊ # lK hc i™NÍ & iíNÍ
sHgæD  jH fI pH‰  fV hdK fH,v hsé<hv aNÍ hÊ  ;I
fÈéVdK löÎV& pV;J nv löÎV hiG fÎJ )õ(
hsJ # hgäéI hc ;<n;D "fîI iÎáéD " f<nÍ hÊ# lHnvÊ
iL lBiäD hsJ hlH kI fI aNè lK # .

Œ  hiG sÎHsJ iL iöéD ?.
.- iV]ÎCÏ ;I hc lK lD fÎÁÎN ndN=HÍ lBiäD

hsJ kI sÎHsD # hc sÎHsJ fÎChvÊ #.
Œnv cgCgI v,nfHv ;öD hc oHk<hnÍ hè vh hc

nsJ nhnÍ hÏ ?.
.- )l¥E cdHn ###( oÎ„D # lK sI sH‰ ̀S hc

cgCgI v,nfHv fI nkÎH >lNÍ hÊ  # t: lHnvÊ a¥öJ &

`HÏ oHgI hÊ r¢U aN & n, uÂ< , d: uÂI hÊ t<è
;VnkN # ̀öV uÂI iHdL ,### j¶NhnaHË oÎ„D cdHn
hsJ # .

.Œ lK oÎ„D ;<]: f<nÊ , lú®<‰
jÂHaHÏ fHcÏ iHÏ [HÊ [ÈHkD 0991 hdéHgÎH
hc j„<dCd<Ë f<ndL ;I hdK clÎK gVcÍ vh nv
jÈVhË iL ###) pVtL vh r¢U lD ;ÁN (.

.- a¶VÏ nv hdK l<vn nhvÊ ̂ j<vdK & n‰ >gåD
& [Nh‰ fVcdG hs¥Hj„ÁN & iÂHË nrHdR h,‰ , kH=ÈHË
oHl<aD ### .

[HgF hsJ fæ<dL ;I oHk<hnÍ hÊ  fI oHxV
jÂHaHÏ t<jäH‰ ckNÍ lHkNkN # ]<Ë ̀NvÊ fÎNhv f<n
nsJ lHnvÊ vh =VtéI f<n , hc oHkI fÎV,Ë vtéÁN ,###.

Œ  h,qHß hréûHnÏ jHË nv ;<n;D ]æ<kI
f<n ?!.

.-nséÂHË fI niÁÂHË lD vsÎN # sI sHgI f<nÊ
;I ̀NvÊ t<è ;Vn , lHnvÊ ;I nhkúí< f<n fH aVhdX
sòéD hc lK lVhräJ lD ;Vn # lHnvÊ nhkúí<Ï
rC,dK f<n , clHkD ;I fI nhkúæHÍ lD vtJ nv lÁC‰
lHnv fCv=L f<nÊ  # s<=„D oHk<hnÍ f<nÊ # s¶D
lD ;VnkN fH j<[I fI aVhd¢D ;I nhaéL fVhdL ;L
kæBhvkN # fH pÆ<Ø löéÂVÏ ǸvÊ ckN=D
lD ;VndL #Ǹv lVp<lL l¶„L vdHqD f<n #hgäéI
=Î±kD iH cdHn ckN=D vh sòJ kÂD =ÎVkN #
i<aÁ+ hféÈHì nv ;éHã " ̀ÎV ̀VkÎHË. hkNdA " lD
=<dN ̂ lK Î̀VlVn ;™Hù =Î±kD hÏ vh lD
aÁHoéL ;I wäP jH aF ;Hv lD ;Vn , aF iV]I
;Hv;VnÍ f<n lD vtJ ;äHã "o<n;H" );I yBhÏ
=VhkD nv =Î±Ë fI pöHã lD >dN ( lD oVdN , fH
oHk<hnÍ hù lD o<vn )lD oÁNn ( # ;± lH =Î±kD
iH >nÊ iHÏ o<ù o<vhμ , o<ù ̀<aD iöéÎL
#lH iL o<ã lD o<vndL , o<ã lD ̀<aÎNdL ,gD
pöHã fHk¥D lHË oHgD f<n !.

.Œ  rVhnhnè fH fHaæHÍ ̀Vså<gÎS ]I rNv
hsJ ?.

.-sH‰ =BaéI 006lÎ„Î<Ë f<n ;I fH lK
004lÎ„Î<Ë föéÁN # rVhvnhn hlöHgL iL 055
lÎ„Î<Ë hsJ ;I jH;Á<Ë 04nvwN >Ë vh nvdHtJ
;VnÍ hÊ # hgäéI hc ̀HvsH‰ iL x„ä¥HvÊ #.

.Œ   hiG oHkI ,lHaÎK ̈;îVÏ kÎöéD ?.

.-iÎ} ;S hc nhvhdD fNù kÂD >dN #hlV,c
v,hdéD hc hlHÊ wHnØ )ß ( lD o<hkNÊ ;I aòûD
oNlJ hdúHË uV° lD ;ÁÁN ̂ lK >nÊ nkÎHx„F
, eV,jÂÁNÏ iöéL , oÎ„D oVì lD ;ÁL # p†Vè
lD tVlHdÁN ̂ fVhÏ oHk<hnÍ hè oVì lD ;ÁD ? >Ë
aòW lD =<dN f„I jÂHÊ eV,jL vh fVhÏ vtHÍ >kÈH
iCdÁI lD ;ÁL#hlHÊ wHnØ )ß ( lD tVlHdÁN ̂ j<
nkÎHx„F kÎöéD , hdK =<kI >oVè vh fVhÏ o<nè
lD sHcÏ # lK iL n,sJ nhvÊ ckN=D o<fD
nhaéI fHaL ,gD hc hnh nv>,vnË , tòV tV,aD fNÊ
lD >dN #.

.Œ  l¶Â<̈ fHcd¥ÁHË ;ÂD iöéÁN ;I l<vn
hpéVhÊ i<hnhvhË jÎL iHÏ vrÎF  iL fHaÁN ›
hlH j< [CM >Ë nséI fHcd¥ÁHË iöéD #.

.-fHuE htéòHvÊ hsJ ;I lVnÊ fI lK g¢T
nhvkN #iV v,c ;HlÁJ iHÏ lñäJ >lÎC cdHnÏ hc
i<hnhvhË jÎL iHÏ vrÎF nvdHtJ lD ;ÁL # aHdN
]<Ë o<nÊ iöéL , hiG ;G ;G , pHaÎI sHcÏ
kÎöéL # l¶éÆNÊ t<jäH‰ hvcù >Ë vh kNhvn ;I
fò<hiL fI ;öD j<iÎK ;ÁL dH ;öD vh fVkíHkL#fI
iÂI hpéVhÊ lD =BhvÊ #.

.Œ  j™VdñHè aHdHË lû„P ]ÎöJ ?.
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sá<ḧè ;<jHÍ

 [<hã iHÏ ;<jHÍ .
Œ aHdHË dH u„D ̂ iVn,
Œ fúHv vsK ̂ hköHkD fH r„F oÎ„D ̀Hμ
Œ lñÂNhkûHvÏ ̂ vtÎR rNdÂD
Œ ̀Vså<gÎS ̂ jH [HdD ;I j<hË nhvÊ fVhÏ
l<tÆÎéA j±ù lD ;ÁL
Œ hséÆ±‰ ̂ nv jÎL iHÏ ̀HdI hù fHcÏ ;VnÍ hÊ
Œ jÎL l„D ̂ hlÎN,hvÊ fé<hkL d: v,cÏ nv >Ë fHcÏ ;ÁL
Œ fVhk¥< ̂ nv d: [Â„I kÂD =ÁíN )l¥E lD
;ÁN ( l¶éÆN
Œ såÎNv,n ̂ fòú¥N lHiD iH lD lÎVkN
Œ cdé<Ë ̂ j„O hlH### & dHn v,nfHv lD htéL.
Œ v,nfHv ̂ )>Í lD ;úN ( aÈVÏ ;I oÎ„D n,séA
nhvÊ ,gD f¶†D hc lVnlA lK vh n,sJ
kNhvkN.
Œ ̀V,hc 96 ̂ v,ó löHtVhkA aHn
Œ a¶V ̂ tûG ̀ÁíL ckN=D
Œ lNht¶ÎK pVÊ ̂
v,púHË aHn

[HdæHiD kNhvn #.
.Œ fÎúéV nv ]I iÎáJ iHdD p†<v ̀ÎNh

lD ;ÁD ?.
.- iÂI [H lD v,Ê ,gD n,sJ nhvÊ nv iÎáéD

;I lD v,Ê sÎHsD käHaN # h=V n,sJ nhaéI fHaÁN
fVhdúHË iL lD o<hkL #.

Œ=™éI f<nÏ lNhpD vh hc t<jäH‰ fÎúéV
n,sJ nhvÏ ?.

.- wñäéL hdK f<n ;I t†HÏ huéÆHnÏ hÊ vh hc
t<jäH‰ fÎúéV n,sJ nhvÊ #]<Ë nv t<jäH‰ >g<n=D
iHdD ,[<n nhvn ;I fH huéÆHnhè lK sHc=Hv kÎöJ
# lÁ§<vÊ lNó hiG fÎJ )õ( f<n #.

.Œ nv fÎK lNhpHË fH ]I ;öHkD vtHrJ
nhvÏ ?.

.- fH oÎ„D iH vtÎR iöéL ,gD pÂÎN u„ÎÂD &
pHì pöK o„{ , sÎN u„D tHgD vh fÎúéV n,sJ
nhvÊ ]<Ë lD nhkL hköHË iHÏ sHgÂD iöéÁN #.

.Œ hiG l<sÎÆD iL iöéD ?.

.- kI hw±.
Œ n,sJ nhaéD [HÏ ]I ;öD f<nÏ ?.
.- aòûÎJ l<vn u±rI jHvdòD lK «lÎêL jÂHv»

hsJ  , nv aòûÎJ iHÏ l¶HwV iL  «aÎO pöK
añHjI» vh oÎ„D n,sJ nhvÊ # fḦÏ lChv lÎêL jÂHv
k<aéI aNÍ ̂ aÈÎN vhÍ uÆÎNÍ , ,̈dJ hlÎVhgÂ<lÁÎK
)ß( # hsé<hv f<nË fI uÆÎNÍ fVhdL oÎ„D lÈL hsJ #.

 ŒxVtNhv ]I jÎÂD iöéD ?
.-lÁîöéV › hgäéI hdK v,ciH ÛlNaNÍ lD ̀VsÁN

sÎéD dH d<kHdéN ?! ,gD lK lD =<dL lÁîöéV d¥D
hsJ , a¶äI ndæVÏ kNhvn)lD oÁNn( # lÎ±Ë vh
iL n,sJ nhvÊ #.

ŒjÎL l„D ]I x<v ?
.-hdéHgÎH & hkæ„öéHË , i„ÁN .
.Œ hgæ<Ï t<jäHgD hè ;ÎöJ ?.
.- clHkD ;I =Vè fÎG nv ntHß ]~ jHjÁÈHÊ fHcÏ

lD ;Vn sä: fHcÏ hù vh oÎ„D lD ̀öÁNdNÊ #
oÎ„D v,kNÍ  , lêG d: Î̀öé<Ë t<jäH‰ fHcÏ
 lD ;Vn # lHgNdÁD iL  fHcd¥K l<vn u±rI hÊ f<n #.

.Œ h=V pV́ ̀HdHkD iöJ nv oNléÎL ̂.

.- lK o<nÊ hc lòHxäÎK ;ÎÈHË ,vcaD f<nÍ ,
iöéL , fVhÏ iÂI o<hkÁN=HË hdK lí„I rNdÂD
>vc,Ï s±léD , o<añHgD nv sH‰ [NdN vh nhvÊ #.

kÆHaD lD =BhaJ fVhdA wT lD ;úÎNkN , hc
;éHã a¶V j< iL fÎúéV tV,ù lD ;Vn # hc hdK
pV́ iH cdHn aÁÎNÊ # oÎ„D j±ù lD ;VnkN jH
lK vh oVhã ;ÁÁN # hiG [<hã nhnË kÎöéL ,
iVl<rU ;I uûäHkD lD a<Ê  fH o<nÊ lD =<dL
>nÊ fH [<hã nhnË fI htVhn kHnhË ;<]: lD a<n
# d: n, fÎéD f<n fI lK lÁéöF ;VnkN ;I d¥D hc
n,séHË lúéVμ lK , lñÂN hkûHvÏ  fI hsL ̀NvhÊ
fHfHchnÍ räG hc fHcÏ ̀Vså<gÎS , ḧi„D uVföéHË
sV,nÍ f<n , fVhÏ lK , lñÂN hkûHvÏ tVséHn # .

[ÁHó vhsÌJ oÌX ií<lD huVhã
fI t¥V pÂ„I fI oX ntHuÌD uíÂÁN?
fI >Ë ;öD ;I oÎH‰ k™<b nhaJ fæ<
lNht¶HË ]~ lH lNhtU pVlÁN!.
lK hc hdK a¶V o<aL >lN , fI iÂVhÍ kHÊ aHuV

nv w™ñI aòûD hÊ  lÁéúV ;VnÊ  # f¶N hc hkéúHv
hdK n,fÎéD  ]I fN , fÎVhÍ iHdD ;I kúÁÎNÊ #.

.Œ hcl<g<nÏ , >Ë lNhpD [ÁíHgD hè fæ< #.

.- vh[U fI a¶VÏ ;I ]ÁN lNè ̀ÎA oÎ„D
sV , wNh ;Vn oÎ„D iH fVnhaJ haéäHÍ
;VnkN!a¶V lK fV=VtéI hc fH,viHÏ huéÆHnÏ
júÎU , cdHvè uHa<vh f<n#lK hiG j<iÎK kÎöéL
>Ë iHdD ;I lVh hc kCnd: lD aÁHsÁN lD nhkÁN
;I iÂÎúI fH,vÊ fI ckN=D.löHgÂJ >lÎC fH iÂI
hndHË , lBhiF iöJ hgäéI fH p™Z fH,viHÏ
huéÆHnÏ aÎ¶D#lK hr<hÊ , n,séHË cdHnÏ nhvÊ
;I lBiF , ndK aHË fH lK lé™H,è hsJ hlH fH
p™Z hoé±́ k§V huéÆHnÏ & ;ÁHv iL ckN=D
o<ã , o<aD nhvdL#.

.Œ ]ÁN fHv ;Vf± vtéI hÏ ?.

.- [Â¶H 9 fHv  & 5 fHv ̀ÎHnÍ v,Ï hvf¶ÎK vtéI hÊ
, hlöH‰ iL 4 fHv fI ;Vf± lúV́ aNÍ hÊ#.

ŒfVo<vn lVnÊ nv ̀ÎHnÍ v,Ï hvf¶ÎK fH j<
]æ<kI f<n ?.

.- uHnè kNhvÊ o<nÊ vh rHdL ;ÁL # lêG iÂI
lVnÊ Î̀HnÍ v,Ï lD ;ÁL , fH >Ë iH iÂÆNÊ
 lD a<Ê # wñäJ lD ;ÁÎL , u¥S lD hkNhcdL #
pH‰ , i<hÏ o<fD nhvn #.

Œ t¥V lD ;ÁD j<hköéI hÏ hgæ<Ï
lÁHsäD fVhÏ [<hkHË fHaD ?.

.- >nÊ käHdN o<nù fæ<dN ,gD oÎ„D hc n,séHË
g¢T nhvkN , hdK l<q<ß vh l¢Vó lD ;ÁÁN # ,gD
ndN=HÍ lH fVhÏ oÎ„D iH lòû<wH wNh , sÎÂH

.- f„I nv d: lHÍ fI ]Hç ̀ÁíL vsÎN ;I o<nÊ
t¶± hkéúHvù vh lé<rT ;VnÍ hÊ  # ]<Ë nv
aÈVséHË iH o<ã j<cdU kÂD aN › jûÂÎL =VtéL
hkéúHvhè vh u<° ;ÁL , hË aHM h### nv sH‰ 89 fH
d: hkéúHvhè [NdN nv kÂHdúæHÍ ;éHã p†<v ̀ÎNh
lD ;ÁL #.

Œ nv l<vn [úK hl†HÏ ;éHã ̀V,hc 96
k§Vhè cdHnÏ l¢Vó aN # uNÍ hÏ lD =™éÁN
fN,Ë lVhsL v,kÂHdD fVhÏ ;éHã [úK hl†HM
=VtéI aNÍ ;I hdK ;Hv lVs<Ê kÎöJ # qÂK
hdK ;I lD =<dÁN ]<Ë fHcd¥K ̀Vså<gÎS
iöéD ;éHã fI tV,ù o<fD vsÎNÍ hsJ #.

.-fI k§VÊ yÎVlÁû™HkI f<n # hséHn sHuN fHrVÏ
iÂÎúI fI lK lD =<dN ̂ t<jäHgÎöJ f<nË j< fI
a¶Vè >sÎF vsHkNÍ # t¥V k¥K ]<Ë ]ÁN jH ;éHã
fÎúéV tV,oéD  fI k™U a¶V j<sJ #hgäéI rä<‰
nhvÊ ;I nvwNföÎHv cdHnÏ hc oVdNhvhË ;éHã ̀V,hc
96 i<hnhvhË t<jäH‰ f<nÍ hkN , lK hc iÂI aHË
jú¥V lD ;ÁL # hgäéI d¥D hc n̈d„D ;I =™éL
t†HÏ t<jäH‰ >chvÊ lD niN iÂÎK [<sHcÏ iH
f<n#oÎ„D iH ha¶Hv lVh kò<hkNÍ r†H,è lD ;ÁÁN
# nv l<vn lVhsL iL ḧË oÎ„D hc k<döÁN=HË fVhÏ
;éHfúHË tÆX [úK hl†H lD =ÎVkN #.

Œ wT uVdQ , x<d„D iL fVhÏ oVdN
;éHã ̀V,hc 96 jú¥ÎG aNÍ f<n ?.

.-nrÎÆH # kCnd: fI 0002 k™V >lNÍ f<nkN #
>rHdHË oäVkæHv >Ë ,v >fD oÎ„D u„ÎI lK k<aéÁN ,
lD =™éÁN h=V lê± tVaHn hpÂNchnÍ iL kÂHdúæHÍ

.-;éHã o<hkNË & [„öHè a¶V vtéK , iÎáJ
vtéK #.

.Œ  hiG `„D hséÎúK , fHcÏ iHÏ
;HlåÎ<jVÏ iL iöéD ?

.-oÎ„D n,sJ nhvÊ ,gD léHs™HkI o<nÊ kNhvÊ
# hj™HrH ndúF fI d¥D hc n,séHkL =™éL ̀<gA vh
lD niL jH d¥D fVhdL fòVn#.

.Œ  aÎ¢ÁJ iHÏ [<hkHË iL köG o<nè
vh kNhvÏ ?.

.- t†HÏ ckN=D lK ;ÂD lé™H,è hsJ # lê±
hc noHkÎHè oÎ„D fNÊ lD >dN # n,Ê hféNhdD f<nÊ
jI sÎæHv htéHnÍ v,Ï clÎK vh hc sV ;Áí¥H,Ï
;úÎNÊ ;I pHgL oÎ„D fN aN & nfÎVséHË iL ;I
f<nÊ oÎ„D hc n,séHkL hiG r„ÎHË f<nkN d: fHv
hléñHË ;VnÊ & hdK rNv sVtI ;VnÊ ;I ̀úÎÂHË
aNÊ # hdK ]ÎCiH oÎ„D fVhdL hvcù kÎöJ # ,réD
lD o<hiL fI lÈÂHkD fV,Ê fHdN l¢ÂáK fú<Ê ;I
>kíH lòé„X kÎöJ , dH h=V iöJ nv pN aHË ,
aòûÎJ >nÊ fHaN # f¶†D hc lñÎX iH vh hw±
n,sJ kNhvÊ #.

.Œ fI sä: fVkHlI "n,viÂD" lÈVhË
lNdVÏ › uHaR aNÏ ?

.- )lD oÁNn ( f„I # j¶VdT lK hc uúR fD
uÆ„D hsJ # >nÊ fHdN nd<hkI a<n ;I uHaR a<n #
61 sHgI ;I f<nÊ uHaR aNÊ ]ÁN sH‰ iL oÎ„D
hbdJ aNÊ #hlH f¶N hc >Ë ndæV uHaR kúNÊ # d¥D
n, fHv rûN hcn,hì nhaéI hÊ ;I t¶± röÂJ kúNÍ
#lHnvÊ föÎHv v,Ï lK pöHõ hsJ , t¥V lD ;ÁN
lK vh fH hcn,hì hc nsJ lD niN #.

Œ ]æ<kI lé<[I aNÏ xäU a¶V nhvÏ ?.
.- iÂHË x<v ;I =™éL oHk<hnÍ lH & tViÁæD

f<nkN , hiG r„L # a¶V sV,nË hc n, fòA [<aA
, ;<aA jú¥ÎG aNÍ # [<aA hsé¶Nhn hsJ ,
;<aA j±ù , ̀úé¥Hv #[<aA vh nhaéL #ḧË
;I a¶V iHÏ ]ÁN sH‰ ̀ÎúL vh lD o<hkL , fH
ha¶Hv ;Á<kD hÊ lÆHdöI lD ;ÁL lé<[I hoé±tHè
s¢ñD >Ë lD a<Ê # l¶„L hnfÎHè s<Ê vhiÁÂHdD
hÊ >rHÏ iHaÂD ̀<v iÂÎúI ̀HÏ fV=I iHÏ hkúHdL
lD k<aJ ̂ v,cÏ j< lD j<hkD [HdCÍ k<fG hnfÎHè
vh ;öF ;ÁD # hdúHË oÎ„D fI lK hkæÎCÍ
lD nhn # ha¥Ḧè lK vh lD =VtJ # hc sH‰ 09
;I fI jÈVhË >lNÊ nv hkíÂK iHÏ hnfD a¶V aV;J
 lD ;VnÊ ;I föÎHvÏ hc hsHjÎN  lêG hséHn sHuN
fHrVÏ iL nv >Ë p†<v nhaéÁN # kÆNiHÏ fVkNÍ hÏ
fI lK lD aN ;I hc >Ë iH hséÆäH‰ lD ;VnÊ ,
iÂÎK fHuE ̀ÎúVtéL aN , ḧË nv pNÏ iöéL
;I fé<hkL fæ<dL nv a¶V pV́ iHdD fVhÏ =™éK
nhvÊ #.

.Œo<hã vh iL ;I hc fúHv vsK =VtéI hÏ #ndæV
l<rU o<hã h, a¶V kÂD =<dD ?!.

.-)oÁNÍ f„ÁN ( h,hdG f„I # ḧË fI d: kÆ¢I
lúéVμ vsÎNdL ;I tÆX fH iL  lNhpD iHÏ "fHsL
;Vf±dD "=<ù lD niÎL #.

.ŒzHiVh hc ;éHã ̀V,hc 96)ha¶Hv aHdHË
lû„P (  iL hséÆäH‰ o<fD aNÍ ?.
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 kæVhkD nv ,cË..iHÏ sä:!.
 fH kæHiD h[ÂHgD fI löHfÆI...iHÏ rHvÍ...hÏ ,

[ÈHkD ;úéD fCv=öḦË nv sH‰ ..7931.. fI o<fD
l¶„<Ê lD...a<n ;I ;úéD hdVhË nv kéÎíI...=ÎVÏ
kHl<tR uÂG ;VnÍ hsJ kH;HlD nv kéÎíI...=ÎVÏ hc
löHfÆI...iHÏ rÈVlHkD >sÎH nv fÎú¥: rVrÎCséHË
>yHc aN& [HdD ;I péD nv >sÎH vjäI...iHÏ fVjV o<n
vh hc nsJ nhndL , nv iV n, vaéI ;úéD >chn ,
tVkæD >sÎH ké<hköéÎL fI uÁ<hË rÈVlHË fVsÎL! .

 hdK kH;HlD...iH ,réD fÎúéV kæVhË...;ÁÁNÍ
lD...a<n ;I fNhkÎL nv ,cË...iHÏ sä: jH ]I hkNhcÍ
nsJ ;úéD hdVhË jÈD =úéI hsJ!.

 kä<n ̀úé<hkI nv h;êV ,cË...iH lúÈ<n hsJ& hlH
nv sä: ,cË iÎ}...,rJ hdK ]ÁÎK fD...fVø , j<aI
kä<nÍ...hdL!.

 ;úéD >chn hdVhË nv löHfÆI...iHÏ rÈVlHkD
>sÎH ;I h,hdG sH‰ lÎ±nÏ ..1028.. nv rVrÎCséHË
fV=Chv aN& fI hdK kéHd{ nv ,cË...iHÏ sä: nsJ
dHtJ#.

 kHnv pHì...>rHdD...kÎH )Á̀íL(& hdÂHË wHnrD
)Á̀íL( d<kS hlHlD )Á̀íL( sÎNhpÂN lñÂNÏ
)niL( hc ,cË...iHÏ ..75.. jH ..07.. ;Î„< d¶ÁD péD
d: lNh‰ iL ;úéD >chn naJ k¥Vn!.

 iÂÎK ,q¶ÎJ fVhÏ ;úéD hdVhË nv
löHfÆI...iHÏ [ÈHkD f<nhö̀J ..8102.. fI ,r<ß

Î̀<sJ ;I fNdK aVó hsJ^.
 vqH hxVÏ )dHcniL( fHrV dò¥úD )Á̀íL(

hlÎVpöÎK lÆû<nÏ )fÎöéL( d<kS hlHlD
)k<cniL( hc ,cË...iHÏ ..75.. jH ..07.. ;Î„< kC,‰ ,
sÆ<£ nv ,cË...iHÏ sä: nv löHfÆI...iHÏ [ÈHkD
aNdNjV hj™HØ htéHn jH nvdHfÎL fHdN fVhÏ

ú̀é<hkI...sHcÏ nv hdK ,cË...iH [NÏ...jV ,hvn aNÍ ,
hrNhÊ kÂHdÎL#.

 hc ;úéD >chn fæBvdL& fäÎÁÎL nv ;úéD tVkæD
h,qHß , hp<h‰ ]æ<kI hsJ?

 rÈVlHkD >sÎH vqH oNvÏ)pB́( aÎVchn
fÈúéD x± )Á̀íL( ;VhlJ uäN,gD )pB́( lñÂN
hgÎHsD )pB́( líÎN o„Î„D )pB́( hc ,cË ..55..
jH ..27.. ;Î„< fN,Ë ;öF lNh‰!.

 rÈVlHkD [ÈHË^ lö„L kHnvÏ...oHnÊ )H̀kCniL(
lÈVnhn lVnhkD )fÎöJ...,s<Ê( lñöK pH[D...̀<v
)dHcniL( lñÂNvqH =VhdD )iúéL( lñÂNu„D
=VhdD )kÈL( fN,Ë fI nsJ >,vnË péD d: lNh‰
fVkC!.

 nv fHcÏ...iHÏ >sÎH [H;HvjH - hkN,kCÏ jH pN,n
oÎ„D ;ÂD o<n vh hc r¶V fD...lNhgD fÎV,Ë >,vndL

, vqH hxVÏ nv ..75.. ;Î„<
;úéD >chn ,

lÈVnhn lVnhkD

 hp<h‰ ;úéD hdVhË nv sH‰ ..7931.

 kH;HlD nv kéÎíI...=ÎVÏ& hsé¶™HÏ n,Ê& lú¥G [NÏ
 nv ,cË iHÏ sä:& hlÎN,hv fI >dÁNÍ!.

 iÂö<dD ]ÎöJ& vmÎS tNvhsÎ<Ë iÂö< ;ÎöJ?!.
nv ..06.. ;Î„<=VÊ ;úéD tVkæD , lñÂNvqH
=<hvÏ nv ..76.. ;Î„< fVkNÍ lNh‰ fVkC aNkN#.

 d¶ÁD iL...]ÁHË q¶ÎT , fN,Ë ;öF vjäI...iHÏ
fVjV sH‰ ..79.. vh ̀úJ sV =BhaéÎL#.

 sHgD ;I nv >Ë jÁÈH nv fHcÏ...iHÏ >sÎHdD
[H;HvjH l<tR fI jñûÎG lNh‰ hc k<ß fVkCÏ >Ë nv
,cË iHÏ sä: aNdL#.

 ̈cÊ fI dHn>,vÏ hsJ nv fHcÏ...iHÏ >sÎHdD
;úéD nv aA ,cË hgÂåÎ¥D fV=Chv lD...a<n#.

 nvsJ hc iÂÎK lÁ§V hsJ ;I kH;HlD nv
kéÎíI...=ÎVÏ nv ;úéD hdVhË uÎHË lD...=Vnn#.

 ,réD nvÁ̀{ ,cË kòöJ ;úéD hc ..55.. dH ..75..
jH ..07.. , ..27.. ;Î„< iÎ} uHdNÏ nv löHfÆI...iHÏ
rÈVlHkD >sÎH , rÈVlHkD [ÈHË kNhvÏ d¶ÁD nv
s¥<iHÏ sI...=HkI n,v aNÍ...hÏ& ]<Ë nv ̀Á{ ,cË
n,Ê iL kH;HlD ;L , fÎA ,[<n nhvn#.

 hdK hp<h‰ kæVhË...;ÁÁNÍ o<n vh nv vjäI...iHÏ
jÎÂD ;úéD hdVhË fI ,q<ó kúHË lD...niN!.

 ;úéD >chn nv sH‰ ..79..̂ rÈVlHkD >sÎH)n,Ê(
rÈVlHË [ÈHË)aúL(.

 ;úéD tVkæD nv sH‰ ..79..̂ rÈVlHkD
>sÎH)Á̀íL( rÈVlHkD [ÈHË)dHcniL(.

 ;úéD nv fHcÏ...iHÏ >sÎHdD^.
 ;úéD >chn nv fHcÏ...iHÏ >sÎHdD ;I hgäéI

vnÍ...fÁNÏ jÎÂD kNhvn wHpF sI x±)pöK
dCnhkD& u„ÎVqH ;VdÂD , ̀V,dC iHnÏ( , d: fVkC
)vqH hxVÏ( aN& d¶ÁD fHc iL sä: ,cË...iH rHfG
j<[I , tHoV uÂG k¥VnkN#.

 nv ;úéD tVkæD fHcÏ...iHÏ >sÎHdD iL hdVhË
fVkNÍ ..2.. x±)lñÂNu„D =VhdD , pöÎK k<vÏ( ,
n, fVkC)lÈVnhn lVnhkD , lñÂNvqH=VhdD( aN#.

 xD löHfÆI rÈVlHkD >sÎH& rÈVlHkD [ÈHË ,
fHcÏ...iHÏ >sÎHdD péD d: lNh‰ kÆVÍ , dH x±
kûÎF sä: ,cË...iHÏ ;úéD hdVhË kúN#.

 kæVhkD nv ,cË...iHÏ sä: , uNÊ ;öF lNh‰
x± fHuE uÆF vtéK ;úéD hdVhË hc sÂJ , s<Ï
s¥<iHÏ jÎÂD [ÈHË aNÍ hsJ# >lHv fI rNv ;HtD
=<dHsJ , kæVhkD...iH ;Hl± lÁ¢ÆD , fíHsJ#.

 hdK >lHv kúHË lD...niN =ööJ rHfG j<[ÈD
nv vnÍ...iHÏ sÁD [<hkHË , fCv=öḦË fI ,[<n
>lNÍ hsJ#.

 >dH ̀V,vù...dHtéæHË ;úéD hdVhË nv =V,Í...iHÏ
sÁD ̀HdI fòû<ü [<hË...iH ké<hköéI...hkN =HÊ nv
vhÍ fCv=HË fæBhvkN , pḦ ;Hv fI =<kI...hÏ ̀ÎA
vtéI hsJ ;I y±lVqH lñÂNÏ wVhpéH fæ<dN^.
nséÂHË nv f¶†D hc ,cË...iH oHgD hsJ!.

  hsé¶™HÏ n,Ê!.
 kH;HlD ;úéD hdVhË nv löHfÆI...iHÏ

rÈVlHkD >sÎH , [ÈHË fHuE aN jH vs<‰ oHnÊ ;I

cpÂHè xHrJ...tVsHdD fVhÏ fI ,[<n >,vnË jñ<‰
nv ;úéD hdVhË léñÂG aNÍ f<n& fVhÏ n,lÎK...fHv
hc sÂJ o<n löé¶™D a<n#.

 hgäéI hsé¶™HÏ h,‰ iL läéÁD fV ;öF kéHd{
q¶ÎT ;úéD fI ,d|Í ;úéD >chn nv löHfÆI...iHÏ
[ÈHkD ̀HvdS ..7102.. f<n ;I lÆä<‰ ,hrU kúN&
hlH nv hsé¶™HÏ n,Ê ndæV [HdD fVhÏ lHkNË ,[<n
kNhaJ#.

 cdVh =HÍ& vtéK& o<nù pV;éD v, fI [„< fVhÏ
jñVμ fòúÎNË fI líÂ<uI jñJ jûNÏ hsJ ,
nv uVwI [ÈHkD ;Hl± aÁHoéI aNÍ , h[VhdD
=VndNÍ hsJ#.

 hsé¶™HÏ n,Ê hc ndN=HÍ vs<‰ oHnÊ n̈dG
lé¶NnÏ nhvn ;I kH;HlD nv kéÎíI& u„J hw„D
kÎöJ& f„¥I l¶„<‰ aVhdX jñÂÎG aNÍ fI ;úéD
hsJ#.

Œ kä<n f<n[I lÁHsF fVhÏ h[VhÏ
fVkHlI...iHÏ léÁ<ß , jñ<‰...sHc!.

Œ ]HgA uNÊ v,dHv,dD fH ;úéD...=ÎVhË v\dL
ha®HgæV rNõ#.

Œ uNÊ pÂHdJ nséæHÍ ,vcù hc lÈL...jVdK
,vcù ;ú<v& d¶ÁD ;úéD vh lD...j<hË
sVtûG...iHÏ lú¥±è ;úéD nhköJ ;I vs<‰
oHnÊ jH ̀HdHË ;Hv ké<hköJ fV >kÈH tHmR >dN!.

 h=V fV l<q<uHè lB;<v& kH;HlD nv
kéÎíI...=ÎVÏ...iH lCdN =Vnn o<n fI o<n xHrJ
vmÎS tNvhsÎ<Ë hc nsJ lD...v,n , fI jNvd{ clÎÁI
hsé¶™H vh tVhiL lD...;ÁN , ndNdL ;I ]æ<kI oHnÊ
fVhÏ n,lÎK...fHv u¢HÏ lHkNË nv tNvhsÎ<Ë ;úéD
vh fI gÆHdA fòúÎN#.

 hlÎN,hvÏ fI >dÁNÍ
 h=V]I >lHv lNh‰...>,vÏ ;úéD nv sH‰

..7931.. ]ÁNhË vqHdJ...fòA kÎöJ hlH
hlÎN,hvÏ nv ;úéD iÂHkÁN a¶„I tV,chkD hsJ
;I iV=C oHl<ù kÂD...a<n , pḦ ;úéD fH
hkéûHã sVlVfÎHË jÎL...iHÏ l„D hc ]ÁN lHÍ räG
kæHÍ o<nù vh fI hgÂåÎ: ..0202.. ̀Vvk+...jV ;VnÍ
, hgäéI fI löHfÆI...iHÏ [ÈHkD ..9102.. kÎC k§V
nhvn& cdVh vrHfJ...iHÏ [ÈHkD lD...j<hkN clÎÁI...sHc
p†<v fÈéV , lÑeVjV nv fHcÏ...iHÏ hgÂåÎ:
..0202.. j<;Î< a<n#.

 ;úéD ̀S hc hkéûHã sVlVfÎHË vnÍ...iHÏ
sÁD v,Ï vdG fÈä<n aVhdX l<[<n , hlÎN,hv fI
>dÁNÍ nv pV;J hsJ , péD kÂD...o<hiN d: v,c
hc uÂV t¶HgÎJ...iHdA iNv fV,n# ̀NdN >lNË ,tHØ
l„D nv ;úéD iÂ<hvÍ ,[<n nhaéI& hlH nv n,vÍ
;Á<kD fNhË jH;ÎN fÎúéVÏ läB,‰ lD...a<n& cdVh
hc uÁHwV [NÏ hkæÎCÍ , Î̀úVtJ lñö<ã
lD...=Vnn#.

 nv ;ÁHv ,tHØ l„D& iÂNgD ̀NdN lD...>dN ;I
hdK kÎC uÁûVÏ ̀ÎA...fVkNÍ , a¶<v>tVdK hsJ#.

 nv ;úéD rNvè fNkD , h[VhÏ tÁ<Ë , hk<hß
fNg¥HvÏ...iH d: v,Ï s¥I hsJ& v,Ï ndæV s¥I
uúR , hvhnÍ , iÂNgD , ,tHØ hsJ ;I ]<Ë fV >Ë
vk+ [± fCkD& iÂ<hvÍ >nlD vh jV , jHcÍ ;VnÍ ,
lêG ;ÎÂÎHdD hsJ ;I lS ,[<n vh fI x± läN‰
lD...;ÁN# lD...nhkÎL ;I aA lHiI , d: sHgI

ú̀é<hkI sHoéI kÂD...a<n hlH lD...j<hË fH uúR ,
hvhnÍ ,qU l<[<n vh fÈä<n fòúÎN jH ;úéD l<tR
fI [äVhË kH;HlD...iHÏ o<n nv d¥D- n, sH‰
=BaéI a<n#.

 kéHd{ ;úéD hlÎNiHÏ [ÈHË
 nv fVvsD ;úéD hlÎNiHÏ [ÈHË ;I sH‰

..79.. nv ;ú<v gÈöéHË fV=Chv aN& fHc iL aHiN
kH;HlD sä: ,cË...iHÏ ;úéD >chn f<ndL# hgäéI
nv ;úéD tVkæD ;<vs<Ï hlÎN fH d: lNh‰ fVkC
lÈNÏ lñöK...k|hn nv ..06.. ;Î„<=VÊ rNvÏ vk+
=VtJ& hlH nv ;úéD >chn ;I pHdC vjäI s<Ê [ÈHË
aN d: hj™HØ o<ã htéHn& ;HlVhË rHsÂå<v fVkNÍ
lNh‰ x± aN& gÎ¥K nv ;ÁHv hdK x± iÎ} d: hc
sä: ,cË...iHÏ hdVhË jH ..07.. ;Î„<=VÊ péD fVkNÍ
d: lNh‰ fVkC iL kúNkN#.

 sÎV kH;HlD hdVhË nv sä: ,cË...iH& nv ;úéD
hlÎNiHÏ [ÈHË kÎC ]ÈVÍ kúHË nhn jH fH,v ;ÁÎL ;I

 lñÂN [Hk™Nh 

 kH;HlD nv kéÎíI...=ÎVÏ& hsé¶™HÏ n,Ê& lú¥G [NÏ
 nv ,cË iHÏ sä:& hlÎN,hv fI >dÁNÍ!.
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nséÂHË nv ,cË...iHÏ sä: jÈD hsJ#.

 hj™HØ x±dD!.
 nv lÎHË ..01.. ,cË ;úéD >chn rÈVlHkD [ÈHË&

..01.. ,cË ;úéD tVkæD [ÈHË , ..02.. ,cË ;úéD
>chn , tVkæD hlÎNiHÏ [ÈHË& d¶ÁD =öÎG nhaéK
..04.. ;úéD...=ÎV fI löHfÆI...iHÏ [ÈHkD
fCv=öḦË , hlÎNiHÏ [ÈHË& tÆX , tÆX d:
;úéD...=ÎV fVkNÍ lNh‰ x± aN , h, ;öD kä<n
[C ;HlVhË rHsÂå<v nv ,cË ..68.. ;Î„<=VÊ ;úéD
>chn hlÎNiHÏ [ÈHË ;I sVhkíHÊ j<hköJ nv
vrHfJ...iHÏ lB;<v fI ]ÈVÍ ;úéD hdVhË vk+ x±
fCkN , wÎHn lNh‰ x±Ï  [ÈHË fVhÏ líÂ<uI
;úéD hdVhË a<n#.

 x±Ï rHsÂå<v hc d: xV́ hj™HØ o<aHdÁN ,
o<fD fVhÏ ;úéD hdVhË hsJ& , hc xV́ ndæV
lÈV jHdÎNÏ hsJ fV kæVhkD...iHÏ ;úéD hdVhË
;I ]Vh fHdN nv pöVè x± fÂHkN , >Ë vh ]<Ë kòG
fåÁNhvdL ;I fV tVhc hsJ , nsJ ;<jHÍ lH nv kúÎF!.

 käHdN nv ;úéD hdVhË ;öF lNh‰ x± jäNdG
fI d: >vc, a<n fHdN d: v,kN , v,dI fHaN ;I fNhË
nsJ dHtéI...hdL kI d: hj™HØ!.

 vmÎS tNvhsÎ<Ë iL...s< ;ÎöJ?
 hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë ;úéD , jú¥ÎG líÂU

hdK tNvhsÎ<Ë fI sH‰ >dÁNÍ l<;<‰ aNÍ hsJ#
hgäéI fHc [HÏ a¥Vù fHrD hsJ ;I eäJ...kHÊ hc

kHlCniHÏ vdHsJ tNvhsÎ<Ë ;úéD vh hkíHÊ
nhnÍ...hkN!.

 d: k¥éI vh oNlJ hiHgD ,vcù uV° ;ÁL
;I hdK hséÆ±‰ tNvhsÎ<Ë...iH hc ,chvè ,vcù dH
iÂHË sHclHË jVfÎJ fNkD sHfR lêG d:
v,dHsJ& ]ÁNhË fNhË nv uHgL ,hr¶ÎJ o<aäÎK
käHaÎN# aÂH f™VlHdÎN tNvhsÎ<Ë ;I sV jH ̀HdA fI
f<n[I ,chvjòHkI ,wG hsJ hc ;NhÊ hséÆ±‰ sòK
lD...=<dN?

 f„I nv lÆVvhè t¶„D , rä„D tNvhsÎ<Ë...iHÏ
jHfU tNvhsÎ<Ë...iHÏ fÎK...hgÂ„D tNvhsÎ<Ë...iH
löéÆG , lVnlD...hkN , kI n,géD& iÂI hdK vh
lD...nhkÎL#.

 hlH nv ;ú<v o<nlHË ]ÁN tNvhsÎ<Ë sVh©
nhvdL ;I hc f<n[I n,géD hsé™HnÍ kÂD ;ÁÁN?

 f¶†D hc tNvhsÎ<Ë...iH lêG t<jäH‰ hc lñG
nv>lNiH , ;úéD hc pÂHdJ...;ÁÁNÍ...iHÏ lHgD
fVo<vnhvkN& jHcÍ tNvhsÎ<kD.... lêG ;úéD fH
pÂHdJ...;ÁÁNÍ...iHÏ lHgD lñéVÊ iÂîÁHË nsJ
kÎHc fI s<Ï nséæHÍ ,vcù nhvn#.

 hdK nv iL jÁÎN=D tNvhsÎ<Ë...iH , ,chvè
,vcù fI k<uD hsJ ;I ,chvjòHkI vh noÎG nv hl<v
tNvhsÎ<Ë...iH lD...;ÁN& hgäéI fH vuHdJ iÂI [<hkF
>Ë hséÆ±‰ l<vnk§V& hlH nv iV pH‰ hc >Ë =VdCÏ
kÎöJ#.

 hc s<Ï ndæV ,chvè ,vcù nvfHvÍ wNv jH bdG
,vcù fHdN nv lÆHfG n,gJ , lí„S , lVnÊ
`Hsòæ<Ï uÂ„¥Vn o<nù fHaN# fNdK jVjÎF
tNvhsÎ<Ë...iH , ,chvè ,vcù lêG n, [HË nv d:
rHgF iV n, vjR vtéR hl<v ,vcù ;ú<v vh fV uÈNÍ
nhvkN& iV d: nv [HdæHÍ o<naHË# hlH l<q<uD
;I nv hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë...iH iÂ<hvÍ lÁúH k<uD
]HgA f<nÍ& hdK hsJ ;I v,sHÏ tNvhsÎ<Ë...iH
fHdN iL...s< fH sÎHséæBhvÏ...iHÏ ,chvè ,vcù
uÂG kÂHdÁN#.

 hdK pV́ nvséD hsJ& gÎ¥K nv hkéòHã
v,sHÏ tNvhsÎ<Ë...iH hdK iL...s<dD ]I l¶ÁHdD
lD...niN? =HiD iL...s<dD fI l¶ÁD iÂHiÁæD
vhÏ...niÁN=HË fH nséæHÍ ,vcaD j„ÆD lD...a<n
;I sV lÁúH hoé±́ , nvnsV lD...a<n#.

 =HiD kHlCniH hc fÎA iÂHiÁæD fH ,chvè
,vcù , f¶†D hc k<hã >Ë hdíHn ;VnÍ...hkN ;I hdK
kÎC ]HgA fVhkæÎC lD...a<n! hc xV́ ndæV ,chvè
,vcù iL iV=C kÂD...j<hkN köäJ fI >dÁNÍ
vaéI....iHÏ jHeÎV=Bhv nv ,vcù hdVhË fD...j™H,è
uÂG ;ÁN& ]Vh ;I nv kÈHdJ h, ̀Hsòæ<Ï kéHd{
,vcù ;ú<v hsJ#.

 pḦ hdK ,sX fHdN d: pG...hgÂöHm„D ̀ÎNh
;ÁÎL jH hdK hoé±́...iH& iL...s<dD...iH , ]HgA...iH
vh nvsJ , pöHfD pG ;ÁN#.

 fHdN fåBdVdL nkÎHÏ pR j¶HgD fH iÂîÁÎK
]HgA....iH , hoé±́...iH fI vsÂÎJ aÁHoéI aNÍ
,u„D...hgñöHã ;öD käHdN nkäH‰ d¥NsJ aNË
iÂI hl<v fæVnn& fHdN fI hoé±́...iHÏ l<[<n
hpéVhÊ fæBhvdL , vrÎF vh fåBdVdL , hc sV
uÆ±kÎJ , oVn[Â¶D& ,v,n , oV,ì o<n vh nv
uVwI...iHÏ =<kI =<Ë h[éÂHuD& sÎHsD&....
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گفت وگو با وریا غفورى بازیکن تیم استقالل

مدیریت ضعیف باعث شدمدیریت ضعیف باعث شد
استقالل در آسیا قهرمان نشود!

   متولد 26 آبان یا 29 شهریور هستى؟!
- من در اصل 26 آبان 66 به دنیا آمده ام اما آن زمان براى اینکه بتوان 
زودتر به مدرسه برى مى رفتند تاریخ صدور و شناسنامه ها را تغییر داده 
و سن متقاضى را بزرگ تر مى کردند و االن در شناسنامه من، تاریخ 29 

شهریور 66 ثبت شده است!
  چى شده که فوتبالیست شدى؟

ور هر
 

- مثل ســایر فوتبالیست ها من هم در بچگى در محله و خیابان و تیم 
مدرسه بازى مى کردم و این عالقه مندى باعث شد تا در سنندج در تیم هاى 
توحید، اصناف قروه و ســاینا ى سنندج بازى کنم ولى چون متاسفانه در 
شهر ما کسى زیاد به فوتبال اهمیت نمى داد مجبور شدم براى اینکه بیشتر 
شناخته شوم سنندج را ترك کرده و فوتبالم را در پایین تهران دنبال کنم و 
بعد از آن هم براى گذراندن سربازى به پاس همدان رفتم بعد از پایان سربازى 
2 سال در شهردارى تبریز 2 سال در نفت تهران، 2 سال در سپاهان و االن 

هم 3 سال است در تیم بزرگ استقالل بازى مى کنم.
  از دوران موفقیت و اوج فوتبالت بگو؟

م
 

- در تیــم نفت تهران تا فینال و قهرمانى لیگ برتر پیش رفتیم اما 
متاسفانه در بازى آخر نتیجه را یک بر صفر واگذار کردیم و سوم شدیم. 
در تیم ســپاهان اولین قهرمانى در لیگ برتر را تجربه کردم و توانستم 
به پیراهن تیم ملى برسم و در جام ملت هاى 2014 بازى هاى خوبى را 
انجام دادم. در لیگ برتر همان ســال به عنوان بهترین مدافع لیگ برتر 
انتخاب شــدم و بعد هم آمدم اســتقالل و با تیم محبوبم قهرمان جام 

حذفى شدیم.
  از دربى 86 و گلى که زد ى بگو؟

ى
 

- بازى در دربى متفاوت اســت و حال و هواى دربى همیشــه جور 
دیگرى است. من قبل از آن بازى با خودم فکر مى کردم که درآن بازى 
گل مى زنم و خدا را شکر موقعیتى به دست آوردم و رویاهایم تبدیل به 
واقعیت شــد و از همه مهم تر دربى را یک بر صفر و با گل من بردیم و 

خیلى برایم لذت بخش بود.
  از شــادى گل خود و آن حرکت 

خاص بگو...
من آن روش خوشــحالى را خیلى - 

دوست دارم و وقتى گل مى زنم و روى دستم مى زنم مى خواهم تعصبم را 
نشان دهم و هواداران هم این خوشحالى را دوست دارند.

  چى شد که در جام باشگاه  هاى آسیا نتوانستید به 
و م ن

مراحل پایانى راه پیدا کنید؟
- ما فصل گذشته را خیلى بد شروع کردیم اما بازى به 
بازى بهتر شدیم و تیم  ما هماهنگ تر مى شد و نیم فصل 
دوم عنوان بهترین تیم لیگ برتر را به دست آوردیم 
و وقتى تیام به عنوان یک مهاجم به جمع ما اضافه 
شد خیلى به خط حمله اســتقالل کمک کرد و 
استقالل رفت و جزو 8 تیم برتر آسیا اما متاسفانه 
مدیران باشگاه نتوانستند آن تیم را حفظ کنند و 
فکر مى کنم اگر آن تیم خوب مدیریت مى شد و 
حفظ مى شد سالى بود که استقالل مى توانست 

براى سومین بار قهرمان آسیا شود.
  لذت بخش ترین قهرمانى را با کدام تیم 

ر
لل

به دست آوردى!
- موفقیت و کسب قهرمانى همیشه لذت بخش 
است به خصوص که با تیم بزرگ استقالل این افتخار 
به دست آمد. ما وقتى در لیگ پارسال نتوانستیم قهرمان 
شــویم، جام حذفى را با موفقیت پشت سر گذاشته و جام 
حذفى را به دســت آوردیم امســال هم در کورس قهرمانى 

هستیم و انشاا... امسال قهرمان مى شویم.
  چرا از تیم ملى در جام جهانى 2018 خط خوردى؟

- متاسفانه روى یک بهانه از تیم خط خوردم!
   منظورت تغییر پســت و اختالف سلیقه شفر و کروش 

است؟!
- فکــر کنم خط خوردنم و پیــش آوردن آن حرف هــا بهانه بود و 
مى خواستند کسان دیگرى را با خود به جام جهانى ببرند! و خیلى راحت 
مرا خط زدند و از کنار نامم گذشتند. البته خودشان هم ضربه خوردند و 
من مى توانستم به تیم ملى کمک کنم به هر حال آن بازى ها گذشت و 

آقایان افراد دیگرى را ترجیح دادند!
  منظورت کروش است؟!

ن
 

- فقط مى توانم بگویم صد در صد اشتباه کرد و حقم پایمال شد!
وو  وقتى به جام ملت ها دعوت شدى! و بعد از درخشش در دو 

بازى مجددا نیمکت نشین شدى...!!
- بله در جام ملت ها 2 بازى خوب کردم و اما باز هم ســلیقه باعث 
شد تا نیمکت نشین شوم و کروش باز هم اشتباه کرد و چون سبک بازى 
دیگرى را مى خواســت باز هم من ضرر کردم. البته همه چیز گذشت و 

دیگر نمى خواهم به آن مسائل فکر کنم.
   این درســت که مى گویند ور یا از بچگى استقاللى بوده 

ر

است؟
-بله، از بچگى اســتقالل را دوست داشتم. متاسفانه االن در کوچه ها 
زیاد فوتبال بازى نمى کنند و بیشــتر مى روند مدرسه فوتبال! اون موقع 
امکانات زیاد نبود و خوشبختانه در کوچه و خیابان فوتبال جریان داشت 
همه با هم کل، کل داشــتند و وقتى تیم تشــکیل مى دادیم اونجا هم 
استقاللى بودم و چون بازى هاى استقالل را دنبال مى کردم به تیم بزرگ 

استقالل تعصب خاصى داشتم.
  در آن برهه بازى چه کسى را در استقالل مى پسندیدى؟

ل

- بازى ســیروس دین محمدى، ســهراب بختیــارى زاده که خیلى 
بــا تعصب بود، علیرضا اکبرپور که گل دربى معروف به پرســپولیس را 
فراموش نمى کنم و خیلى از آن گلى دربى خوشــحال بودم. نیک بخت 
واحدى را خیلى دوست داشتم اما وقتى رفت پرسپولیس خیلى ناراحت 

شدم! نیکبخت بازیکن خوب و مثبتى بود.
  از دهه هاى قبل چى؟

م

- حسن روشن، غالم حســین مظلومى، ناصر حجازى که یاد و نامش 
ماندگار شــد و مرداخالق فوتبال بود. البته موفق نشدم بازى این عزیزان را 
از نزدیک ببینم اما فیلم بازى هایشان را دید ه ام.  البته بازى مجتبى جبارى را 

خیلى دوست داشتم و از ته قلب ایشان و شخصیتش را دوست دارم.
  درست است که مهاجم بودى؟!

ى
 

- فکر کنم هر کى فوتبالش را آغاز کرده اوائل مهاجم بوده است.
من هم از خط حمله شــروع کردم و کم کم آمدم در پشت دفاع! در 
جوانان پاس هافبک وســط و هافبک راست بودم و در مجموع 4 سال 

هافبک راست و 8 سال دفاع راست را تجربه کرد ه ام.
   معنى اسمت را مى دانى؟

- وریا یعنى هوشیار
  این نام را چه کسى برایت انتخاب کرده است؟

ور
 

- پدرم.
  جویاى احوال پدر و مادرت هستى؟

پ
 

-بله، هر وقت فرصت کنم به سنندج مى روم و خانواده ام را مى بینم. 
اکثر اقوامم سنندج زندگى مى کنند و تعدادى از اقوام در تهران هستند.

  چند فرزند دارید؟
و ر
 

- من دو فرزند، یک پسر به نام رادین و یک دختر به نام بارین.
  اسم فرزندانت را چه کسى انتخاب کرد؟

ن

-اســامى فرزندانم را به اتفاق همسرم انتخاب کردیم. براى پسرم به 
دنبال یک اسم مردانه و خوب بودیم که رادین را انتخاب کردیم و براى 
دختر یک اســم کردى را انتخاب کردیم. بارین یعنى باریدن، بارش که 

خدا را شکر با وجود بارین خانم نعمت هم در زندگى ما افزون تر شد.
االن بارین یک سال و هشت ماهش است.

  و آقا رادین؟
ن

- رادین 6 ساله است و در مدرسه فوتبال استقالل مشغول فعالیت است.
  مى خواهى رادین فوتبالیست شود؟

ر
م م 

- رادین یک اســتقاللى متعصب است و در آینده از او زیاد خواهید 
شنید.

د د  درست است که موقع تولد یکى از فرزندانت کنار همسرت 
حضور نداشتى؟!

- بله، متاســفانه وقتى رادین به دنیا آمد من با اســتقالل در اردوى 
ارمنســتان بودیم و خیلى برایم ســخت بود. در ایــن اتفاق مهم کنار 

خانواده ام نبودم و شرمنده همسرم شدم.
  لقبى که دوست دارى؟

و
 

- سیدحسین حسینى(دروازه بان استقالل) در فضاى مجازى به من 
لقب ببر کرد کوهستان را داده است و چون به ببر عالقه مند هستم خیلى 
این لقب را دوست دارم و االن دیگر همه مرا به عنوان ببر کرد کوهستان 
لقب داده اند که جا دارد از سیدحسین حسینى که از دوستان خوبم در 

استقالل است تشکر کنم.
  حسرت فوتبالى داشتى؟

ل
 

- متاســفانه حسرت هاى فوتبالى ام زیاد بوده است. احساس مى کنم 
به حقم نرسیده ام، یه جاهایى مى توانستم به جایگاه هاى بهترى برسم. 
چون زحمت زیاد کشیده ام، حق فوتبالى ام بیشتر از اینها است. البته یک 
جاهایى هم تصمیم اشتباه خودم بوده و امیدوارم در آینده جبران شود.

  از ایام نوروز و عید بگو...
ى

- از بچگــى ایام نوروز حال و هواى دیگرى داشــت. همه مى رفتند 
عید دیدنى، دید و بازدید بود و حس بســیار خوبى داشتیم و خاطرات 
شیرین. ولى متاسفانه االن شرایط فرق کرده است. فشارهاى اقتصادى، 

دل خوشى هاى گذشته را از مردم گرفته است.
  خاطره اى هم از نوروز دارى؟

و ل

- خاطــره که زیاد اســت اما ما در عید نوروز همیشــه به دنبال 
جام هاى فوتبالى بودیم و بیشــتر تیم مى دادیم و از بچگى به دنبال 

کاپ و قهرمانى بودیم.
  نظرت در خصوص لباس کردى؟

و پ

- یک لباس شــیک و اصیل. ما روى این لباس تعصب داریم. البته 
لباس کردى چند مدل دارد. متاســفانه در تهران بیشتر لباس گرم کن 
بر تن داریم و نمى توانیم استفاده کنیم. البته لباس گران قیمتى است و 

بیشتر مردم خوب شهرم در سنندج بر تن دارند.

ممحسن خمارلو محسن خمارلو
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 26 متولد  غفورى  وریـا 
آبان 1366 اســت که به خاطر مدرسه 

از هفت ســالگى شناســنامه اش 29  رفتن پیش 
شهریور 1366 صادر شده است. او در شهر سنندج متولد 

شــده و فوتبالش را مثل اکثر فوتبالیست ها در کوچه و خیابان 
و مدرســه آغاز کرد و در ســنندج و قبل از اینکه یک فوتبالیست 

حرفه اى شود در تیم هاى توحید، اصناف گروه، ساینا ى سنندج بازى کرد 
و براى اینکه بهتر دیده شود مجبور شد دیارش را ترك کند و به عضویت 

جوانان پاس تهران و بعــد از آن براى گذراندن ســربازى به پاس همدان 
پیوست. دوران نوجوانى و در تیم محالت و مدارس شهرش بیشتر در خط حمله 
بازى مى کرد و به همین خاطر االن هم یکى از مدافعان تهاجمى لیگ ایران است! 
وریا بعد از پایان خدمتش به شهردارى تبریز پیوست و براى اینکه فوتبالش بهتر 
دیده شود به نفت تهران آمد و با مربیگرى یحیى گل محمدى تا قهرمانى لیگ برتر 

هم آمدند اما بازى آخر را باختند تا به مقام سوم دست یابند!
او در نفت توانســت ضمن رکورددار شــدن بازى در لیگ برتر به 
پیراهن تیم ملى برســد. وى ســپس راهى اصفهان و تیم سپاهان شد و 

توانست با زردپوشــان اصفهانى اولین تجربه قهرمانى در لیگ برتر 
را به دســت آورد و از آنجا به آرزویش رســید و توانســت به 

تیم مورد عالقه اش اســتقالل بپیوندد و با آبى پوشان هم در 
جام حذفى به قهرمانى برسد و حاال به دنبال قهرمانى در 

لیگ برتر با استقالل تهران است.
غفورى،  وریا  بــا  ما  نوروزى  گفت وگوى 

پیش روى شما است:
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  یک دوست خوب فوتبالى؟
- دوســت خوب که زیاد دارم. مثل پژمان منتظرى که با شخصیت 
است و همه جوره مى شود رویش حساب کرد. وحید حمدى نژاد و یا على 

کریمى استقالل که از سپاهان با هم هستیم.
   از سین هاى هفت سین کدام را بیشتر دوست دارى؟

ى ر

- سیب، به خاطر اینکه خوردن سیب براى بدن خوب است و سالمتى 
را به همراه دارد.

  شهر مورد عالقه؟
ر

 
- سنندج و تهران.

    اولین عیدى که دادى؟
- فکر کنم وقتى که لیگ برترى شــدم، چون وضع مالى ام بهتر شد 

توانستم عیدى بدهم.
  به کى عیدى دادى؟

م و
 

- مادر و خواهرم.
   امسال اولین عیدى را به کى خواهى داد؟

- آقا رادین.
   نظرت در خصوص فصل کنونى لیگ برتر چیست؟

- امسال مسابقات تا اینجا خوب بوده ولى فکر کنم به خاطر وضعیت 
زمین ها کیفیت بازى ها پایین  است و امیدوارم کیفیت زمین مسابقات 

بهتر شود تا سطح بازى ها باالتر برود.
  بهترین گلزن استقالل هم در فصل جارى هستى.

و ر ه
 

- تاکنون 4 گل زد ه ام و متاســفانه چون گلزن با تعداد گل بیشــتر 
نداریم من 4 گله هستم و امیدوارم در ادامه مسابقات بچه ها جبران کنند.

  بازى در خط حمله را دوست دارى؟
م ر
 

- از بچگى فوروارد بودم و در ذاتم گلزنى است و در فاز حمله اضافه 
مى شوم و بعضى مواقع جایم خالى مى ماند.

  رکورددار بازى در لیگ برتر هم هستى؟
وم ى

- بله. خدا را شکر مى کنم. من این را یک بار هم در نفت تهران تجربه 
کردم و یک فصل کامل به عنــوان بازیکن ثابت براى نفت بازى کردم. 
االن هم هر یک دقیقه بازى کردن در استقالل به نظر من نعمت است. 
و خدا را شــاکرم که این مهم دارد برایم در استقالل هم اتفاق مى افتد 

البته هیچ وقت دنبال رکورد نیستم و مهم موفقیت تیم استقالل است.
   اهل فضاى مجازى هستى؟

- بلــه، فکر مى کنــم فضاى مجازى مثل فضاى جامعه اســت! 
یــک جورایى مثــل واقعیت اســت و مثل فرهنگمان اســت. در 

فضــاى مجازى هــم آدم هاى خوب و بد زیاد هســتند و این فضا 
هم مى تواند خوب و هم بد باشد. هم مى توان فرهنگ سازى خوب 
کــرد و هم برعکس اش انجام شــود. ولى فکــر مى کنم اگر مردم 
را آگاه کننــد قطعا اســتفاده مثبت و تاثیرگذارى آن بیشــتر از 

باشد. تخریبش 
  بهترین اتفاق زندگى ات؟

ش ر
 

- به دنیا آمدن فرزندانم.
  تیم مورد عالقه خارجى.

- منچستر یونایتد انگلیس.
  بهترین مدافع و بازیکن کنارى ات؟

چ

- در کنــار پژمان منتظرى راحت بــازى مى کنم، در کنار هادى 
عقیلى در سپاهان راحت بودم با خسرو حیدرى و داریوش شجاعیان 

هم راحت بازى مى کنم.
  زندگى در سنندج، همدان، تبریز، اصفهان و تهران را 

ر م

تجربه کردى کدام را بیشتر دوست دارى؟
- زندگى در تهران برایم تجربه خوبى را به همراه داشته است ولى 

آرامش حاکم سنندج را هم دوست دارم.
  شغل دیگرى هم دارى؟

ش ر

- نه! فقط به فوتبال فکر مى کنم و شــاید در آینده به این موضوع 
هم فکر کنم.

  از پرسپولیس هم پیشنهاد داشتى؟!
ر م

- بله، ولى چون به استقالل عالقه داشتم، استقالل را انتخاب کردم.
  حتى اگر پول بیشترى به شما مى دادند؟!

- درست اســت که پول در زندگى مهم است ولى براى من فقط 
تیم بزرگ استقالل مهم بود و همیشه استقالل را ترجیح داده ام.

  راز عالقه تو به شماره 21 چیست؟
زر م

- از بازى در رده جوانان شــماره 21 را مى پوشیدم و به آن عالقه 
دارم و هیچ وقت به تغییر آن فکر نکردم.

  بهترین گلى که زدى؟
و رم

- گل اولم در اســتقالل به تیم استقالل خوزستان بود. البته گل 
دربى هم خیلى به من چسبید.

  یک جمله در خصوص همسرت بگو.
ى ر

- همیشــه مدیون خانواده و همسرم هســتم. جا دارد از همسرم 
تشکر کنم که در شرایط بســیار سخت کنارشان نبودم و مسئولیت 
زیادى برعهده همسرم بوده است، قول مى دهم بعد از فوتبالم جبران 

کنم و همیشه کنارشان باشم.
  کیهان ورزشى را مى خوانى؟

و م

- از دوران کودکــى کیهان ورزشــى را مى شناســم و همیشــه 
پیگیــرش بود ه ام ولى االن فضاى مجازى همه چیز را تغییر داده و از 

این طریق پیگیرى مى کنم.
  یک پیام نوروزى و سخن پایانى.

ر ن

- از شما و مسئولین نشریه وزین کیهان ورزشى تشکر مى کنم که 
ایــن وقت را به من دادید. عید را تبریک مى گویم. بهترین ها را براى 
مردم خوب کشــورم آرزومندم. امیدوارم این سخنانم را بنویسید! به 
امید روزى که وضعیت اقتصادى مردم خوب شــود و ریشــه رانت و 

رانت خوارى در کشورمان کنده شود.
نگاهى به بیوگرافى وریا غفورى

نام و نام خانوادگى: وریا غفورى
متولد: 26 آبان 1366

پست: هافبک و مدافع راست
زادگاه: سنندج

تیم ها: توحید سنندج، اصناف قروه سنندج، سانیا سنندج، پاس 
همدان، شــهردارى تبریز، نفت تهران، ســپاهان اصفهان، استقالل 

تهران
قهرمانى: با ســپاهان اصفهان در لیگ برتر با استقالل تهران در 

جام حذفى
رکورددار: فیکس بازى کردن یک فصل کامل در نفت تهران و 

در حال حاضر در تیم استقالل!
دوران سربازى: پاس همدان

متاهل: داراى 2 فرزند
تیم مورد عالقه: استقالل- منچستر انگلیس

نظر کوتاه وریا درباره چهره هاى فوتبالى
- امیر قلعه نویى: مربى موفق استقالل

- علیرضا منصوریان: خوش قلب
- کروش: مدیریت

- برانکو: باشخصیت
- مرحوم ناصر حجازى: چهره ماندگار فوتبال

- على پروین: کاپیتان تیم ملى
- مرحوم منصور پورحیدرى: پیشکسوت دوست  داشتنى

- وینفرد شفر: مربى خوب، باتجربه و دوست داشتنى
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مـا را در34
سایت کیهان ورزشى

دنبـــال کنیــد

KAYHANVARZESHI.IR

بازگشتبازگشت  جهانبـخشجهانبـخش به روزهاى اوجبه روزهاى اوج
 ا اسدى

مـا را در34
سایت کیهان ورزشى

دنبـــال کنیــددنبـــال کنیــد

ررر
زرزششى و زرزششىساایتتککیهانا و ساایتککیهانا

KAYHANVARZESHI.IRKAYHANVARZESHI.IR

سال پیش در همین ایام با مرور آنچه بر علیرضا جهانبخش 
ملى پوش فوتبال ایران گذشته بود فقط اتفاقات خوب به چشم 
مى آمد. جوان خوش نقش فوتبال ایران که با طى مسیرى سخت 
و تالشى جانانه گام به عرصه بزرگان نهاده است. جهانبخشى که 

به سرعت از فوتبال ایران گذشت و پا به فوتبال اروپا گذاشت.
 علیرضا خیلى در داماش بازى نکرده بود که با درخشش در 
تیم جوانان ایران با وجود یکى دو پیشنهاد خوب راهى هلند شد. 
او در این باره معتقد است: براى من حضور در فوتبال هلند با آن 
پیشینه آکادمیک مهم تر از رفتن به باشگاه هاى بزرگتر در آن 
شرایط بود. ثمره این طرز تفکر را خیلى زود با آموزش هاى الزم 

در کنار تالش زیاد دیدم.
حضور در هلند آن هم در سن و سال کم به علیرضا؛ استقالل 
عمل را هم آموخت. دو سال حضور در نایمخن هلند او را آماده 

پرش کرد. مقصد بعدى هم تیمى هلندى اما صاحبنام تر بود.
آ زد آلکمار؛ اگرچه در قواره تیم هایى چون آژاکس و فاینورد 
نیست اما نامى معتبر نه در فوتبال هلند بلکه در اروپا بود. این 
بخش از کار جهانبخش بسیار حساس و مهم بود. علیرضا چنان 
درخشش و پیشرفتى در آلکمار داشت که نگاه ها به سویش روانه 
شد. کسب عنوان آقاى گلى در هلند آن هم با گل هاى رنگارنگ 
نه تنها نظر ایرانى ها بلکه نگاه مدیران تیم هاى مطرح اروپایى ها 

را هم به سوى او جلب کرد.
عمل  حسابشده  و  دقیق  هایش  انتخاب  در  که  جهانبخش 
تیم  این  در  بازى  تردید  بدون  برایتون شد.  راهى  بار  این  کرده 
با آن فوتبال درگیرانه در لیگ جزیره محکى سخت براى او بود.

آماده  رقباى  سخت،  هاى  بازى  با  همراه  برایتون  به  ورود 
تند  حرکت  به  محکم  ترمزى  مصدومیت  تر  مهم  همه  از  و 

علیرضا کشید تا یک سال با کندترین روند حرکتى مواجه شود. 
جهانبخش درگیر با این مصدومیت حتى در تیم ملى ندرخشید 

و اوج کارش گل گره گشایش مقابل عمان بود.
علیرضا در برگشت به برایتون در یکى دو بازى هم بازیکن 
ثابت شد تا امیدوار به روند صعودى اش باشیم اما گویا مصدومیت 
قصد داشت تا یک سال را از پدیده فوتبال ایران بگیرد که چنین 
هم شد.اما علیرضا مصمم تر از آن است تا تسلیم شود. او مبارزه و 
روى پاى خود ایستادن را آموخته و قطعا در آینده اى نزدیک در 
برایتون و تیم هایى مطرح تر شاهد درخشش او خواهیم بود. در 
کنار این برایتون نیز که رقم قابل توجهى براى جذب جهانبخش 
هزینه کرده قطعا همه تالش خود را خواهد کرد تا این سرمایه 

را هدر ندهد.
راه پیشرفت علیرضا

نکته مهم در راه پیشرفت جهانبخش زندگى سالم و دور از 
حاشیه اوست. او در این باره گفت: از یک دوره اى به بعد سالمتى 
تبدیل به مساله بسیار مهمى در زندگى ام شد. فوتبال براى من به 
عنوان بخش مهمى از زندگى ام تعریف مى شود. مطمئن بودم که 
این موضوع تاثیر مهمى روى زندگى ورزشى ام خواهد گذاشت. به 
همین خاطر خیلى تالش کردم تا سالم زندگى کنم و به تغذیه 
و استراحتم به صورت حرفه اى برسم. به نظرم ریکاورى اهمیت 
ریکاورى  چراکه  دارد،  بازى  از  قبل  آمادگى  به  نسبت  بیشترى 
تو را براى بازى بعدى آماده مى کند. بنابراین ورزشکار حرفه اى 
براى این که بهترین شرایط را داشته باشد باید بدن خود را در 
شرایط آرمانى نگه دارد. در ورزش حرفه اى تغذیه نقش بزرگى 
دارد که من به شکل تخصصى از آن بهره برده ام. استراحت نیز 

ایجاد سالمت جسمانى یک ورزشکار حرفه اى  نقش بسزایى در 
دارد. من هم کال آدم خوش خوابى هستم و سعى مى کنم حداقل 
هشت ساعت خواب داشته باشم. همیشه اولویتم این بوده که به 
 طور کامل استراحت کنم، چون مى دانم بدنم براى انجام تمرینات 
به این استراحت نیاز دارد. به عنوان یک بازیکن حرفه اى سعى 
بروم. یکى دیگر  مى کنم دیِر دیر ساعت 11 شب به رختخواب 
از عادت هایم خواب بعدازظهر است که حتما باید نیم ساعت تا 
45 دقیقه بخوابم. اگر این زمان را استراحت نکنم تا آخر شب 
انگار یک چیزى کم دارم. در کنار آن براى تامین سالمت فکرى 
و روحى هم برنامه دارم. تفریح من هم در بیشتر اوقات بازى با 
در  حضور  البته  دوستانم.  همراه  به  خرید  یا  است  پلى استیشن 

رستوران هاى ایرانى هم یکى دیگر از تفریحات من است.
پارگى  جهانبخش همچنین درباره مصدومیتش گفت: یک 
در پاى راستم بود. مصدومیت همسترینگ عادى این قدر طول 
نمى کشد، اما براى من بیش از حد طول کشید. قبل از رفتن به 
که  داشت  وجود  احتمال  این  بودم،  آماده  آسیا،  ملت هاى  جام 
مجددا آسیب ببینم. سرمربى چنین ریسکى نکرد. وقتى بازى هاى 
ملى از راه رسید مجبور شدم، بروم. درتیم ملى به باشگاه قول 
شرایط  بودند.  مراقبم  واقعا  و  باشند  من  مراقب  که  بودند  داده 
سختى را پشت سر گذاشتم. از لحاظ جسمى و روانى شرایط بدى 
داشتم ولى آن مرحله را پشت سرگذاشتم و در شرایط خوبى قرار 
دارم. نیاز دارم دوباره به میدان بروم و بازى کنم تا اعتماد به نفس 
را دوباره به دست بیاورم. مى خواهم در برایتون بیشتر بازى کنم. 
هواداران انتظار دارند که بیشتر از این ها گلزنى کنم. هدف من 
این است تا براى برایتون گل هاى بیشترى بزنم. و البته این که 

پیروزى تیم مهم تر از گلزنى من است.
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ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ   pV́ h,‰

nvfD sVk<aJ rÈVlHkD vh lúòW lD ;ÁN.!.
i™éI fÎöJ , n,Ê gÎ+ fVjV t<jäH‰ hdVhË& uûV ̀Á{ aÁäI 32 hs™ÁN 7931 fH hkíHÊ n, löHfÆI nv

aÈViHÏ löíNs„ÎÂHË , jäVdC >yHc aN# jVh;é<vsHcÏ nv lûH́  fH jÎL lNuD , rNvjÂÁN ̀NdNÍ lúÈN&
fH d: =G fI ̀ÎV,cÏ vsÎN , fH ;öF 34 hléÎHc fḦjV hc 4 lNuD ndæV rVhv =VtJ# k™J löíNs„ÎÂHË
kÎC fH d: =G fI lÎÈÂHË o<nù sHdåHÏ jÈVhË fHoJ jH k™J o¢V sÆ<£ fI nséI h,‰ vh fÎA hc ̀ÎA
pS ;ÁN# [Â¶I 42 hs™ÁN& ̀Hvõ [Á<fD , lHaÎK sHcÏ& n, jÎL lÎHkI [N,gD fI lûH́ iL vtéÁN#
ndNhv t<̈n , såHiHË fH jöH,Ï 1-1 oHjÂI dHtJ# fH vrL o<vnË hdK kéÎíI& såHiHË n, hléÎHc fH hvcù
vh hc nsJ nhn jH hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS hdK aHkS vh ̀ÎNh ;ÁÁN ;I nv w<vè ̀ÎV,cÏ fV köH[D ,
såÎNv,n fI wNv [N,‰ ̀V,hc ;ÁÁN.# .

nvfD jÈVhË 01 tV,vndK fV=Chv lD a<n
lÈÂéVdK fHcÏ i™éI fÎöJ , s<Ê vh jÎL iHÏ hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS fV=Chv lD ;ÁÁN# fVkNÍ hdK

fHcÏ aHkS rÈVlHkD hù hc jÎÂÈHÏ såHiHË& ǸdNÍ , jVh;é<vsHcÏ fÎúéV o<hiN aN# ha¥HË
o<vaÎNÏ , u„ÎVqH t®HkD& =CdÁI iHÏ [NÏ r†H,è nv nvfD aÂHvÍ 98 iöéÁN.#.

såHiHË wNv vh fI jVh;é<v jñ<dG nhn
Œ t<¨n)0(1-såHiHË)0(1.

=G.iĤ pöK fÎJ.s¶ÎN )18( fVhÏ t<̈n , ;D.v,ù hséÁ„D )96- ̀ÁHgéD( fVhÏ såHiHË
.

`Hõ =G^ wHfV pVnhkD fVhÏ t<̈n
nh,vÏ o<ã lñÂN pöÎK chiNÏ tVn fH ;Â: pöK hké§HvÏ , u„D hpÂNÏ
ho¢Hv^ n,vrD& ;<vaD& lVhnÏ hc t<̈n , [¶™VÏ& ̀<vrHc& ;ÎHkD hc såHiHË .
kéÎíI fHcÏ vtJ^ 3-1 fI s<n såHiHË.
clÎK^ ]ÂK iÂ<hvi<ĥ >téHfDjÂHaH=V^ fÎöJ iChv k™V

,vcaæHÍ^ aÈNhÏ t<̈n o<cséHË-[Â¶I 42hs™ÁN 79-sHuJ61
Œ t<̈n o<cséHË.̂ .kHwV sḦvÏ)3(& vqH lÎVchdD)3(& hd<ã ,hgD);HÎ̀éK-()3(& sÎHl:

;<vaD)3(& fHf: lVhnÏ)3( )88- uHv́ y±lD(& lÎêL n,vrD)3(& sÎÁH lVdNÏ)3()87- wHfV
pVnhkD(& jH;Ht<lD >;Hi<aD)3( )27- lÈNÏ cfÎNÏ(& pöK fÎJ.s¶ÎN)4(& vhtHmG löD)3( ,
g<sÎHk< ̀VdVh)3(.

sVlVfD^ htúÎK r¢äD .
Œ såHiHË hw™ÈHË.̂ .̀ÎHÊ kÎHclÁN)3(& hf<hgñöK [¶™VÏ)3()47- lñÂNvqH lÈNÏ.chnÍ(&

sÎH,ù dCnhkD)3(& uCè ̀<vrHc)3(& s¶ÎN >rHdD)3(& lÈNÏ ;ÎHkD);HÎ̀éK-4(& ,̈ndÂÎV ;<lHË)3(
)2ÿ09- lñÂN ;VdÂD(& lÈVnhn lñÂNÏ)3(& síHn aÈäHcchnÍ)3(& u„D rVfHkD)3( )68- pHlN
fñÎVhdD( , ;D.v,ù hséÁ„D)3(.

sVlVfD^ hlÎV r„¶I.k<dD .
kæHÍ ;„D^ t<̈n o<cséHË ̀S hc sI fHoJ lé<hgD fH hkæÎCÍ tVh,hkD rNÊ fI clÎK ]ÂK ,vcaæHÍ

[NdNhgéÇsÎS t<̈n >vÍ.kH =BhaJ jH nv p†<v i<hnhvhkA htééHpÎI vsÂD hdK ,vcaæHÍ vh fH ;öF
Î̀V,cÏ aÎVdK.jV ;ÁN# såHiHË hw™ÈHË kÎC nv ̀D >Ë f<n ;I fH =VtéK sI hléÎHc hdK löHfÆI fI wNv
[N,‰ vnÍ.fÁNÏ w¶<n ;ÁN.#.. sVô.̀<aHË t<̈n jH nrÎÆI 52 kÎÂI h,‰ jÎL fVjV lÎNhË f<nkN , fH p†<v

V̀j¶Nhn nv kÎÂI clÎK såHiHË , o„R l<r¶ÎJ.iHÏ =„CkD fI nkäH‰ téP nv,hcÍ hw™ÈHkD.iH f<nkN..#.. fH
uä<v clHË fHcÏ hc nrÎÆI 52 kÎÂI h,‰& jÎL såHiHË vtéI vtéI nv clÎK t<̈n o<cséHË zHiV aN , ]ÁN
tVwJ =„CkD hdíHn ;Vn# nv nrÎÆI 72 a<è ;<lHË nv nséHË sḦvÏ >vhÊ =VtJ , nv nrÎÆI 03
lÈVnhn lñÂNÏ fVhÏ n,lÎK fHv nv l<r¶ÎJ j:.fI.j: fH nv,hcÍ.fHË t<̈n rVhv =VtJ ;I fHc iL sḦvÏ
fH ,h;ÁA ndNkD lHkU hc =„CkD lñÂNÏ aN# såHiHkD.iH nv nrÎÆI 23 fH qVfI síHn aÈäHcchnÍ , nv
nrÎÆI 53 fH qVfI lÈVnhn lñÂNÏ nv,hcÍ t<̈n o<cséHË vh jÈNdN ;VnkN hlH hdK j<ç.iH kÎC vhiD fI
]Hv]<ã kNhaJ , kÎÂI kòöJ hdK fHcÏ fH jöH,Ï fN,Ë =G fI ̀HdHË vsÎN.#.. nv hféNhÏ kÎÂI n,Ê& hdK
såHiHkD.iH f<nkN ;I ;I fHcÏ vh fVo±́ kÎÂI h,‰ jÈH[ÂD >yHc ;VnkN# a<è ,̈ndÂÎV ;<lHË nv
nrÎÆI 64 hc ;ÁHv nv,hcÍ t<̈n o<cséHË fI fÎV,Ë vtJ , nv nrÎÆI 84 a<è ;D.v,ù hséÁ„D vhiD
oHvì aN# t<̈nÏ.iH iL ̀HsO hdK n, pÂ„I vh nhnkN , nv nrHdR 25 , 46 fH qVfHè g<sÎHk< ̀VdVh , pöK
fÎJ.s¶ÎN nv,hcÍ såHiHË vh kúHkI =VtéÁN ;I hdK qVfHè fI fÎV,Ë vtéÁN..#.. nv pHgD ;I fHcÏ lé¶Hn‰
nkäH‰ lD.aN& såHiHkD.iH fH hsé™HnÍ hc j<ç.vfHdD nv lÎHkI lÎNhË , ií<Ê ]ÁNk™VÍ fI lñ<xI [VdÂI
t<̈n o<cséHË wHpF d: qVfI ̀ÁHgéD aNkN , ;D.v,ù hséÁ„D nv nrÎÆI 96 h,gÎK =G vh fI eÂV
vsHkN jH fHcÏ nv fÎöJ nrÎÆI ̀HdHkD fH pöHsÎJ fÎúéVÏ nkäH‰ a<n.#.. t<̈nÏ.iH ;I hw± n,sJ
kNhaéÁN nv hdK fHcÏ l®„<ã a<kN& fVhÏ [äVhË =G o<vnÍ nsJ fI pÂ„I cnkN# túHv t<̈nÏ.iH nv
nrÎÆI 18 fH qVfI lñ¥L pöK fÎJ.s¶ÎN fI eÂV kúöJ , hdK fHcd¥K =G jöH,Ï vh nv,Ë nv,hcÍ
såHiHË [HÏ nhn jH kéÎíI fVhfV a<n..#.. hdK löHfÆI [Bhã nv v,c htééHó vsÂD ,vcaæHÍ [NdN t<̈n
o<cséHË fH jöH,Ï d: - d: fI ̀HdHË vsÎN jH t<̈n , såHiHË iV;NhÊ fH d: hléÎHc fI j¶¢Î±è fV,kN.#.

. .aVó =„ÈĤ nrÎÆI 96.. .̀ÁHgéD hu±Ê aNÍ fI s<n såHiHË vh ;D.v,ù hséÁ„D fH a<è lñ¥L ,
clÎÁD cn ;I fH ,[<n aÎV[I kHwV sḦvÏ fI sÂJ vhsJ nv,hcÍ , jHeÎV=BhvÏ v,Ï j<ç& hdK qVfI
jäNdG fI =G aN jH såHiHË fI =G h,‰ hdK löHfÆI fVsN.#.. nrÎÆI .. 18 .wHfV pVnhkD n, nrÎÆI f¶N hc
,v,nù fI clÎK jHeÎV=Bhv zHiV aN , hvsH‰ h, fH uä<v hc v,Ï sV ̀VdVh fI fÎJ.s¶ÎN vsÎN jH h, fH a<è
sVqVã Û̀VrNvè , jÂHaHdD& hdK tVwJ vh jäNdG fI =G ;Vn.#.

pHneI ,d|Í^ såHiHË nv nrÎÆI 68 fH qVfI tÁD lÈVnhn lñÂNÏ jH >séHkI cnË =G n,Ê ̀ÎA vtJ
hlH j<ç fI jÎV htÆD nv,hcÍ t<̈n o<cséHË fVo<vn ;Vn#.

Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ pöK fÎJ s¶ÎN hc t<̈n

ŒŒ [N,‰ =„CkÈH ŒŒ
.21 =G####################################################### hséÁ„D ;D v,ù )såHiHË(.
.11 =G################################################### >ké<kD hsé<;S )jVh;é<vsHcÏ(.
.01 =G########################################################## u„D u„Îå<v )V̀så<gÎS(.
.7 =G########################################### d<kS aH;VÏ )ǸdNÍ( , g<sÎH ̀VdVh )t<̈n(.

ŒŒ[N,‰ ̀Hõ =„ÈH ŒŒ
.5 `Hõ =G^ lñÂN ;VdÂD )såHiHË(& hpöHË pHì w™D
)jVh;é<vsHcÏ(& hlÎN u„ÎúHÍ )V̀så<gÎS( , lñÂN rHsÂD k|hn

)ǸdNÍ(.

`ÎV,cÏ fH hvcù lHaÎK sHcÏ
nv yV,ã uûV [Â¶I 42 hs™ÁN 7931& jÎL iHÏ ̀Hvõ [Á<fD [L , lHaÎK sHcÏ jäVdC nv aÈV

[L fI lûH́ iL vtéÁN# nv hdK löHfÆI jÎL lHaÎK sHcÏ fVhfV lÎCfHË o<n fI ̀ÎV,cÏ 1 fV w™V nsJ
Î̀Nh ;Vn , lêG ̀Hvõ [L& 52 hléÎHcÏ aN# lHaÎK sHcÏ h;Á<Ë nv vnÍ kÈL [N,‰ vnÍ fÁNÏ fI sV lD
fVn# j: =G hdK löHfÆI vh tVaHn sḦv,kN nv nrÎÆI 46 fI eÂV vsHkN#.
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jÎL .                      fHcÏ .       fVn      löH,Ï        fHoJ . cnÍ.           o<vnÍ                hléÎHc.

.1..- jVh;é<vsHcÏ ..22..21..7..3..33..51..34.

.2..- såHiHË ..12..11..9..1..43..51..24.

.3..- ̀Vså<gÎS ..12..11..9..1..42..9..24.

.4..- hséÆ±‰ ..12..11..7..3..13..8..04.

.5..- ̀NdNÍ aÈV o<nv, ..22..11..6..5..22..21..93.

.6..- sHdåH ..02..6..8..6..71..91..62.

.7..- t<̈n ..22..6..8..8..81..62..62.

.8..- ̀Hvõ [Á<fD [L ..22..6..7.9..12..12..52.

.9..- lHaÎK.sHcÏ.jäVdC ..22..3..31..5..61..81..52.
 .01..- köH[D lHckNvhË ..12..4..11..6..12..42..32.
.11..- ̀Î¥HË ..02..6..5..9..71..12..32.
.21..- wÁ¶J k™J >fHnhË ..12..2..41..5..61..32..02.
.31..- b,ã >iK ..91..3..9..7..31..12..81.
.41..- k™J. löíNs„ÎÂHË ..22..3..9..01..11..22..81.
.51..- såÎNv,n vaJ ..12..2..7..21..21..73..31.
.61..- hséÆ±‰ o<cséHË ..12..3..7..11..31..82..01.

[N,‰ vnÍ fÁNÏ



`ÎV,cÏ sHdåH ..9.. k™VÍ nv fHcÏ ̀VfVo<vn.
.Œ k™J löíN s„ÎÂHË)..0..( w™V   -sHdåHÏ jÈVhË)..0..( ..1.

=G^hlÎV pöÎK pöÎK chnÍ)..78..(.
`Hõ =G^ naéD
nh,vÏ q¶ÎT vqH uHn‰ fH;Â: pöK zÈÎVÏ , d¶Æ<ã sòÁNhË
nh,vhË oX^ v,ó hgI aVd™D , hpÂN lñÂNÏ
ho¢Hv^ uäHsÎHË  , hsNÏ hc sHdåH , ̀H̀D &  ̀Hnhù , oNhdD  hc k™J .
. .hoVhì^ líéäD fÎ|Ë)..35..(  hc k™J  , sHl<mG sHvt<)66( & u„D nhdD )sVlVfD -  ..66..(

, hlÎN oHgNÏ )28(  hc sHdåH
jÂHaH=V^ pN,n ..5 ..  k™V.
clÎK^ kHiÂ<hv        i<ĥ oÁ:
kéÎíI ndNhv vtJ^..1-2.. fI k™U sHdåH.

,vcaæHÍ fÈÁHÊ lñÂNÏ löíN s„ÎÂHË- ̀Á{ aÁäI ..32.. hs™ÁN ..7931..- sHuJ ..547̂1
.Œ k™J löíN s„ÎÂHËl̂ÈVnhn xÈÂHsäD.)3(.& líéäD fÎ|Ë.)3(.& l<sD ;<gÎäHgD.)3(.& lÎ±n

oNhdD.)3(.& p¥ÎL kûHvÏ.)3(.& h;äV >tHrD.)2(..)86 - iÎêL iHaÂD chnÍ(..)2(.& wHnØ wHnrD.)3(.&
u„ÎVqH u„ÎChnÍ.)3(.& lñÂN aHn;HÊ.)2(..)06-hlÎV pöÎK hlÎVÏ (..)2(.& lñÂN ̀HD̀.)3(.. , tVaHn
`Hnhù)..3..() ..08..- lÎ±n lÎNh,,nÏ ()..2..(                                                     .. sVlVfD^ u„ÎVqH lVcfHË

.Œ sHdåĤ pHlN t±ó chnÍ)..4..(& sHl<mG sHvt<.)2(.& u„D naéD.)4(.& vqH hsNÏ.)3(.& lñÂN s„¢HkD
lÈV.)-(..) 9-lñÂN wHnØ fHvhkD ( ..)3(.& hlÎN oHgNÏ.)2(.& l¶ÎK uäHsÎHË.)3(..)48 - hf<hg™†G [±gD(&
hlÎN nvÍ..)3(.& >vlHË vl†HkD.)3(.& sÎN ̀ÎÂHË lÎVÏ.)3(..)37 - vqH [¶™VÏ( ..)2(., hlÎVpöÎK pöÎK
chnÍ.)4(.

. .sVlVfD^ u„D nhdD
kæHÍ ;„D^ sHdåH v,Ï ̀Hõ iHÏ haéäHÍ fHcd¥ÁHË k™J nv nrHdR hféNhdD löHfÆI fI ]ÁN l<r¶ÎJ

vsÎN ;I iÂæD fH ,h;ÁA o<ã xÈÂHsäD , fD nréD lÈH[ÂHË lÎÈÂHË hc nsJ vtJ#k™J ̀S hc
nrÎÆI fÎöJ fI f¶N fHcÏ pÂ±è föÎHvÏ hkíHÊ nhn ;I iÎ} ;NhÊ sVhkíHlD kNhaJ jH lúòW a<n
k™J nv oX pÂ„I d: lÈH[L =„CË kNhvn#kÎÂI h,‰ fN,Ë =G fI ̀HdHË vsÎN#.

nrÎÆI 91 lÎVÏ lD vtJ jH fH j<[I fI haéäHÍ xÈÂHsäD hc tHw„I hÏ n,v nv,hcÍ k™J vh fHc ;ÁN jH
d¥D hccdäH jVdK =G iHÏ i™éI fI eÂV fVsN hlH o<n xÈÂHsäD haéäHiA vh [äVhË ;Vn , j<ç vh hc cdV
xHØ nv,hcÍ fI ;VkV tVséHn.#.nrÎÆI 52   hvsH‰ hc [ÁHó vhsJ  fH ̀Hõ föÎHv cdäH , fV=VnhË tVaÎN ̀Hnhù
v,Ï sV p¥ÎL kûHvÏ v,fV, aN ;I qVfI p¥ÎL fH fNaHköD hc fḦÏ nv,hcÍ  sHdåH fI fÎV,Ë vtJ. #.kÎÂI
n,Ê k™J fV fHcÏ s<hv aN , hgäéI o¢HiHÏ fHcd¥ÁHË fV ;Î™ÎJ fHcÏ heV=Bhv f<n , aHiN fHcÏ oúÁD
hc s<Ï n, jÎL f<ndL#k™J fH ..9.. k™VÍ aNË sHdåH , hoVhì u„D nhdD hc v,Ï kÎÂ¥J pÂ±jA vh hnhlI nhn
hlH ké<hköJ hc tVwJ iHÏ o<n hsé™HnÍ ;ÁN , sHdåH v,Ï pV;J v,fI [„< , ̀Hõ u„D u„D naéD ,
qVfI jÂHÊ ;ÁÁNÍ hlÎV pöÎK pöÎK  chnÍ nv [Nh‰ j: fI j: fH xÈÂHsäD fI =G vsÎN , fVkNÍ hdK
löHfÆI ̀VfVo<vn aN#tVaÎN ̀Hnhù fHcd¥K k™J nv hdK fHcÏ uÂ„¥Vn o<fD nhaJ , nv tHc ií<lD
>lHnÍ kúHË nhn#nrÎÆI 64 hvsH‰ ;VkVhc sÂJ vhsJ nv,hcÍ sHdåH v,Ï sV tVaÎN ̀Hnhù tV,n >lN ,
qVfI sV  h, iL hc ;ÁHv nv,hcÍ fI fÎV,Ë vtJ. #.. nrÎÆI  ..2ÿ09.nv d: qN pÂ„I , nvd: tVwJ x±dD
j<ç fI vqH  [¶™VÏ vsÎN  hlH h, fH fD nréD j<ç vh fI fÎV,Ë cn jH hoé±́ fI uNn n, kVsN.#.

aVó =G^..  .nrÎÆI 78 u„D naéD f¶N hc uä<v hc ]ÁN fHcd¥K  hc k™J löíN s„ÎÂHË fH d: pV;J
cdäH nv d: l<r¶ÎJ uHgD j<ç vh  fI pöÎK chnÍ vsHkN  , h, nv lûHtD j: fI j: nv,hcÍ xÈÂHsäD
vhfHo<köVnÏ fHc ;Vn.#.

pHneI ,d|Ín̂rÎÆI ..78.. pV;J o<ã  naéD hc uÂR oX ntHß k™J lÁíV fI d: ̀Hõ =G fVhÏ
pöÎK chnÍ aN jH h, iL nv [Nh‰ j: fI j: fH =„V pVdT j<ç fI =G fN‰ ;ÁN#.

.Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhËû„D naéD hc sHdåH.. .
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jVh;é<v fVkNÍ fHcÏ  ..6..  hléÎHcÏ i™éI.
..Œ  jVh;é<vsHcÏ jäVdC)  ..1.. ( ..1 -ǸdNÍ aÈV o<nv,)..0..( w™V.

=G^ >ké<kD hsé<;S)..12..(.
`Hõ =G^ n\h=I
nh,vÏ  lé<sX fÎ|Ë pÎNvÏ fH;Â: u„ÎVqH lÎVchfÎæD , [<hn lNhó
nh,vhË oX^`ÎHÊ pÎNvÏ , ,pÎN ;HzÂD
ho¢HvâíHuD hc jVh;é<vsHcÏ , >rH[Hkå<v hc ̀NdNÍ
jÂHaH=V^ pN,n ..03.. iChv k™V.
clÎK^ iÂ<hv      i<ĥ sVn
kéÎíI ndNhv vtJ^jöH,Ï fN,Ë =G

,vcaæHÍ dHn=Hv hlHÊ jäVdC-`Á{ aÁäI ..32.. hs™ÁN ..7931..-sHuJ ..61.
.Œ jVh;é<vsHcÏ^lñöK tV,chË)..3..(&hdÂHË s„ÎÂD)..3..(&lñÂN xÎäD)..3..(&nhkÎH‰

hsÂHuÎ„D.tV)..4..(&hpöHË pHì.w™D)..3..(&lÈNÏ lÈNÏ.̀<v)..3..(&h;äV hdÂHkD)..3..(&lö¶<n
aíHuD);HÎ̀éK- ..3..(&ha¥HË n\h=I)..4..(&d<;ÎH s<=ÎéH)..3..()77- sHsHË hkûHvÏ()..2..(, >ké<kD
hsé<;S)..4..(.

sVlVfD^ \v\ gÎ¥ÁC
.Œ ̀NdNÍ^lÎ±n tVhiHkD)..3..(&u„D k¶ÂéD)..3..(&lñÂNpöÎK lVhnlÁN)..3..(&lVj†D

lÁû<vÏ)..3..(&lñÂN >rH[HË.̀<v)..3..(&lö¶<n vdæD)..3..(&h;äV wHnrD);HÎ̀éK- ..3..(&s¶ÎN
wHnrD)..3..()37- d<kS aH;VÏ()..3..(&lñÂN rHsÂD.k|hn)..3..( & hlÎK rHsÂD.k|hn)..3..(, fÈÁHÊ
fVchÏ)..2..()56- lñÂNlÈNÏ lÈNÏ.oHkD()..2..(.

sVlVfD^ dñÎD =G.lñÂNÏ
kæHÍ ;„D^ jVh;é<v hc fÈéVdK tVwJ fVhÏ vsÎNË fI wNv hsé™HnÍ ;Vn , nv oHkI ̀NdNÍ vh a¥öJ

nhn#jVh;é<v d: fHcÏ aA hléÎHcÏ vh fVn , l<réH fI wNv vsÎN#ǸdNÍ nv nrHdR hféNhdD löHfÆI uÂ„¥Vn
fÈéVÏ nhaJ hlH jVh;é<v fH n,kN=D fÎúéV , j<ç =ÎVÏ ií<lD zHiV aN , j<hköJ v,Ï y™„J
lNht¶HË ̀NdNÍ fI =G fVsN , nv hdK kÎÂI ]ÁN l<r¶ÎJ o<ã vh iL hc nsJ nhn , nv ̀HdHË kÎÂI h,‰ fH
fVjVÏ v,hkI voé¥K aN# nrÎÆI 12 sHkéV o¢VkHμ hsÂHuÎ„D.tV hc [ÁHó vhsJ clÎK nv>séHkI ,v,n fI
nv,hcÍ ̀NdNÍ f<n ;I u¥S.hg¶ÂG tVhiHkD , j<D̀ ;I h, hc cdV xHØ fÎV,Ë ;úÎN& h[HcÍ =„CkD fI jVh;é<v
vh kNhn..#.. nrÎÆI 33 hvsH‰ ;<jHÍ n\h=I , qVfI sV aÎV[I.hÏ aíHuD hc fḦÏ nv,hcÍ ̀NdNÍ fI h,è
vtJ..#.

kÎÂI n,Ê fH aV,ß fÈéV ̀NdNÍ iÂVhÍ aN , fHcd¥ÁHË jÎL lÎÈÂHË lD j<hköéÁN nv iÂHË >yHc kÎÂI n,Ê
v,Ï y™„J lNht¶HË jVh;é<v fI =G dVsÁN ;I tV,chË nv,hcÍ jVh;é<v vh föéI kæI nhaJ# [Â±è ̀NdNÍ
nv kÎÂI n,Ê fD heV f<n , jVh;é<v nv nrHdÆD hc hdK kÎÂI fI nkäH‰ =G n,Ê f<n ;I tVwJ iHdA hc nsJ
vtJ jH lÎCfHË fVkNÍ fHcÏ aA hléÎHcÏ i™éI a<n#.

nrÎÆI 46 hvsH‰ cdäHÏ rHsÂD.k|hn hc v,Ï qVfI hdöéæHiD lÎHkI clÎK fH uä<v hc v,Ï sV fHcd¥ÁHË
n, jÎL , fVo<vn fI clÎK& fI ndVμ uÂ<nÏ nv,hcÍ jVh;é<vsHcÏ hwHfJ ;Vn #.

.  .aVó =Gn̂rÎÆI 12 qVfI ;VkV ha¥HË n\h=I hc sÂJ vhsJ vh >ké<kS hsé<;S fḦjV hc
lNht¶HË ̀NdNÍ fH qVfI sV ,hvn nv,hcÍ ̀NdNÍ ;Vn#lNht¶HË ̀NdNÍ nv hdK wñÁI lÆûV f<nkN#.

. .pHneI ,d|Í^ nrÎÆI 64 qVfI clÎÁD rHsÂD.k|hn  v,Ï haéäHÍ lNht¶HË jVh;é<v vh tV,chË ntU ;Vn
, nv hnhlI a<è wHnrD fI a¥G o¢VkH;D hc v,Ï nv,hcÍ jVh;é<vsHcÏ fÎV,Ë vtJ.#.

.Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ ha¥HË n\h=I hc jVh;é<vsHcÏ.
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 kéHd{ n,v n,Ê .
Œ =V,Í h,‰ . Œ

 .Œ  hgÁûV 2 - b,ã >iK hdVhË 3 .
=G ̂ =<dD gÎHm< )5( & pÂNhg„I )85 - ̀ÁHgéD( fVhÏ hgÁûV &lñÂN k|hn lÈNÏ ) 03 ( &,pÎN

lñÂNchnÍ ) 93 (, hvs±Ë l¢ÈVÏ ) 09 ( fVhÏ b,ã >iK   nh,v ̂ ;á<μ lHË gÎ< ) iÁ+ ;Á+(
jÂHaH=V ̂ 0082 jK.
.Œ  hgC,vh 5 - hg<wG w™V .
=G ̂ s¶ÎN ) 23 ( & uäHõ ) 63 & 16  ( & lñÂN ;Vhv ) 57( &hgí<hdN ) 48 - ̀ÁHgéD( .
hoVhì ̂ tHfÎ< gÎÂH hc hg<wG .

ŒŒ =V,Í n,Ê . ŒŒ
 .Œ  hg<pNÍ hlHvhè 4 - ḧjñHn uVföéHË d: .
=G ̂ fHv;A ) 61( &gá<kHvn, ) 25 , 09 ( &hsÂHuÎG l¢V ) 29 ( fVhÏ hg<pNÍ &hgúÈVhkD ) 65 (

fVhÏ ḧjñHn.
.Œ  hgVdHË 2 -  g<;<l<jÎ< d: .
=G ̂ g<;H ) 83 ( & vd<hõ ) 85 ( fVhÏ hgVdHË& j<vh<́̀ ) 4 ( fVhÏ g<;<l<jÎ< .

ŒŒŒ =V,Í s<Ê . ŒŒŒ
 hséÆ±‰ hdVhË d: - hg¶ÎK d: .
=G ̂  tVaÎNfHrVÏ ) 35 ( fVhÏ hséÆ±‰ & jö<;HsH aÎ<jHkD )58 ( fVhÏ hg¶ÎK .
nh,v ̂ hpÂN hf<f¥V hg¶¥H́ hc uÂHË jÂHaH=V ̂ 56 iChv jK.
.Œ  hgÈ±‰ 3 - hgNpÎG d: .
=G ̂ hn,hvn, ) 52 ( & f<̈dD ) 77( & =<lÎS )97( fVhÏ hgÈ±‰ kH;H[ÎÂH ) 57( fVhÏ hgNpÎG

ŒŒŒŒ =V,Í ]ÈHvÊ. ŒŒŒŒ
 .Œ  ̀HoéH;<v d: - ḧi„D w™V .

gÎ+ rÈVlHkHË t<jäH‰ >sÎH .

 sVf„ÁNÏ b,ã >iK& j<rT sVoHfD iH .
 nv n,vn,Ê vrHfJ iHÏ lVp„I =V,iD gÎ+ rÈVlHkHË t<jäH‰ fHaæHÍ iHÏ >sÎH & hc sI kÂHdÁNÍ ;ú<vlHË jÁÈH hdK jÎL b,ã >iK f<n ;I j<hköJ fI h,gÎK ̀ÎV,cÏ nsJ dHfN hlH ̀Vså<gÎS

, hséÆ±‰ ;ÂH;HË nv pöVè kòöéÎK fVn fI sV lD fVkN# b,ã >iK ;I fVhÏ fV`HdD fHcÏ fH hgÁûV uVföéHË nvclÎK fD xV́ fI lÎNhË pVdT vtéI f<n nv ,vcaæHÍ >‰ l¥é<Ê n,fD j<hköJ
fHkÂHdA nvo<v jñöÎK & ̀ÎV,cÏ 3 - 2 vh [úK fæÎVn# fH>k¥I hw™ÈHkD iH h,gÎK =G löHfÆI vhnvnrÎÆI 5 ̀BdVh aNkN hlH nvlíÂ<ß fHfHcÏ o<ã , pöHã aNÍ sI hléÎHc vh fI pöHã
o<nvdòéÁN# nv n, ,vcaæHÍ >chnÏ jÈVhË  ,   [HsL fK pÂN n,pI & hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS fH n, jÎL hlHvhjD , r¢VÏ & hg¶ÎK , hgöN nsJ , ̀ÁíI kVÊ ;VnkN ;I nvhdK lÎHË ̀Vså<gÎS nv
r¢V fH =G nrHdR ̀HdHkD , nvaVhdX ;Hl± >töHdN fH =G f<kíH l®„<ã jÎL hgöN aN# ̀Vså<gÎS fI vrL hdK fHoJ iÁ<c fI >dÁNÍ hlÎN,hv hsJ # hséÆ±‰ ;I jûÂÎL =VtéI f<n fH pÂHdJ i<hnhvhË
fD aÂHvo<n & fHoJ sI fV w™V fHcÏ räG fH hgNpÎG vh [äVhË ;ÁN u„D vyL kÂHdA nvo<vj<[I d: fV d: lé<rT aN# hféNh tVaÎN fHrVÏ fVhÏ hséÆ±‰ =G cn ,såS nvtHw„I ̀Á{ nrÎÆI
fI oHjÂI fHcÏ =G jöH,Ï vh nvdHtJ ;Vn # hdK ndNhv fI r†H,è d: nh,v uÂHkD  ,fH p†<v 56 iChvjK fV=ChvaN# hséÆ±‰ nvhdK löHfÆI tVwéÈHÏ =„CkD cdHnÏ vh hcnsJ nhn ,péD d:
=G nvsJ >kÈH vh nh,vuÂHkD lVn,n hu±Ê ;Vn # >fD ̀<aHË fHdN nv ndNhviHÏ >jD ̀Á{ hléÎHc hcnsJ nhnÍ n, löHfÆI hoÎV vh [äVhË ;ÁÁN# nvfHcdÈHÏ ndæV lÁ¢ÆI yVã >sÎH hgC,vh hc=V,Í
b,ã >iK 5 - 0 fVhg<wG hlHvhè y„äI ;Vn# d: fHcd¥K hg<wG fH hoVhì nrÎÆI 93 o<n nÍ k™VÍ aN jH p¥<lJ löHfÆI fI nsJ uVhrD iH fÎ™éN# nv=V,Í hséÆ±‰ & hgÈ±‰ uVföéHË n,lÎK
fVn o<nvh fVhfVhgNpÎG r¢V fI nsJ >,vn# nv=V,Í ̀Vså<gÎS kÎC & ̀HoéH;<v fHy„äI fV ḧi„D )1 - 0( h;Á<Ë fH ]ÈHv hléÎHc wNvkúÎK =V,Í ]ÈHvÊ hsJ #nv=V,Í n,Ê & ]ÈHvjÎL sI hléÎHcÏ
vrHfJ sòéD fHiL nhvkN ;I nvpH‰ pHqV ḧjñHn uVföéHË nv wNv hsJ# nvaVØ >sÎH jÎL nhmæ<Ï ;VÍ [Á<fD fH n,`ÎV,cÏ lé<hgD wNvkúÎK =V,Í aúL gÆF =VtJ #;HaÎÂH & h,vh,h
, h,göHË wNvkúÎÁHË =V,Í iHÏ ̀ÁíL & i™éL , iúéL lñö<ã lD a<kN# fHcÏ aHkN,k+ hc]ÎK , ;HaÎÂH hc \h̀K nv =V,Í ̀ÁíL vh jÎL nh,vÏ hdVhË r†H,è ;Vn# lö¶<n fÁÎHnÏ tV fH;Â:
lñÂNvqH hf<hg™†„D , sÎNu„D k|hndHË  r†H,è löHfÆI vh fVuÈNÍ nhaéÁN# .

=G ̂ fÎ: lHmT ) 26 ( .
.Œ  hgöN r¢V d: - ̀Vså<gÎS hdVhË w™V .
=G ̂ f<kíHó  ) 09( .
nh,v ̂ ]ÎK ;ÎL n,k+ hc ;VÍ jÂHaH=V ̂ 8 iChvk™V.

ŒŒŒŒŒ =V,Í ̀ÁíL . ŒŒŒŒŒ
 .Œ  aHkN,k+ 2 - ;HaÎÂH 2 .
nh,v ̂  lö¶<n fÁÎHnÏ tV fH;Â: lñÂNvqH hf<hg™†„D , s¶ÎN u„D k|hndHË ) iVsI hchdVhË( .
.Œ  [<iVn,vh‰ d: - =á<k+ kHÊ d: .

ŒŒŒŒŒŒ =V,Í aúL . ŒŒŒŒŒŒ
 .Œ  sHk™Võ 2 - l„ä<vË d: ..Œ  nhmæ< 3 - =<hkæí< d: .

ŒŒŒŒŒŒŒ =V,Í i™éL . ŒŒŒŒŒŒŒ
 .Œ  f<vdVhÊ d: - [<kä<μ w™V ..Œ  fD [ÎÁ+ w™V - h,vh,h w™V.

ŒŒŒŒŒŒŒŒ =V,Í iúéL . ŒŒŒŒŒŒŒŒ
 .Œ  h,göHË d: - aHkæÈHÏ w™V ..Œ  ;H,hch;D d: - sÎNkD w™V.

  tVaÎN fHrVÏ ̀ÁíÂÎK fHcd¥K fVjV i™éI n,Ê gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH
 iHtä: =„CË jÎL hséÆ±‰ fI uÁ<hË ̀ÁíÂÎK fHcd¥K fVjV i™éI n,Ê lVp„I =V,iD gÎ+ rÈVlHkHË

>sÎH hkéòHã aN#fI kÆG hc .hÏ h́ sD& i™éI n,Ê lVp„I =V,iD gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH kÎC fI ̀HdHË vsÎN
, u± uäHõ lÈH[L jÎL hgC,vh uVhØ ;I nv [VdHË fVjVÏ ..5.. =„I jÎÂA fVhfV hg<wG l<tR fI cnË n, =G
aN fI uÁ<hË fVjVdK fHcd¥K hdK i™éI gÎ+ rÈVlHkHË hkéòHã aN#a< hdé< hc ;HaÎÂH >ké„Vc rÈVlHË n,vÍ
räG hdK vrHfJ.iH , hn=Hv lÈH[L nhdæ< ;VÍ [Á<fD ;I h, kÎC l<tR fI cnË n, =G nv fHcÏ hdK i™éI jÎÂA
aN kÎC nv vnÍ.iHÏ n,Ê , s<Ê rVhv =VtéÁN#tVaÎN fHrVÏ iHtä: jÎL hséÆ±‰ ;I jÁÈH =G jÎÂA vh nv
[VdHË jöH,Ï oHkæD d: fV d: fVhfV hg¶ÎK fI eÂV vsHkN& fH hléÎHc ..9/1.. nv vnÍ ̀ÁíL rVhv =VtJ jH jÁÈH
hdVhkD fHaN ;I nv fÎK fVjVdK.iHÏ hdK i™éI gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH kHlA fI ]úL lD.o<vn#.
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 ̀ÎV,cÏ hgöN fH =G htöHdN
 .Œ hgöN r¢V)..0..( ..1.-V̀så<gÎS hdVhË)..0..( w™V

 =G^ f®Nhn f<kíHó)..4ÿ09..(.
 ̀Hõ =G ̂ uäNhg¥VdL pöK
 nh,vÏ q¶ÎT ;ÎL n,kíÎK.   .fH ;Â: ̀Hvμ sHkí<Ë , fHk+ ]á<‰)iVsI hc ;VÍ [Á<fD(.
 ho¢Hvô„ÎG chnÍ hc ̀Vså<gÎS
 jÂHaH=Vp̂N,n ..21.. iChv k™V.
 clÎK^ iÂ<hv      i<ĥcdV k<v
 ,vcaæHÍ [HsL fK pÂN n,pI. ..-sI aÁäI ..12.. hs™ÁN ..7931..-sHuJ ..519̂1.
 .Œ hgöN^ s¶N hgúÎF)..3..(& uäNhg¥VdL pöK)..4..(& xHvØ s„ÂHË)..3..(& ̀Nv, lÎæ<mG)..3..(& pHlN

hsÂHuÎG )..2..()..75.. - f<u±Ê o<oD()..3..(& sHgL hgÈH[VÏ)..3..(& ,, d<k+)..3..( )..77.. - u„D
hsNhg„I()..2..(& =HfD) ..3..(& h;VÊ u™ÎT)..4..(& pöK hgÈÎN,õ);HÎ̀éK-  ..3..( , f®Nhn f<kíHó )..4..(.

 sVlVfD^ tVdVh
 .Œ ̀Vså<gÎS^ u„ÎVqH fÎVhk<kN)..3..(& lÈNÏ aÎVÏ)..3..(& aíHß o„ÎG.chnÍ)..3..(& sÎN[±‰

pöÎÁD );HÎ̀éK.-.. ..3..(& lñÂN kHnvÏ)..3..(& ;ÂH‰ ;HlÎHfD.kÎH)..3..(& hpÂN k<vhg„ÈD)..3..(& fúHv vsK)..3..(
)..2ÿ09- sV,ù vtÎ¶D(& lÈNÏ jVhfD )..3..()..09ÿ4..-sÎNlñÂN pöÎÁD(& u„D u„Îå<v )..3..(, lHvd<
f<ndÂÎV )..3..()..38.. - sÎHl: k¶ÂéD(.

 sVlVfD^fVhk¥< hd<hk¥<,d}
 .Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhË^h;VÊ u™ÎT hc hgöN

  hséÆ±‰ ̀Á{ nrÎÆI ;L >,vn
 .Œ .hséÆ±‰ hdVhË)..0..( ..1.-hg¶ÎK hlHvhè)..0..( ..1.

 =G iĤtVaÎN fHrVÏ)..35..( fVhÏ hséÆ±‰ , jö<;HsH aÎ<jHkD)..58..( fVhÏ hg¶ÎK.
 ̀Hõ =G iĤ`Hj<sD )..35..( fVhÏ hséÆ±‰.
 nh,vÏ  q¶ÎT hpÂN hf<f¥V fH;Â: hf<f¥V hg¶ÂVÏ , vaÎN pHlN u„D) iVsI hcuÂHË(.
  ho¢Hv^ fHrVÏ , hsÂHuÎ„D hc hséÆ±‰ , uäNhgVpÂK hc hg¶ÎK.
. . jÂHaH=V^  ..08156 .iChv k™V
. . clD^ iÂ<hv      i<ĥcdV k<v

 ,vcaæHÍ >chnÏ jÈVhË-sI aÁäI ..02.. hs™ÁN ..7931..-sHuJ ..91.
 .Œ hséÆ±‰^ sÎNlÈNÏ vpÂéD.. ..);HÎ̀éK- ..3..(& ,vdH y™<vÏ.)3(.. )..97.. - lñÂN nhkúæV(..)1(.&

|̀lHË lÁé§VÏ.)3(.& v,cfI ]úÂD.)3(.& lÎ±n c;D.̀<.)3(.& u„D ;VdÂD.)3(.& >dHkNh ̀Hj<sD.)3(.& tVaÎN
fHrVÏ.)4(.& tVaÎN hsÂHuÎ„D ..)3(..)..28.. - lñöK ;VdÂD(..)2(.& =Hn,dK lÁúH )2()..37.. - xHvØ
iÂHÊ()2( , hdöÂH..)3(.

 sVlVfD,̂dÁ™Vn a™V
  .Œ hg¶ÎK^ oHgN uÎöD);HÎ̀éK- ..4..(& j<kæ< n,läÎH.)3(.& uHlV uäNhgVpÂK.)3(.& fÁNv ḧpäHfD.)3(.&

hpÂN fVlHË.)3(.& lñÂN tHmC.)3(.& lÈÁN sHgL.)3(.& lñÂN o„™HË ..)2(..)..37.. - lHv;<õ fVø(..)2(.&
jö<;HsHaÎ<jHkD.)4(.& vhdHË dö„L.)3(.. , [ÂH‰ hfVhiÎL..)3(.

sVlVfD^ o<hË ;Hvg<õ =HvdN, .
  .Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ tVaÎN fHrVÏ hc hséÆ±‰.

  fHc=úJ ndNkD b,ã >iK .
 .Œ hgÁûV hlHvhè)..1..( ..2-b,ã >iK hdVhË)..2..( ..3.

 =G iĤ [Î<gÎHk<)..5.. ( ,  pÂNhgI )`ÁHgéD-  ..55..(  fVhÏ hgÁûV  , lñÂN k|hn lÈNÏ)..03..(&
,pÎN lñÂNchnÍ)..93..(,  hvs±Ë l¢ÈVÏ )..09..( fVhÏ b,ã >iK.. .

 nh,vÏ o<ã.  .;<hμ lHË fH;Â: ..      .iÁ+ ;Á+
ho¢Hv^ tòVhgNdÁD & l§HiVÏ , pöÎÁD hc  b,ã >iK
.-jÂHaH=V^ pN,n ..004.. k™V.
clÎK^ iÂ<hv       i<ĥcdVk<v

,vcaæHÍ ,vcaæHÍ >‰ l¥é<Ê hlHvhè-n,aÁäI ..02.. hs™ÁN ..7931..-sHuJ ..519̂1.
 .Œ b,ã >iK.̂.lñÂN vaÎN l§HiVÏ)..3..(& lÎ±n tòVhgNdÁD)..3..(& ,pÎN lñÂNchnÍ)..4..(&lñÂN

k|hn lÈNÏ)4(&  pÂÎN l„¥D)3(& rHsL pNhnÏ.tV);HÎ̀éK- )3( ..56 .. ..- .cfÎV kÎ: k™S(..)2(.& pÂÎN
f<pÂNhË)3(&lñÂNvqH pöÎÁD)..4..(& lñÂN uäHsD)..2..() ..27.. -hvs±Ë l¢ÈVÏ()..4..(& u„ÎVqH
]Vhy„¶„D)..3..() ..38.. - lÈVhË nvoúHË.lÈV( , h,sH=<kH)..3..(.

sVlVfD^ u„ÎVqH lÁû<vdHË
.Œ  hgÁûV uVföéHË..̂.fVhn [<kC)..3..(& uÂV pûH,Ï)..3..(& uäNhgI l¶N,)..3..(&[Î<gÎHk<)..3..(& u<n

tVì)..3..() ..68 .. ..-.uäNhgVpÂHË hg¶äÎN(& uäNhg¶CdC hgíäVÏ.)2(..) ..47.. ..-.k<hn tVaHË(..)2(.& uäNhg„I
hgöHgL.)3(.& pHlN hgÂÁû<v.)3(..) ..08.. ..-.tÎVhõ(..)2(.& s„¢HË hg®ÁHÊ..)3(.& uäNhgI hgòÎäVÏ.)3(..
, pÂNhgI..)3(.

sVlVfD^ v,Ï ,dé<vdH
.Œ .fVjVdK fHcd¥K lÎNhËl̂ñÂN vqH pöÎÁD hc b,ã >iK

 [N,‰ =V,Í h,‰

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- hgC,vh.2..1..1..-..5..-..4.

. 2..- b,ã...>iK.2..1..1..-..3..2..4.

. 3..- hg<wG.2..1..-..1..1..5..3.

. 4..- hgÁûV.2..-..-..2..2..4..-.

   [N,‰ =V,Í n,Ê

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- ḧjñHn.2..1..-..1..6..5..3.

. 2..- hg<pNÍ.2..1..-..1..4..3..3.

. 3..- g<;<l<jÎ<.2..1..-..1..3..2..3.

. 4..- hgVdHË.2..1..-..1..3..6..3.

  [N,‰ =V,Í s<Ê

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- hgÈ±‰.2..2..-..-..4..1..6.

. 2..- hgNpÎG.2..1..-..1..4..3..3.

. 3..- hg¶ÎK.2..-..1..1..1..2..1.

. 4..- hséÆ±‰.2..-..1..1..1..4..1.

   [N,‰ =V,Í ]ÈHvÊ

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- ̀HoéH;<v.2..1..1..-..2..1..4.

. 2..- ḧi„D.2..1..-..1..2..1..3.

. 3..- hgöN.2..1..-..1..1..2..3.

. 4..- ̀Vså<gÎS.2..-..1..1..1..2..1.

   [N,‰ =V,Í ̀ÁíL

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- ;HaÎÂH.2..1..1..-..4..3..4.

. 2..- aHkN,k+.2..-..2..-..4..4..2.

. 3..- =á<k+ kHÊ.2..-..2..-..3..3..2.

. 4..- ]<i<vn,vh‰.2..-..1..1..2..3..1.

 [N,‰ =V,Í aúL

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- nhkæ<.2..2..-..-..6..2..6.

. 2..- =<hkæí<.2..1..-..1..3..3..3.

. 3..- sHk™Võ.2..1..-..1..2..3..3.

. 4..- l„ä<vË.2..-..-..2..2..5..-.

 [N,‰ =V,Í i™éL

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- h,vh,h.2..1..-..-..3..-..4.

. 2..- [<kä<μ.2..1..-..1..3..2..3.

. 3..- f<vdVhÊ.2..1..-..1..1..3..3.

. 4..- fD...[ÎÁ+.2..-..1..1..1..3..1.

 [N,‰ =V,Í iúéL

 jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc

. 1..- h,göHË.2..1..1..-..1..-..4.

. 2..- ;H,hch;D.2..1..-..1..1..1..3.

. 3..- aHkæÈHÏ.2..1..-..1..1..1..3.

.4..- sÎNkD.2..-..1..1..-..1..1.



yHdäHË ̀Vj¶Nhn hséÆ±‰ lÆHfG köH[D
jÎL hséÆ±‰ & hlV,c nv ,vcaæHÍ >chnÏ fI lûH́ köH[D lHckNvhË o<hiN vtJ , ,dÁ™Vn a™V ]ÁN

fHcd¥K jÎÂA vh nv hdK löHfÆI nv hoéÎHv kò<hiN nhaJ#xäR iÂHiÁæD.iHÏ w<vè =VtéI hlÎN k<vht¥K
, lÈNÏ rHmNÏ nv hvn,Ï jÎL hlÎN pHqV o<hiÁN f<n , nv löHfÆI hlV,c p†<v kNhvkN# vqH >bvÏ , hgÈÎHv
wÎHnlÁA iL lûN,Ê iöéÁN , u„ÎVyL nu<è fI hvn,Ï jÎL hlÎN kI nv jÂVdÁHè hdK jÎL p†<v ̀ÎNh ;VnÍ
, kI lD.j<hkÁN fVhÏ hséÆ±‰ fHcÏ ;ÁÁN ,vdH y™<vÏ , tVaÎN hsÂHuÎ„D iL nv ndNhv lÆHfG hg¶ÎK >sÎF
ndNkN , u„ÎVyL p†<v hsÂHuÎ„D nv jÂVdK ̀Á{ aÁäI i™éI =BaéI ,Ï , y™<vÏ yHdäHË fHcÏ hlV,c
iöéÁN#oöV, pÎNvÏ kÎC ndæV fHcd¥ÁD hsJ ;I a™V fI h, hséVhpJ nhnÍ , h, kÎC nv löHfÆI hlV,c
lÆHfG köH[D lHckNvhË yHdF o<hiN f<n#.

hkéÆHn ̀Îú¥ö<è nh,vÏ hc lû<fHè [NdN ;ÂÎéI nh,vhË
d: kHzV , ̀Îú¥ö<è nh,vÏ fI lû<fHè [NdN ;ÂÎéI nh,vhË tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hkéÆHn ;Vn.#.dNhg„I

[ÈHkäHcÏ kHzV nh,vÏ  nvfHvÍ lû<fHè [NdN ;ÂÎéI nh,vhË hzÈHv ;Vn^ ]ÁÎK ]ÎCÏ hc hwG y„X hsJ
cdVh hdK ;Hv iL fI qVv nh,vhË , kHzVhË iL fI qVv ;ÂÎéI nh,vhË hsJ# hdK lû<fHè fI k<uD hséäNhn
hsJ , nvsJ kÎöJ ;I fN,Ë wñäJ , lú<vè hf±© , vsÂD a<n.#.h=V rVhv hsJ ]ÁÎK lû<fHjD hkíHÊ
a<n fHdN pNhrG fH kÂHdÁN=HkD hc nh,vhË , kHzVhË wñäJ a<n , fH >Ë.iH lú<vè a<n# hdK ;Hv fVhÏ ;L
aNË pHaÎI.iH hkíHÊ lD.a<n hlH fHdN fI a¥G nvséD w<vè fæÎVn# fI iV pH‰ lH kHzVhË ;I iV sI
i™éI d: fHv fVhÏ fHcÏ.iH hkéòHã lD.a<dL& wñäJ.iHdD nhvdL ;I fHdN >Ë.iH vh fI =<ù löá<̈Ë
nh,vÏ fVsHkÎL fI kÆG hc tNvhsÎ<Ë t<jäH‰& kúöéD fH p†<v u„ÎVqH sÈVhfD& nh,n vt¶éD& tVdN,Ë
hw™ÈHkÎHË& vqH yÎHeD& lñÂNvqH t±ó& chiN fñVdÁD , xHiVÍ ;úéÎVhkÎNv lV;C l„D t<jäH‰ fV=Chv ,
l<hvn cdV fI jû<dF hu†H vsÎN.̂.

.- .nh,vhË , kHzVhË )lVn( nv x<‰ sH‰ ..3.. lVjäI , nh,vhË , kHzVhË )oHkL( ..5.. lVjäI líHc iöéÁN
iÂHkÁN ;Á™NvhsÎ<Ë t<jäH‰ >sÎH hc hkíHÊ lÇl<vdJ )r†H,è , k§Hvè( hkûVh́ niÁN , nv yÎV hdK w<vè
fVhÏ tûG ;ÁHv =BhaéI o<hiÁN aN.#.

.- .kHzVhË nh,vÏ ;I fH ;ÂÎéI nh,vhË iÂ¥HvÏ lD.;ÁÁN fN,Ë lí<c n`HvjÂHË , ;ÂÎéI h[HcÍ p†<v
fI uÁ<hË ;HvaÁHõ nv fVkHlI.iHÏ j„<dCd<kD& aä¥I h[éÂHuD& ;HkH‰.iHÏ líHc , yÎVlíHc vh kNhvkN ,
kÂD.j<hkÁN u„ÎI ;ÂÎéI nh,vhË , tNvhsÎ<Ë l<qU.=ÎVÏ ;ÁÁN.#.

.- .nh,vhË t¶H‰ hséHË.iH fN,Ë lí<c ;ÂÎéI , n`HvjÂHË kÂD.j<hkÁN nv löHfÆHè hséHË.iHÏ ndæV
r†H,è ;ÁÁN.#.

.- .nh,vhË t¶H‰ lí<c jNvdS nv ;±õ j<[ÎÈD nv sHdV hséHË.iH vh kNhvkN.#.

Û̀öJ [HgF u„D ;VdÂD fI lÁHsäJ v,c aÈNh
 u„D ;VdÂD ö̀éD nv t†HÏ líHcÏ fI lÁHsäJ v,c aÈNh lÁéúV ;Vn# ..22.. hs™ÁN v,c fCv=NhaJ aÈNh

hsJ#fI iÂÎK lÁHsäJ u„D ;VdÂD&

fHcd¥K fHckúöéI , sVlVfD  Î̀úÎK

såÎNv,n vaJ& nv w™ñI hdÁöéH=VhÊ

o<n ̀öéD lÁéúV ;Vn , léK ̀öJ ,Ï fI

hdK aVó hsJ"̂s±Ê fV >kHË ;I vtéÁN
jH fÂHkÁN&  kÂHkNkN ;I fÂÎVkN#fI >kHË ;I

±̀;úHË vh hc =VnË o<dA nv>,vnË jH
lHkÁN lHnvaHË =ÂÁHÊ fÂHkÁN# hÏ aÈNh
pÂNÏ fV lH fò<hkÎN ;I aÂH ckNÍ.hdN ,
lH ÛlVnÍ###. v,c aÈNh läHvμ".

=ChvaD hc tÎÁH‰ ndNkD gÎ+ fVjV t<jöH‰.

n,lÎK rÈVlHkD lS s<kæ<Ë .
lS s<kæ<Ë fH fHc=úéD fH,vk¥VnkD& fHoJ ..3.. fV d: vh fH fVjVÏ ..5.. fV ..3.. u<° ;Vn , rÈVlHË

gÎ+ fVjV t<jöH‰ aN..#.jÎL.iHÏ =ÎéD.̀öÁN , lS s<kæ<Ë ,vcrHË ;I. .nv ndNhv vtJ tÎÁH‰ gÎ+ fVjV
t<jöH‰ fI jöH,Ï fN,Ë =G nv jäVdC vsÎNÍ f<nkN&nv sHgK ̀ÎV,cÏ hw™ÈHË& löHfÆI fV=úJ vh nv
p†<v ..4.. iChv jÂHaH=V fVhfV iL fV=Chv ;VnkN..#.

. . aH=VnhË vqH g: ;I f¶N hc wNvkúÎÁD nv n,v h,‰ gÎ+ fVjV t<jöH‰& jÎL.iHÏ lÆH,lJ hgäVc
, l„D.p™HvÏ hi<hc vh nv lVhpG d: ]ÈHvÊ , kÎÂI kÈHdD pB́ ;VnÍ f<nkN&hlÎN,hv fI ;öF ̀ÎV,cÏ
, rÈVlHkD nv p†<v jÂHaH=VhkúHË& fVhfV lS s<kæ<kD f<nkN ;I nv lVhpG rä„D aÈV,kN sHvÏ ,
s<iHË rL vh pB́ ;VnÍ f<n.#.såÈV lñÂNÏ& sÎN pöÎK pöÎÁD& lñÂN aíVÏ& lñÂN xHiVÏ&
s¶ÎN hpÂNuäHsD& lÈVhË uHgÎÆNv& lÈNÏ [H,dN& lö„L h,̈nräHn& s¶ÎN htúHvÏ& f„<& lñÂNpöÎK
nvoúHkD , u„ÎVqH [<hË fHcd¥ÁHkD f<nkN ;I fH k§V vqH g: nv tÈVsJ =ÎéD.̀öÁN hw™ÈHË fVhfV
lS s<kæ<Ë p†<v nhaéÁN..#.u„ÎVqH wÂÎÂD& s¶ÎN l<lÁD& pÂÎN hpÂNÏ& tViHn tòÎL& fHf:
kûÎVÏ& s¶ÎN jÆD.chnÍ& hf<hgÆHsL uV,[D& u„ÎVqH uöæVÏ& j<pÎN g¢™D& hnvs<Ë nh ;V,c& lVj†D
uCjD , lñÂNvqH sÁ+.s™ÎNÏ kÎC fH k§V hsÂHuÎG jÆD.̀<v nv tÈVsJ löHfÆI tÎÁH‰ lS s<kæ<Ë
rVhv =VtéÁN..#.hw™ÈHkD.iH fHcÏ vh j<tHkD >yHc ;VnkN , nv nrÎÆI ..2.. fH ̀Hõ lÈNÏ [H,dN , a<è ̀úJ
lñ<xI lñÂN aíVÏ fI =G vsÎNkN& hlH fVjVÏ >kÈH oÎ„D hnhlI kNhaJ , ̀Hõ ;Hè.f: vh u„ÎVqH
uöæVÏ fH qVfI nrÎR jäNdG fI =G jöH,Ï lS s<kæ<Ë ;Vn.#.=ÎéD.̀öÁN ;I kÂD.o<hsJ tVwJ
fVjVÏ oHkæD vh hc nsJ niN& f±tHw„I hc löD.iH ̀ÎA htéHn , nv nrÎÆI ..4.. fH ̀Hõ lñÂN aíVÏ ,
qVfI lÈNÏ [H,dN fI =G n,Ê nsJ ̀ÎNh ;Vn jH fH fI eÂV vsÎNË sI =G nv ]ÈHv nrÎÆI& tÎÁH‰ gÎ+
fVjV t<jöH‰ nv h,ì pöHsÎJ nkäH‰ a<n..#.aH=VnhË jÆD.̀<v ;I nv lÎHË p†<v =öéVnÍ jÂHaH=VhË
=ÎéD.̀öÁN fI t¥V ̀ÎV,cÏ f<nkN& nv nrÎÆI ..8.. fH a<è jÂHaHdD uCjD jÎVμ htÆD nv,hcÍ jÎL hw™ÈHkD
vh fI gVcÍ nv>,vnkN , n, nrÎÆI f¶N iL wHpF l<r¶ÎJ o<fD aNkN ;I a<è cdäHÏ s¶ÎN jÆD.chnÍ vh
såÈV lñÂNÏ fH ,h;ÁúD hséêÁHdD vhiD ;VkV ;Vn.#.nv pHgD ;I lS s<kæ<Ë fI nkäH‰ =G jöH,Ï
f<n& =ÎéD.̀öÁN v,Ï d: qN pÂ„I sVdU , fH qVfI f®G ̀HÏ nrÎR s¶ÎN hpÂNuäHsD =G s<Ê vh nv
nrÎÆI ..41.. fI eÂV vsHkN , sI nrÎÆI f¶N iL j<sX lÈNÏ [H,dN fI ndVμ nv,hcÍ lS s<kæ<Ë cn& hlH
nv kÈHdJ j<hköJ kÎÂI h,‰ vh fH fVjVÏ ..3.. fV d: fI s<n o<n jÂHÊ ;ÁN..#.nv kÎÂI n,Ê lS s<kæ<Ë
sVhsV pÂ„I aN , fVhÏ ;L ;VnË hoé±́ , fḦ fVnË aHkS rÈVlHkD j±ù ;Vn ;I l<r¶ÎJ.iHÏ
Û̀V j¶Nhn hdK jÎL nv nrÎÆI ..13.. kéÎíI nhn , hdK jÎL v,Ï d: qVfI hdöéæHiD fH ̀Hõ lñÂNvqH
sÁ+.s™ÎNÏ , qVfI jÂHÊ ;ÁÁNÍ tViHn tòÎL fI =G n,Ê nsJ ̀ÎNh ;Vn..#.=ÎéD.̀öÁN f¶N hc nvdHtJ
=G jöH,Ï& pÂ±è o<n vh fÎúéV ;Vn ,gD nv pHgD ;I fI nkäH‰ hdíHn l<r¶ÎJ =„CkD f<n& j<ç.=ÎVÏ
t<Ø.hg¶HnÍ sÁ+.s™ÎNÏ hc hpÂNuäHsD l<[F aN lS qN p„ÂI sVd¶D hdíHn ;ÁN , ̀Hõ h, fI
u„ÎVqH uöæVÏ nv hnhlI fI tòÎL vsÎN jH h, =G ]ÈHvÊ jÎÂA vh fCkN.#.

. .hdK ̀HdHË ;Hv kä<n , nv aVhd¢D ;I =ÎéD.̀öÁN v, fI fHcÏ ̀H,v`„D)..5.. k™VÍ( >,vnÍ f<n& lS
s<kæ<Ë nv tHw„I d: eHkÎI fI ̀HdHË löHfÆI j<hköJ nv,hcÍ oHgD hw™ÈHkD.iH vh j<sX uöæVÏ fHc
;VnÍ , fH ;Hlä¥D fH,vk¥VnkD , fVjVÏ ..5.. fV ..3.. fVhÏ n,lÎK sH‰ lé<hgD rÈVlHË gÎ+ fVjV t<jöH‰
a<n..#.

fÎVhk<kN fI fHcÏ fH hséÆ±‰ lD.vsN
u„ÎVqH fÎVhk<kN nv,hcÍ.fHË l„D.̀<ù jÎL ̀Vså<gÎS fI ngÎG lûN,lÎJ u†„I ̀H fHcÏ jÎÂA lÆHfG

såÎNv,n vaJ vh hc nsJ nhn hlH fI k§V lD.vsN lú¥G h, [NÏ kÎöJ#fVhk¥< sVlVfD jÎL ̀Vså<gÎS
fI ngÎG túVn=D fHcÏ.iHÏ hoÎV fÎVhk<kN nv jÎL l„D , ̀Vså<gÎS nvfHvÍ hdK nv,hcÍ.fHË vdö: k¥Vn
, fI h, nv fHcÏ fH såÎNv,n hséVhpJ nhn#.

fH aVhdX l<[<n fI k§V lD.vsN fÎVhk<kN lú¥G [NÏ kNhvn , lD.j<hkN fI c,nÏ jÂVdÁHjA vh fH
V̀så<gÎS >yHc ;ÁN , fI iÂÎK ngÎG h, rHnv hsJ nv nvfD ..98.. ;I ..01.. tV,vndK sH‰ ..8931.. fV=Chv
o<hiN aN fI lÎNhË fV,n#.
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[V,fñE [HË jVÏ , v,Ï ;ÎK fV sV o¢HÏ hkûHvÏ tVn .
 o¢HÏ ;VdL hkûHvÏ.tVn v,Ï fHcd¥K hsé<Ë ,d± fHuE nv=ÎVÏ [HË jVÏ , v,Ï ;ÎK nv ;ÁHv clÎK

fHcÏ aN#fI kÆG hc nd„D lÎG& kHjÎÁæÈHÊ nv ndNhv hdK i™éI o<n fVhfV hsé<Ë ,d± rVhv =VtJ , ;VdL
hkûHvÏ.tVn fI ,hs¢I nvoúA nv fHcÏ rä„D& nv jV;ÎF eHfJ jÎL o<n fI lÎNhË vtJ , nv pHgD ;I d:
ho¢Hv nhaJ& fH >vk{ fI w<vè kÎG jÎ„<v cn ;I [HË jVÏ köäJ fI hdK wñÁI l¶éV° aN , fI sÂJ nh,v
]ÈHvÊ n,dN jH jÆHqH ;ÁN hkûHvÏ.tVn fH nvdHtJ ;Hvè  rVlC hc clÎK fHcÏ hoVhì a<n# nv iÂÎK pÎK v,Ï
;ÎK& ;Â: lVfD jÎL kHjÎÁæÈHÊ fI ntHß hc hkûHvÏ.tVn ̀VnhoJ , fHuE aN hdK n, ;HÎ̀éK sHfR ;I nv
jÎL.iHÏ o<naHË sHfÆI rÈVlHkD nv gÎ+ [CdVÍ vh nhaéÁN& fI nv=ÎVÏ g™§D ;ÁHv clÎK fåVnhckN jH
[HdD ;I nh,v ,hvn uÂG aN , hdK n, lVfD vh nu<è fI >vhlA ;Vn.#.. hdK hj™HØ fHuE aN jH [< ,vcaæHÍ
léúÁ{ a<n , i<hnhvhË kHjÎÁæÈHÊ fI pÂHdJ hc v,Ï ;ÎK lVfD o<n fåVnhckN.#.h,kÎG kÎC nv hnhlI ;VdL
hkûHvÏ.tVn vh hc clÎK fHcÏ fÎV,Ë ;úÎN , hdK fHcd¥K v,Ï kÎÂ¥J rVhv =VtJ.#.

,dÁ™Vn a™V^ fH fVn nvfD
rÈVlHkD  fI nsJ kÂD >dN

. ,dÁ™Vn a™V nv kúöJ oäVÏ ̀ÎA hc ndNhv fH köH[D lHckNvhË aV;J ;Vn , =CdNÍ wñäJ iHÏ
,Ï fI aVó cdV hsJ^.

.Œ a™V nv l<vn fHcÏ fH  köH[D hzÈHv nhaJ^ fHcÏ hlV,c
vhpJ kÎöJ pVdT jÎÂD föÎHv r<Ï , [ÁæÁNÍ hsJ# nv
qN pÂ±è jÎL oÎ„D o<fD hsJ# lH fHdN lêG kÎÂI n,Ê
fHcÏ fH hg¶ÎK fHaÎL , fH jÂV;C fHcÏ ;ÁÎL  jH nrHdR fHcÏ vh
jñJ ;ÁéV‰ fæÎVdL# iV 4 v,c d¥äHv fHcÏ nhvdL , fHdN fäÎÁÎL
;NhÊ fHcd¥ÁHË lH >lHnÍ , sVpH‰ iöéÁN , hc k§V >lHn=D
[öÂHkD aVhdX l¢„<fD nhvkN ;I fHcÏ ;ÁÁN#.

..Œ ,Ï nv hnhlI wñäJ.iHÏ o<n =™J^ nv vsHkI.iH ,
fVoD w™ñHè líHcÏ ndNÊ ;I haHvÍ ;VnÍ f<nkN =„D ;I lH
hc hg¶ÎK o<vndL lÆûVù vpÂéD f<n hlH lK fHdN fæ<dL
vpÂéD nv >Ë wñÁI kÂD.j<hköJ hc nv,hcÍ oHvì a<n ;I
h=V fÎV,Ë lD.>lN lH löéÆÎÂÚH =G lD.o<vndL# haéäHÍ h,‰
lH hdÁíH f<n ;I nv >Ë kÆ¢I fI pVdT qVfI hdöéæHiD nhndL , haéäHÍ n,Ê hdÁíH f<n ;I h[HcÍ nhnÍ aN
fHcd¥K \hÁ̀D a<è fCkN# h, tVwJ o<fD nhaJ , ,hr¶H vpÂéD kÂD.j<hköJ hc nv,hcÍ oHvì a<n#.

..Œ ,Ï nv ̀HsO fI s<hgD läÁD fV hdÁ¥I lûN,lÎJ ]ÁN fHcd¥K fHuE lD a<n ;I jV;ÎF hséÆ±‰
lNhÊ j®ÎÎV ;ÁN , hdK fI qVv hséÆ±‰ hsJ dH kI&.=™J^ oÎ„D o<ã hsJ ;I iÂI k™Vhè jÎL >lHnÍ
fHaÁN kI tÆX 11 k™V fHcÏ rä„D# fHcd¥ÁHË fHdN fI oû<ü hc k§V biÁD >lHnÍ fHaÁN# b;D.̀<v nv ]ÁN
fHcÏ nv jV;ÎF kä<n , k<vht¥K fI [HÏ h, fHcÏ ;Vn , nv fHcÏ räG b;D.chnÍ fI lÎNhË >lN , fÈéVdK
fHcÏ.hù vh nv 6& 7 lHÍ =BaéI hkíHÊ nhn# hdK aVhdX nv iÂI jÎL.iH ,[<n nhvn fHdVË.l<kÎO& gÎ<v<̀‰&
lÁîöéVsÎéD , péD hg¶ÎK ndNdN ;I fÈéVdK lÈH[ÂA vh kÎÂ¥J.kúÎK ;Vn , nv 01 nrÎÆI ̀HdHkD
fI lÎNhË >,vn iÂI fHdN jÂVdK ;ÁÁN , hc k§V biÁD , [öÂD >lHnÍ fHaÁN#.

,Ï nv ̀HsO fI hdK s<h‰ ;I >dH lÂ¥K hsJ nv fHcÏ hlV,c fVhfV köH[D [HkF hpéÎH£ vh fVhÏ
nvfD nv k§V fæÎVn& =™J^ h=V aÂH tÆX nvfD vh fäVdN kÂD.j<hkÎN rÈVlHË a<dN# jÎÂD ;I rÈVlHkD
lD.o<hiN fHdN iÂI vh fäVn# fHcÏ tVnh lÈÂéV hc nvfD hsJ ;I nv k<v,c fV=Chv lD.a<n# lK kÂD.j<hkL
`Hj<sD vh ;ÁHv fæBhvÊ tÆX fI oHxV hdÁ¥I nv fHcÏ >dÁNÍ nvfD nhvdL# lÈÂéV hc fHcÏ nvfD fHcÏ fH
köH[D hsJ#. ,Ï hnhlI nhn^ nv hdK aVhdX lÈL hdK hsJ ;I fI pVdT qVfHè hdöéæHiD kNiÎL ,
s¶D ;ÁÎL l<r¶ÎJ =G hdíHn ;ÁÎL# ,réD j<ç vh fI clÎK pVdT f¥úÎL fI [HÏ 01 l<r¶ÎJ =G v,c
nv,hcÍ lH tÆX 2 l<r¶ÎJ kûÎF pVdT lD.a<n# lH fHdN [„<Ï hvsH‰.iH vh fæÎVdL , fÈéVdK aVhdX
fVhÏ lé<rT ;VnË pÂ±è pVdT cnË =G n,Ê hsJ# nv fHcÏ räG aHkS nhaéÎL ;I =G n,Ê vh fCkÎL
, aHdN h=V hsÂHuÎ„D ̀Hõ lD.nhn =G lD.cndL# ,gD hg¶ÎK tÆX d: tVwJ n haJ ;I >Ë iL v,Ï
haéäHÍ fHcd¥ÁHË lH jäNdG fI =G aN#.

jHì^ hlÎN,hvdL & 07 nvwN pR t<jäH‰ vh hc wNh , sÎÂH fæÎVdL
>dÎK jÆNdV hc fVjVdK.iHÏ t<jäH‰ hséHË ;VlHË fH p†<v vmÎS

tNvhsÎ<Ë t<jäH‰& oHk<hnÍ aÈNh& kÂHdÁN=HË hséHË nv lí„S
a<vhÏ hs±ÌlD& löá<̈Ë , [Â¶D hc ,vca¥HvhË , t<jäH‰ n,séHË
hséHË fV=Chv , 001 k™V hc fVjVdK.iHÏ t<jäH‰ hséHË ;VlHË l<vn
jí„ÎG rVhv =VtéÁN#lÈNÏ jHì vmÎS tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdVhË nv
pÎK fV=ChvÏ hdK lVhsL ̀S hc p†<v lHnv aÈÎNhË sÎT.hgNdÁD
;I nv n,vhË ntHß lÆNõ fI aÈHnè vsÎNÍ f<nkN& hnhÏ hpéVhÊ
;Vn , hdK lHnv =VhkÆNv vh l<vn j¥VdL , hpéVhÊ rVhv nhn ;I nv hdK
iÁæHÊ pHqVdK nv lVhsL hdK ,h;ÁA vmÎS tNvhsÎ<Ë vh sé<nkN#
nv hnhlI jHì hc htéòHvhè ;VlHË dHnÏ iL hc sVnhv rHsL s„ÎÂHkD
;Vn , hdK lVn vclÁNÍ vh hc htéòHvhè hdK hséHË , hdVhË kHlÎN#
lÈNÏ jHì nv hnhlI l<vn s<h‰ , [<hã hwñHã vsHkI nv ;VlHË
rVhv =VtJ , nv [úK fVjVdK.iHÏ t<jäH‰ hséHË fH haHvÍ fI kúöJ
fH ;ÂÎöÎ<Ë hréûHnÏ lí„S fVhÏ ,q¶ÎJ kHlöHuN jÎL.iHÏ ̀Vså<gÎS& hséÆ±‰ , ndæV jÎL.iH
hzÈHv nhaJ^ tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ nv=ÎV lú¥±è lHgD aNÍ , ̀S hc htChdA kVô hvc iCdÁI.iHÏ jÎL
l„D t<jäH‰ htChdA ̀ÎNh ;VnÍ hsJ#vmÎS tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ pH‰ t<jäH‰ ;ú<v vh löHuN kNhköJ
, fÎHË ;Vn^ 07 nvwN nv>lN t<jäH‰ hc lñG pR ̀òA j„<dCd<kD jÇlÎK lD.a<n ;I iÁ<c ,w<‰ kúNÍ
, hlÎN,hvdL fH pÂHdJ kÂHdÁN=HË nv lí„S lú¥±è hréûHnÏ nv t<jäH‰ ;ú<v fVxV́ a<n#,Ï fH
haHvÍ fI jÇ;ÎN lÆHÊ l¶§L viäVÏ fV hlV jV,d{ , j<s¶I ,vcù nv ;ú<v uÁ<hË ;Vn^ hdíHn d:
fHaæHÍ ,vcaD fI l¶ÁD jòVdF d: ckNhË hsJ , lD.j<hË fH ,vcù , nv vÅõ >Ë t<jäH‰
l¶†±è , >sÎF.iHÏ h[éÂHuD hc [Â„I huéÎHn vh nv [Hl¶I ;HiA nhn#jHì  fH haHvÍ fI [HdæHÍ
, vjäI.iHÏ hdVhË nv t<jäH‰& t<jöH‰ fHk<hË& t<jäH‰ sHp„D , t<jöH‰ nv >sÎH , [ÈHË
hzÈHv ;Vn^ hséHË ;VlHË nv pH‰ pHqV n, kÂHdÁNÍ nv gÎ+ nséI d: t<jäH‰
nhvn , hlÎN,hvdL sÈÂÎI.hÏ hc gÎ+ fVjV kÎC ;öF ;ÁN#.

.gÎ¥ÁC^ aíHuD vh n,sJ kNhvdN& köäJ fI h, hkéÆHn lD.;ÁÎN
[<vì gÎ¥ÁC ̀S hc fVjVÏ d: fV w™V jVh;é<vsHcÏ lÆHfG ̀NdNÍ hzÈHv nhaJ^fHcÏ oÎ„D sòéD

f<n , ̀NdNÍ jÎL o<fD f<n# aHdöéI fVn f<ndL , aòûÎJ o<nlHË vh kúHË nhndL# fI fHcd¥ÁHË jäVd:
lD.=<dL ;I fVn nv ,[<naHË f<n# hdK d: hj™HØ fCvø f<n# nv l<vn nh,v iL fHdN fæ<dL ;I uÂ„¥Vnù
o<ã f<n , jäVd: lD.=<dL.# .hc i<hnhvhkÂHË lÂÁ<kL ;I nv  hdK aVhdX sòJ pÂHdJ ;VnkN , fH hkV\Ï.hÏ

;I nhnkN lD j<hköéÎL =G
n,Ê vh fI ̀NdNÍ fCkÎL.# .

sVlVfD jVh;é<vsHcÏ
nv l<vn hdÁ¥I jÎL.jHË lHkÁN
iÂÎúI kä<n& =™J^
hkéÆHnhjD köäJ fI d¥öVÏ
hc fHcd¥ÁHË lH ,[<n nhvn ;I
lK rä<‰ kNhvÊ& hlV,c fHcÏ
sòéD f<n ;I lH j<hköéÎL
fI o<fD ̀ÎV,c a<dL& péD
aHkS =G n,Ê iL nhaéÎL
hlH fH j<[I fI hdÁ¥I kéÎíI
d: fV w™V o¢VkHμ hsJ&
kæVhË hdK f<ndL ;I =G

kò<vdL , fHcÏ löH,Ï kú<n# ]ÎCÏ ;I lÈL hsJ hdK hsJ ;I jÎL lH lD.o<hiN fVkNÍ a<n , iÎ} ;S
kÂHdA h[Vh kÂD.;ÁN , iÂI ;Hv o<n vh hkíHÊ lD.niÁN.#.

gÎ¥ÁC fH j<[I fI aVhdX aíHuD =™J^ oÎ„D sòJ f<n ;I h, f¶N hc >Ë qVfI.hÏ ;I fI sVù o<vn
fHcÏ vh hnhlI nhn& hlH hdK ;Hv vh hkíHÊ nhn& hlH f¶N hc löHfÆI aÁÎNÊ ;I fI n, sI v,c hséVhpJ kÎHc nhvn..#
.tVhl<ù k¥ÁÎN ;I =G lH t<Ø.hg¶HnÍ f<n , tV,chË nv,hcÍ.fHË.lHË iL n, sI l<r¶ÎJ föÎHv o<ã vh
=VtJ.# .

,Ï nv l<vn hkéÆHnhjD ;I fI aíHuD lD.a<n& =™J^ t¥V lD.;ÁL aÂH ]<Ë aíHuD vh n,sJ kNhvdN
köäJ fI h, hkéÆHn lD.;ÁÎN& lK kI  jÁÈH aíHuD f„¥I iÂI fHcd¥ÁHkL vh n,sJ nhvÊ# >lHv n,kN=D aíHuD
föÎHv fḦsJ , hc hdK fHfJ o<añHgÎL# jÎL lH wNnvwN ̀éHköÎG rÈVlHkD nhvn , kÂD.nhkL ]Vh túHv v,Ï
d: fHcd¥K hdÁÆNv cdHn hsJ# aHdN h, fVhÏ d: fHcÏ fCv=éV lñV,Ê lD.aN hlH hdK fHcÏ fI k§VÊ hdK hj™HØ
htéHn# lK fI fHcd¥ÁHkL >kÈHdD ;I ;Hvè cvn nhaéÁN =™éI f<nÊ ;I lVhrF fHaÁN& hgäéI nh,v iL lD.j<hköéI
fI aíHuD ;Hvè kNiN.# .

sVlVfD jVh;é<vsHcÏ nv ̀HdHË =™J^. lH nv ̀HkCnÍ nrÎÆI aV,ß o<fD kNhaéÎL hlH vtéI vtéI fÈéV
aNdL , tVwJ.iHÏ cdHnÏ vh v,Ï nv,hcÍ ̀NdNÍ fI ,[<n >,vndL& ̀NdNÍ iL kÎÂI n,Ê vh fH vdö: >yHc ;Vn
, fD.lÈHfH v,Ï nv,hcÍ lH túHv >,vn# nv líÂ<ß hpöHõ lD.;ÁL ;HvÏ ;I lH n,lHÍ ̀ÎA >yHc ;VndL ;Hv
fCv=D f<nÍ , hc hdK fHfJ o<añHgL.# .
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rHfG j<[I o<hkÁN=HË =VhlD  iÂHk¢<v ;I o<hkÁN=HË lñéVÊ , lòHxäHË =VhlD hdK lí„I >=HÍ iöéÁN ;ÎÈHË ,vcaD xD sHgÈHÏ =BaéI iÂ<hvÍ s¶D ;VnÍ ;I rÎÂJ lí„I vh péD hgÂÆN,v eHfJ kæI nhvn ,gD hoÎVh fH htChdA sVsHÊ >,v rÎÂJ ;HyB , hr±Ê , l„C,lHè ]Hç , kúV ;I péD fI j¶¢Î„D fVoD kúVdHè lÁíV aN vhiD ,[<n kNhaJ jH rÎÂJ lí„I vh eHfJ kæI nhvdL# gBh hc h,gÎK aÂHvÍ sH‰ ..8931.). ..42.. tV,vndK( lí„I fH rÎÂJ ̀Á{ iChv j<lHË jÆNdL o<hkÁN=HË =VhlD lD ;ÁÎL , hlÎN,hvdL lòHxäHË wÂÎÂD , fH,tHÏ lêG iÂÎúI dHv,dH,v  lí„I o<n fHaÁN#.

pB́ kHfH,vhkI jÎL l„D t<jäH‰ sHp„D .
 jÎL l„D t<jäH‰ sHp„D hdVhË fH a¥öJ fVhfV \hK̀ iL hc löHfÆHè rÈVlHkD >sÎH pB́ aN ,. .iL

tVwJ w¶<n fI [HÊ.[ÈHkD vh hc nsJ nhn#jÎL hdVhË nv fHcÏ rä„D o<n fVhfV uÂHË a¥öJ o<vn , jÁÈH
h,gÎK fHcÏ o<n vh fVhfV jÎL uVhØ fH ̀ÎV,cÏ ̀úJ sV =BhaéI f<n#jÎL l„D t<jäH‰ sHp„D hdVhË nv
ndNhv d: ]ÈHvÊ kÈHdD löHfÆHè t<jäH‰ sHp„D rÈVlHkD >sÎH fVhfV \hK̀ rVhv =VtJ , fH kéÎíI ..3.. fV
..2.. hc hdK jÎL a¥öJ o<vn#.

kÎÂI h,‰ hdK löHfÆI fH haéäHÍ pÂÎN fÈChn<̀v& nv,hcÍ.fHË hdVhË aV,ß aN hlH fHcd¥K \h̀K ké<hköJ
nv,hcÍ oHgD vh nv eHkÎI ..5.. fHcÏ fHc ;ÁN# f¶N hc hdK l<r¶ÎJ \hÁ̀D.iH l<r¶ÎJ.iHÏ kû™I , kÎÂI.hÏ
nhaéÁN hlH o¢V [NÏ hdíHn k¥VnkN# h,gÎK l<r¶ÎJ [NÏ hdVhË nv h,hsX kÎÂI , fH a<è lÈNÏ
aÎVlñÂNÏ ;I hc fḦÏ nv,hcÍ fI fÎV,Ë vtJ& hdíHn aN# n, nrÎÆI f¶N fHc iL aÎVlñÂNÏ , hdK fHv hc
v,Ï d: qVfI >chn nv kCnd¥D nv,hcÍ pVdT j<hköJ =G h,‰ löHfÆI vh fVhÏ hdVhË fI eÂV fVsHkN# =G
n,Ê hdVhË vh kÎC lñÂN lVhnÏ& ..3.. nrÎÆI lHkNÍ fI ̀HdHË kÎÂI fH d: qVfI >chn hc vhÍ n,v fI eÂV vsHkN# h,
lD.j<hköJ d: =G ndæV iL fCkN hlH qVfI rÎîD fV=VnhË h, fI jÎV nv,hcÍ \hK̀ fVo<vn ;Vn#.

nv kÎÂI n,Ê fHcÏ lé¶Hn‰.jV >yHc aN , iV n, jÎL l<r¶ÎJ.iHdD fI nsJ >,vnkN ;I fVhÏ hdVhË qVfI
>;V,fHjÎ: hpÂNchnÍ o¢VkHμ.jV f<n# fHcd¥ÁHË \h̀K nv hdK kÎÂI o¢HiHÏ cdHnÏ hkíHÊ nhnkN ;I iÂÎK
löHgI fHuE aN qVfI.iHÏ >chn cdHnÏ fI k™U hdVhË hu±Ê a<n ;I fHcd¥ÁHË hdVhË hc >Ë.iH hsé™HnÍ
k¥VnkN# ..3.. nrÎÆI lHkNÍ fI ̀HdHË kÎÂI n,Ê jÎL \h̀K hc v,Ï d: qVfI ;VkV fH d: f®G ̀HÏ sHnÍ =G h,‰
o<nù vh fI eÂV vsHkN , f¶N hc =G iL túHv l†Hu™D hdíHn ;Vn hlH kÎÂI n,Ê fH kéÎíI ..2.. fV d: fI k™U
hdVhË fI ̀HdHË vsÎN#.

s<lÎK kÎÂI fHcÏ fH pÂ±è \hÁ̀D.iH aV,ß aN# >Ë.iH n, nrÎÆI f¶N hc s<è hdK kÎÂI fHc iL v,Ï
d: qVfI ;VkV =G n,Ê o<n vh fI eÂV vsHkNkN# túHv \h̀K hc n, kÎÂI rä„D fÎA.jV aNÍ f<n , f¶†ÚH fHuE
haéäHiHè fHcd¥ÁHË hdVhË lD.aN ;I iÂÎK löHgI h,;éH,d<& sVlVfD hdVhË vh nv ;ÁHv clÎK kæVhË ;VnÍ
f<n# h,hsX kÎÂI hdVhË fHc iL v,Ï d: qVfI rÎîD fV=VnhË ;I j<sX u„D lÎVa¥HvÏ cnÍ aN wHpF
d: l<r¶ÎJ o¢VkHμ aN hlH hdK qVfI fH fVo<vn fI jÎV nv,hcÍ fI fÎV,Ë vtJ# iL.]ÁÎK ̀ÎÂHË pöÎÁD
hc h,hsX kÎÂI fI [HÏ fÈChn<̀v nv,Ë nv,hcÍ hdVhË rVhv =VtJ jH hc a<è.iHdD h, hsé™HnÍ ;ÁÁN# nrHdR
`HdHkD fHcÏ \h̀K wHpF d: qVfI >chn nv kCnd¥D nv,hcÍ hdVhË aN ;I hdK l<r¶ÎJ o¢VkHμ vh ̀ÎÂHË
pöÎÁD ntU ;Vn jH fHcÏ fH fI ,rJ.iHÏ hqHtD fV,n#nv ,rJ hqHtI h,‰ , n, nrÎÆI lHkNÍ fI ̀HdHË fHcÏ
\h̀K wHpF d: qVfI ̀ÁHgéD aN , >Ë vh jäNdG fI =G ;Vn jH fHcÏ fH kéÎíI ..3.. fV ..2.. fI s<n \h̀K fI ̀HdHË
fVsN#hdVhË fH hdK kéÎíI kI jÁÈH hc löHfÆHè >sÎHdD pB́ aN f„¥I [<hc p†<v nv [HÊ.[ÈHkD vh iL hc
nsJ nhn#.

 pöÎK uäNÏ sVlVfD
 jÎL  k<[<hkHË aN

 pöÎK uäNÏ fI uÁ<hË sVlVfD jÎL l„D t<jäH‰ k<[<hkHË
hkéòHã aN#fI ̀ÎúÁÈHn ;ÂÎéI tÁD , j<s¶I t<jäH‰ , jû<dF
iÎÇè vmÎöI tNvhsÎ<Ë& pöÎK uäNÏ fI uÁ<hË sVlVfD jÎL
l„D t<jäH‰ k<[<hË hkéòHã aN#̈cÊ fI j<qÎP hsJ&
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hc cpÂHè , j±ù.iHÏ uäHõ ]ÂÁÎHË&
sVlVfD jÎL l„D k<[<hkHË ;I fI nséH,vniHÏ hvcaÂÁN
hkíHlÎN& kÈHdJ jÆNdV , jú¥V vh nhvn#.

r„¶I.k<dD^ hc fHcÏ ̀Vså<gÎS fI f¶N 8 hléÎHc& hc såHiHË =VtéÁN.

hlÎV r„¶I.k<dD sVlVfD jÎL såHiHË hw™ÈHË nv kúöJ oäVÏ f¶N hc fHcÏ lÆHfG t<̈n
o<cséHË pHqV aN , o±wI wñäJ iHÏ ,Ï fI aVó cdV hsJ^ .

 Œ fI oHxV jäVd: fI lVnÊ o<cséHË , t<jäH‰ s¥<jL vh a¥öéL# t†HÏ o<fD ,[<n nhaJ ;I nv
oÎ„D hc [HiH kÎöJ# ,réD 09 nrÎÆI jÂHÊ aN t¥V ;VnÊ 03 nrÎÆI fHcÏ ;VndL# t<jäH‰ föÎHv o<fD

f<n# fI htúÎK r¢äD jäVd: lD.=<dL# fH hdK hl¥HkHè , p†<v r¢äD xD ]ÁN
sH‰ >dÁNÍ d: t<̈n o<ã lD.fÎÁÎN# iV n, jÎL lD.j<hköéÁN nv hdK fHcÏ fVkNÍ
a<kN# hlV,c t<jäH‰ lH vh fI k<uD jÁäÎI ;Vn# lÆHfG t<̈n nv hdK t†H hdK iÂI
tVwJ vh hc nsJ fNiÎN pÆéHË hdK hsJ ;I fHckNÍ a<dN# >kÈH iL tVwJ.iHÏ
cdHnÏ nhaéÁN# o<añHgL jÎÂD aNdL ;I ,réD t<̈n fH lH fI jöH,Ï vsÎNÍ
i<hnhvhkA o<añH‰ iöéÁN#.

Œ  hc fHcÏ ̀Vså<gÎS fI hdK xV́ 8 hléÎHc vh hc lH =VtéÁN# jH clHkD ;I ckNÍ
iöéL hc 4 nh,v iNhdJ lÂäÎÁD& lñöK jV;D& u„ÎVqH t®HkD , ha¥HË o<vaÎNÏ
kÂD.=BvÊ# hdK htVhn oHxVhè fN ckN=D lK iöéÁN# fH tÎ„L , lNvμ d: v,c hdK
löá„I vh lD.=<dL# fVoD löHmG kI nsJ lK , kI nsJ ndæVhË hsJ# hc v,c fHcÏ
fH ̀Vså<gÎS fI hdK sÂJ oÎ„D hj™HrHè fI qVv lH aN# htVhnÏ hdK ;HvaÁHsD vh

;VnkN ;I lÆHfG lH ch,dI nhvkN# h=V hlV,c fI kúöJ >lNÊ fI oHxV jäVd: fI lVnÊ o<cséHË hsJ# hc
uCdChkD ;I hdK ,vcaæHÍ vh nvsJ ;VnkN ]I >kÈHdD ;I d: rNÊ fVnhaéÁN , ]I >kÈHdD ;I rNÊ f„ÁNÏ
fVnhaéÁN jú¥V lD.;ÁL# hlÎN,hvÊ hdK ,vcaæHÍ fVhÏ >kÈH fHrÎHè , wHgñHè fHaN# nsJ j: fI j: >kÈH
vh lD.f<sL# hgäéI  fH hdK ;ú<v eV,jÂÁN fHdN 05 ,vcaæHÍ fI hdK a¥G nhaéI fHaÎL# sH‰ [NdN vh iL
fI iÂI jäVd: lD.=<dL# jÎL lH cpÂJ cdHnÏ ;úÎN hlH fVoD n,séHË lCn cpÂHè lH vh oVhã ;VnkN#
p†<v r¢äD , vtéHvù lD.j<hkN t<jäH‰ o<cséHË vh fI [HdæHÍ sHfÆA fHc=VnhkN# nv =BaéI 8 fHcd¥K
hc 11 fHcd¥K jÎL l„D fVhÏ  o<cséHË f<n# hlÎN,hvÊ fH u„L r¢äD fI hdK lÈL fVsÎN#.

Œ r„¶I.k<dD nv vhf¢I fH uÂ„¥Vn nh,v nv fHcÏ fVhfV t<̈n  & jûVdP ;Vn^ fHdN fI nh,v fHcÏ jäVd:
=™J# hdK nh,viH t†HÏ löÂ<Ê fVoD hc nh,vhË vh kNhvkN# ]ÁN nh,v rNdÂD iöéÁN ;I lD.j<hkÁN fH
5 s<è l¶Â<gD ̀Nv d: jÎL vh nv fÎH,vkN# hlÎN,hvÊ nh,vhË [NdN hdK löHmG vh dHn kæÎVkN# nv fHcÏ fH
jVh;é<vsHcÏ fḦ ̀VdNdL nh,v o¢HÏ fD l<vn =VtéI hsJ# nv hvsH‰ ;VkV nh,v o¢HÏ fD l<vn =VtJ
nv t†HÏ ,vcaæHiD lêG dHn=Hv hlHÊ ;I 07 iChv i<hnhv nhvn ]ÆNv clHË kÎHc hsJ ;I lH fI >Ë pÂ„I
fHc =VndL# pNhrG 5 nrÎÆI clHË kÎHc hsJ ;I hdK nh,vhË ;Hv o<n vh fI o<fD f„N iöéÁN# ḧË hlêH‰
chiNÏ tV nh,vhË o<fD iöéÁN# hlÎN,hvÊ hdK nh,vhË ]ÁÎK löHm„D vh dHn kæÎVkN , >Ë nh,viH iL iV
]I c,njV fHckúöéI a<kN ;I hdK >eHv vh fI nh,vhË ndæV jCvdR k¥ÁÁN#.

Œ ,Ï nv l<vn hdÁ¥I lñöK jV;D , iNhdJ lÂäÎÁD fHckúéI aNÍ.hkN , ]Vh nv l<vn >kÈH wñäJ
lD.;ÁN& hzÈHv nhaJ^. lK nv l<vn räG wñäJ lD.;ÁL# o<nÊ lD.nhkL ]I lD.=<dL# >kÈH n, [HÊ vh
hc lK =VtéI.h.kN# .

Œ r„¶I.k<dD nv hnhlI nv ̀HsO fI hdÁ¥I >dH hc fVkHlI vdCÏ sHclHË gÎ+ vqHdJ nhvn& =™J^. s<h‰
o<fD ;VndN# d: sH‰ såHiHË nv 4 [äÈI lD.[ÁæÎN#  såHiHË vh lñV,Ê ;VnÍ f<nkN  , nv oHkI o<nù
iL fHcÏ kÂD.;Vn# ]Vh >Ë clHË ;öD hc uNhgJ nÊ kÂD.cnkN# såHiHË sI v,c d¥äHv fHcÏ lD.;Vn#
fHcÏ.iHÏ hdK jÎL iL fI oHxV >Ë sVfHc ;I n]Hv lú¥G aN nv aÈV ndæVÏ fV=Chv lD.aN# >Ë clHË z„L
kä<n hlH ḧË hdK hj™HrHè z„L aNÍ hsJ# ḧË d: ̀ÁHgéD , h,è =VtéI kÂD.a<n z„L hsJ hlH >Ë l<rU
z„L kä<n#  fI s¶ÎN téHpD =™éL fH uNhgJ fVkHlI vdCÏ ;ÁN# lD.j<hköéÎL räG hc hdK fHcÏ.iH  fH b,ã
>iK fHcÏ ;ÁÎL hlH fHcÏ lH vh =VtéÁN , fI d: jÎL ndæV nhnkN# fHc iL jú¥V lD.;ÁL ]Vh ;I hc clHË.
p†<v téHpD fHcÏ.iH fH k§L fÈéVÏ fV=Chv aNÍ hsJ# >Ë n,lHiD ;I jÎL l„D clHË fHcÏ.iHÏ gÎ+ vh
=VtJ fI fHaæHÍ.iH túHv ,hvn aN# nv =BaéI ,réD fI fHaæHÍ.iHÏ >sÎH lD.vtéÎN kI ̀<gD , kI ̀V,hc

löéÆÎÂD ,[<n kNhaJ# fH f<vdVhÊ fHcÏ ;VndL , hc lÈNÏ jHì nvo<hsJ ;VndL ndNhv lH
fH b,ã >iK vh j®ÎÎV niN# lH nv hw™ÈHË fHcÏ ;VndL , såS fI jÈVhË >lNdL

, 5 v,c f¶N fVhÏ fHcÏ fH f<vdVhÊ fI aVØ >sÎH vtéÎL# léHs™HkI ḧË hdK
löHmG fHã aNÍ hsJ#

`Hj<sD^ lÁé§V nvfD iöéL!
>dHkNh ̀Hj<sD& lÈH[L >tVdÆHdD jÎL t<jäH‰ hséÆ±‰ =™J ;I jÂHdG nhvn&. rVhvnhnù fH

hdK fHaæHÍ vh jÂNdN ;ÁN.# . h, nv =™J , =<dD  nvfHvÍ ,q¶ÎJ o<n nv hséÆ±‰ wñäJ ;Vn
;I =CdNÍ hù fI aVó cdV hsJ^.

 .-nv fHcÏ fVhfV hg¶ÎK &,hr¶ÚH fNaHköD >,vndL# kÈHdJ j±ù..lHË vh fVhÏ ;öF sI hléÎHc hkíHÊ
nhndL hlH v,c& v,c lH kä<n# fH hdK ,[<n iÁ<c ]ÈHv fHcÏ ndæV nv lVp„I =V,iD nhvdL , lK fH,v nhvÊ ;I
lD.j<hkÎL w¶<n ;ÁÎL.#.

.-h,‰ hc iÂI lNdVfVkHlI.iHdL fI lK ck+ cn , =™J nv hdVhË fVhdJ d: jÎL sVh© nhvÊ# ,réD hdK
pV́ vh aÁÎNÊ fI h, oÁNdNÊ  , =™éL pḦ ]Vh lD.o<hiD lVh fI >kíH fäVÏ , f¶N h, hsL hséÆ±‰ vh
>,vn , fI lK =™J ;I fV, , nv l<vn hdK jÎL jñÆÎR ;K# lK iL nv hdÁéVkJ jñÆÎR ;VnÊ , hc hdK jÎL
,hr¶ÚH. o<aL >lN , ndNÊ ;I  ]I i<hnhvhË aæ™J.hkæÎCÏ nhvn , >kÈH ]I u±rI.hÏ köäJ fI hdK jÎL
nhvkN# fI iÂÎK ngÎG fI lNdVfVkHlI.iHdL =™éL iV]I sVdU.jV ;HvÏ ;K ;I hdK hkéÆH‰ hj™HØ fÎ™éN.!.

.-lK ,dNm<iHÏ hdK fHcÏ vh ndNÍ.hÊ , aÁÎNÍ..hÊ ;I ]ÆNv nvfD fVhÏ lVnÊ , i<hnhvhË hséÆ±‰
lÈL hsJ& hlH vhséA vh fò<hiÎN lK t¥V lD.;ÁL lH fÈéV hc ̀Vså<gÎS t¶„D iöéÎL# lK fHcÏ.iHÏ
>kÈH vh ndNÍ.hÊ , lÁé§V fHcÏ nv nvfD iöéL.#.
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گفت وگو با سردار آزمون مهاجم ملى پوش تیم زنیت روسیهگفت وگو با سردار آزمون مهاجم ملى پوش تیم زنیت روسیه

... به جاى... به جاى زیدان و مورینیو زیدان و مورینیو
مربى خوب مربى خوب ایـرانى ایـرانى بیـاورندبیـاورند

مهاجم  بود.  نشیب  و  فراز  از  پر  آزمون  سردار  براى   97 سال 
جوان کشورمان که امید اصلى  تیم ایران براى گلزنى در جام جهانى 
روسیه به حساب مى آمد، در سه بازى مرحله گروهى ایران موفق به 
گلزنى نشد و به همین خاطر با انتقادات زیادى مواجه شد. کار به 
جایى رسید که آزمون تصمیم گرفت در سن 24 سالگى از تیم ملى 
این تصمیم منصرف  از  اما خوشبختانه خیلى زود  خداحافظى کند 
شد و دوباره به تیم ملى برگشت تا ایران را در جام ملت هاى آسیا 
گل   4 و  داشت  خوبى  عملکرد  تورنمنت  این  در  او  کند.  همراهى 
آزمون در  بگیرد.  لقب  تورنمنت  این  برتر  گلزنان  از  یکى  تا  زد  نیز 
مورد درخشش خود در امارات مى گوید:«هیچوقت دنبال تعریف از 
خودم نیستم و دوست ندارم خیلى تو چشم باشم. همه تالش کردند. 

مى خواهم از مردم تشکر کنم که از تیم ملى حمایت کردند.» 
یکى از صحنه هاى جالبى که در جام ملت ها اتفاق افتاد پیش بینى 
درست سردار در مورد جهت پنالتى مهاجم تیم ملى عمان بود تا بیرانوند 
با کمک آزمون به جهت درست بپرد و توپ را مهار کند. ایران در مرحله 
نیمه نهایى هم مقابل ژاپن یک پنالتى داد که بیرانوند این بار به جهت 
اشتباه پرید. مهاجم تیم ملى کشورمان در این باره مى گوید:«من به 
علیرضا اشاره کردم به همان سمتى برود که بازیکن ژاپن مى خواهد 
پنالتى اش را بزند یعنى گفته بودم سمت چپ مى زند اما فکر کنم علیرضا 
اشاره من را ندید وگرنه درست حدس زده بودم. یعنى اگر علیرضا اشاره 
دست من را مى دید، مى فهمید کدام سمت بپرد و احتماال پنالتى را 

مى گرفت. بعد از بازى به علیرضا گفتم مگر اشاره مرا ندیدى؟ البته مثل 
این که علیرضا اشاره مرا دیده  بود بعد هم گفت کاش چپ مى پریدم 

ولى به هر حال بازى ها تمام شد و همه تالش کردند.» 
عملکرد  از  مصاحبه  چند  در  ملت ها  جام  پایان  از  بعد  آزمون 
هرچه  مى گوید:«فدراسیون  آزمون  بود.  کرده  انتقاد  فدراسیون 
را  ما  هزینه هاى  تمام  نکردند.  هزینه  ما  است.براى  دروغ  مى گوید 
فدراسیون قطر داد. هنگام دعوت به تیم ملى برایمان پرواز اکونومى 
بیزینس  و  گرفتند  اکونومى  چرا  که  نیست  این  موضوع  گرفتند. 
این  دیگر  سوى  از  است.  احترام  مساله  من  بحث  بلکه  نگرفتند 
باعث  مى تواند  و  است  خطرناك  بازیکنان  براى  طوالنى  پرواز هاى 
و  بازى چین  دو  پاداش  گفتند  نمى دانم چرا  آنها شود.  مصدومیت 
عمان را داده اند. این حرف هم دروغ بود. پاداش نمى خواهیم اما چرا 
دروغ مى گویید؟ یعنى یک نفر در فدراسیون نیست که حرف حق و 
درست را بزند؟ فقط یک چیز براى ما مهم بود. احترام. به نظرم به 

اندازه  کافى به تیم ملى احترام گذاشته نشد.»
نهایى جام ملت ها،  نیمه  ایران به دست ژاپن در  از حذف  بعد   
پاداش هاى سنگین ملى پوشان مطرح شد و  حواشى زیادى در مورد 
کار به جایى رسید که بهداد سلیمى فوتبالیست هاى تیم کشورمان را 
"بى غیرت" خواند. سردار در این مورد مى گوید:«کاش بهداد اول تحقیق 
مى کرد و بعد این حرف ها را مى زد. ما پول میلیاردى نگرفتیم. کاش به 
ما نمى گفت بى غیرت. درست است که بعدا معذرت خواهى کرد اما بهتر 

بود این حرف را نمى زد. وقتى خود او نتوانست وزنه بزند به او نگفتیم 
بى غیرت. این کلمه خیلى زشت است. همه دیدند که تمام بازیکنان 

حاضر در تیم ملى زحمت کشیدند و واقعا هیچ کس کم نگذاشت.» 
با پایان کار تیم ملى در تورنمنت امارات ، دوران حضور کارلوس 
کروش مربى پرتغالى تیم ملى هم در مسند هدایت ایران به پایان رسید. 
کروش یکى از مربیانى بود که آزمون به او عالقه فراوانى داشت و این 
حمایت هاى  آزمون  سردار  از  ملى  تیم  در  دوران حضورش  در  مربى 
فراوانى کرده بود. سردار در مورد رفتن کروش مى گوید:«کروش مربى 
بزرگى است و کاش او را بهتر بدرقه مى کردیم. او کارهاى زیادى براى 
فوتبال ما کرد و رفتار بدى با او داشتیم. اى کاش مربى بعدى را مثل 
کروش نزنند. درست و حسابى به این مربى پرتغالى احترام نگذاشتیم. 
قبل از جام ملت ها که مسئوالن فقط وعده مى دادند اما یک نفرشان هم 
براى بدرقه تیم ملى نیامد. فقط هم توقع قهرمانى داشتند. چرا با تیم 
ملى چنین رفتارى کردند؟ چرا باید با بازیکنان به این شکل برخورد 
مى کردند؟ تیم را تحت فشار زیادى قرار دادند. فقط منتظر اولین برد 
بودند تا بگویند این تیم باید قهرمان بشود و همین فشارها بود که در 

نهایت برایمان مشکل ساز شد.» 
حاال که مربى پرتغالى از تیم ملى کشورمان جدا شده، فدراسیون 
فوتبال اعالم کرده که به دنبال جذب مربیان بزرگ براى هدایت سکان 
تیم ملى است و در این میان صحبت از حضور مربیان بزرگى نظیر زیدان 
و مورینیو در تیم ملى ایران است اما آزمون در این مورد هم نظر جالبى 
دارد:« زیدان و مورینیو؟ بهتر است این مربیان را نیاورند. با کدام امکانات 
و چه رویى این مربیان بزرگ را به ایران دعوت مى کنند؟ پررویى است 
که درحالى که هیچ امکاناتى نداریم، بخواهیم آنها را بیاوریم. به نظر من 
مربى داخلى خوب بیاورند و به فکر مربى خارجى نباشند. اگر زیدان بیاید 
و بگوید چه امکاناتى دارید، فدراسیون چه جوابى مى دهد؟ به نظرم اگر 
به دنبال یک مربى خوب ایرانى برویم بهتر است چون اگر مربى خارجى 

بیاورند، باز هم او را مى زنند.»
درخشش آزمون در جام ملت ها باعث شد تا چندین باشگاه روسى 
و چند باشگاه اروپایى در فصل نقل و انتقاالت زمستانى به جذب این 
مهاجم جوان عالقه نشان دهند. باشگاه هایى نظیر بروژ و ولورهمپتون 
و زنیت روسیه بیشترین نام هایى بود که حول و حوش مهاجم جوان 
براى  شدت  به  ولورهمپتون  میان  این  در  مى شد.  شنیده  کشورمان 
جذب آزمون در روز آخر نقل و انتقاالت تالش کرد اما این انتقال در 
لحظات آخر به خاطر اختالف نظر دو باشگاه بر سر چند بند قرارداد به 
بن بست خورد. زنیت تیمى بود که از این فرصت بیشترین استفاده را 
کرد و مهاجم ایرانى باشگاه روبین کازان را با پرداخت 12 میلیون یورو 
به خدمت گرفت تا آزمون بعد از سون هیونگ مین و علیرضا جهانبخش 
تبدیل به سومین بازیکن گرانقیمت آسیا شود. آزمون ابتدا در مورد 
جدایى از قربان بردى اف، مربى که به نوعى کاشف سردار به شمار مى رود 
و چندین سال در کنار او کار کرده بود مى گوید:«رابطه خیلى خوبى با 
این مربى دارم. در تمام این سال ها قربان مانند پدر و استاد به من نکات 
زیادى یاد داد و تجارب گرانبهایى زیر دست او به دست آوردم. همیشه از 
این مربى بزرگ سپاسگذار خواهم بود. خیلى ها فکر مى کنند کار کردن 
با بردیف آسان است اما او واقعا سخت گیر بود و کار کردن زیر نظر او 

اصال آسان نبود.» 
سردار در پایان در  مورد پیوستن به زنیت مى گوید:«خب زنیت 
از  قبل  دارد.  زیادى  افتخارات  و  است  روسیه  لیگ  تیم صدرنشین 
پیوستن به این تیم، صحبت از حضورم در لیگ برتر بود اما باشگاه 
ولورهمپتون مرا به شکل قرضى مى خواست و با روبین مذاکره هم 
کرده بودند ولى در نهایت به زنیت رفتم. این باشگاه روسى مربى و 

بازیکنان بزرگى دارد. خیلى خوشحالم فرصت بازى با پیراهن 
قول  آوردم.  دست  به  را  دنیا  باشگاه هاى  بزرگترین  از  یکى 

مى دهم هر چه در توان دارم با پیراهن زنیت 
این  پرشمار  هواداران  و  بدهم  نشان 

باشگاه را خوشحال کنم.»

 ز زمانى



hlÎV pöÎK pH[D kûÎVÏ d¥D hc [HkäHchË r¢U
kòHß lNhtU pVÊ hsJ ;I sH‰ 49 nv s<vdI fV heV
hwHfJ jÎV líV,ó aN# hkéúHv jûH,dV uÎHnè sVnhv
rHsL s„ÎÂHkD tVlHkNÍ såHÍ rNõ hc h, & kHÊ h, vh
vsHkI.hÏ ;Vn# pH[D kûÎVÏ ;I d¥D hc lNhpHË hiG
fÎJ uûÂJ , xÈHvè)ß( hsJ&  f¶N hc [HkäHcÏ fI
uÁ<hË d¥D hc lNhpHË lÆH,lJ kÎC aÁHoéI lD.a<n.#.hc
xVtD pH[D kûÎVÏ s<hfR v,aÁD nv p<cÍ ,vcù
fòû<ü vaéI ;úéD nhvn& ;úéD =ÎVÏ ;I fHviH
nv löHfÆHè nho„D v,Ï s¥< vtJ , rÈVlHË aN ,

Î̀A hc >Ë ;I nv lÁ¢ÆI oHk¢<lHË s<vdI fI nv[I
[HkäHcÏ kHmG a<n lVfÎæVÏ vh f¢<v [NÏ aV,ß ;VnÍ
f<n#nv s<vdI iL lú®<‰ jÂVdK nhnË [<hkHË u±rI
lÁN fI ;úéD f<n , pḦ iL ;I [HkäHc aNÍ f<hs¢I
v,pÎI fḦÏ o<n fH,d„îV fI sHgK ;úéD lD v,n ,
[<hkHË vh hc k§V tÁD , v,pD iNhdJ lD ;ÁN# . nv hdK
=™J , =< wÂÎÂHkI fH pH[D kûÎVÏ nvfHvÍ t¶HgÎJ
iHÏ ,vcaD , k§HlD h, wñäJ ;VndL , hdK ;I ]I
aN hlÎVpöÎK fI nv[I [HkäHcÏ kHmG =VndN#.

  ̀NvÊ vclÁNÍ f<n
 ŒŒ nv >yHc =™J , =< fH hlÎV pöÎK pH[D

kûÎVÏ hc h, o<hséÎL ;I o<naHË vh fÎúéV l¶VtD
;ÁN"̂lK ..03.. oVnhn ..4631.. nv jÈVhË lé<gN aNÊ
, k<[<hkD hÊ vh nv lñ„I sD léVÏ såVÏ ;VnÊ #t<Ø
ndå„L pÆ<Ø nhvÊ , léHiG iöéL# n, tVckN noéV fI
kHÊ iHdD cdÁF , l¢ÈVÍ nhvÊ# cdÁF oHkL ..01.. sHgI
, l¢ÈVÍ oHkL kÎC ̀Á{ sHgI hsJ#".

  ŒŒ [HkäHc lNhtU pVÊ nvfHvÍ kñ<Í ,v,nù fI
såHÍ ̀HsNhvhË hkÆ±ã hs±lD =™J^>aÁHdD lK fH
såHÍ ̀HsNhvhË fI n,vhË ;<n;D hÊ fVlD =Vnn#clHkD
;I ̀NvÊ ̀HsNhv f<n , fI [äÈI iHÏ pR u„ÎI fHxG
lD vtJ#hgäéI ̀NvÊ fHckúöéI aNÍ hsJ# ̀Nv nv ntHß
lÆNõ pHqV f<n # hc xVtD Ǹv nv clHË [Á+
jñÂÎ„Dhc [HkF såHÍ ̀HsNhvhË lHl<vdJ ̀ÎNh ;Vn fI
;VlHkúHÍ lÁéÆG a<n , lHiL fI iÂVhÍ ̀Nv fI ;VlHkúHÍ
vtéÎL , nv hdK aÈV sH;K aNdL#léHs™HkI nv >Ë fViI
lVnÊ ;VlHkúHÍ fI u„J pÂ±è i<hdD f¶êD iH aÈV vh
jVμ ;VnÍ f<nkN , aÈV oHgD hc s¥ÁI aNÍ f<n#lH
líä<v f<ndL nv ;VlHkúHÍ fHaÎL cdVh lñG oNlJ

ǸvÊ f<n# hgäéI ̀NvÊ iÂÎúI nv oX lÆNÊ [äÈI iH
f<n , lK fI iÂVhÍ lHnv , o<hiVÊ nv oHkI lD
lHkNdL#dHnÊ hsJ fÎúéV iÂöHdæHË lHË fI u„J
pÂ±è kH[<hkÂVnhkI f¶êD iH aÈV vh jVμ ;VnÍ
f<nkN#lK nv iÂHË v,ciH t†HÏ ntHß lÆNõ vh jH
pN,nÏ gÂS ;VnÊ , l¶ÁHÏ [Á+ vh nv k<[<hkD
tÈÂÎNdL#hc xVtD iL j¶NhnÏ hc hu†HÏ oHk<hnÍ lH hc
hféNhÏ hkÆ±ã hs±lD nv föÎ{ u†<dJ nhaéÁN#
>aÁHdD lK fH föÎ{ , såHÍ ̀HsNhvhË fI ;<n;D hÊ
fVlD =Vnn# aÈÎN lñÂN =„úK nhdD hÊ hsJ # d¥D
hc nhdD iHdL >chnÍ hsJ , d¥D hc ndæV hc nhdD iHdL iL
[HkäHc hkÆ±ã hs±lD hsJ# hc ;<n;D fI oHxV p†<v

Ǹv , nhdD iHdL nv ntHß lÆNõ fI såHÍ ̀HsNhvhË
u±rI lÁN aNÊ , f¢<v;„D

nv oHk<hnÍ hÏ vaN ;VnÊ ;I iÂæD v,pÎHè hkÆ±fD
nhaéÁN , lK iL uHaR hkÆ±ã , såHÍ `HsNhvhË
aNÊ#hdÁ¢<v f<n ;I lK iL ,hvn föÎ{ , såHÍ aNÊ ,
iÂHË vhÍ ̀NvÊ vh hnhlI nhnÊ#.

 yÎVè lHË rä<‰ k¥Vn
fI kNhÏ l§„<Ê. .j<[I k¥ÁÎL

ŒŒ ,Ï hnhlI nhnŝH‰ ..4831.. ,hvn såHÍ
`HsNhvhË aNÊ & nv gú¥V ..01.. sÎN hgúÈNh hséÆVhv
dHtéL#iÂHk¢<v ;I nv fòA rä„D =™éL u±rI fI
hkÆ±ã& såHÍ , föÎ{ fHuE aN jH ̀S hc ;öF lNvμ
ndå„L [Bã såHÍ a<Ê#xD sHgÈHÏ =BaéI fV pöF
,zÎ™I nv ]ÁNdK uÂ„ÎHè u„ÎI qN hkÆ±ã aV;J
;VnÊ#hféNh lHl<vdJ dHtéÎL  , fI aÂH‰ yVã ;ú<v
huChÊ aNdL jH u„ÎI =V,i: jV,döéD "|̀hμ" ,hvn
uÂ„ÎHè a<dL#sHgÈHÏ ..6831.. , ..7831.. f<n ;I fH
qNhkÆ±ã  nv=ÎV aNdL , hu†HÏ hdK =V,i:
jV,vdöéD vh xD uÂ„ÎHjD nséæÎV ;VndL#såS fVhÏ
ntHß hc pVÊ , hiG fÎJ fI uVhØ& s<vdI , aHÊ huChÊ
aNÊ #.

 ŒŒ   "uHfNhË ;ÈÁC" kHÊ tÎ„L löéÁNÏ f<n ;I
]ÁNÏ Î̀A hc j„<dCd<Ë ò̀A aN #lH[VhÏ a¥G
=ÎVÏ lñ™„D hc k<[<hkHË , [<hkHË aÈVμ ";ÈÁC"
aÈVdHv vh v,hdJ lD ;ÁN ;I fI sHoJ löíN
hlÎVhgÂ<lÁÎK)ß( nv hdK aÈVμ , jNh,Ê fVkHlI iHÏ
tViÁæD hdK lñ™G lÁíV lD a<n# nv hféNh oHkI pHì
>rH fÈVhlD)hc l<söHË =V,Í( lñÂ„D fVhÏ lVhsL
tViÁæD-lBiäD lD a<n , ̀S hc >Ë ;Hk¥S föÎ{&
jH hdK ;I löíNÏ nv aÈVμ sHoéI lD a<n#hlÎV
pöÎK pH[D kûÎVÏ hc [<hkHË t¶H‰ , föÎíD
löíN hlÎV hgÂ<lÁÎK)ß( aÈVdHv hsJ , nv ̈fI ̈Ï
wñäJ iHdA fI löíN lñ„I aHË iL haHvÍ lD
;ÁN , lD =<dNl̂ñ„I hÏ nhvdL ;I fÎúéV fîI iHdA
hkÆ±fD iöéÁN , nv löÎV hkÆ±ã , aÈNh rVhv nhvkN#lH
nv lñ„I lHË d: löíN nhvdL ;I ̀HdæHÍ [<hkHË léNdK
hsJ # ̀S hc zÈ<v jV,vdöJ iHÏ nhuA nv s<vdI ,
uVhØ , z„L fI lö„ÂHkHË j: j: fîI iHÏ löíN
lñ„I lHË hpöHõ ,zÎ™I ;VnkN#j<[I fI kNhÏ
l§„<lHË & >,hv=HË & [Á+ cn=HË säF aN jH hpöHõ
,zÎ™I ;ÁÎL , vhiD uVhØ , s<vdI a<dL#yÎVè lHË
rä<‰ k¥Vn ;I fI kNhÏ l§„<Ê , ;<n;HË >,hvÍ uVhØ ,
s<vdI  fD j<[I fHaÎL , z„L j¥™ÎVÏ iH fI lVnÊ
l§„<Ê vh fäÎÁÎL , ;HvÏ k¥ÁÎL#rV>Ë iL fI lH lD =<dN
;I iÁæHÊ z„L fI l§„<Ê fHdN iíVè ;ÁÎL , fVhÏ
vqHÏ oNh lÆHfG ;™Hv hc o<n hdöéHn=D kúHË
niÎL#fI g¢T ̀V,vn=Hv nv ]ÁN uÂ„ÎHè u„ÎI j¥™ÎVÏ
iH aV;J ;VnÊ#nv lÁ¢ÆI "̈brÎI" f<nÊ , pN,n ..4..
lHÍ iL nv aÈV p„F s<vdI oNlJ ;VnÊ#nv uÂ„ÎHè
lñVÊ ;I u„ÎI j¥™ÎVÏ iH f<n iL aV;J ;VnÊ # hdK
uÂ„ÎHè fCvø nv sH‰ ..4931.. hkíHÊ aN#.

. . síHn u™éD nv ;ÁHvÊ aÈÎN aN .
 ŒŒ pH[D kûÎVÏ nv röÂJ f¶NÏ wñäJ

iHdA nvfHvÍ kñ<Í [HkäHc aNË o<n nv [äÈI iHÏ
pR u„ÎI ;™Hv , jV,vdöJ iH haHvÍ ;Vn , =™JîÂHË
gñ§I ;I j<sX j: jÎVhkNhchË j¥™ÎVÏ iH coÂD aNÊ
tÈÂÎNÊ ;I líV,pÎéL [NÏ hsJ# ̀S hc gñ§HjD
tÈÂÎNÊ n]Hv >sÎF kòHuD aNÍ hÊ , kÂD j<hkL o<n

vh j¥HË niL , péD vhÍ fV,Ê#iÂHË gñ§I ;I coÂD
aNÊ ;ÁHvÊ síHn u™éD iÂVcÊ , n,sJ o<fL aÈÎN
aN# aÈÎN u™éD fîI lñ„L f<n , hc fîI iHÏ fHl¶VtJ
, uHaR hiG fÎJ fI aÂHv lD vtJ#S̀ hc coÂD
aNË fI fÎÂHvséHË hkéÆH‰ nhnÍ aNÊ , ̀S hc lNh,hÏ
hféNhdD fI jÈVhË fV=úéL , sI lHÍ iL nv fÎÂHvséHkD
nv jÈVhË föéVÏ f<nÊ#.

 ŒŒ ,Ï hnhlI nhn^ nv pH‰ pHqV fH ,[<n hdK ;I
[HkäHc aNÍ hÊ ,gD ;ÂH;HË fI ;Hv o<n nv såHÍ
`HsNhvhË hkÆ±ã hs±lD hnhlI lD niL , ̀S hc ̀HdHË
lNh,hdL fH ,d„îV fV sV;Hv o<n  fV=úéL , péD fVhÏ
ntHß hc hiG fÎJ , pVÊ fI iÂVhÍ ̀NvÊ fI s<vdI huChÊ
aNÊ jH nv ;ÁHv lNht¶HË pVÊ fHaL , fI >kHË ;Â:
;ÁL# fI iV v,Ï ntHß hc hiG fÎJ , pVÊ ,zÎ™I hsJ
, nv pH‰ pHqV  fH ,q¶ÎJ ;Á<kD fÎúéV fI lNht¶HË
pVÊ ;Â: t¥VÏ lD ;ÁL , iV ]I nv j<hË nhaéI
fHaL nv vhÍ hs±Ê , hiG fÎJ jÆNdL lD ;ÁL#.

 >l<cù ;úéD fI [<hkHË s<vÏ
-.[HkäHc lNhtU pVÊ hc k<[<hkD ,vca¥Hv f<nÍ

hsJ# hlÎV pöÎK nv vaéI ;úéD t¶H‰ f<n , uÁH,dK
nho„D ,Ï nv ;úéD rHfG j<[I hsJ , kúHË lD
niN h, f¢<v pVtI hÏ t¶HgÎJ ,vcaD nhaéI
hsJ#Î̀A hc líV,pÎéA nv käVn fH j¥™ÎVÏ iH fI
[V=I lVfÎHË ;úéD ̀Î<séI f<n , aH=VnhkA vh v,Ï
jú: iNhdJ lD ;Vn# [HgF hdÁíH f<n ;I pH[D
kûÎVÏ nv s<vdI iL fI [<hkHË hdK ;ú<v [Á+ cnÍ
tÁ<Ë ;úéD vh lD >l<oJ jH >kHË nv ;<vhË [Á+ ,
z„L j¥™ÎVÏ iH fH ,vcù ;VnË ;ÂD yL , hkN,Í o<n
vh tVhl<ù ;ÁÁN# [HkäHc lNhtU nvfHvÍ p†<vù nv
uVwI ;úéD wñäJ ;Vn , =™J^hc ..21.. dH ..31..
sHgæD ,hvn ;úéD aNÊ#;úéD vh hc k<[<hkD n,sJ
nhaéL #>rHÏ hsÂHuÎG o„Î„D ̀Îú¥ö<è ;úéD ;I
iL n,vÍ oNhfÎHlVc [ÈHË ̀È„<hË jòéD f<nÍ lVfD hÊ
f<n# hc ..61.. sHgæD cdVk§V >rH hsÂHuÎG &tÁ<Ë ;úéD
vh dHn =VtéL , pN,n ..01.. sH‰ f¢<v pVtI hÏ nv
löHfÆHè hséHkD , ;ú<vÏ aV;J ;VnÊ#,réD ,hvn
såHÍ ̀HsNhvhË aNÊ nv vrHfJ iHÏ ;úéD >chn kÎV,Ï
lö„P p†<v dHtéL , v,Ï jú: vtéL , fI g¢T oNh,kN
rÈVlHË aNÊ , d¥äHv iL fI uÁ<hË n,lD
vsÎNÊ#f¢<v;„D fHviH v,Ï s¥<Ï löHfÆHè nho„D
vtéL#fI iV v,Ï d: k§HlD lD fHdöJ ,vcdNÍ fHaN
# ;úéD fI lK ;Â: ;Vn jH jÂVdÁHjL lÁ§L fNköHcÏ
hÊ r¢U kú<n , iÂÎúI v,Ï tVÊ fHaL#.

 ŒŒ ,Ï hnhlI nhn^hoÎVh lVfÎæVÏ nv ;úéD vh
aV,ß ;VnÍ f<nÊ # péD ;Hvè lVfÎæVÏ hÊ wHnv aN
, [<hkHË vh jÂVdK lD nhnÊ#fòúD hc ,réL nv i™éI fI
jÂVdK nhnË [<hkHË u±rI lÁN fI ;úéD såVÏ lD
aN# ̀ÎA hc >Ë ;I líV,ó , föéVÏ a<Ê v,Ï lVfÎæVÏ
jÂV;C ;VnÍ f<nÊ#nv pH‰ pHqV iL fH,d„ÎîV fV sV
jÂVdÁHè pHqV lD a<Ê# ,vcù fòû<ü ;úéD vh
n,sJ nhvÊ , iÂÎK u±rI säF aNÍ jH hc ;úéD [Nh
kú<Ê#.

 ŒŒ pH[D kûÎVÏ hqHtI ;Vnn̂v s<vdI iL
lú®<‰ jÂVdK nhnË [<hkHË f<nÊ#=HiD h,rHè fîI
iHÏ s<vÏ vh =VniL lD >,vnÊ , fI >kÈH tÁ<Ë ;úéD
vh dHn lD nhnÊ#fVhdúHË [HgF f<n# hc lñöÁHè ;úéD

hdK hsJ ;I rNvè fNkD vh fḦ lD fVn #iÂÎK tÁ<Ë
;úéD nv lÁ¢ÆI [ÁæD fHviH fI ;HvÊ >lN # ,vcù
oÎ„D [H ;Â: lHË ;Vn# hgäéI jÂHlD hdK ;HviH nv
löÎV vqHÏ oNh f<n #.

 fVoD nv pR vs<‰ oHnÊ ;L g¢™D ;VnkN
 ŒŒ wñäJ lHË fH [HkäHc lNhtU pVÊ nv

oû<ü ;úéD fI nvhc ;úÎN , hlÎVpöÎK iL k§Vù
vh nvfHvÍ uÂ„¥Vn vs<‰ oHnÊ vdÎS ̀ÎúÎK tNvhsÎ<Ë
;úéD fÎHË ;Vn , fI ;ÎÈHË ,vcaD =™J^hc v,cÏ ;I
>rHÏ oHnÊ vdÎS tNvhsÎ<Ë ;úéD aN d: sVÏ fH
hdúHË naÂÁD ;VnkN# htVhn oHwD ;I lÆHfG hdK [<hË
;Hvf„N ;úéD rVhv =VtéÁN , hc h, hkéÆHn ;VnkN , lNhÊ
hc fVkHlI , hrNhlHè h, hdVhn =VtéÁN # oHnÊ [<hkæVhdD
lD ;Vn & >rHdHË lD =™éÁN ]Vh jÎL l„D vh [<hË
;VnÏ? fHjíVfI iH vh nu<è lD ;Vn lD =™éÁN ]Vh
[<hkHË vh nu<è kÂD ;ÁD? o±wI iV x<vÏ f<n
lÆHfG h, rVhv lD =VtéÁN#lNdVdJ vs<‰ oHnÊ l<eV
f<n , fH l<tÆÎJ iHdD ;I nv vnÍ fCv=öḦË , ̀HdI iH
;öF ;Vn aHdöéæD o<n vh fI heäHè vsHkN#>rHÏ oHnÊ
fHviH kúHË nhn ;I hc k<hfY ;úéD [ÈHË hsJ#>rHÏ
vs<‰ d¥D hc uÁHwV ;úéD [ÈHË hsJ ;I hdK vaéI
vh f¢<v u„ÂD nkäH‰ lD ;ÁN , nhkA v,c ;úéD vh lD
nhkN , rHnv hsJ nhkA o<n vh fI sHdVdK hkéÆH‰
niN#fH vtéK vs<‰ oHnÊ hc tNvhsÎ<Ë ;úéD n,fHvÍ
fI iÂHË löÎV rä„D fV=úéÎL # huéÆHn nhvÊ ;I ;úéD
fN,Ë vs<‰ pV;éA lé<rT lD a<n , fI k§VlK nv
pR vs<‰ ;L g¢™D ;VnkN# hdúHË nv ;úéD hbdJ
aN#lNdVdJ vs<‰ oHnÊ fVhÏ ;úéD ;HvsHc f<n ,
hlÎN,hvÊ h, fI ;úéD fV=Vnn#.

]Vh kæHÍ lHË tÆX fI yVã hsJ?!.
ŒŒ [HkäHc lNhtU pVÊ huéÆHn nhvn ;I nv p<cÍ

,vcù fòû<ü t<jäH‰ käHdN kæHÍ lHË fI oHvì hc
lVciHÏ ;ú<v fHaN f„¥I fHdöéD fI v,Ï j<hË kÎV,iHÏ
nho„D kÎC jÂV;C ;ÁÎL"̂lK iL lêG föÎHvÏ hc lVnÊ
u±rI lÁN hc ,qU ;Á<kD ,vcù nv fVoD vaéI iH
a¥HdJ nhvÊ#léHs™HkI nv fVoD p<cÍ iHÏ ,vcaD
lêG t<jäH‰ jûÂÎÂHè nvséD kÂD =ÎVdL , léHs™HkI
kæHÍ lHË fI oHvì hc lVciHÏ ;ú<v hsJ!lH hdK iÂI
lVfD t<jäH‰ nv ;ú<vlHË nhvdL ;I fH [HË , n‰ fI
t<jäH‰ oNlJ lD ;ÁÁN # lVfÎHË nv[I d¥D nhvdL ;I
fH jÂHÊ ,[<n nv wñÁI p†<v nhvkN , fH ;ÂéVdK
hl¥HkHè ;Hv lD ;ÁÁN#kÂD nhkL ]Vh kæHÍ lHË nhmÂH fI
yVã hsJ? lD v,kN d: lVfD oHv[D fVhÏ t<jäH‰
lD >,vkN , ̀S hc ]ÁN kéÎíI l¢„<ã fH h, rVhvnhn
rHfG j<[ÈD lD fÁNkN! iÂÎK >rHÏ ;Hvg<õ ;V,ù
fH tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ rVhvnhn iÁæ™éD föéI f<n !h=V
lä„Y rVhvnhn ;V,ù vh fI nrÎÆI , eHkÎI lñHsäI ;ÁÎN
lé<[I lD a<dN ;V,ù nv nrÎÆI ]I lä„Y rHfG j<[ÈD
nvdHtJ ;VnÍ hsJ! ]Vh kæHÍ lH nv p<cÍ lVfÎæVÏ tÆX
fI yVã hsJ # fH ,[<n hdK ;I lú¥G hréûHnÏ nhvdL
]Vh fHdN sVh© d: lVfD =VhË rÎÂJ fV,dL , f<n[I
,vcù vh wVtA ;ÁÎL#fCv=éVdK hdVhnÏ ;I fI nséæHÍ
,vcù , péD n,gJ ,hvn hsJ hdK hsJ ;I kæHÍ iH fI
fÎV,Ë hc lVciHsJ ! kæHÍ iH fI yVã hsJ!]Vh lVfD
jÎL l„D lH fHdN j<sX >Ë xVtD iH hkéòHã a<n ,
yVfD iH fVhÏ iNhdJ jÎL l„D hdVhË k§V niÁN ,

=™J , =<dD wÂÎÂHkI fH hlÎVpöÎK pH[D kûÎVÏ [HkäHc lNhtU pVÊ , lVfD ;úéD ..

 yÎVè lHË rä<‰ k¥Vn

 fI kNhÏ l§„<Ê fD huéÁH fHaÎL.
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jûÂÎL fæÎVkN!S̀ j¥„ÎT lVfÎHkD ;I nv ,vcù lH
cpÂJ lD ;úÁN ]I lD a<n?léHs™HkI fVoD
löá<gÎK lH iL kæHÍ aHË fI yVã hsJ , lÁé§VkN >kÈH
fVhÏ aHË ;HvÏ ;ÁÁN! ̀Nv oHk<hnÍ lD =<dN ̀öVÊ fH
t±Ë tVn vtHrJ k¥K , ̀öV kûÎñJ ̀Nv vh kúÁÎNÍ
lD =ÎVn , lD v,n vtHrJ lD ;ÁN , qVfI hdK vtHrJ
vh lD o<vn , >oVsV fI pV́ ̀Nvù lD vsN#hdK
p¥HdJ ;Á<kD fVoD n,géÂVnhË lH hsJ# viäV l¶§L
hkÆ±ã ̀ÎA hc lBh;VÍ fH yVfD iH , hl†HÏ fV[HÊ
tVl<nkN ;I fI yVfD iH huéÂHn k¥ÁÎN , >oVsV iL
löá<̈Ë fI tVl<nÍ p†Vè >rH vsÎNkN!=HiD iV ]I
fV sVlHË lD >dN lÆûV o<nlHË iöéÎL cdVh kûñÎJ
fCv=éV oHk<hnÍ vh =<ù kÂD ;ÁÎL# ".

nkÎH hc ̀ÎúVtJ hdVhË nv p<cÍ k§HlD
 pÎVè ;VnÍ###.

ŒŒ ,Ï hnhlI nhn^ hc fVkHlI vdCÏ sH‰ >dÁNÍ n,gJ
oäV kNhvÊ hlH hc [„öHè aHË ̀ÎNhsJ ;I iÂI ;HviH
vh l¶„R ;VnÍ hkN , nkäH‰ .. ...".FTAF." , ".TFC."
iöéÁN # ;ÂH;HË jH;ÎN nhvkN iÂI ]D vh j¶¢ÎG ;ÁÎL
, lÁé§V yVfD iH fHaÎL!h=V o<nlHË fVhÏ >dÁNÍ
;ú<vlHË fVkHlI vdCÏ ;ÁÎL , p<hõ lHË fI kÎV,iHÏ
nho„D fHaN r¢¶H fV lú¥±è v,clVÍ tHmR lD
>dÎL#wñäJ iHÏ lÆHÊ l¶§L viäVÏ iÂÎúI ̀VhlÎN
hsJ , ;HvsHc f<nÍ hsJ# hË aHh### hdK hkÆ±ã fI v,kN
v,fI vaN o<n nv sH‰ [NdN iL hnhlI niN , ̀ÎúVtJ
iHdA nv p<cÍ iHÏ lòé„T n,]ÁNhË a<n# hkÆ±ã

nv sH‰ ..8931.. ,hvn ..14.. sHgæD lD a<n # ,réD
hkÆ±ã hs±lD ̀ÎV,c aN  lH fI ngÎG iúJ sH‰ [Á+
jñÂÎ„D nv kÆ¢I w™V rVhv nhaéÎL#[Á+ iúJ sHgI
säF aN jH ;ú<v ]ÁNdK sH‰ uÆF fÎ™éN hlH fH
viÁÂ<niHÏ viäV uCdClHË , iÂJ [<hkHË hkÆ±fD
j<hköéÎL nv p<cÍ iHÏ pöHõ , lÈL ̀ÎúVtJ ;ÁÎL
# nhkúÂÁNhË hdVhkD hc w™V aV,ß ;VnkN hlH ḧË fI
pNÏ jVrD ;VnÍ hdL ;I lD j<hkÎL l<a: kÆ¢I cË
j<gÎN ;ÁÎL#nkÎH hc ̀ÎúVtJ hdVhË nv p<cÍ k§HlD ,
iöéI hÏ pÎVè ;VnÍ hsJ#lK k§HlD iöéL , lD
nhkL ̀ÎúVtJ nv p<cÍ k§HlD ]I hiÂÎéD nhvn#lH
j<hË ̀ÎúVtJ nhvdL , hË aHh### ;ú<vlHË nv sH‰ >dÁNÍ
fI ̀ÎúVtJ v,chtC,Ë o<n nv p<cÍ iHÏ fHhiÂÎJ hnhlI

lD niN # hlÎN,hvÊ nv s¢<ó ,vcaD iL x<vÏ uÂG
;ÁÎL ;I n‰ lVnÊ aHn a<n , jVrD lHË iL nv [ÈHË
]úÂæÎV fHaN#.

 ŒŒ nv röÂJ ̀HdHkD =™J , =< fH [HkäHc lNhtU
pVÊ nvfHvÍ k<v,c ..8931.wñäJ ;VndL , h, nv ̀HdHË
=™J^ ̀S hc sH‰  jñ<dG fI fîI iHdL uÎNÏ lD niL
, h=V ;öD iL fI lK uÎNÏ fNiN rä<‰ lD ;ÁL ,
sH‰ k< fI h, jäVd: lD =<dL#Î̀úHÎ̀A sH‰
k< vh oNlJ iÂI uCdChË vhjäVd: lD =<dL
, fVhÏ aÂH kÎC fÈéVdK >vc,iH vh
nhvÊ#.
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شوراى عالى ورزش، اصل فراموش شده
خ خسرو والى زاده

1- شورایعالى ورزش 18 سال است که تشکیل نشده تا سیاست هاى کلى ورزش در این 
شورا تعیین و تصویب شود و کلیه سازمانهاى ورزشى براساس آن سیاست ها حرکت کنند. 

به نظر  بعنوان یک اصل، فراموش شده است!  به نظر مى رسد شوراى عالى ورزش 
نمى رسد براى تشکیل این شورا که مى تواند با تصمیم هاى خود بخش عمده اى از مشکالت 

ورزش کشور را حل کند، منع قانونى وجود داشته باشد. 
2- نکته بعدى، نداشتن یک نظام جامع براى ورزش و تربیت بدنى است که به این ترتیب 
هر مسوولى براساس تفکر و سلیقه خود سیاستگذارى مى کند و وقتى آن مسوول یا حتى 
دولت تغییر کرد، فرد جدید کلیه سیاست هاى قبلى را رد و سیاست هاى جدیدى را اعمال 

مى کند و دوباره روز از نو روزى از نو!
3- ضعف ایران در ورزشهاى پایه و پرمدال در رویدادهاى بین المللى بویژه بازیهاى 

آسیایى و المپیک پس از 40 سال همچنان وجود دارد. 
اینکه چرا پس از گذشت 40 سال از انقالب اسالمى و با وجود اینهمه استعداد در اقصى نقاط کشور مثال هنوز دوومیدانى ما باید دلخوش 
به احسان حدادى و تک ستاره هایى مانند حسین کیهانى باشد؟ در شنا و ژیمناستیک و تیراندازى و قایقرانى و... هم باز تک ستاره ها هستند 

که گهگاه درخششى دارند.
4- ورزش همگانى در میان آحاد مردم هنوز به یک باور و فرهنگ تبدیل نشده است. 

5- ارتباط سیستماتیک بین آموزش و پرورش بعنوان خاستگاه اصلى ورزش و دستگاه اداره کننده ورزش کشور هنوز وجود ندارد. 
در تمام کشورهاى پیشرفته در ورزش، استعدادها در مدارس توسط مربیان مجرب شناخته مى شوند.

6- ورزش حرفه اى در ایران همچنان درحد حرف و شعار است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
7- باشگاه به معناى واقعى کلمه و مانند آنچه در کشورهاى پیشرفته در ورزش هست، در کشور ما وجود ندارد و ما تیم هاى ورزشى مان 

را باشگاه اطالق مى کنیم ! طرح نظام جامع باشگاهدارى چه شد؟! 
8- ارتباط مسووالن درجه اول ورزش با رسانه ها ضعیف است. آخرین بارى که وزیر ورزش در یک کنفرانس خبرى عمومى شرکت 

کردند، چه زمانى بوده؟ آیا اصال شرکت کرده اند؟
9- استعدادیابى در ورزش برعهده کدام وزارتخانه یا سازمان است؟ آیا استعدادها نباید در مدارس شناخته و سپس دراختیار باشگاه ها 
قرار گیرند؟ آیا چنین سیکلى در ورزش ایران وجود دارد؟ ( این برمى گردد به همان ارتباط سیستماتیک آموزش و پرورش با دستگاه اداره 

کننده ورزش کشور).
آیا برگزارى المپیاد استعدادیابى توسط وزارت ورزش آنهم در فصل پاییز، نوعى موازى کارى با وظیفه تعریف شده تربیت بدنى آموزش 

و پرورش نیست؟

امیدوارم عبرت گرفته باشیم
م مسعود اسکویى

سال نو را به همه هم میهنان عزیزم تبریک مى گویم . امیدوارم سال 98 ،خوب و پربرکت 
باشد  . به اعتقاد من در سال گذشته موفقیت چندانى در ورزش نداشتیم ؛ براى مثال تیم ملى 
و  نشد  بود ظاهر  آسیا آن چنان که شایسته اش  و جام ملت هاى  ایران در جام جهانى  فوتبال 
نتوانست انتظارات هواداران فوتبال را در ایران برآورده کند . البته مسایل زیادى در این امر دخیل 
بود و یکى از آن ها اعتراضات مکرر به داوران بود که متاسفانه در تمامى رشته ها تسرى پیدا کرده 
است و باید چاره اى بر این امر اندیشید . ما بزرگترین ضرر این موضوع را در جام ملت هاى آسیا 
تجربه کردیم و خدا کند که از این مسئله درس گرفته باشیم . رشته هاى دیگر ما هم موفقیت 
چندانى نداشتند . با توجه به این که ورزش یکى از عالقه مندى هاى اصلى مردم ایران محسوب 
مى شود باید نگاه ویژه ترى به این مقوله اجتماعى پیدا کنیم . باید فعالیت زیادى داشته باشیم 
و از پیشرفت تکنولوژى استفاده کنیم . امروزه ما در برخى رشته ها مثل والیبال جایگاه ویژه اى 
پیدا کرده ایم و باید بتوانیم این شرایط را در دنیا حفظ کنیم . دنیا روى ما حساب ویژه اى باز 

کرده است. 
ان شاء ا... در سال جدید سهمیه هاى زیادى براى المپیک 2020 توکیو کسب کنیم . البته کار سختى است و تالش  و کوشش زیادى را 
مى طلبد. فکر مى کنم ورزشکاران ما که دستمزدهاى قابل توجه ترى نسبت به گذشته دریافت مى کنند باید همه «هم و غم » خود را براى 

شادى دل مردم به کار ببندند .

شاید از خوشحالى
سکته کنم!

 عادل فردوسى پور
م
ع  

مردم  بـــــراى 
آرزوى  کشورم  خوب 
در  شادى  و  سالمتى 
سال جدید را دارم.سال 
فوتبال  مسابقات  آینده 
ملى  تیم  براى  مهمى 
فقط  ندارد  وجود  ایران 
مقدماتى المپیک توکیو 
2020 را پیش رو داریم 
باالخره  امیدوارم  که 
تیم  ناکامى هاى  طلسم 

امید شکسته شود و ...
هیچ سالى به اندازه امسال قهرمانى لیورپول برایم 
تا این اندازه مهم و حیاتى نبوده که اگر این اتفاق بیفتد 

قطعا از شادى سکته مى کنم .
چند روز دیگر یا هفته سوم فروردین 98  مراسم 
آرزوى  که  دارم  پیش  در  هم  را  دکترا  رساله  دفاعیه 

شخصى ام است که بتوانم موفق شوم.
نظر  در  ترجمه  براى  هم  را  کتاب  چند  درضمن 
گرفته ام که ان شاءا... بتوانم یکى از آنها را انتخاب کنم 

و به چاپ برسانم . 
خوب  خوانندگان  به  را  باستانى  نوروز  پایان  در 

مجله کیهان ورزشى تبریک مى گویم.

تلخ و شیرین هاى سال 97
 مزدك میرزایى

ى
م

و  شد  تمام  هم   97 سال 
ماند،  باقى  ما  براى  آن  از  آنچه 
خاطرات تلخ و شیرینى بود که 
مى توانیم در آینده به آن رجوع 
جهت  یک  از   97 سال  کنیم. 
خاطر  به  بود،  ویژه  سال  یک 
جام جهانى روسیه و حضور ما 
سال هاى  کال  رقابت ها.  این  در 
سال هاى  از  بهتر  جهانى  جام 
دیگر در خاطره ها مى ماند. تیم 
ما در جام جهانى همانى بود که 

امور  در  بادانش  مربى  یک  واسطه  به  که  تیمى  داشتیم.  انتظار 
دفاعى فوق العاده بود، اما در حمله زیاد موفق نبود. نتایج اما بهتر 
از حد انتظار بود. پیروزى مقابل مراکش گرچه با چاشنى شانس 
بدست آمد، اما خیلى به دل نشست. گرفتن پنالتى رونالدو توسط 
بیرانوند از نقاط روشن بازى هاى ما در جام جهانى بود.در زمینه 
باشگاهى سال گذشته یک سال کامال موفق جلوه کرد. قهرمانى 
پرسپولیس در لیگ برتر و قهرمانى استقالل در جام حذفى باعث 
خوشحالى هواداران پرتعداد این دو تیم شد، اما تفاوت این دو تیم 
در تفکرات مدیریت و مربیان دو باشگاه بود. جایى که پرسپولیس 
با وجود از دست دادن چند مهره کلیدى و محرومیت از انتقال 
بازیکن، در بخش دوم فصل توانست با حفظ هسته مرکزى خود 
و با کمک هواداران و هدایت مناسب برانکو ایوانکوویج به فینال 
در  پرتعداد  تغییرات  با  استقالل  اما  برسد،   آسیا  قهرمانان  لیگ 
مرحله  در  آماده،  چندان  نه  بازیکن  چند  به کارگیرى  و  نفرات 
حذفى بازى ها کم آورد و در حسرت ستاره سوم ماند. در دى ماه 
جام ملت هاى آسیا از راه رسید و مطابق معمول با تیمى که در حد 
قهرمانى بوده نتوانستیم از مراحل حذفى جان سالم به در ببریم. راجع 
به دلیل اشتباه بچه گانه بازیکنان ایران در مقابل ژاپن سخن بسیار 
گفته شد، اما به اعتقاد من این اشتباه حاصل رفتار مربى در چند سال 
اخیر بود که در آن اعتراض و پرخاشگرى جایى ثابت داشت. این رفتار 
بازیکنان بازتاب رفتار کروش بود که حتى نتوانسته بود اتفاقات چهار 
سال قبل را از یاد ببرد یا حداقل آن را مجددا بازگو نکند.به هر حال 
سال 1397 براى فوتبال ما سالى موفق ارزیابى مى شود. در سال آتى 
امید به موفقیت تیم هاى باشگاهى مان در لیگ قهرمانان آسیا داریم. 
اما مهم تر از آن تیم المپیک کشورمان است که سال هاست در تب 
رسیدن آن به المپیک مى سوزیم. ماه هاى آغازین سال 98 مى تواند 
براى فوتبال دوستان ایرانى شادى آفرین باشد. به امید موفقیت فوتبال 

و ورزش ایران در میادین بین المللى.

 بهار و انتهاى انتظار من
 مهدى واعظى 

ى ه
م

انتظارت شیرین ترین غم دل کوچکم است . همیشه براى ورزش ایران در بزنگاه هاى 
المپیک  اتفاقات خوبى رقم خورده که آرزوى من در سال جدید، سال منتهى به  مهم 
براى  است.  جهان  ورزش  ویترین  بزرگترین  در  ایران  کاروان  حداکثرى  حضور   2020
کیهان  با  مطلب  پایان  اما  و  دارم  آرزو  را  همکارانم هم سالمتى  و همه  رسانه  اصحاب 
ورزشى ، این مجله قدیمى و یار غار من که از دیرباز  برایش احترام زیادى قائل هستم  و 
براى همه همکارانم به ویژه سعید آقاى مدنى توفیق روزافزون از درگاه خداوند خواستارم.

ربرکت 
ملى  م
و  نشد 
 دخیل 
دا کرده 
ى آسیا 
وفقیت 
حسوب 
باشیم 
یژه اى 
 اى باز

مردم 
آرزوى 
در  دى 
رم.سال

فوتبال 
ملى  م 
فقط  د 
ک توکیو 
و داریم 
باالخره 
تیم ى 
ود و ...

و  شد   
ماند،  ى 
بود که 
ن رجوع

جهت 
خاطر   
ضور ما 
ال هاى 
ال هاى 
ند. تیم

 بود که 
امور در  بادانش  مربى  یک  واسطه  به  ه 

KKAYHANNVKKAAYYHAANNVYYHHAANVVVNNNAAAHHHAYYYKKAAY VVNNNAAAKKAAYHH

ى و
گاه هاى 
لمپیک 
براى  ت. 
کیهان 
ستم  و 
استارم.

باشی گرفته عبرت امیدوار

نوروز امسال بهانه اى شد براى این که با همکاران رسانه اى رادیو و تلویزیون تماس بگیریم وضمن عرض خسته 
نباشید بابت تالش هایشان در سال گذشته  از همه این عزیزان بخواهیم مطالبى را تحت عنوان «بهاریه » برایمان ارسال کنند 
تا ویژه نامه نوروزى امسال کیهان ورزشى به قلم این دوستان هم مزین شود . در شرایطى که بسیارى از آنان درگیر ویژه 

برنامه هاى نوروزى شان بودند تقاضاى ما را پذیرفتند که کمال تشکر را از همه آن ها داریم:    

 ک کامران خطیبى
اااساس بگیریم وضمن تمتمتت که با همکاران رسانه اى رادیو و تلویزیونن ااایاینن ب بهانه اى شد براراىىىى نوروز امسسالالالالال

...جان  را �ھار آورد و ما را روی یار آورد...جان  را �ھار آورد و ما را روی یار آورد

 در این 
کنند. 

به نظر 
شکالت 

 ترتیب 
یا حتى

ا اعمال 

بازیهاى 

ما باید دلخوش  اقصى نقاط کشور مثال هنوز دوومیدانى
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 امسال هم برایم تجربه جدیدى بود
  داوود عابدى 

چند روزیست که کتاب  ورزش ایران را ورق مى زدم ، ورق هایى که در آن تنها اعداد ، 
کلمات و جمالتى ثبت شده بود ، اما در پس آن پر بود از تلخى  و شیرینى ها .بله یکسال دیگر 
هم گذشت و  ورزش ایران  در سال 97 با همه فراز و نشیب  خود  در کارنامه ورزش کشور ثبت 
شد  رویداد هاى مهم  این سال ، فضاى ورزش را رنگ و بویى دیگر داده بود . مسابقات آسیایى 
و پاراآسیایى جاکارتا ، جام جهانى روسیه و جام ملتهاى آسیا ورزش ایران را به تکاپو انداخته بود.

اگر به نتایج حضور کاروان ورزش ایران در این مسابقات توجه کنیم به راحتى مى توان دریافت 
که آیا براى حضور در این رقابتها برنامه اى پیش روى کاروان ورزش ایران بود یا خیر ، درست 
همان چیزى که سالهاست دغدغه دلسوزان  ورزش ما بوده است .براى من هم که حاال تجربه 
حضورم  در عرصه رسانه و  ورزش وارد سن 23 سالگى مى شود  دیدن این همه افتخار و یا 
حتى شکست ها تجربه اى دیگر بود .اما  اى کاش مدیران ورزش هر سال دفتر خاطرات ورزش 
را در سالهاى گذشته مرور مى کردند تا با اندوخته اى جدید قدم در مسیر فصلى دیگر از ورزش 

بگذارند.به هرحال ورزش در سال 98 باز هم در مسیر المپیک است و مطمئنا مسیر سخت و طاقت فرسایى در پیش روست اما میتوان باز هم 
حدس زد که تعصب و غیرت ورزشکاران کشورمان باز هم به کمک ما مى آید و نتایج گلخانه اى پیش رو مى تواند نداشتن برنامه مدون براى 

رسیدن به موفقیت را در پوشش خود قرار دهد.

 کاش به دنیاى معصومانه مان برگردیم
   پیمان یوسفى

از سعدى علیه الرحمه آموخته ایم که «هر آنچه نپاید، دلبستگى را نشاید». یقیناً در این پنِد 
نغز و حکیمانه، منظور استاِد سخن، «بهار» نبوده که بهار، بیش از هر پدیده اى، شایسته دلبستگى 
است. ولو اینکه کوتاه زمانى باشد و کوچ کند تا سالى دیگر.  بهار، بهانه اى است براى اینکه یادمان 
بیاید هنوز مى شود از شکفتن طبیعت به شوق آمد. هنوز مى شود از فرارسیدن فصل زایش زندگى، 
پیام  ترین  ارزشمند  این  باور کرد هیچ زمستانى دیرپا نیست. «غم رفتنى است».  و  سرزنده شد 
نوروز براى ما است.  شادى وصف ناپذیرى که بهار با خود مى آورد، شوق و اشتیاقى که با ورود 
بهار به رگ و پى این خیابان ها سرازیر مى شود، همه و همه میراث فصلى است که مدام به یادمان 
مى آورد «تا شقایق هست، زندگى باید کرد». نوروز عشق مى آفریند و امید مى دهد. نواى نوروز، 
نواى صلح و دوستى است. نواى عبور از سد کینه ها، بغض ها و ناراحتى ها. و سفره هفت سینى که 

نماد زندگى و احترام به طبیعت است. 
***

نوروز بهانه خوبى است که الاقل به صورت موقت، از زندگى دیجیتالى روزمره، از تقال با صفحه کلید و دنیاى مجازى و شبکه ها فاصله بگیریم 
و به دنیاى معصومانه «بوى عیدى، بوى توپ، بوى کاغذ رنگى» بازگردیم. به روزهایى که با شنیدن صداى توپ تحویل سال، کودکانه هاى عید 
را آغاز مى کردیم. به همان روزهایى که بیشتر همدیگر را مى دیدیم، بیشتر گپ مى زدیم و بیشتر عزیزان زندگى مان را در آغوش مى کشیدیم. 
نوروز مى آید، شادى مى آورد و در چشم برهم زدنى، ما را تنها مى گذارد. کاش امسال که نوروز را جشن مى گیریم، با خود عهد کنیم، کمى 
بیشتر از سال گذشته و سال هاى پیشین، اهل مدارا باشیم. در هرجایگاهى که هستیم، چه ورزش باشد و چه عرصه هاى دیگر، مهربان تر از قبل 
باشیم. اگر ورزشکار و مربى و هوادار هستیم، به جاى این همه عصبیت و خشمى که بروز مى دهیم، کمى هم از «لذت ورزش» سرخوش شویم 

که این روزها لذت بردن از پدیده هایى مثل ورزش، حکم کیمیا را پیدا کرده است. 
اى دریغ از تو اگر چون گل نرقصى با نسیم کاش بتوانیم، «مهر» بهار را از خودمان دریغ نکنیم...   

اى دریغ از ما اگر کامى نگیریم از بهار اى دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب   

 احسن الحال براى ورزش
   محمد حسین معتمد هاشمى

شروع این مطلب را به سرمقاله چند هفته قبل کیهان ورزشى ارجاع مى دهم که آقاى مدنى به 
درستى صحنه گل اول ژاپن به ایران در جام ملتهاى آسیا را با حال و روز ورزش ایران مطابقت داد .آنچه 
که براى اهالى رسانه قابل رویت است ، مقدم بودن حاشیه بر متن در ورزش ایران است که باعث تصمیم 
هاى غیر کارشناسى ، احساسى و دور از برنامه هاى بلند مدت مى شود .بى مناسبت نیست حاال که چند 
سالى از تاسیس وزارت ورزش و جوانان  گذشته و دیگر از سازمان تربیت بدنى خبرى نیست ، بررسى شود 
که شکل جدید اداره کالن ورزش کشور چه دستاوردهایى داشته است .آیا تغییر سازمان به وزارت تنها 
در لفظ و جابجایى معاون رییس جمهور با وزیر رخ داده و یا نگاه مدیران هم به مقوله ورزش تغییر کرده 
است؟برخى مواقع از اهالى ورزش مطالب نگران کننده اى  مى شنویم که وزارت ورزش راه را گم کرده 
و بیشتر اسیر روزمرگى و مهره چینى براساس منافع گروهى است تا اینکه نگاه کالن به توسعه متوازن 
ورزش (همگانى و قهرمانى) در سراسر کشور داشته باشد. ضمن اینکه از نگاهى دیگر خطر دولتى شدن هم 
به بهانه حمایت هاى بیشتر که بعد مالى آن برجسته تر است کمیته ملى المپیک را تهدید مى کند.اتفاق 
مهم ورزش ما بعد از بازیهاى آسیایى ، اجراى قانون منع به کارگیرى بازنشستگان بود که همین موضوع به 

وضوح نشان داد برخى از مدیران ورزشى منافع شخصى و گروهى خود را به منافع آن رشته ترجیح مى دهند و از هر وسیله اى براى ماندن بیشتر پشت 
میز ریاست خود استفاده مى کنند .اتفاقى که بعضى از فدراسیون هاى ما را درست در زمانى که باید براى سال 98 برنامه ریزى مى کردند با سردرگمى 
تصمیم گیرى مواجه کرد .متاسفانه با اینکه خیلى مواقع از کار فرهنگى در ورزش صحبت مى شود و مدیرانى هم در این خصوص به کار گرفته شده اند اما 
بازهم بى فرهنگى و ناهنجارى  در سال 97 مشاهده شد و انگار کم کم همه عادت مى کنند که ورزش با این اتفاق ها آمیخته شده و راه حلى هم براى درمان آن 
نیست !سال 1398 را در شرایطى آغاز مى کنیم که بازیهاى المپیک 2020  فاصله زیادى با ما  ندارد و کسب سهمیه در رشته هاى مختلف اولویت ورزش ما است 
.حضور در المپیک آرزوى هر ورزشکارى است اما ما هنوز بعد ازپشت سرگذاشتن  چندین دوره از بازیهاى المپیک و آسیایى به هدف گذارى مشخصى درخصوص 
نحوه حضور در این رویدادها (کمى یا کیفى) نرسیده ایم .همین موضوع به شکلى دیگر  در فوتبال هم صادق است که گردش مالى سرسام آور و بریزو بپاش هاى 
آنچنانى باعث شده تا برخى تصور کنند پول زیاد و استفاده از نام هاى بزرگ مترادف با موفقیت است اما غلط بودن این معادله بارها به اثبات رسیده است و اصرار 
بعضى از مدیران هم ادامه دارد! اما از دغدغه ها و نگرانى ها که فاصله بگیریم باید گفت برخى از ستاره ها و تیم هاى  ورزش ما بحق در زمره سرمایه هاى بزرگ 
کشور هستند که بارها تحسین باالترین شخصیت هاى نظام را هم به همراه داشته اند. بارها و به گواه آرشیو همین نشریه وزین گفته شده که ورزش ما از حیث 
نیروى انسانى بسیار غنى و سرشار از استعداد است اما این توانایى ها باید با مدیریت صحیح به مرحله بهره بردارى برسد. در سال 1397 درخشش نوشاد عالمیان در 
تنیس روى میز ، سعید مالیى در جودو ، حسن یزدانى در کشتى آزاد ، سهراب مرادى در وزنه بردارى ، تیم هاى ملى واترپلو و کبدى در بازیهاى آسیایى،  و تالش به 
دور از ادعا و منت ورزشکاران جانباز و معلول تنها بخشى از سرمایه عظیم ما در مقوله ورزش را عیان کرد که نشان مى دهداگر بستر مناسب وجود داشته باشد ایران 
در هر رشته اى مى تواند در سطح آسیا و جهان پرافتخار ظاهر شود.ختم کالم اینکه امیدواریم ورزش ما در سال جدید به معناى واقعى به "احسن الحال" برسد.

سال پرحاشیه اى بود
  محمد سیانکى 

ى ی

به نام حضرت حق
آرزوى قلبى براى همکارانم در رسانه  هاى ورزشى 
به خصوص مجله قدیمى و ریشه دار کیهان ورزشى که 
رخدادهاى  و  اتفاقات  منعکس کننده  صادقانه  همواره 
باشند.   و سالمت  موفق  همیشه  امیدوارم  بوده  ورزشى 
سال 97 برایم با تمام فراز و نشیب هایش به حمد خدا 
لطف  که  بابت  این  از  خوب  بود  موفقى  و  خوب  سال 
خدا شامل حال خودم و خانواده ام بود که از بزرگترین 
نعمت خدا یعنى سالمت برخوردار بودیم و آرزو مى کنم 
همه هموطنانم در سایه الطاف خداوند مهربان سالمت 
عافیت  لباس  بیماران  همه  آرزومندم  و  باشند  پیروز  و 
اتفاقات  فوتبال  گزارشگرى  و  کارى  زمینه  بپوشند.در 
دیده  بیشتر  که  خورد  رقم  بگونه اى  برایم  داده  رخ 
شدم و باز هم این لطف خداوند بود هر چند بزرگترین 
مسابقه  هم  آن  و  دادم  انجام  را  کارى ام  دوران  اشتباه 
و  اول  دروازه بان  که  بود  اسیا  ملت هاى  جام  افتتاحیه 
ذخیره  امارات را  یک نیمه اشتباه اعالم کردم و چند بار 
عذرخواهى کردم و باز هم از طریق مجله کیهان ورزشى 
از همه اهالى فوتبال عذرخواهى مى کنم هر چند االن 
چه  امارات  دروازه بانهاى   بپرسیم  فوتبال  اهالى  از  اگر 
هم  باز  ولى  نمى شناسند!  را  آنها  اکثرا  هستند  کسانى 
جاى توجیه ندارد و یک گزارشگر حرفه اى فوتبال هیچ 
تیم و هیچ بازیکنى را نباید اشتباه بگیرد.یکى دیگر از 
فینال  از  بعد  داشت  مختلف  بازتاب  که  هایى  گزارش 
لیگ قهرمانان آسیا و شکست پرسپولیس در دو بازى 
رفت و برگشت که در اولین بازى پرسپولیس در لیگ 
در  پرسپولیس  که  کمبودهایى  همه   با  و  پیکان  مقابل 
و  پیکان شد  به شکست  موفق  داشت  بازیکنانش  نبود 
من از این همت و تالش بازیکنان پرسپولیس به نیکى 
یعنى  پرسپولیس  مقابل  واکنش طرف  با  یاد کردم که 
نیست  عجیبى  چیز  خیلى  که  شدم  روبرو  استقاللى ها 
چرا که سال قبل آن در گزارش العین و استقالل و آن 
داورى عجیب که در نهایت به تساوى 2-2 انجامید و 
حق استقالل ضایع شد پرسپولیسى ها همین واکنش را 
داشتند  در کل خصومت و کرى هاى این دو تیم بعضا 
دامنگیر گزارشگران هم شده که امیدوارم روزى با نگاه 
حرفه اى تر و به  دور از تعصبات رنگى انسانها را قضاوت 
به  مربوط  شده  دیده  گزارش هاى  از  دیگر  یکى  کنیم. 
بازى رفت ال کالسیکو در جام حذفى بود که شیطنت 
اینطور  مجازى  فضاى  در  بى انصاف  انسان هاى  بعضى 
القاء کردند که من هنگام نمایش  سوالرى دشنام دادم!!!

 از بازگو کردن آن هم آدم شرم دارد و بدون شک 
یک کودك هم از بیان چنین کلماتى شرم دارد و البته 
که  کردم  اشاره  مسى  غذایى  رژیم  به  بازى  همان  در 
را  خود  وزن  هم  قرمز  گوشت  نکردن  مصرف  بخاطر 
باز هم  ندارد که  تهوع  کنترل کرده و هم دیگر حالت 
عده اى خارج از مرزها که همیشه بدنبال اینگونه مسائل 
هستند که نام خود را سرزبان ها بیاندازند از این جمله 
بهره بردارى سیاسى!!! کردند  به گرانى گوشت  توجه  با 
که از دیرباز خصوصا در طب سنتى و در سفارش هاى 
اطبا و دانشمندان بزرگ کشورمان از جمله ابوعلى سینا 
به مضرات مصرف گوشت قرمز بارها اشاره شده است.
امیدوارم در سال جدید از کنار هم بودن لذت ببریم- 
را  همدیگر  قدر  باید  و  است  گذر  زود  و  کوتاه  عمر 

بدانیم.

ل دیگر 
ثبت  ور
آسیایى 
ته بود.

دریافت 
درست 
تجربه 
خار و یا 
 ورزش 
 ورزش 

ت و طاقت فرسایى در پیش روست اما میتوان باز هم 
ا ا اش ا ا خا

به نام حضرت حق

ِ پ ن
بستگى 
 یادمان 
زندگى، 
پیام  ن 
با ورود 
 یادمان 
 نوروز، 
ینى که 

صفحه کلید و دنیاى مجازى و شبکه ها فاصله بگیریم 
ا کا ک ال ل ا



sV,n vsÂD  jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË )fVhÏ [HÊ
[ÈHkD 8102 v,sÎI ( lêG iÂI p<haD hÏ  ;I
nsJ fI =VdäHË ,vcù , u„D hgòû<ü t<jäH‰
lH hsJ & hcoäVsHcjVdK voNhniHÏ sH‰ 79 f<n
;I [ÁíH‰ iHÏ cdHnÏ iL fVH̀;Vn#.

hféNh fVhÏ h[VhÏ hdK heV kHÊ iHdD ]<Ë
"iÂHd<Ë aíVdHË "& "lñÂN l¶éÂNÏ "& "lñöK
]H,aD "& "pHlN iÂHd<Ë " "fÈÁHÊ fHkD " , ### fV
sV cfHË iH htéHn ,gD "fÁÎHn v,n;D "  fI uÁ<hË
d¥D hc hw„D jVdK lé<gÎHË j<gÎN hdK r¢¶I iÁVÏ
nv hkéòHfD ̀V pV́ , pNdE hu±Ê ;Vn ;I hc lÎHË
o<hkÁN=HkD ;I kHlúHË fVhÏ j<gÎN hdK r¢¶I l¢Vó
lD a<n & sV,n vsÂD jÎL l„D  fH n, o<hkÁNÍ xVhc
h,‰;±sÎ:hdVhkD)sÁéD( d¶ÁD  "u„ÎVqHrVfHkD
" , "sḦv uÆÎ„D " h[Vh o<hiN aN # .

f¶N hc ;HkNdNh aNË u„ÎVqH rVfHkD & ,Ï xD
dHnnhaéD ;I nv aä¥I iHÏ h[éÂHuD fI haéVhμ
=BhaJ  k<aJ ̂ "xD hdK v,ciH , fH j¶ÂR ,. nrJ
fÎúéV fI hdK kéÎíI kCnd:.jV aNÊ ;I [ÁS ,
lñé<hÏ l<sÎÆD ;I lK nv xD pN,n 22 sH‰
t¶HgÎJ , j±ù pVtI.hÏ nv >Ë vaN , V̀,vù
dHtéI.hÊ , i<dJ , hwHgJ iÁVÏ lÈÂéVdK v;K >Ë
hsJ& lÂ¥K hsJ fH kéÎíI , oV,[D ;I uCdChË
nsJ.hkNv;Hv , s™Hvù.niÁNÍ heV hc >Ë j<rU nhvkN
, fñR iL fHdöéD pHwG a<n& kHiÂæ<Ë ,
kHiÂHiÁ+ fHaN , hc hdK v, ké<hkL o<hséI oÎG
u§ÎL lòHxäHË , u±rI.lÁNhË =VhkÆNv hdK
v,dNhn lÈL ,vcaD , fÎK.hgÂ„„D vh lVj™U sHcÊ#
hdÁíHkF fVo<n tV° lD nhkL ;I hc iÂI  uCdChË
, , n,séHkL hc [Â„I hséHn aÈVnhn v,pHkD&
löá<̈Ë ,chvè ,vcù , [<hkHË& ,chvè tViÁ+
, hvaHn& [ÁHã sHuN fHrVÏ& fÁÎHn v,n;D , lNdV
uHlG lñéVÊ >Ë fÁÎHn ;I wÂÎÂHkI , fH lÈV lVh
¨dR , aHdöéI h[VhÏ heVÏ fI lÁHsäJ p†<v jÎL
l„D t<jäH‰ hdVhË nv [HÊ [ÈHkD nhköéI , oHgûHkI
jÂHlD aVhdX , hl¥HkHè ̈cÊ fVhÏ p†<v hdÁíHkF
vh lÈÎH kÂ<nkN& ;ÂH‰ såHsæChvÏ vh nhvÊ ,
u„D.vyL lÎG , o<hséI.hÊ ;I fVnhaéK =HlD
iV]ÁN ;<jHÍ nvhdK löÎV f<nÍ , iöJ& wHnrHkI
fHdN hu±Ê kÂHdL ;I léHs™HkI hc iÂ¥HvÏ ,
lúHv;J nv hdK v,dNhn l¶B,vÊ#" .

nvkÈHdJ ;Hv fI sḦvuÆÎ„D såVnÍ aN , ,Ï
fI iÂVhÍ "fHf: cvdK" & l<cdöÎK fHjíVfI ,
;Hv;úéI hÏ ;I föÎHvÏ hc >eHv tHoV h[Vh aNÍ j<sX
"sḦv uÆÎ„D" )iÂî<Ë hdVhË& ,xÁL & o<Ë yC‰
, ###( j<sX h, >iÁæöHcÏ aNÍ f<n uÁHË ;Hv vh nv
nsJ =VtéÁN › hgäéI f¶N hc nv =BaJ lVp<Ê  "htúÎK
dNhg„ÈD " d¥D hc hq±ß hdK lê„E x±dD fH

[HdæCdÁD aHuV , jVhkI sVhÏ
[<hkD fI kHÊ "hpöHË

htúHvÏ " j¥ÂÎG , r¢¶I hÏ fI kHÊ "11 séHvÍ "
o„R  aN # .

lVhsL v,kÂHdD hc sV,n jÎL l„D t<jäH‰
;ú<vlHË fVhÏ p†<v nv [HÊ [ÈHkD v,sÎI uûV
d¥úÁäI 03 hvndäÈúJ7931 fH p†<v hiHgD
t<jäH‰ , iÁVlÁNhË nv jḦv ,pNè fV=Chv aN , hc
>Ë fI f¶N f<n ;I hzÈHvhè qN , kÆÎ†D nv fHvÍ
11 séHvÍ l¢Vó aN # föÎHvÏ >Ë vh d: heViÁVÏ
tHoV l¶VtD ;VnkN , f¶†D ndæV iL >Ë vh
léÁHsF fH fCvø jVdK v,dNhn ,vcaD [ÈHË & d¶ÁD
[HÊ [ÈHkD t<jäH‰ kNhköéÁN ,###.

fV>Ë aNdL jH =™J , =<iHdD vh fH iÁVlÁNhË
hdK r¢¶I & jVjÎF niÎL jH aHdN j<hköéI fHaÎL

V̀súæV fVoD hc sá<ḧè l¢Vó aNÍ  Î̀Vhl<Ë
hdK heV l<sÎÆHdD fHaÎL ^.

ŒŒ sḦv uÆÎ„D ŒŒ
)o<hkÁNÍ ( ̂.

lö„ÂH hc hdVhË , fVhÏ hdVhË o<hkNË ;Hv
föÎHv sòéD hsJ& fI x<vÏ ;I iÁ<c sÁæÎÁD
hdK fHv vh v,Ï n,ù o<n hpöHõ lD ;ÁL ,gD
hc oNh fI oHxV vô nhnË hdK hj™HØ lÈL léú¥V
iöéL# fHj<[I fI hdÁ¥I lVnÊ nv hdK ;Hv j<rU
cdHnÏ hc lK nhaéÁN& ;Hv na<hvjV iL aNÍ
f<n.#.. oÎ„D o<añHgL hdK heV vh ;öD lHkÁN
fHf: cvdK sHoéI hsJ# nv iV w<vè hc fÁÎHn
v,n;D , u„D h;äV w™D.̀<v lNdV hdK fÁÎHn&
fVhÏ j±ù iH , cpÂHjúHË , pÂHdJ pHlD
lHgD hc hv;öéViH jú¥V lD.;ÁL#. hc iÂHË v,c
kòöJ j<gÎN hdK heV s¶D ;VndL hc ÌhgÂHË.iHÏ
tViÁæD& iÁVÏ , hnfÎHè yÁD ;ú<vlHË hdVhË
nv >Ë hsé™HnÍ a<n qÂK hdK ;I hnfÎHjD ;I
hpöHË htúHvÏ nv hdK heV fI ;Hv fVnÍ. rHfG j<[I
hsJ.#.. aHdN uNÍ hÏ hké§Hv nhaéÁN lH fVhÏ hdK
jVhkI hc ha¶Hv sòÎT hsé™HnÍ ;ÁÎL ,gD a¶V
lH fÎHkæV hnfÎHè , tViÁ+ ;ú<v lHsJ , s¶D
;VndL hc jÂHlD hdK kúHkI iH ;I tViÁ+ ;ú<v
, l<sÎÆD tHoV hdVhkD vh nv o<n nhvn hsé™HnÍ
;ÁÎL#

 nv t†HÏ líHcÏ aHiN hkéÆHnhjD f<ndL ;I
lúòW kä<n ]¢<v , hc ;íH kúHè lD.=VtJ#
hgäéI ,h;ÁA.iHÏ lêäJ fI rNvÏ cdHn f<n ;I fI
lH hkV\Ï nhn ,gD hdK hj™HrHè kHo<aHdÁN nv
t†HÏ líHcÏ zHiVh hc s<Ï fVoD htVhn
jäNdG fI d: uHnè aNÍ , léHs™HkI v,c fI v,c
iL fN , fNjV lD.a<n#.

ŒŒfHf: cvdK ŒŒ
 )>iÁæöHc , jÁ§ÎL ;ÁÁNÍ ( ̂.

h,gÎK fHv sḦv [HË )uÆÎ„D ( nvfHvÍ j<gÎN
hdK r¢¶I fH lK wñäJ ;Vn , =™J fÁÎHn v,n;D
hc xV́ tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ lé<gD j<gÎN >iÁ+ jÎL
l„D fVhÏ [HÊ [ÈHkD 8102 v,sÎI aNÍ hsJ
# lK ;I sHfÆI ]ÁNdK ;Hv lHkN=Hv fH hdúHË vh

nhaéL rä<‰ ;VnÊ , rVhv aN v,Ï hkéòHã a¶V
jÂV;C ;ÁÎL #]ÁNdK a¶V vh l<vn fVvsD
rVhvnhndL ;I léHs™HkI fI n‰ lK kÂD kúöJ ,
líä<v aNÊ h,‰ l„<nÏ hdK ;Hv vh nv >,hc "naéD"
hc l„ñÆHè nséæHÍ "a<v"  fÁ<döL # fÎúéV l„D
f<nË ;Hv fVhdÂHË hiÂÎJ nhaJ , s¶D ;VnÊ
>iÁæD vh léÁHsF fH tViÁ+ & hr„ÎL , jÂNË hdVhË
jNhvμ fäÎÁL # lK o<nÊ ,vca¥Hv , hgäéI t<jäHgD
iöéL , fI iÂÎK oHxV pH‰ , i<hÏ hdK ,vcù

V̀xVtNhv vh fI o<fD pS lD ;ÁL # aÂH h=V fI

sV,n sHdV jÎL iHÏ aV;J ;ÁÁNÍ nv [HÊ [ÈHkD
v[<ß ;ÁÎN fH fÁNÍ iL uÆÎNÍ o<hiÎN aN ;I
jÂHlD >Ë iH fV=VtéI hc jHvdO & tViÁ+ & l<sÎÆD
,### iÂHË ;ú<viHsJ # lH iL jÂHÊ j±aÂHË
iÂÎK f<n ;I fé<hkÎL l<sÎÆD ;ú<vlHË vh fI d¥D
hc fCvø jVdK ,déVdK iHÏ [ÈHË uVqI  ;ÁÎL #
,réD iÁVlÁNÏ lêG sḦv uÆÎ„D fVhÏ h[VhÏ
sV,n jÎL l„D hdVhË l¶VtD lD a<n r¢¶H [ÁäI
l„D & lÎÈÁD >Ë fV sHdV [ÈHè sHdI lD hkNhcn #
h=V nrJ ;VnÍ fHaÎN nv hdK  r¢¶I ;I j<sX

fVhÏ jÂHaHÏ hdK l<cd: ,dNm< fHv;N fḦ vh hs¥K ;ÁÎN  

Œ ;HlVhË o¢ÎäD
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."11 séHvÍ 



"hv;öéV l„D " ,"hv;öéV sÂ™<kÎ: " iL h[Vh
aNÍ hsJ hc sHc hwÎG hdVhkD d¶ÁD "sI jHv " iL
hsé™HnÍ aNÍ hsJ # fI iV pH‰  kÆNiHÏ lé™H,jD
fI hdK heV aN ;I lK iL fH f¶†D hc >Ë iH l<htR
, fH fVoD ndæV lòHgT iöéL #.hlH l¶éÆNÊ «11
séHvÍ » [CM vdéÂÎ: jVdK >eHv sḦv uÆÎ„D
lñö<ã lD a<n #

ŒŒhpöHË htúHvÏŒŒ

 )aHuV, jVhkI sVh ( ̂.

sḦv uÆÎ„D lK vh nv d: [„öI a¶V

o<hkD ndNÍ f<n , ̀ÎúÁÈHn iÂ¥HvÏ vh j<sX
fHf: cvdK fVhÏ j<gÎN hdK heV hvhmI ;Vn#  .

. hgäéI lHÍ iH ̀ÎA hc >Ë ;I péD jÂHsD fH
lK =VtéI a<n iÂ¥HvhË lK sV,nÍ iHÏ
o<naHË vh fVhÏ fÁÎHn v,n;D hvsH‰ ;VnÍ
f<nkN # fI iVpH‰ a¶V lK fI w±pNdN a<vhÏ
l<sÎÆD fH hséHkNhviHÏ lN k§V iÂò<hkD
fÎúéVÏ nhaJ , hkéòHã aN #fHdN hqHtI ;ÁL
lK nv ,rJ hqHtI fI hdK ̀V,\Í ̀Î<séL , >oVdK
k™VÏ f<nÊ ;I fVhÏ jÎL l„D a¶V k<aJ# .

uHnè fI ntHß fD [ÈJ hc iÎ} ]ÎCÏ kNhvÊ
# ]<Ë hdÁ¢<v fHv >lNÍ hÊ # v,pÎI hÊ h[HcÍ kÂD
niN hc ;HvÊ ntHß ;ÁL # huéÆHnÊ hdK hsJ h=V
j±ù lK j±ù nvséD f<nÍ péÂH heVhc
o<nù ntHß o<hiN ;Vn# hj™HØ uíÎF hdK f<n
;I hkéÆHnhè ̀ÎA hc hkéúHv sV,n >yHc aNÍ f<n
hgäéI sḦv uÆÎ„D hc räG  lK vh hc hdK r†ÎI
l¢„U ;VnÍ f<n # nv v,ciHÏ >oV fÁH fI n̈d„D
lK a¶V n,fHvÍ hÏ v,Ï l„<nÏ fHf: cvdK
k<aéL , a¶V h,‰ ;ÁHv =BhaéI aN# .

a¶V fI iVpH‰ fI nvo<hsJ fÁÎHn v,n;D
, tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ k<aéI aN , hc lK o<hséI
aNÍ f<n jH v,Ï löHm„D lêG "kÂHniHÏ jHvdòD
i<dJ hdVhkD"&"w„P "&"iÂNgD fÎK ;ú<viH
"  ,### jÂV;C ;ÁL # .

hgäéI j±aL fV hdK f<n jH hc t†HÏ t<jäHgD
tHw„I kæÎVÊ , V̀nhoéK fI [ÁäI iHÏ
yÎVt<jäHgD fVhÏ lVnÊ hdíHn nht¶I k¥ÁN
fÁHfVhdK fH j<[I fI j®ÎÎV l<sÎÆD lK iL
föÎHvÏ hc jV;ÎäHè , jû<dViHÏ a¶VÏ ;I
löéÆG hc l<sÎÆD k<aéI f<nÊ  vh hdK fHv v,Ï
l<sÎÆD s<hv ;VnÊ# pÆÎÆéH hdK ;Hv fH j<[I fI
clHË hkNμ& ;Hv sHnÍ hÏ kä<n #aHdN fH,vjHË
kú<n ;I  jH gñ§I hÏ ;I sḦv uÆÎ„D nv
hsé<nd< lú®<‰ qäX f<n lK iÂîÁHË nsJ
fI r„L f<nÊ#.

s¶D lK fV hdK f<n ;I hpöHõ , j<rU lVnÊ
vh fI l±p§Hè a¶VÏ o<nÊ.jV[ÎP fNiL  , hc
xVtD fH j<[I fI hdÁ¥I sḦv uÆÎ„D fV>lNÍ hc
l<sÎÆD hwÎG hdVhkD hsJ ;„ÎúI iHÏ t<jäHgD
vh fI lÎChË lé¶Hv́ , ̀BdVtéÁD nv ;Hv fæÁíHkL#.

jVndN kNhvÊ h=V a¶V vh t<jäHgD jV hc hdK
lD.k<aéL fHtJ ;Hv fH ;Hvh;éV w<jD sḦv
uÆÎ„D , l<sÎÆD fHf: cvdK. nv j†Hn
lD htéHn#.

 o<nÊ iL uHaR t<jäH‰ f<nÍ ,iöéL ,
jÆNdV fI a¥„D vrL o<vn ;I aHuV sV,n jÎL
l„D a<Ê # oNhvh a¥V f¶N hc aV,ß [HÊ [ÈHkD
jF t<jäH‰ fH r¢¶I  dHcnÍ séHvÍ =VÍ o<vn. , t¥V
lD ;ÁÎL j<hköéÎL oHxVÍ o<fD nv biK lVnÊ
uCdC ;ú<vlHË föHcdL #.

a¶V 11 séHvÍ
 hÏ [HË , hÏ [HkHË lK
. .hÏ uúR [H,dNhË lK
. .kHlJ xÁÎK hkNhc aN
. .hdVhË lK hdVhË lK.    .
jHvdO hc v,c hc‰ a¶VÏ ;I lD o<hkN j<dD
>Ë s<Ï fVn , fHoJ iH kHlD ;I lD lHkN j<dD
hdVhË fH j< iL ̀ÎÂHË aNË cdäHsJ. .
uúR j< nv sÎÁI ̀HfV[HsJ. .
fH j< tVnh a¥G d: v,dHsJ. .
hdVhË hÏ wNhÏ sVô >chnÏ
. .uHaÆD vh dHn lH nhnÏ. .
fH j< iöéL nv yL , aHnÏ. .
fHdN ;I nv iÎHi< =G ;Vn ]<Ë sÎH,ù
rÆÁ<õ lD j<hË aN nv a¶„I iHÏ >jA. .
nv ̀Î} , jHã x<tHË nvdHÏ sVf„ÁNdL. .
hc l<[ÈH fåVsÎN fH wòVÍ ]ÁN ]ÁNdL.
f¶N hc iChv , d: aF fH iÂéD n,fHvÍ
. .nv wñÁI lD nvoúÎL fH dHcnÍ séHvÍ.
hdVhË fH j< iL ̀ÎÂHË aNË cdäHsJ. .
uúR j< nv sÎÁI ̀HfV[HsJ. .
fH j< tVnh a¥G d: v,dHsJ. .
hdVhË hÏ wNhÏ sVô >chnÏ
. .uHaÆD vh dHn lH nhnÏ. .
fH j< iöéL nv yL , aHnÏ. .
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نگاهى به سال موفق جوان اول کارتینگ ایران نگاهى به سال موفق جوان اول کارتینگ ایران 

«مهربد شاملى»«مهربد شاملى»
در مسیر پیشرفت و افتخار

...از درخشش در داخل تا تجربه اندوزى در خارج
اهالى کارتینگ سالهاست که با نام این جوان آشنا هستند؛ 
قهرمانى که به رغم سن و ســال کم همواره پاى ثابت سکوهاى 

قهرمانى بوده است.
«مهربد» شــروع خوبى در این عرصه داشت و با استعدادى 
که در کارتینگ از خود بروز داد، خیلى زود پله هاى پیشرفت را 
پیمود و به عنوان ورزشــکارى که آینده را مى خواهد و اندیشه 

هاى بزرگى دارد درخشید.
حضور در رقابت هاى رسمى داخلى، از همان ابتدا براى این 
ورزشکار مقدمه اى بود تا از آن پلى بسوى پیست هاى معتبر و 

بین المللى خارج از مرزها بسازد.
با تمام مشکالتى که رانندگان در ایران دارند و با وجود 

بسیارى از بى مهرى ها که به این افراد و حامیان آنها 
شده اســت، اما طى این سالها چهره هایى همچون 
«مهربد شــاملى» پا پس نکشــیدند و با انرژى 

مضاعف در جهت کسب موفقیت گام برداشتند.
«شاملى جوان» در ســال 97 تمرینات خود 
را مســتمر ادامه داد و در مسابقات داخلى خوش 

درخشــید که آخرین آنهــا در همین 
انتهاى ســال اتفاق افتاد. وى بر در 

دســته جونیور بر سکوى نخست 
ایســتاد و در رده سینیور نیز 

بخش  دو  در  تا  شــد  دوم 
کسب افتخار کند.

موفقیــت هاى او 
از وى  تا  موجب شــد 
گو  و  گفت  ایــن  براى 

دعوت کنیم.
شاملى»  «مهــرتاش 

پدرمهربد که براى اهالى ورزش و 
بویژه اتومبیلرانى چهره هاى شناخته 

شده است نیز در کنار او نشست. مردى 
عاشــق که طى ســالیان اخیر براى 
یارى  همچنین  و  رشته  این  پیشرفت 
رسانى به اســتعدادهاى اتومبیلرانى 

بسیار تالش کرده است.
گفت وگو با «مهربد شــاملى»  و 

پدرش «مهرتاش شــاملى» را در ادامه 
مى خوانید:

 ابتدا دربــاره فعالیت هاى خود 
در سال 97 صحبت کن! 

مهربد: در ســال 97 در مسابقات مختلفى شرکت کردم که 
برایم تجربیات خیلى خوبى به همراه داشت. من در این سال در 
دوکالس ســینیور و جونیور مسابقه دادم. خب در این سطح کار 
راننده دشــوار است . بطور مثال باید از یک مسابقه بیرون بیاید 
و سریع وارد یک مســابقه دیگرشود. دلیل اصلى اى که تصمیم 
گرفتم این دو ســطح را همزمان دنبال کنم تجربه اندوزى بود. 
البته یکسرى مسایل حاشــیه اى از سوى عده اى ایجاد شد اما 

من به دنبال هدف مهم خودم بودم.
 حضور همزمان در دو کالس برایت استرس زا نبود؟

مهربد: خب شرایط آن مســابقات با هم تفاوت دارد چون 
ماشین ها با هم فرق دارند و شــما باید سریع از یک ماشین با 
مشــخصات خاص خودش وارد یک ماشــین دیگر شوید که 
فرمان و گاز و ...فرق دارد. در مســابقات ما حتى صدم ثانیه 
اهمیت دارد و به همین دلیل وقتى من از یک سطح به سطح 
دیگــرى مى رفتم باید خیلى زود خودم را به آن شــرایط 

جدید عادت مى دادم و ...
 سطح مسابقات چطور بود؟

مهربد: به نظرم یک ســروگردن باالتر از سالهاى قبل 
برومند، میالد شاهمرادى،  بردیا  نفراتى چون  بود چون 
امین منصورى، دنیا موسوى، ایلیا برون، نوید عباسى، 

خلیلى و ...در رقابت بودند.
ایجاد کرده  برایتان  نیز  اى   ظاهرا حواشى 

بودند.
همان  مهرتاش شــاملى(پدرمهربد): 
اتفاقات باعث شد تا کمى دلسرد شویم و تصمیم 
بگیریم در خارج از کشور مسابقه بدهیم. برخى 
رفتارها براى ما حکم شــکنجه روحى داشــت. 
شــدیم  متوجه  و  دادیم  انجام  بررســى هایى 
شد  خواهد  برگزار  باالیى  ســطح  مســابقات 
با عنــوان رتکس مکس امارات که کشــورهاى 
حاشــیه خلیج فارس نمایندگانى دارند و جدا از 
آنها از کشورهاى معتبر اروپایى در زمینه کارتینگ 
رانندگانى در آن رقابت ها شرکت خواهند کرد. یک 
راننده خانــم اماراتى که مدعى هم بود در کنار نفرات 
اعزامى از کشورهاى اروپایى براى این رقابت ها برنامه 
داشتند و ما هم بچه ها را اعزام کردیم. نکته مهم این 
بود که نفرات اعزامى تیم امارات به مسابقات جهانى، 
از همین رقابت ها انتخاب مى شــدند که البته برنامه 
ما این نبوده که در قالب تیم آنها در مسابقات جهانى 
شــرکت کنیم و بیش از هر چیــزى براى ما بحث 

تجربه اندوزى بچه ها اهمیت داشت.
رایزنى هایى را انجام دادیم و متوجه شدیم که مسابقات از 
مهرماه ســال 97 آغاز خواهد شد و طى 8 مرحله انجام مى شود 
و تا فروردین ماه ســال 98 به طول مى انجامد. سپس دیدیم در 
این 6 ماهى که در ایران مســابقه اى نیست فرصت خوبى هست 
تــا در آنجا رقابت کنیم. از مهرماه تا امروز در تمام مراحل حاضر 

بوده ایم .
مهربد شــاملى: دور اول در دوبى بود که در پیست اتودرام 
برگزار شد و براى من تجربه خیلى خوبى بود. در پیست اتودرام 

نقص فنى ماشینم باعث شد هشتم شوم.
مهرتاش شاملى: با توجه به اینکه هزینه خریدارى ماشین در 
آنجا بسیار باال بود تصمیم گرفتیم ماشین اجاره کنیم که خب در 
آن شرایط باید سراغ ماشین هایى مى رفتیم که کار کرده بودند و 

طبیعى بود که نسبت به دیگر ماشین ها ضعیف تر بودند.
 مسابقات در چند دسته برگزار مى شد؟

مهربد: در رده هــاى بامبى نو(5تا7 ســال)، میکرو(7تا9 
سال)،مینى(9 تا 12 ســال) که اینهارا در ایران نداریم. همچنین 
در رده هاى جونیور، ســینیورو دو کالس دنــده اى که من در 
سینیور شرکت کردم.امیر على جنیدى و بردیا برومند نیز شرکت 
داشــتند. در دور اول و در مجموع امتیازات بردیا چهارم شد و 
امیر على جنیدى ســیزدهم و من هم متاسفانه ماشینم با نقص 
فنى روبرو شد. در اولین دور وقتى رسیدیم دوبى مى خواستیم 
به تمرین برســیم که فرصت نبود ماشین ها را ست آپ( تنظیم) 
بزنیم. چهارشــنبه حرکت کردیم و پنجشنبه یک جلسه تمرین 
داشتیم و جمعه هم مسابقه.این بحث ست اپ خیلى مهم است، 
حتى باد چرخ ها براى آن مســابقات با توجه به تفاوت پیست با 
ایران باید فرق داشــته باشد. مطمئنا سال بعد با دیدگاه و تجربه 

بیشترى به این مسابقات خواهیم رفت.
 اما در دور دوم بهتر حاضر شدید.

مهرتاش شــاملى: بله، دور دوم در العین بود که مهربد 
واقعا خوب بود.

مهربد: من چهارم شدم و بردیا سوم. از نظر امتیازى خیلى 
خوب بودیم و شاید اگر در فینال من و بردیا برخورد نمى کردیم و 
عقب نمى افتادیم رتبه باالترى را کسب مى کردیم. دور سوم در 
الفورسان ابوظبى که پیستى تکنیکى و دشوار بود برگزار شد که 
باید خیلى زود خودم را با شرایط آنجا هماهنگ مى کردم. البته 
امکانات آنجا عالى بود. در این دور بردیا حضور نداشــت و من و 
امیر على بودیم.من ســوم شدم و امیر على هم یازدهم. این دور 
ســطح باالترى نسبت به دور هاى قبلى داشت. تیم هاى مختلف 
با رانندگان مطرح در این دور شرکت داشتند برخى نفرات مطرح 

مهربد شاملى روى سکوى دوم مسابقات مهربد شاملى روى سکوى دوم مسابقات 
روتکس مکس روتکس مکس 20182018//20192019  
اماراتامارات



نیز به عنوان مربى در این دور حاضر بودند.
 دورچهارم بازهم درالعین بود؟

مهرتاش شاملى: بله، العین مسابقات جهانى را برگزار کرده بود. در این 
دور دو راننده دیگر به جز مهربد شرکت کرده بودند(حسین طاهرى و دانیال 
قربانپور).فرق این دور با قبلى ها این بود که بجاى سه لگ در 5 لگ برگزار مى 
شد.دو سه راننده جدید هم آمده بودند . مهربد چهارم شد در حالیکه در فینال 
تا رده دوم پیش مى رفت اما در یکى از پیچ ها دختر اماراتى که مدعى جدى 
بود و معموال اول و دوم مى شد خواست سبقت بگیرد با ماشین مهربد برخورد 
کرد و خطا شد. همان اتفاق باعث شد مهربد که دوم بود چهارم شود. دور پنجم 
و ششم هم در فاصله دو روز برگزار شد. تفاوت این بود که روز اول پیست کامل 
تر بود و در روز دوم دو پیچ سخت را برداشتند. مهربد هم با ماشینى که موتور 
بهترى داشــت حاضر شد و برنامه ما نیز همین بود که در این دور با توجه به 
اهمیت آن بیشتر هزینه کنیم. تجربه  دوره هاى قبلى را هم داشتیم. روز اول به 
دلیل حضور 7 راننده خوب که در یک صدم ثانیه جابجا مى شدند مسابقه اى 
لذت بخش را شاهد بودیم. متاسفانه در یکى از تمرینات یکى از رقباى مهربد با 
سرعت 110 کیلومتر ماشینش چرخید و با مهربد برخورد کرد. بر سر این اتفاق 
مهربد از ناحیه گردن آسیب دید اما به کمک یخ شرایط او را بهبود بخشیدیم و 
ماشینش را هم با روشى کامال ایرانى و با هنر دوستان فنى تیم به فرمى رساندیم 
که بتواند کار را ادامه دهد. در دور پنجم با تمام این اتفاقات و بدشانسى ها مهربد 
چهارم شد. عجیب تر آنکه در روز اول و دور ششم دیدیم که ماشین مهربد آب 
مى دهد و باز هم با سیستم ایرانى آن را تعمیر کردیم؛ به گونه اى که نماینده 

روتکس مکس متعجب شده بود.
این اتفاق باعث شــد تا نماینده فنالند که با دختر اماراتى رقابت 
شانه به شانه اى داشت قهرمان شــود. عجیب تر از همه وقتى بود که 
بدشانسى هاى مهربد ادامه پیدا کرد و در استارت لگ اول مکانیک تیم 
متوجه شد که پایه موتور ماشــین مهربد باز است. سریع دست به کار 
شدیم و موتور را سفت کردیم اما همان موضوع باعث شد استارت را با 
کمى استرس انجام دهد. پاره شدن سیم گاز ماشین دیگر نهایت و اوج 

بدشانسى هاى ما بود که این اتفاق به ایستادن ماشین مهربد منجر شد 
و به همین دلیل نتوانست به آنچه در ذهن داشت برسد. جمیع اتفاقات 

سبب شد تا کارش را با رتبه هشتم تمام کند.
مهربد: در فینال روز دوم دو رقیب فنالندى و اماراتى یعنى نفرات 
اول و دوم با هم برخورد کردند و اگر من بودم مى توانســتم اول یا دوم 

شوم اما بدشانسى ها این اجازه را نداد. 
 ...و اما اوج هنرنمایى ات در دور هفتم بود.

مهربد: بله، دور هفتم از مسابقات در ورزشگاه شهرالعین برگزار 
شد و موفق به کســب مقام دوم در کالس سینیور شدم و در ضمن در 

جمع امتیازات 7مرحله هم در رتبه دوم مسابقات قرار گرفتم.  
 براى آینده چه برنامه اى دارى؟

مهربد: برنامه ام این است که به انگلستان بروم و با تیم فرمول 4 رنو 
کار کنم؛ تیمى که زیر مجموعه رنو اســت و آنجا دوره اى 6 ماهه است که 

اگر بتوانم توانایى هاى خودم را نشان دهم وارد فرموالى جهانى مى شوم.
 در مسابقات با نام ایران شرکت کرده بودید؟

مهربد: بله، جالب بود که حضور مــا در آنجا بازخوردهاى خوبى 
داشت و همه تعجب کرده بودند که در ایران استعدادهاى کارتینگ در 

این سطح وجود دارد.
مهرتاش شــاملى: آنها حتى ابراز عالقه کردند که اگر درایران 
شرایط برگزارى مســابقاتى در آن سطح باشد به کشورمان سفر کنند.
متاســفانه کارتینگ در ایران آنطور که باید جدى گرفته نمى شود. در 
همین مســابقات اخیر عمان واقعا از پیست آنجا و امکانات شان لذت 

بردیم. چرا نباید آن امکانات در کشور خودمان باشد؟
 براى پایان این گفت و گو اگر صحبتى است مى شنویم.

مهربد: جا دارد از خانواده ام و مربى ام آقاى علیرضا صباغ تشکر 
کنم..

مهربد شاملى
را بیشتر بشناسید
*متولد 11 آذرماه سال 1381در اهواز

* از 8 سالگى فعالیت جدى خود را آغاز کرد.
*از 13 سالگى وارد مسابقات رسمى شد.

در کالس جونیوربه  اول حضــورش  *فصل 
مقام سوم ایران رسید.

*فصل 2017 قهرمان جونیور شد.
*فصل 2018 قهرمان جونیور و نایب قهرمان 

سینیورکشور شد.
*دور هفتم از مســابقات قهرمانى کارتینگ 
عربى  متحده  امارات   2019/2018 مکس  روتکس 
در ورزشگاه شــهرالعین، روز جمعه 8 مارچ (17 
اسفند) برگزار شد. مهربد شاملى نماینده اعزامى 
از تیم اویال+آیرى پالست به این دوره از مسابقات، 
موفق به کسب مقام دوم در کالس سینیور گردید 
و در ضمــن در جمع امتیــاز 7مرحله هم مهربد 

شاملی در رتبه دوم مسابقات می باشد.  

نفرات برتر کارتینگ ایران در سال نفرات برتر کارتینگ ایران در سال 20192019  
در رده جونیور. نفر اول مهربد شاملىدر رده جونیور. نفر اول مهربد شاملى

مســابقات  به  اعزامى  تیم  مســابقات همراهان  به  اعزامى  تیم  همراهان 
بین المللى. غالمرضا جنیدى، علیرضا صباغ، بین المللى. غالمرضا جنیدى، علیرضا صباغ، 
شــهاب پیشــانى دار، امیر نودهى، على شــهاب پیشــانى دار، امیر نودهى، على 
قیدر، سعید رضایى، ایمان کاشانى، محمد قیدر، سعید رضایى، ایمان کاشانى، محمد 
قربانپور و مهرتاش شــاملى در کنار سه قربانپور و مهرتاش شــاملى در کنار سه 
راننده تیم ایران یعنــى امیر على جنیدى، راننده تیم ایران یعنــى امیر على جنیدى، 

مهربد شاملى و دانیال قربانپورمهربد شاملى و دانیال قربانپور
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.".sK ]HyÎVsHË Ò=Ò„VÊ lK###" fI l¶ÁHÏ "h=V
j< wNhdL ;ÁD lD >dL###" fòA >yHcdK a¶HvÏ
hsJ ;I i<hnhvhË jVh;é<vsHcÏ iÂ<hvÍ fVhÏ jÎL
aHË sV lD niÁN# ]I fò<hiÎL , ]I kò<hiÎL
jVh;é<vsHcÏ jÎL aÂHvÍ d: t<jäH‰ jäVdC hsJ ,
l<tÆÎJ iÎ} jÎL ndæVÏ kÂD j<hkN fI hkNhcÍ 
l<tÆÎJ iHÏ hdK jÎL ,vcù n,séHË aÈV vh
o<añH‰ ;ÁN# jVh;é<vsHcÏ hgäéI jÁÈH lé¶„R fI
aÈVÏ ;I nv >Ë t<jäH‰ fHcÏ lD ;ÁN kÎöJ ,
lVnÊ o¢I >bvfHdíHË iÂ<hvÍ hdK jÎL vh fI uÁ<hË
kÂHn o<n ,ngÎ„D fVhÏ oÁNÍ , =VdI iHdúHË
lD.nhkÁN#.. .

jVh;é<vsHcÏ nv >yHc gÎ+ i™NiL iL fH
lûHmF lñV,lÎJ hc kÆG , hkéÆḦè nsJ fI
=VdäHË f<n ;I iÂÎK hlV lñä<ã jD.jD.iH vh nv
jHvd¥D tV, fVn# dñÎD =G.lñÂNÏ nvpHgD
sVlVfD sVô.̀<aHË aN ;I jÎÂA hc ;Âä<n
fHcd¥K vk{ lD.fVn , hc xVtD rVuI sòJ& hdK jÎL
vh fH 3 a¥öJ Î̀HD̀ nv löÎV gÎ+ hkNhoJ#
iV]ÁN dñÎD l<tR aN jH kÎL.tûG fI ,q¶ÎJ
jVh;é<v sV , sHlHË fòúN hlH haéäHiHè h, nv kÆG
, hkéÆḦè fVhdA =VhË jÂHÊ aN , a¥öJ nv oHkI
k™J jÈVhË p¥L hoVhì h, vh hl†HM ;Vn# f¶N hc h,
k<fJ fI ,v,n h,gÎK lVfD jV;ÎI.hÏ jHvdO fI
jVh;é<v f<n ;I fH hséÆäH‰ ̀Va<v i<hnhvhË v,fI.v,

aN# sHy±Ê fH iŃ rÈVlHkD
nv >sÎH fI jäVdC >lN ,

=V]I j<hköJ
jVh;é<v vh hc

sÆ<£ kíHè nhn hlH jÎÂA nv gÎ+ rÈVlHkHË
pVtD fVhÏ =™éK kNhaJ fòû<ü >oVdK fHcÏ
;I clÎÁI.sHc hj™HrHè fCvø nv ̀HdHË tûG aN.#.

hkéÆH‰ sÈHÊ fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ fI fòA
oû<wD ]HgúD fCvø nv vhÍ jVh;é<v gÎ+
iíNiL f<n ;I hgäéI hfViHÏ jÎVÍ vh hc >sÂHË hdK
jÎL n,v ;Vn# jVh;é<vsHcÏ ;I nv ]ÁN tûG hoÎV
fH lú¥±è lHgD cdHnÏ v,fI.v, f<n nv kÈHdJ fH
jûÂÎL löá<̈Ë fÁÎHn j¶H,Ë såHÍ fVhÏ ,h=BhvÏ
fI lChdNÍ =BhaéI aNÍ f<n.#.. nv lÈ„J lChdNÍ
lñÂNvqH ck<cÏ fI uÁ<hË d¥D hc léÆHqÎHË föéI

Î̀úÁÈHnÏ o<n vh fI fHaæHÍ hvhmI ;Vn , f¶N hc
fVvsD.iHÏ fI uÂG >lNÍ hc s<Ï löá<̈Ë
lVf<xI v,c =BaéI fñE hkéÆH‰ hléÎHc fHaæHÍ
jVh;é<vsHcÏ fI ck<cÏ kÈHdD aN jH hc hdK ̀S
fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ nv fòA oû<wD fI
t¶HgÎJ o<n hnhlI fNiN.#.. jVh;é<vsHcÏ pḦ
fCvø.jVdK fHaæHÍ oû<wD hdVhË fI aÂHv lD
v,n# hdK jÎL nv sH‰ 8831 ̀S hc i™J sH‰
n,vÏ hc s¢P h,‰ t<jäH‰ hdVhË fI gÎ+ fVjV
fHc=úJ# d: sH‰ f¶N hnhvÍ hdK fHaæHÍ ;I d¥D
hc rNvè.iHÏ t<jäH‰ hdVhË lñö<ã lD.a<n& fI
såHÍ uHa<vhÏ >bvfHdíHË aVrD ,h=Bhv aN.#..
ck<cÏ nv pHgD lHg: jVh;é<vsHcÏ aN ;I lHg:
fHaæHÍ.iHÏ =öéVù t<̈n jäVdC , lHaÎK sHcÏ
jäVdC kÎC lñö<ã f<n , hc k§V rHk<kD d: líÂ<uI
kÂD.j<hkN lHg¥ÎJ fÎA hc d: jÎL nv d: gÎ+ vh
nhaéI fHaN# fNdK jVjÎF h, n, jÎL =öéVù t<̈n
, lHaÎK.sHcÏ vh fH iL hnyHÊ , fH kHÊ lHaÎK.sHcÏ

fI t¶HgÎJ hdK jÎL hnhlI nhn hlH iÂîÁHË lHg¥ÎJ
n, jÎL vh nv hoéÎHv nhaJ#.

jVh;é<v fH lHg: [NdNù fÂF.iH vh d¥D ̀S
hc ndæVÏ jV;HkN› hc hséòNhÊ fCv=éVdK lVfD
jHvdO t<jäH‰ hdVhË jH séHv=HË xV hc h,‰ nho„D ,
oHv[D fòû<ü [Bã sI ;HÎ̀éHË jÎL l„D säF
aN jH jÎL ̀Va<viH n,fHvÍ fI ̀H oÎCn# ;È¥úHkD.iH
gÆäD f<n ;I jVh;é<v ck<cÏ =VtJ# lñÂNvqH
ck<cÏ nv >oVdK v,ciHÏ kÆG , hkéÆḦè jHföéHkD
nsJ v,Ï fHcd¥ÁHkD =BhaJ ;I p†<vaHË nv
.t<jäH‰ .hdVhË jÆVdäH yÎV lÂ¥K fI k§V lD vsÎN#
ha¥HË n\h=I , .lö¶<n aíHuD .;HÎ̀éHË iHÏ h,‰
, n,Ê .jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË .;I fHviH fI ̀ÎúÁÈHnhè
,s<sI hkæÎC jÎL iHÏ hdVhkD ̀HsO lÁ™D nhnÍ
f<nkN& fH p†<v nv jV;ÎI& vhiD ntéV ck<cÏ
aNkN› >kÈH Î̀úÁÈHnÏ nvdHtJ ;VnkN ;I kÂD
j<hköéÁN vnù ;ÁÁN# uûV v,c 11 lVnhn& u¥öD
lÁéúV aN ;I h=V lÁéúV kÂD aN& aHdN ;öD
fH,v kÂD ;Vn ;I n\h=I , aíHuD fI jVh;é<vsHcÏ

Î̀<séI hkN# nv hdK u¥S& lö¶<n , ha¥HË nv ;ÁHv
ck<cÏ& ̀ÎVhiK jVh;é<vsHcÏ vh nv nsJ =VtéI
f<nkN , hdK d¶ÁD& d¥D hc fCv=éVdK kÆG , hkéÆḦè
jHvdO .gÎ+ fVjV t<jäH‰ .hdVhË! vrL o<vnË hdK kÆG
, hkéÆH‰ fCvø& v,Ï iL pN,n d: lÎ„Î<Ë d<v,&
fVhÏ jVh;é<vÏ iH iCdÁI nhaJ# fI hdK jVjÎF
jVh;é<vsHcÏ fVhÏ oVdN n, ;HÎ̀éHË jÎL l„D&
lä„®D nv pN,n 31 lÎ„ÎHvn j<lHË iCdÁI ;Vn# hdK
d: vrL sVsHÊ >,v nv t<jäH‰ hdVhË fI aÂHv lD
v,n& vrÂD ;I aHdN fé<hË fH >Ë& ;G rVhvnhn

fHcd¥ÁHË d: jÎL l¶Â<gD nv gÎ+ fVjV vh ̀VnhoJ
;Vn! hdK ̀HdHË aæ™éD sHcÏ jVh;é<vÏ iH kä<n&
>kÈH ̀S hc aV,ß löHfÆHè& nv n,m„D ]ÁN v,cÍ fH
såHiHË& hpöHË pHì w™D vh fI oNlJ =VtéÁN!
s<lÎK ;HÎ̀éHË .jÎL l„D .iL jVh;é<vÏ aN jH [ÂU
séHvÍ iHÏ .l„D ̀<ù .nv jäVdC [ÂU a<n# xäR
>kîI ;I nv sHdJ jVhkö™V lHv;J hu±Ê aNÍ&
hpöHË pHì w™D fH lä„Y aæ™J hkæÎC 1#3
lÎ„Î<Ë .d<v, .jVh;é<vÏ aN! u„D vyL hnuHiHÏ
föÎHv nv l<vn vrL iÁæ™J ̀VnhoJ aNÍ fVhÏ
nvdHtJ vqHdJ kHlI pHì w™D hc hgÂåÎH;<õ&
fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ fH hkéúHv fÎHkÎI hÏ hu±Ê ;Vn
;I d: vdH‰ iL fVhÏ hdK ;Hv oVì k¥VnÍ hsJ.#.

S̀ hc lHÍ iH hké§Hv clHË >Ë tVh vsÎNÍ f<n ;I
i<hnhvhË jÎL jVh;é<vsHcÏ& ]ÈVÍ [NdN jÎL aHË
vh hc kCnd: jÂHaH ;ÁÁN# lñV,lÎJ i™éI n,Ê
l<[F aNÍ f<n ;I v,kÂHdD oHkæD hc
jVh;é<vsHcÏ ̀S hc =BaJ 3 i™éI hc >yHc gÎ+
hkíHÊ a<n# fH j<[I fI aVhdX l<[<n hké§Hv lD
vtJ ;I jÂHaH=VhË ̀V j¶NhnÏ vh nv ,vcaæHÍ aHiN
fHaÎL# hdK hké§Hv oÎ„D c,n fI ,hr¶ÎJ jäNdG aN#
clHkD ;I nv h,gÎK fHcÏ ,hvn [HnÍ lÁéÈD fI
,vcaæHÍ aNdL& [HnÍ iHÏ a„<© >Ë lH vh fI sH‰
iHÏ n,vÏ fVn ;I iV fHcÏ oHkæD jVh;é<vsHcÏ
fḦÏ 05 iChv i<hnhv fI o<n lD.ndN.#.

jVh;é<v =V]I aV,ß o<fD kNhaJ , ,nhß
c,niÁæHÊ hc [HÊ pBtD oÎ„D c,n ̀V,kNÍ [HË
j<aHμ V̀>,hcÍ vh föJ hlH nv hnhlI fH pÂHdJ
fD.k§ÎV i<hnhvhkA v,Ï y„¢: htéHn# .

.".sK ]HyÎVsHË Ò=Ò„VÊ lK###".
Œ uVtHË oÂHkN 

.".sK ]HyÎVsHË Ò=Ò„VÊ lK###".
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fCv=éVdK htéòHv a¢Vk{ jHvdO hdVhË j<sX
fHk<dD vrL o<vn;I aHdN h=V sH‰ =BaéI iÂÎK
l<rU kHÊ h, vh fI cfHË lD.>,vndL& ;ÂéV ;öD
kHlA vh aÁÎNÍ f<n hlH h, pḦ nv sH‰ 79 k™V h,‰
,vcù fHk<hË hdVhË hsJ , nv a¢Vk{ nkÎH sVÏ
lÎHË sViH f„ÁN ;VnÍ hsJ# sHvh oHnÊ hgúVd¶I nv
vrHfJ iHÏ vÎ̀N , f„ÎéS rÈVlHkD [ÈHË wHpF
n, lNh‰ kÆVÍ , nv líÂ<ß rÈVlHË aN# htéòHvÏ
;I Î̀A hc hdK iV=C kûÎF iÎ}  a¢VkíäHc
hdVhkD kúNÍ f<n# oHnÊ hgúVd¶I fH d: x± , n,
kÆVÍ hÏ ;I fI nsJ >,vn& [HdCÍ 96 iChv n̈vÏ vh
kÎC wHpF aN# vrÂD ;I fI haéäHÍ nv vsHkI iH
59 iChv n̈v uÁ<hË aN..#.̀S hc hdK htéòHv& fÎúéV
hc j<[I fI löHmG tÁD , aHdöéæD iHÏ lêH‰
cnkD sHvh oHnÊ hgúVd¶I& lä„Y hvcÏ , vdHgD [HdCÍ
h, l<vn j<[I rVhv =VtJ# oHnÊ hgúVd¶I nv hdK
vrHfJ iH fCv=HË a¢Vk{ [ÈHË aHlG rÈVlHkHË
sHfR , t¶„D [ÈHË vh a¥öJ nhn , uÂ„¥Vn
jHeÎV=BhvÏ hc o<n fV[HÏ =BhaJ# hdK hsé¶Nhn
kHã a¢Vk{ ;ú<vlHË ̀ÎA hc >yHc sH‰ [NdN ;I
lD.j<hkN v,ciHÏ nvoúHË ndæVÏ vh fVhdA jVsÎL
;ÁN& fI ]ÁN s<h‰ lH ̀HsO nhnÍ hsJ#.

ŒrÈVlHkD nv [ÈHË fÎúéV l<vn j<[I
ndæVhË rVhv =VtJ dH >Ë [HdCÍ ]ÁN nÍ iChv
n̈vÏ?.

lK hkNhcÍ iÂHË [HdCÍ fVhÏ a¢VkíL oVì
;VnÍ.hÊ# hdK vh kÂD.nhkÁN aHdN löHfÆHè lòé„™D
iöJ ;I fHdN nv >Ë aV;J ;ÁL# dH hdÁ¥I rûN
nhvÊjHd¥D&n,sH‰ndæVd: >;HnlD a¢Vk{ vhÍ
fÎÁNhcÊ# ḧË iL fH hdK [HdCÍ lD.o<hiL fHc iL
fVhÏ a¢Vk{ iCdÁI ;ÁL# iÂÎúI iÂÎK f<nÍ ,
fÎúéV hc kéÎíI.hÏ ;I lD.=ÎVÊ löHdG ndæV j<Ï
]úL hsJ# .

Œhc ]ÁN sHgæD a¢Vk{ vh aV,ß ;VnÏ?
n,Ê nföéHË f<nÊ ;I d¥D hc n,séHkL

a¢Vk{.fHcÏ  lD.;Vn# lK iL vaéI.iHÏ lòé„™D

hc l<sÎÆD , jÁÎS ,### vh jíVfI ;VnÊ& hlH oÎ„D
fD nrJ f<nÊ# lHnvÊ fI hdK kéÎíI vsÎN ;I a¢Vk{
lD.j<hkN fI fḦ vtéK jÂV;CÊ ;Â: ;ÁN# clHkD
;I ,hvn hdK vaéI aNÊ iÎ} aÁHoéD hc >Ë kNhaéL&
hlH vtéI.vtéI hc hdK vaéI o<aL >lN# iÁ<c iL fH >Ë
n,séL& n,sJ iöéL& hlH h, f¶N hc ]ÁN sH‰
a¢Vk{ vh ;ÁHv =BhaéL f¢<v ;HlÚ± jûHntD ,hvn
hdK ,vcù aNÊ , >Ë iL hc xVdR d¥D hc iÂ¥±sD iH
nv sH‰ n,Ê nföéHË# ̀S hc >Ë u±rI aNdNÏ ̀ÎNh
;VnÊ ;I oHk<hnÍ hÊ iL ;Â¥L ;VnkN hdK vaéI
jHfI w<v è pVtI h Ï n käH‰ ;ÁL.#.

ŒlÈL jVdK pHlD aÂH nv hdK vhÍ ]I
;öD f<n?

lÈL jVdK pHlD iHÏ lK ̀Nv , lHnvÊ f<nkN#
iL hc k§V lHgD , iL l¶Á<Ï h=V >kÈH kä<nkN kÂD
j<hköéL fI hdÁíH fVsL.#.

Œ]ÆNv fI >dÁNÍ a¢Vk{ hlÎN,hv iöéD
, ]ÆNv fI hdK vaéI ,vcaD j<[I lD.a<n?

.4 .sH‰ ndæV a¢Vk{ ,hvn fHcÏ.iHÏ
>sÎHdD lD.a<n , aHdN fI ,hs¢I hiÂÎJ >Ë
löHfÆHè fVhÏ löá<̈Ë lH a¢Vk{.fHchË iL
;ÂD ndNÍ a<dL# j¶Nhn a¢Vk{.fHchË [ÈHË
föÎHv cdHn hsJ , iÂI köG.iH nv hdK vaéI
lD.lHkÁN& ]<Ë fHckúöéæD kNhvn& hlH pḦ
clHkD hsJ ;I iÂI hlÎN,hv iöéÁN a¢Vk{
hdVhË fI [HdæHÍ o<fD nv s¢P [ÈHË fVsN#
t¥V kÂD.;ÁL nv sHdV vaéI.iH ]ÁÎK aVhd¢D
fVhÏ hdVhË ,[<n nhaéI fHaN.#.̀éHköÎG hdK
vaéI nvfÎK k< [<hkHË noéV,ö̀VföÎHvuH gD-
sJ#nvfVoD v nÍ.iHÏ sÁD fH cd¥ÁHË lH nv
vjäI h,‰ vdéÎÁ+ [ÈHË rVhv nhvkN# fI uÁ<hË
lêH‰ u„ÎVqH Î̀V,cdHË 21 sHgI iöéÁN ;I
hlöH‰ rÈVlHË hdVhË aNkN , hdúHË lD j<hkÁN
nv a¢Vk{ ̀ÎúVtJ ;ÁÁN# fI k§VÊ pÂHdJ hc
hdK ,vca¥HvhË föÎHv qV,vÏ hsJ ]<Ë
a¢Vk{ vaéI hÏ hsJ ;I fÎúéV oHk<hnÍ iH hc

noéVÏ fH sVd¶éVdK t¥V nkÎH

>Ë pÂHdJ lD ;ÁÁN#.
ŒsH‰ 79 nv nkÎHÏ a¢Vk{ ]æ<kI fVhdJ

=BaJ?
`HvsH‰ hw± sH‰ o<fD hc k§V a¢VkíD

kNhaéL# vdéÎÁæL jÆVdäH oÎ„D ̀HmÎK vtéI f<n& ,gD
hc jÎVlHÍ jÆVdäH nv iV löHfÆI.hÏ ;I aV;J ;VnÊ
vdéÎÁ+ =VtéL , nv[I.iHÏ hc nsJ vtéI vh
[äVhË ;VnÊ# ,hr¶H fVhdL o<añH‰ ;ÁÁNÍ hsJ&
nhaéL ;L ;L hc a¢Vk{ kHhlÎN lD.aNÊ# nv pH‰
pHqV iL [C, 02 k™V h,‰ vk¥ÎÁ+ [ÈHkD
iöéL# hdK [C, hiNh́ fCv=L f<n , o<aäòéHkI
fVhdL hj™HØ htéHn& hlH p™Z , hvjÆHdA oÎ„D ;Hv
sòéD hsJ#.

ŒsÆT >vc,iHdJ nv a¢Vk{ ;íHsJ?
>dH n,sJ nhaéD nv hgÂåÎ: f<n jH >kíH
aHkS ;öF lNh‰ vh hléñHË ;ÁD?

>vc, nhvÊ ;I rÈVlHË fHk<hË [ÈHË , [C, 01
k™V fVjV [ÈHË fHaL..#.r¢¶H n,sJ nhvÊ a¢Vk{
[HdD nv hgÂåÎ: nhaéI fHaN hlH iÂÎK ;I rVhv
hsJ fI fHcÏ.iHÏ >sÎHdD fV=VndL hj™HØ oÎ„D
o<fD hsJ# nv pH‰ pHqV ;I lD.o<hiL [C,
01 k™V h,‰ [ÈHË a<Ê# h=V nv n, löHfÆI ndæV
iÂÎK =<kI kéÎíI fæÎVÊ oÎ„D vhpJ nv fÎK 01
k™V h,‰ [ÈHË rVhv o<hiL =VtJ& iV]ÁN ;I ;Hv
sòéD hsJ#.

ŒfVkHlI iHÏ f¶NÏ aÂH ]ÎöJ? >dH nv
rÈVlHkD fHk<hË >sÎHÏ hlöH‰ kÎC p†<v lD dHfÎN?

f„I& nv pÆÎÆJ h,gÎK löHfÆI hÏ ;I nv >dÁNÍ nv
>Ë aV;J lD ;ÁL löHfÆHè rÈVlHkD hk™VhnÏ rHvÍ
>sÎHsJ ;I>vc, nhvÊ fé<hkL kéHd{ l<vn hké§HvÊ vh nv
>Ë ;öF ;ÁL# iÂîÁÎK hlÎN,hvÊ nv jHföéHË
nv ]ÁN löHfÆI >chn fÎK hgÂ„„D kÎC aV;J
;ÁL ;I hlÎN,hvÊ nv hdK löÎV hc pÂHdJ
[NÏ tNvhsÎ<Ë
a¢Vk{ fVo<vnhv
a<Ê#.

jVh;é<vsHcÏ gÎ+ iíNiL vh fH iNhdJ [HË
j<aHμ >yHc ;Vn# p†<v sVlVfD hsäR vmH‰
lHnvdN ;I nv n,vhË fHcÏ hù u†< jÎL gÎ<v<̀‰
f<n& d: hj™HØ fCvø fVhÏ jVh;é<vÏ iH fI aÂHv
lD vtJ# d: a¥öJ kHfH,vhkI hlH sVlVfD ,gCÏ
jVh;é<vÏ iH vh nv iÂHË >yHc vhÍ lÆHfG nvã
oV,[D fHaæHÍ rVhv nhn# sHuHjD ̀S hc a¥öJ
lÆHfG wÁ¶J k™J nv [HÊ pBtD& hu±Ê aN ;I
j<aHμ fV;ÁHv aNÍ hsJ# n, v,c fI iÂÎK lÁ<h‰
=BaJ , oäV jHdÎN kúN# fHlNhn v,c s<Ê& j<aHμ
hdVhË vh fI lÆûN ,gC jVμ ;Vn! fI hdK jVjÎF
lúòW aN ;I ;Hv h, fH jVh;é<v jÂHÊ aNÍ hsJ#
f¶N hc hdK hj™HØ& fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ hu±Ê ;Vn
;I nv t†HdD n,séHkI , fI w<vè j<htÆD& iÂ¥HvÏ
xVtÎK r¢U aNÍ hsJ# lñÂN jÆ<Ï& d¥D hc
nséÎHvhË j<aHμ fI uÁ<hË sVlVfD l<rJ&
iNhdJ jVh;é<vsHcÏ vh fV uÈNÍ =VtJ# rVhv f<n
fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ nv uV° ]ÁN i™éI& [HkúÎK
j<aHμ vh hkéòHã ;ÁN , jÆ<Ï kÎC jH >Ë clHË ,zÎ™I
iNhdJ jÎL vh fV uÈNÍ nhaJ# jöH,Ï lÆHfG ̀NdNÍ
nv lúÈN , ̀ÎV,cÏ 6-0 lÆHfG hséÆ±‰ o<cséHË
nv jäVdC l¶Hn̈è vh fViL cn# fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ
fVhÏ hséòNhÊ sVlVfD [NdN nsJ kæI nhaJ ,
hdK nsJ kæI nhaéK jH v,c ̀ÁíúÁäI fÎöéL nÏ
lHÍ d¶ÁD ]ÎCÏ pN,n 4 lHÍ fI x<‰ hkíHlÎN!.. .

jÆ<Ï ;I l<tR aNÍ f<n >rHÏ =G tVhvÏ vh fI
jÎL fHc=VnhkN , =™éI lD.aN p¥L vsÂD
sVlVfÎæVÏ lD.=ÎVn& fI nkäH‰ >=HiD dHtéK hc
lBh;Vhè jVh;é<vsHchË fH d: lVfD oHv[D fI
w<vè kH=ÈHkD hsé¶™H ;VnÍ , hc jäVdC vtéÁD aN#
hdK hj™HØ fI k<uD nsJ lHg: hdK fHaæHÍ vh fHc
=BhaJ , ck<cÏ f±tHw„I nsJ fI ;Hv aNÍ , fH
[Vì gÎ¥ÁC sVlVfD sHfR jÎL l„D f„|d: rVhvnhn
föJ#  nv hdK fÎK pHaÎI.iHÏ tVhv n, lÈH[L
oHv[D iL lHkU hc lNuDaNË  hdK jÎL nv
kÎL.tûG kúN# yÎäJ yÎVl<[I séHv=HË oHv[D
fVhÏ jVh;é<v pöHfD nvnsVsHc f<n , hdK jÎL vh
nv lÁæÁI hsHsD rVhv nhn› oHv[D.iHÏ hdK tûG
sVô.̀<aHË iV l<rU fI ;ú<viHÏ o<n
fHc=úéI.hkN dH fH jHoÎV fV=úéI.hkN dH jÂHd„D fVhÏ
fHc=úJ kNhaéI.hkN ;I hdK hlV nv >séHkI fHcÏ
sVk<aJ.sHc lÆHfG V̀så<gÎS fVhÏ hdK jÎL
föÎHv =VhË jÂHÊ aN# =V]I nv hdK lÎHË& >ké<kD
hsé<;ÌS hdVgÁNÏ fI ,hs¢I lBh;VhjD ;I fHaæHÍ
fI w<vè löéÆÎL fH ,Ï nhaJ& léÆHuN fI
fHc=úJ aN , ]ÁNÏ f<n hv,dK iL fI jäVdC
fV=úJ hlH hdK l<vn fD.hk†äHxD fVhÏ ";<dK
;ÁöéHkJ" séHvÍ [NdNhg<v,n iL j¥Vhv aN ,
u„ÎVyL hdÁ¥I fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ xD
hx±uÎI.hÏ hu±Ê ;VnÍ f<n hdK fHcd¥K fH ;öF
h[HcÍ hc ;Hnv tÁD , fVhÏ l±rHè fH oHk<hnÍ.hù
hdVhË vh fI lÆûN ;ú<vù jVμ ;VnÍ hlH hdK fHcd¥K
sVaÁHõ iÎ} ,rJ ndæV fI jäVdC fVkæúJ#.

[Vì gÎ¥ÁC nv sH‰ 8102 sVlVfD jÎL l„D
líHvséHË f<n ;I nv 4 fHcÏ 3 a¥öJ , d:
jöH,Ï jíVfI ;Vn , nv kÈHdJ hoVhì aN# gÎ¥ÁC nv
niI 08 , 09 lÎ±nÏ sVlVfD hkNvgòJ& aHvgV,h
,### nv f„|d: iL f<n# \v\ gÎÁ¥C h=V]I nv lNè
52 sH‰ sVlVfÎæVÏ& iÎ} rÈVlHkD dH uÁ<hË nv
o<v j<[ÈD fI nsJ kÎH,vn# pḦ jVh;é<v fH gÎ¥ÁC
d¥D hc lNuÎHË rÈVlHkD gÎ+ fVjV hsJ , ̀Va<viH
hlÎN,hvkN fH sVlVfD f„|d¥D , jÎL ̀VséHvÍ o<n
fI pöVè téP hdK vrHfJ.iH ̀HdHË niÁN# .
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شروع فوتسال 
در خانواده اى کامال ورزشى بزرگ شدم و همیشه عالقه زیادى به 
ورزش و به خصوص فوتبال و فوتسال داشتم. در دوران نوجوانى ام براى 
تماشاى بازى هاى برادرانم که در فوتسال فعالیت داشتند به سالن هاى 
ورزشى مى رفتم و از همان موقع به فوتسال عالقه پیدا کردم و تصمیم 
دنبال کنم.  را  این رشته  بزرگ  اهداف  با  و  به صورت جدى  تا  گرفتم 
براى یاد گرفتن اصول فوتبال و فوتسال در کالس هاى آموزشى حضور 
داشتند،  پیشرفتم  در  زیادى  نقش  برادرانم که  تشویق  با  و  پیدا کردم 
من  به  زیادى  مسیر کمک  این  در  برادرانم  کردم.  دنبال  را  رشته  این 
کردند و من نیز از تجربیات آن ها نهایت بهره را بردم. 16 ساله بودم 
که مسابقات جام رمضان در قم برگزار مى شد و تیم مان به فینال این 
رقابت ها راه پیدا کرد. آن روز آقاى حسین شمس، پیشکسوت و مربى 
خوب فوتسال کشورمان در سالن برگزارى بازى ها حضور داشت و دیدار 
فینال را از نزدیک تماشا کرد. در آن بازى نمایش خوبى مقابل حریف 
ارائه دادم که آقاى شمس بعد از مسابقه به سراغم آمد و از من خواست 
تا در تمرینات تیمش شرکت کنم. آقاى شمس آن زمان سرمربى تیم 
فوتسال ارم کیش قم بود و من نیز از این اتفاق بسیار خوشحال شدم. 
در تمرینات پیش فصل ارم کیش شرکت کردم و آقاى شمس نیز مرا 
براى حضور در مسابقات لیگ برتر فوتسال آن سال انتخاب کرد. حضور 

در ارم کیش قم آغاز دوران حرفه اى ام در فوتسال بود. 
دوران بازیگرى در تیم هاى باشگاهى 

اولین قرارداد رسمى ام را با تیم ارم کیش قم به مدت 5 سال به 
ثبت رساندم و در این تیم زیر نظر مربیان خوبى از جمله حسین شمس 
و سیدمحمد ابطحى بازى کردم. بعد از آن به عضویت تیم فوالد ماهان 
طور  به  فوتسالى خوب  دوره  یک  کردن  با سپرى  و  آمدم  در  سپاهان 
قرضى به الریان قطر پیوستم. 6 ماه براى الریان بازى کردم و با اتمام 
قراردادم با الریان به مدت یک سال براى تیم شهرم صباى قم توپ زدم. 
بعد از آن لژیونر شدم و 2 سال در لیگ روسیه به فوتسالم ادامه دادم. 
سال بعد به عضویت تیم خوب و پرمهره تاسیسات دریایى درآمدم. یک 
سال براى تاسیات دریایى تهران بازى کردم و بعد از آن راهى اصفهان 
و تیم گیتى پسند شدم و 6 ماه نیز به صورت قرضى در مس سونگون 
توپ زدم و االن نیز در لیگ چین براى تیم شنزن بازى مى کنم. طى 
این سال ها با تالش فراوان، عناوین فردى و تیمى زیادى کسب کرده ام.

مرد سال آسیا 
سال  بازیکن  بهترین  عنوان  به  مرا  بار  چهارمین  براى  اى اف سى 
واقعا حس خیلى  انتخاب کرد که  آسیا  فوتسال 
تمام  دارم.  توصیفى  غیرقابل  و  خوب 
به  تا  هستند  تالش  در  بازیکنان 

بهترین جایگاه برسند و عناوین مهمى کسب کنند. عناوینى که به دست 
آوردم، حق تک تک بازیکنان بود که در کنارشان بازى کردم. براى من 
مهمتر از عنوان فردى، کسب عنوان تیمى است. سابقه قهرمانى در جام 
باشگاه ها و جام ملت هاى آسیا را دارم و عنوان بهترین بازیکن سال آسیا 
را کسب کردم و افتخار مى کنم که پرچم ایران در دنیا به اهتزاز در آمد. 
بدون شک کسب این عناوین انگیزه ام را بیشتر مى کند و من هم براى 

کسب موفقیت تالشم را دوچندان خواهم کرد. 
حضور در تیم ملى 

در همان سال نخست که آقاى شمس مرا به عضویت ارم کیش 
قم درآورد، توسط جوراندیرو، سرمربى وقت تیم ملى فوتسال ایران به 
اردوى تیم ملى دعوت شدم. جوراندیرو با تیم ملى قراردادى 4 ساله 
بست و با برنامه اى بلند مدت کارش را در ایران آغاز کرد. او بازیکنان 
نام را به تیم ملى دعوت کرد و قصد داشت طى 3،4  جوان و جویاى 
سال از این جوانان، بازیکنان پخته و باتجربه بسازد. الزم مى دانم از آقاى 
حسین شمس که راه پیشرفت را برایم هموار کرد تشکر کنم. او باعث 

شد خودم را نشان دهم و به این جایگاه فعلى برسم. 
موفقیت تیم ملى فوتسال در جام جهانى 

پتانسیل فوتسال ایران بسیار باال است. در جام جهانى 2016 کلمبیا 
با تمام سختى هایى که سر راهمان بود عنوان سوم را به دست آوردیم. 
ما مى توانیم به فینال جام جهانى راه پیدا کنیم و حتى جام قهرمانى را 
باالى سر ببریم اما فقط این پتانسیل باال که در فوتسالمان وجود دارد، 
کافى نیست. ما عالوه بر این، به امکانات، برنامه ریزى صحیح و درست، 
توجه ویژه مسئولین ورزش به این رشته، بودجه مناسب و... نیاز داریم تا 
بتوانیم بهتر از پیش عمل کنیم. براى در اوج بودن و استمرار آن، همه 
باید کنار هم باشند و تصمیمات درست گرفته شود. مطمئن باشید که 
باز هم  کافى  تجهیزات  و  امکانات  بدون  نباید  و  بار مى افتد  اتفاق یک 
انتظار حضور تیم ملى در بین 4 تیم برتر فوتسال جهان را داشت. به 
نظرم عنوان سومى جهان در سال 2016 با غیرت و تالش بیش از حد 
بازیکنان و کادر فنى کسب شد. پیروزى مقابل برزیل و پرتغال که تیم 
هاى خوب فوتسال جهان هستند با همین غیرت بازیکنان به دست آمد. 
تا چه زمانى باید با غیرت بازى کرد و نتیجه گرفت؟ من و تمام ملى 
پوشان در طول سال، دور از خانواده در اردوهاى مختلف به سر مى بریم 
مهم  این  به  رسیدن  اما  کنیم  افتخارآفرینى  کشورمان  براى  بتوانیم  تا 
نیاز به توجه بیشتر مسئولین ورزش دارد. امکانات ما در حد آسیا هم 
نیست چه برسد به استانداردهاى جهانى! االن انتظارها از فوتسال ایران 
باال رفته و براى تحقق رویاى قهرمانى باید زیرساخت هایمان را قوى تر 

از گذشته کنیم. 
بازى در لیگ چین 

تیم هاى  از  درخواست  چند  مى کردم،  بازى  گیتى پسند  در  وقتى 
باشگاهى روسیه، اسپانیا و چین داشتم اما آن موقع تصمیم گرفتم که به 
صورت قرضى به مس سونگون بروم و این تیم را براى حضورى قدرتمند 
در جام باشگاه هاى فوتسال آسیا همراهى کنم و خدا را شکر قهرمان آن 
دوره هم شدیم. بعد از پایان جام باشگاه ها و اتمام قراردادم با مس، باز 
هم با پیشنهادهایى مواجه شدم و در نهایت تصمیم گرفتم که به تیم 
شنزن چین بپیوندم. در چین عالوه بر بخش هاى خصوصى، دولت نیز 
براى رشد اکثر رشته هاى ورزشى سرمایه گذارى کرده است تا این کشور 
بتواند در آینده نزدیک به قدرت اول ورزش دنیا تبدیل شود. فوتسال 
چین هم با جذب مربیان و بازیکنان مطرح این رشته قصد دارد به سطح 
اول فوتسال آسیا و جهان برسد. بازیکنان خوب ایرانى هم در لیگ چین 
توپ مى زنند که همین امر کیفیت مسابقات را دوچندان کرده است. این 
ایران طرفدار پرشمارى ندارد و فقط 2،3 تیم  رشته در چین همچون 
تماشاگر زیادى دارند. ابتداى حضورم در چین تا خود را با شرایط آنجا 
با سبک زندگى چینى ها  با گذشت زمان  اما  وفق دهم سخت گذشت 
آشنا شدم و زندگى در این کشور برایم عادى شد. باشگاه شنزن از نظر 
امکانات و زیرساخت ها سطح باالیى دارد و کامال حرفه اى است. در این 
تیم جا افتاده ام و با بازیکنان شنزن هماهنگ شده ام و در جدول لیگ 

چین هم شرایط خوبى داریم. 
مشکالت فوتسال ایران

اما  است  پایین تر  کشورمان  لیگ  به  نسبت  چین  لیگ  کیفیت 

فوتسال ما مشکالت زیادى از جمله مشکل مالى دارد. عده اى از لژیونر 
شدن بازیکنان ایرانى و حضور آن ها در لیگ هایى که کیفیتشان نسبت 
به لیگ کشورمان پایین تر است، انتقاد کرده اند اما باید تمام جوانب را 
در نظر بگیرند و بعد در مورد این موضوع صحبت کنند. نباید به خاطر 
در  بازیکنان  حضور  از  مانع  ایران،  لیگ  کیفى  سطح  داشتن  نگاه  باال 
لیگ کشورهاى دیگر شد. متاسفانه مبلغ قراردادها در فوتسال کشورمان 
هر  نمى شود،  پرداخت  درست  بازیکنان  حقوق  و  حق  و  است  پایین 
بازیکنى هم حق انتخاب دارد و مى تواند براى آینده اش تصمیم بگیرد. 
خیلى از بازیکنان شاغل در لیگ فوتسال ایران به دلیل همین مشکالت 
مالى و پایین بودن مبلغ قراردادها بى انگیزه شده اند. لیگ مان به جاى 
اینکه پیشرفت کند، در حال پسرفت است. متاسفانه در بحث اسپانسر 
پخش  تا  اما  است  پرطرفدارى  رشته  ایران  در  فوتسال  داریم.  مشکل 
تیم هاى  مى کنند.  نشینى  عقب  اسپانسرها  نباشد،  بازى ها  تلویزیونى 
زیادى در فوتسال ما به دلیل مشکالت مالى منحل شدند. براى مثال، 
گفتن  براى  زیادى  حرف هاى  فوتسال  در  که  تهران  دریایى  تاسیسات 
داشت٬ خیلى زود محو شد. باشگاه  هاى زیادى به فوتسال پا نهادند و به 
دلیل مشکالت مالى در میانه راه کم آوردند و منحل شدند. به تازگى در 
بخش مدیریت این رشته شاهد تغییراتى بودیم. در جایگاهى نیستم که 
بخواهم نظرم را در خصوص این تغییرات بیان کنم اما با شناختى که من 
بهترى پیدا خواهد  از اعضاى جدید دارم، ان شاءاهللا فوتسالمان شرایط 
کرد. امیدوارم روزى تمام مشکالت این رشته حل شود و بازى هاى لیگ 
نیز به صورت زنده از رسانه ملى به نمایش درآید تا شاید نقش اسپانسرها 

هم در فوتسال پررنگ تر شود.
دغدغه بازنشستگى 

دغدغه اصلى خیلى از ورزشکاران، دوران بازنشستگى و خانه نشینى 
از  حمایت  صندوق  عضو  نمى توانند  ها  فوتسالى  متاسفانه  است. 
ورزشکاران باشند. ما نهایتا تا 40 سالگى بتوانیم با به توپ شویم و در 
نهایت بازنشسته خواهیم شد. من با این همه عنوان فردى و تیمى که 
بى شک تمامى آن ها براى اهتزاز پرچم کشورم بوده است، نه بیمه دارم 
فکرى ام  دغدغه  تنها  هستم.  ورزشکاران  از  عضو صندوق حمایت  نه  و 
که  فوتسالیست ها  آینده  به  ورزش  مسئولین  است.  بازنشستگى  دوران 
براى افتخارآفرینى در عرصه جهانى از جان مایه مى گذارند، توجه داشته 

باشند. 
تالش براى موفقیت 

همیشه در هر مسیرى که قدم بگذارید، شکست وجود دارد. باختن 
قسمتى از زندگى است. طى این چند سال بارها شکست خورد ه ام اما کم 
نیاوردم و فقط از اتفاقات درس گرفتم و آن ها برایم تجربه شد. شکست 
راهى براى رسیدن به پیروزى است که خدا را شکر به خیلى از اهدافم 

رسیدم و در آینده نیز خواهم رسید. 
لذت از فوتسال 

از فوتسال لذت مى برم. فکرم را درگیر مسائل حاشیه اى نمى کنم 
و فقط و فقط مى خواهم از این رشته لذت ببرم. تا جایى که بتوانم به 
بازى ام ادامه مى دهم و تجربیاتم را در اختیار جوانان و بازیکنان جویاى 

نام چه در رده ملى و چه در رده باشگاهى قرار خواهم داد. 
آرزوى دیدار با جادوگر  

على کریمى یکى از بزرگترین و محبوب ترین بازیکنان فوتبال ایران 
بود. از ته دل او را دوست دارم و در گذشته همیشه بازى هایش را دنبال 
مى کردم. او را از نظر شخصیتى و فنى قبول دارم و از کودکى آرزویم 

این بود که او را از نزدیک ببینم. 
فالکائو 

سبک فوتسال ایران و برزیل متفاوت است و نمى توان آن ها را با 
هم مقایسه کرد. فالکائو بازیکن بزرگى است و براى تمام مردم دنیا قابل 
احترام است. سبک بازى فالکائو با سایر فوتسالیست ها فرق مى کند و به 

نظرم فوتسال او یک سطح باالتر از دیگر بازیکنان است. 
بهترین و بدترین اتفاق ورزشى 

ام.  کرده  تجربه  را  زیادى  بد  و  خوب  اتفاقات  سال ها  این  در 
ورزشى  لحظه  بهترین  اما  آوردم  به دست  زیادى  عناوین  و  قهرمانى ها 
عمرم، گلى بود که مقابل برزیل در جام جهانى 2016 به ثمر رساندم که 
مردم ایران نیز از این گل بسیار لذت بردند. بدترین اتفاق ورزشى ام نیز 

 گفت و گو با على اصغر حسن زاده، مرد سال فوتسال آسیا

تا ابد که نمى توانیم با ”غیرتمان“ قهرمان شویمتا ابد که نمى توانیم با ”غیرتمان“ قهرمان شویم

 اشککان هوشمند اشکان هوشمند...از این افتخارات سیر نمى شوم
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علــى 
کاپیتن  حســن زاده،  اصغر 

آبان   11 متولد  ایران  تیم ملى فوتسال 
1366 در شهر قم است. ملى پوش کشورمان 

از سوى اى اف ســى 4 بار به عنوان بهترین بازیکن 
آسیا طى سال هاى 2014، 2016، 2017 و 2018 انتخاب شد. 

او دانشجوى مهندسى عمران است و در خانواده اى کامال 
ورزشى و فوتبال دوست رشــد کرد. محسن، على، محمد و 

مهدى برادران بزرگ بهترین بازیکن ســال آســیا همگى در 
رشته فوتسال فعالیت داشــته و دارند و همین امر باعث شد 
تا على اصغر حســن زاده نیز وارد این رشته پرطرفدار شود. او 
طى سال هاى بازیگرى اش عناوین مهمى از جمله قهرمانى جام 
باشگاه هاى آســیا، قهرمانى جام ملت هاى آسیا، چند عنوان 

قهرمانى در لیگ برتر، قهرمانى در بازى هاى داخل سالن 
آسیا، عنوان سومى جام جهانى 2016 و چند عنوان فردى 

را کسب کرد و در ادامه نیز به دنبال افتخارآفرینى 
است. حسن زاده به تازگى به جرگه متاهلین 

آرزوى  او  براى  که  اســت  پیوســته 
خوشبختى داریم. 



برمى گردد به جام جهانى 2008 که در ثانیه هاى پایانى مسابقه نتیجه 
را به ایتالیا واگذار کردیم و از رسیدن به نیمه نهایى بازماندیم. 

عاشق بارسلونا هستم 
رنگ  طرفدار  اما  مى کنم  دنبال  را  مهم  هاى  بازى  اکثر  ایران  در 
خاصى نیستم. در داخل خانواده، هم استقاللى داریم و هم پرسپولیسى 
سبک  از  و  هستم  بارسلونا  عاشق  اروپا  در  مى کنند.  کل کل  هم  با  که 
بازى شان لذت مى برم زیرا توپ را در زمین مسابقه فوتسالى به گردش 

درمى آورند. 
حفظ اخالق 

در خانواده ما مهمترین چیز بحث اخالق است. باید در همه شرایط 
اخالق را حفظ کرد. خدا را شاکرم که همیشه این نکته را رعایت کردم. 

عید 
اکثر بازیکنان بیشتر ماه هاى سال را در اختیار تیمشان در اردو و 
تمرینات هستند. خیلى دوست دارم عید را در کار خانواده ام باشم اما 
این اتفاق کم رخ مى دهد. عید را در کنار خانواده گذراندن لذت خاصى 

دارد. عید امسال را در چین هستم و باز هم سال جدید را دور از خانواده 
به من  بزرگترانم به خصوص پدر و مادرم  سپرى خواهم کرد. همیشه 
عیدى مى دهند و من نیز به برادرزاده ها و خواهرزاده ام عیدى مى دهم. 

صبور و آرام
اصول  که  مواقعى  در  اما  است  زیاد  صبرم  و  هستم  آرامى  انسان 
رعایت نشود به شدت عصبانى مى شوم. عصبانیتم زود فروکش مى کند 
خاصى  کار  آمده  وجود  به  خشم  از  شدن  خارج  براى  نیست  نیازى  و 

انجام دهم. 
دوست ورزشى 

بهترین دوست ورزشى ام مسعود دانشور است. با مسعود سال هاى 
سایر  به  نسبت  او  با  و  بودم  همتیمى  مختلف  باشگاه هاى  در  زیادى 

دوستان ورزشى ام بیشتر در ارتباط هستم. 
مختصر و مفید 

حسین شمس----------------------- اولین مربى 
وحید شمسایى----------------------- آقاى گل 

على کریمى----------------------- تکرار نشدنى 
فالکائو------------------------- بهترین بازیکن 
فوتسال------------------------------ لذت 

قهرمانى جام جهانى-----------------------  آرزو 
استقالل--------------------------- پرطرفدار 

پرسپولیس-------------------------- پرطرفدار 
پول--------------------------- حالل مشکالت 
پدر و مادر---------------------------- زندگى 

حرف آخر 
تا  دهد  ادامه  راهش  به  قدرت  با  ایران  فوتسال  که  ان شاءاهللا 
فوتسال  بهتر  و  بیشتر  عناوین  کسب  و  موفقیت ها  شاهد  آینده  در 
ورزشى  کیهان  مجله  از  باشیم. همچنین  در عرصه جهانى  کشورمان 
مردم  براى  و  مى کنم  تشکر  داد  انجام  من  با  را  گو  و  گفت  این  که 
را  بهترین ها  آرزوى  کرده اند  حمایت  مرا  همیشه  که  کشورم  عزیز 

دارم. امیدوارم همه مردم سال خوبى را پشت سر بگذارند. یا حق.
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ورزشى:  کیهان 
ضمن تشکر از اینکه دعوت کیهان ورزشى قدیمى 
ترین نشریه ورزشى ایران را قبول کردید لطفاً یک 
رزومه اى از خودتان براى خوانندگان کیهان ورزشى 

بگویید.
امین قاسمى نژاد : متولد 1365/9/1 در روستاى 
رستم کال بخش بند پى شرقى شهرستان بابل استان 
مازندران هستم . سال 1388 ازدواج کردم داراى یک دختر 

8 ساله به نام آریسان هستم .
در   1367/12/14 متولد  نژاد:  قاسمى  محمد 
روستاى رستم کال بخش بند پى شرقى شهرستان بابل 
استان مازندران هستم. سال 1393 ازدواج کرده ام داراى 

یک پسر 21 ماهه به نام تیام هستم.
کیهان ورزشى: لطفاً از شروع فوتبال حرفه 
حضور  آنها  در  تاکنون  که  هایى  تیم  و  تان  اى 

داشته اید را بگویید.
امین قاسمى نژاد: من به ترتیب در تیم هاى دریا 
بابل – نفت محمود آباد – گیتى پسند اصفهان – ماشین 

سازى تبریز- پدیده مشهد عضویت داشته ام.
محمد قاسمى نژاد: من به ترتیب در تیم هاى دریا 
بابل- نفت محمود آباد- گهر درود – مس سرچشمه – 
صنعت نفت آبادان – نساجى قائمشهر- خونه به خونه بابل 

– پدیده مشهد عضویت داشته ام. 
کیهان ورزشى: این نسبت فامیلى تان را به طور 

شفاف براى خوانندگان بیان کنید.
امین قاسمى نژاد: ما هم پسردایى هستیم هم 
پسر عمه. یعنى من پسردایى و پسر عمه محمد هستم و 
باالعکس. یعنى یک برادر و خواهر با یک برادر وخواهر ازدواج 
کردند . هم پدرمان قاسمى نژاد است هم مادرمان قاسمى 
نژاد است. پدر من با پدر محمد هم پسر عمو هستند. پدر 
بزرگ من خان بوده و طایفه قاسمى نژادها زیادند در منطقه 
ما. اوایل و هنوز هم خیلى ها فکر مى کنند ما برادریم . 
جالبه براتون بگم در تست ژنتیک آیتم هاى من و محمد تا 

70درصد شبیه هم بود.
محمد قاسمى نژاد: ما هم پسر دایى هستیم هم 
پسر عمه . یعنى پدر امین دایى من است و مادر امین 
عمه من است . پدرانمان هم با هم پسر عمو هستند. 
اوایل مى پرسیدند مى گفتیم پسر عمو هستیم حوصله 

توضیح نداشتیم. 

کیهان ورزشى: مهم ترین و  تأثیر گذار ترین 
مربیان خود را نام ببرید.

امین قاسمى نژاد : محمد نیازى – بهروز ولى پور 
– ساموئل داربینیان – نادر دست نشان– محمد رضا 
مهاجرى – محمد تقوى – آندره 
گل  یحیى   – پانادیچ 
ساکت  محمدى- 

الهامى
قاسمى  محمد 
نیازى–  محمد  نژاد: 
دراگان   – نکونام  جواد 
ابراهیم   – اسکوچیچ 
قاسمپور – محمود فکرى 
- سید  الهامى  – ساکت 
کوروش موسوى – یحیى 

گل محمدى
کیهان ورزشى : زندگى 
چطور  رضا(ع)  امام  شهر  در 
وقت  چند  قبل  سالیان  است؟ 

یکبار مشهد مى آمدید؟
امین قاسمى نژاد: من با تیم ها که سالى 
یکبار مى آمدیم اما با خانواده از بعد ازدواج دیگر نیامده 
بودیم. براى ماه عسل مشهد آمده بودیم. اما االن خیلى 

خوب است که موفق به زیارت سلطان مى شویم.
محمد قاسمى نژاد: من هم بعد ازدواج اومده بودم و 
دیگر نیامده بودم . این از شانس هاى بزرگ ماست که کنار 

حرم امام رضا (ع)  زندگى مى کنیم.
کیهان ورزشى: از شرایط اقامتتون در مشهد 

راضى هستید؟
امین قاسمى نژاد : من خودم با قسمتى از پول 
قراردادم منزلى رهن و اجاره کردم و کنار همسر و فرزندم 
زندگى مى کنم البته براى خانمم یک مقدار دورى از خانواده 

سخت است اما به خاطر پیشرفت من تحمل مى کند.
پول  از  با قسمتى  محمد قاسمى نژاد: من هم 
قراردادم خونه رهن و اجاره کردم و در کنار همسر و فرزندم 

زندگى مى کنم.
کیهان ورزشى: قاسمى نژاد ها خیلى دیر در 

فوتبال ایران مطرح نشدند؟
امین قاسمى نژاد: بزرگترین اشتباه ما دیر خارج 
شدن از استان بود . من اگر زودتر از مازندران خارج 
مى شدم مثل خیلى از فوتبالیست هاى مازندران زودتر 
در فوتبال ایران مطرح میشدم. آندره پانادیچ مربى سال 
قبل پدیده که قبًال مربى پرسپولیس بود باورش نمى 

شد من 2 سال سابقه بازى در لیگ برتر دارم.
محمد قاسمى نژاد: من 2 سال سربازى رو در 
هیچ تیم نظامى بازى نکردم و فقط خدمت کردم. 1 
سال به دلیل پارگى رباط صلیبى بازى نکردم . بزرگترین 
اشتباهم زمانى بود که سال 1389 با گهر درود به لیگ 
برتر صعود کردیم و من از تیم جدا شدم و گرنه خیلى 

زودتر در فوتبال ایران مطرح میشدم.

 کیهان ورزشى: در آمدتان از فوتبال چگونه 
بوده است؟

امین قاسمى نژاد: از خیلى سال پیش که نفت 
محمود آباد بازى مى کردیم سالى 6 میلیون تومان قرارداد 
مان بود که نسبتاً رقم خوبى بود. تازه ما به آن اکتفا نمى 
کردیم و جام رمضان هم بازى مى کردیم و حدود 100 
هزار تومان براى هر بازى مى گرفتیم . زمین تمرینمان 
در محمود آباد 80 کیلومتر با محل ما فاصله داشت 
روزهایى که صبح و عصر تمرین داشتیم 2 بار رفت و 
برگشت داشتیم یعنى روزى حدود 300 کیلومتر در 
مسیر بودیم. خیلى زحمت کشیدیم و تازه به درآمد 

نسبتاً خوبى رسیدیم.
محمد قاسمى نژاد: 20 سال زحمت کشیدیم االن 
تازه کمى به حق مون رسیدیم. ظرف یک سال به درآمد 

خوب نرسیدیم.
بین  گذشته  سال  اتفاقات  ورزشى:  کیهان   
از چه  گرفته  نشأت  قائم شهر  و  بابل  تماشاگران 

موضوعى بود؟
امین قاسمى نژاد: بسیارى از بازیکن هاى بابلى در 
تیم نساجى قائم شهر بودند و باالعکس. من نمیدونم چه 
افرادى با چه هدفى جو دشمنى بین مردم بابل و قائم شهر 
و تماشاچیان این دو تیم ( خونه به خونه و نساجى) درست 

کردند.
محمد قاسمى نژاد: انشاء ا... که تیم خونه به خونه 
بابل به لیگ برتر صعود کند. پارسال ما تیم خیلى خوبى 
داشتیم و شاید اگر تغییرات کادر فنى نبود ما به جاى 
نساجى االن لیگ برتر بودیم. حساسیت جدول تأثیر داشت 

اما من هم دلیل این دشمنى ها را نمى فهمیدم.
کیهان ورزشى: اوضاع مالى پدیده و شرایط 

مالکیتى جدید این تیم را چگونه مى بینید؟
امین قاسمى نژاد: مالک جدید ( شهر خودرو) که 
آمدند دریافتى ها را به 50 درصد رساندند. اردوى خارجى 
برگزار کردیم. فعالً که اوضاع مساعد است انشاءا... که تداوم 

داشته باشد.
محمد قاسمى نژاد: اوضاع خیلى بهتر شده است 
از موقعى که مالکین جدید آمدند. بازیها را هم که رایگان 
کردند تماشاچیان خیلى بهتر استقبال مى کنند. من خودم 

فکر نمى کردم پدیده آنقدر طرفدار داشته باشد.
کیهان ورزشى: امکانات تمرینى پدیده به چه 

صورت است؟
امین قاسمى نژاد : ما پارسال هم در زمین تمرین 
دانشگاه فردوسى تمرین میکردیم هم زمین تمرین منزل 
آباد اما امسال فقط در زمین تمرین منزل آّباد تمرین مى 

کنیم که اصالً شرایط خوبى ندارد و داغون است.
محمد قاسمى نژاد: فعالً که زمین تمرین خوبى 
نداریم و چمن خیلى بدى دارد. زمستان ها معموالً چمن 

خراب مى شود.
کیهان ورزشى: کمک هاى شهردارى مشهد و 
هیأت فوتبال واداره کل ورزش و جوانان چگونه بوده 

است؟
امین قاسمى نژاد: اداره کل ورزش و جوانان – 
هیأت فوتبال على الخصوص جناب آقاى دکتر برادران 
و شهردارى مشهد کنار تیم بودند اما دیگر ارگانها هیچ 
کمکى به تیم نکردند مخصوصاً شرکت پدیده مادر که 

مالک تیم بود هیچ کمکى به تیم نکرد.
محمد قاسمى نژاد: شهردارى مشهد مقدار زیادى 
از بدهى ها را پرداخت کرد و جلوى کسر امتیاز را گرفت. اما 

مسئولین باید بیشتر به تیم کمک کنند.
کیهان ورزشى: بهترین و یا تأثیر گذارترین 
مربى فوتبالتان البته غیر از یحیى گل محمدى که 

مربى فعلى تان مى باشد چه کسى بوده است؟
داربینیان سر مربى  امین قاسمى نژاد: ساموئل 
ارمنستانى که سر مربى ام در تیم گیتى پسند اصفهان بود.

محمد قاسمى نژاد: جواد نکونام که سر مربى من در 
خونه به خونه بابل بود.

سال  در  تقوى  محمد  نقش  ورزشى:  کیهان 
گذشته در تیم پدیده که به عنوان مدیر فنى منصوب 

شده بود پررنگ بود؟
امین قاسمى نژاد : همه طراحى تمرینات با آقاى 
محمد تقوى بود و ایشان از نظر من بسیار مربى فنى و قوى 

بود که متاسفانه سال قبل از پدیده جدا شد.
کیهان ورزشى: در مورد یحیى گل محمدى سر 

مربى پدیده برایمان بگویید؟
امین قاسمى نژاد: آقا یحیى یک آرامش خوبى 
داره و همیشه میگه فوتبال رو ساده بازى کنید. با آن همه 
بازیکن شاخصى که از ما جدا شدند تیم بسیار خوبى ساخته 
و از بازیکن هایى که پارسال بازى نمى کردند پدیده را 

ساخته است.
محمد قاسمى نژاد: بهترین و فنى ترین مربى که تا 

کنون باهاش کار کردم.
کیهان ورزشى: دلیل گلزنى دقایق پایانى پدیده 

که به یحیى تایم معروف شد چه بود؟
امین قاسمى نژاد: بدن سازى خیلى خوبى داشتیم 
با آقاى دکتر مظاهر رحیم پور و تمرینات را زودتر از دیگر 
تیم ها شروع کردیم نسبت به بقیه تیم ها میل بردن در 

تیم ما زیاد است .

حمد رضا رضوى راد س سید محمد رضا رضوى راد

در
است
یکبارمش
امین قاس
یکبار مى آمدیم اما باخ
ش ل ع ا اى د

قاسمى  براى   1397 سال 
نژادهاى فوتبال ایــران ( امین و محمد) 

سالى بســیار خوب از لحاظ فوتبالى بود.بطوریکه 
با ارائه بازیهاى خوب بر ســر زبان هــا افتادند و با توجه 

به آمارشــان از لحاظ تعداد گل و پاس گل مطمئنا جزو 11 نفر 
برتر لیگ حرفه اى فوتبال ایران بودند.محمد قاسمى نژاد سال 97 

را با عدم قهرمانى در جام حذفى به همراه خونه به خونه بابل علیرغم 
فینالیست شــدن به پایان برد اما از لحاظ فردى جزو 11 بازیکن برتر لیگ 

دســته اول فوتبال ایران قرار گرفت و در ادامه با پیشــنهادات خوب لیگ 
برترى مواجه و با انتخاب درســت به پدیده مشهد پیوست و در حال حاضر 
هم جزو کاندیداهاى آقاى پاس گل لیگ برتر است. 5 پاس گل و 2 گل آمار او 
تا پایان هفته نوزدهم مى باشــد. امین قاسمى نژاد سال 97 را با پدیده مشهد 
ســپرى کرد و بازدن 6 گل و گرفتن 1 پنالتــى و دادن 2 پاس گل تا پایان هفته 
نوزدهم براى پدیده سال موفقى را پشــت سر گذاشت. چند روز مانده به 
شروع ســال 1398 با دو نفر از موفق ترین بازیکنان سال 1397 فوتبال ایران 
در مشــهد الرضا گپ و گفتى داشتیم و ســپس زیارت و عرض ارادتى به 

امام رضا (ع) داشتیم .پسر دایى پسر عمه هاى فوتبال ایران هر چند که 
دیر در فوتبال ایران مطرح شدند اما آرزوهاى دست یافتنى درسر 

دارند. نکته مهم که در زمان مصاحبه ملموس بود، ســادگى و 
صداقــت این دو نفر بود که خاص بچه شهرســتانیها مى 

باشــد البته تا زمانى که به پایتخت پا نگذاشته اند.
مصاحبه نوروزى ما را با دو تن از بهترین هاى 

سال 1397 فوتبال ایران بخوانید.

عمه هاپسرپسردایى پسر پسر  (

نیمروزى با بابلى هاى پدیده مشهدنیمروزى با بابلى هاى پدیده مشهد
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محمد قاسمى نژاد: تیم ما به شخصیت تیمى خوبى 
رسیده و تا دقایق پایانى در پى بردن هستیم.

کیهان ورزشى: ساکت الهامى چرا امسال کنار 
خط آرام شده است؟

امین قاسمى نژاد: طراحى تمرینات با ایشان است. 
خودش میگه من خیلى خوب شدم قبالً خیلى حاشیه 

داشتم. تأثیر کار با یحیى گل محمدى است.
محمد قاسمى نژاد: از لحاظ فنى فوق العاده است. 

تو فوتبال ما کنار خط باید حتماً یکى باشد شلوغ کند.
کیهان ورزشى: خودتان در اول فصل با این 
نیت تمرین میکردید که قهرمان شوید یا سهمیه 

آسیایى کسب کنید؟
امین قاسمى نژاد: اصالً اول به این فکر نمى 
کردیم اما بازیهاى دوستانه قبل از شروع فصل که انجام 

دادیم متوجه شدیم که تیم ما واقعاً زور دارد.
محمد قاسمى نژاد: انگیزه اى که سرمربى آقاى 
یحیى گل محمدى به ما میدهد خیلى تأثیر دارد. آرامش 

خیلى خوبى به تیم تزریق مى کند.
کیهان ورزشى: در مورد باخت از پرسپولیس 
حذفى  جام  از  رفتن  کنار  و  پنالتى  ضربات  در 

بگویید؟
امین قاسمى نژاد:  من تعویض شدم و به همین 
دلیل جزو پنالتى زنان نبودم آقاى یحیى گفته بود محکم 

بزنید اما همه زدند آسمون . باخت تلخى بود.
محمد قاسمى نژاد: من پنالتى زن هستم . در 
نساجى و خونه به خونه هم پنالتى میزدم اما در این بازى 

طبق صالحدید آقا یحیى جزو پنالتى زنان قرار نگرفتم.
کیهان ورزشى: امین نظرت رو در مورد محمد 

رضا مهاجرى سر مربى سال گذشته پدیده بگو.
امین قاسمى نژاد: من با آقا رضا خیلى راحت 
بودم. با زبان محلى با هم حرف مى زدیم. بازیخوانى اش 

خیلى عالى بود.
کیهان ورزشى: با توجه به جدایى کارلوس 
کروش امیدوار به دعوت به تیم ملى با سرمربى 

جدید هستید؟
امین قاسمى نژاد: صد در صد. زمان کارلوس 
کروش در حق بازیکنان تیم پدیده خیلى اجحاف شد. 
با این عملکرد فوق العاده حتى یک نفر به تیم ملى دعوت 
نشد. حتى پاسپورت مرتضى منصورى را گرفتند اما حتى 

یک تلفن بهش نزدند حداقل یک اردو دعوت میشد. یک 
بازیکن تیم باشگاهى نداشت اما تیم ملى دعوت مى شد. 

محمد قاسمى نژاد: ما به خاطر تیم ملى انگیزه 
باالیى داریم که در تیم خودمان بدرخشیم تا به تیم ملى 

دعوت شدیم.
فکر  شدن  لژیونر  به  آیا  ورزشى:  کیهان 

مى کنید؟
امین قاسمى نژاد: دیگه با توجه به سن و سال فقط 

تیم هاى کشورهاى حوزه خلیج فارس.

محمد قاسمى نژاد: من هم فکر نمیکنم در این سن 
و سال پیشنهاد بهتر از کشورهاى عربى براى ما برسد.

کیهان ورزشى: هیچ وقت به تیم هاى ملى پایه 
یا بزرگسال دعوت شدید؟

تیم ملى  به  امین قاسمى نژاد: خیر من فقط 
تهران  در  روز  که 10  شدم  دعوت  یکبار  دانشجویان 
تمرین کردیم و پاسپورتمان را هم گرفتند اما به جاى 

ما بازیکنان لیگ برترى براى مسابقات رفتند اتریش . 
محمد قاسمى نژاد: خیر

رضا  محمد  جدایى  از  پس  ورزشى:  کیهان 
خلعتبرى، امین تو پستى در اینستاگرام گذاشتى که 

خیلى سرو صدا کرد منظور خاصى داشتى؟ 
امین قاسمى نژاد: نه خیلى اتفاقى بود. من یک متن 
خوب در گوشى ام ذخیره کرده بودم . استورى گذاشتم 
همزمان شده بود با رفتن محمد رضا. روحمم خبر نداشت. 
البته کاش محمد رضا در پدیده مونده بود. نقش محمد  رضا 
خیلى پررنگ بود. فوتبالش در پدیده دوباره احیا شده بود. 
حیف که رباط صلیبى پاره کرد. انشاء ا... زودتر سالمتى اش 

را به دست بیاره و به فوتبال برگرده .
بودن  فوتبالیست  مورد  در  ورزشى:  کیهان 
پدرانتان بگویید. قائدتاً مخالفتى با فوتبالیست شدن 

شما نداشتند.
امین قاسمى نژاد: پدران ما در تیم محالت بازى 
میکردند در تیم همون بخش بندپى شرقى . من وقتى 
بودم  خونده  حسابدارى  اینکه  خاطر  به  شدم  متأهل 
داشتم فوتبال را کنار میگذاشتم چون درآمد نداشتم و 
متأهل هم بودم. پدرم گفت فوتبال را ول کن آینده اى 

نداره.
محمد قاسمى نژاد: ما در روستامون باید کار هم 
مى کردیم . در زمین کشاورزى باید به پدرمان کمک 
مى کردیم . سریع فرار میکردیم مى رفتیم دنبال فوتبال 
اونجا مخالفت هایى وجود داشت. اما پدر من خیلى به 
فوتبال من کمک کرد. محمود آباد که بازى میکردم 

ایاب وذهاب من را انجام میداد.
کیهان ورزشى: امید آقاى گلى و بهترین پاسور 

گل را دارید؟
امین قاسمى نژاد: من وینگر چپ هستم وظیفه ام 
گلزنى نیست اما بدون امید هم نیستم. من و محمد انقدر 
کنار هم بازى کردیم که پاس هاى او را من گل مى کنم اما 

االن پست بازى ما از هم دور است.
محمد قاسمى نژاد: بله امیدوارم بیشترین تعداد 

پاس گل لیگ را بدهم. اگر همین بازى قبل یونس شاکرى 
موقعیتى که روى پاس من داشت گل مى کرد االن درصدر 
لیست بیشترین پاس گل بودم. من و امین چشم بسته 
هم را پیدا مى کنیم و اگر امین نوك حمله بازى مى کرد 

شانسم بیشتر بود.
کیهان ورزشى: چرا انقدر مازندران فوتبالیست 

مطرح در سطح اول فوتبال ایران دارد؟
امین قاسمى نژاد: حداقل 3 تا تیم کامل لیگ 
برترى میشد از مازنداران در لیگ برتر باشد که فقط بومى 
باشند اما من فکر میکنم اگر من و محمد مازندران زندگى 
نمى کردیم و زودتر از استان خارج میشدیم االن باالى 10 
سال سابقه بازى در لیگ برتر داشتیم. هر چند که من و 

محمد سال 1387 در تست نساجى قائمشهر رد شدیم!
محمد قاسمى نژاد: همین که نساجى در لیگ برتر 
و خونه به خونه در لیگ 1 حضور دارد خدا رو شکر اوضاع 
بهتر شده است. و فوتبالیست هاى مازندرانى امیدوارند در 

تیم هاى مازنى بازى کنند.
و  تحویل سال 1398  لحظه  ورزشى:  کیهان 

اینکه امسال چه سالى است را مى دونید؟
امین قاسمى نژاد: خیر

محمد قاسمى نژاد: خیر
کیهان ورزشى: سال 1398 ساعت یک و 28 
دقیقه و 27 ثانیه بامداد پنجشنبه 1 فروردین تحویل 
مى شود و امسال سال خوك است که نماد تنبلى و 
چاقى است . برخى ها هم مى گویند نماد ثروت و 

زیادى نعمت است.
امین قاسمى نژاد: ممنون از اطالعاتتون. انشاءا...

محمد قاسمى نژاد: ممنون از اطالعاتتون. انشاءا...
کیهان ورزشى: بهترین نوروزى که داشتید و آیا 

نوروز به در کنار خانواده هستید؟
امین قاسمى نژاد: ما چون اردوى تیم ملى نبودیم 
یا تیم هامون درگیر جام باشگاهاى آسیا نبودند معموالً 2 

روز اول عید را کنار خانواده هستیم.
محمد قاسمى نژاد: بهترین نوروز من سالى بود که 

پسرم به دنیا آمد و جمع 3 نفره کنار هفت سین داشتیم.
کیهان ورزشى: شماره پیراهن و پست بازى 

مورد عالقه شما ؟
امین قاسمى نژاد: من 9 و 7 را دوست دارم. پست 

پشت مهاجم را خیلى دوست دارم 
محمد قاسمى نژاد: من از ابتداى فوتبالم شماره 13 
پوشیدم و به نحسى آن اعتقاد ندارم من االن وینگر راست 

هستم و هافبک پاسور را دوست دارم.
کیهان ورزشى: اتومبیل فعلى شما چیست؟

امین قاسمى نژاد : پژو 206 صندوقدار
محمد قاسمى نژاد: پژو 206 

خواننده  و  موسیقى  نوع  ورزشى:  کیهان 
مورد عالقه ؟

گویش  با  محلى  موسیقى  نژاد:  امین قاسمى 
مازندرانى

محمد قاسمى نژاد: من هم موسیقى محلى
کیهان ورزشى: با تشکر از اینکه در مصاحبه 

نوروزى ما شرکت کردید. صحبت پایانى لطفاً :
شرایط  این  تو  امیدوارم  نژاد:  قاسمى  امین 
اقتصادى که همه چیز هم گران شده است،  سخت 
ایران  براى کل مردم  سال 1398 سال خیلى خوبى 
باشد مخصوصاً اونهایى که قدرت خرید باالیى ندارند. 

ان شااهللا مسئولین مشکالت مردم را حل کنند.
تشکر ویژه از پدر و مادر و همسرم که نقش بسزایى 
در پیشرفت من داشتند و انشاء ا... با توجه به برنامه بازى ها 

مون موفق به حداقل کسب سهمیه آسیایى شویم.
را  محمد قاسمى نژاد: پیشاپیش سال جدید 
تبریک میگم امیدوارم در این شرایط سخت اقتصادى 

هیچ پدرى شب عید شرمنده بچه هاش نباشد.
تشکر از مجله خوب شما و یک تشکر ویژه از پدر 
و مادر و همسرم که خیلى زحمت کشیدند که من 

بتونم به اینجا برسم.
به  خوب  عیدى  یک  امیدوارم   

هواداران و مردم شهر مشهد بدهیم 
براى  آسیایى  سهمیه  و 

اولین بار براى فوتبال 
خراسان بگیریم.

محمد قاسمى نژادامین قاسم نژادکیهان ورزشى
باغیرت- عاشق فوتبالش بودمباکالس- رهبر واقعى- جنگندهآندرانیک تیموریان

ایران پیام صادقیان بهترین  فوتبالیست هاى  از  یکى 
از نظر فنى که فاصله داره با اوج

-

رفیق خوب و سرمربى باکالس-جواد نکونام
بامعرفت و دوست داشتنى- شوخ طبع- مهدى هاشمى نسب

مهربان و خوش قلبرفیق و پسرخوبمیثم تیمورى
مطرح ترین چهره فوتبال بابلاسطوره فوتبال بابلمهران نجفى

رفیق خوبافتخار فوتبال بابلمرتضى  پورعلى گنجى
از بهترین هاى فوتبال بابلاز بهترین هاى فوتبال بابلمحمد نژادمهدى

حیف که زود رفتاز مطرح ترین بابلى هاى فوتبال ایرانمرحوم هادى نوروزى
بچه محلهمشهرىمرتضى غالمعلى تبار

تمام کننده حرفه اىزندگى حرفه اى فوتبالىرضا عنایتى
گلزن تمام عیارغزال تیزپا- رك و صریحخداداد عزیزى

داور با آرامشداور عالىمحسن ترکى
علیرضا 

واحدى نیکبخت
بهترین دفاع چپى که به خط به حقش در فوتبال نرسید

حمله اضافه مى شد

ش ا اک ن قا اا ن قا

کیهان ورزشى: یک سرى اسم مطرح مى کنیم که پاسخش مى تواند یک کلمه یا یک جمله باشد . 
با توجه به اینکه زمانى همبازى شما یا مربى شما بوده اند یا نقش مهمى در فوتبال بابل یا مشهد داشته اند.
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بینى  پیش  ایران  فوتبال  کارشناسان  از  کسى  کمتر  شاید 
میکرد در پایان هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران (فصل 98-

97) پدیده مشهد به همراه سپاهان و پرسپولیس در صدر جدول 
لیگ قرار داشته باشد. این مهم باعث شد تا در روزهاى پایانى 
دیده  با  تیم  این  به  ایران  فوتبال  کارشناسان  تمام  سال 1397 
احترام نگاه کنند و در حال حاضر اگر نگوییم مدعى کسب عنوان 

قهرمانى است مدعى جدى کسب سهمیه آسیایى مى باشد.
پدیده فصل 97-96 را با سر مربیگرى محمد رضا مهاجرى 
با از دست دادن  و با خوشحالى بقا درلیگ برتر به پایان برد و 
 – قاضى  مانند محمد  مهره هاى خود  ترین  و شاخص  بهترین 
محمد رضا خانزاده- معین عباسیان – سعید جاللى راد – میالد 
کمندانى – اکبر ایمانى راد حتى فوتبالدوستان خراسانى شانسى 
براى این تیم متصور نبودند . بازگشت جواد وطنخواه مدیرعامل 
محمدى  گل  یحیى  بموقع  و  صحیح  انتخاب  و  تیم  این  سابق 
ها  تیم  سایر  از  زودتر  پدیده  باعث شد  تیم،  عنوان سرمربى  به 
شامل ساکت  را  کادر خود  یحیى  کند.  را شروع  تمرینات خود 
الهامى (دستیار اول) – داود فنایى (مربى دروازه بانان ) – مظاهر 
(دستیار  پانادیچ  آندره  جایگزین   ( ساز  بدن  مربى   ) پور  رحیم 
اول) هاروت ابراهیمیان (مربى دروازه بانان) عماد مهاجرى (مربى 
بدن ساز) نمود. از کادر سال گذشته تنها مصطفى صداقت مربى 
مشهدى و مجتبى سرآسیایى مدیر بومى این تیم ماندگار شدند. 
از  گذشته  سال  فصل  نیم  که  نیز  تیم  فنى  مدیر  تقوى  محمد 

پدیده جدا شده بود. 
محمد ناصرى و سپس در نیم فصل میالد فراهانى- یوسف 
بهزادى – مسعود ریگى – محمد قاسمى نژاد – یونس شاکرى 

خریدهاى شاخص یحیى بودند. هر چند که شواهد و قراین نشان 
میداد پدیده ضعیف تر شده است اما بدن سازى مناسب و تمرینات 
فشرده و استفاده از نفرات ذخیره سال گذشته در ترکیب اصلى 
باعث شد که به اصطالح فوتبالى ها پدیده تیم تر گردد. پس از 
باخت هفته اول به پرسپولیس روند پیروزیهاى پدیده شروع شد. 
استفاده از ورزشگاه جدید التأسیس امام رضا (ع) براى میزبانى 
بازیهاى پدیده عالوه بر اینکه به دلیل چمن مناسب باعث روانى 
انجام تاکتیک هاى یحیى گل محمدى که فوتبال روى زمین را 
مى پسندد گردید، قرار گرفتن این ورزشگاه در مرکز شهر مشهد 
یکى  پدیده  تا  فوتبالدوستان مشهدى شد  استقبال خوب  باعث 
مالى شرکت  عدم کمک  ادامه  در  باشد.   ها  طرفدارترین  پر  از 
پدیده مادر به تیم فوتبال پدیده که زیر مجموعه خودش بود کم 
کم اوضاع تیم را بحرانى و حتى باعث قهر یحیى گل محمدى و 
اعتصاب بازیکنان گردید. در دى ماه 1397 مصوبه ستاد تدبیر 
استان مبنى بر واگذارى پدیده به بخش خصوصى ابالغ گردید و 
شرکت شهر خودرو که شرکتى در زمینه واردات خودرو، ترخیص 
کارى و انجام عملیات گمرکى و حمل دریایى خودرو مى باشد 
آباد مشهد  بلوار وکیل  مارکت خودرویى در  هایپر  و یک شعبه 
افتتاح کرده بود و قصد خرید امتیاز لیگ2 پرسپولیس مشهد را 
داشت با توصیه دکتر برادران رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوى 
و در حالیکه هیچ خریدار دیگرى براى پدیده مشهد وجود نداشت 
ابراز تمایل کرد تا با پرداخت بدهى هاى این تیم صاحب امتیاز 

این تیم فوتبال گردد.
به  مشهد  پدیده  فوتبال  تیم   1397 ماه  دى   11 سرانجام 
شرکت شهر خودرو واگذار شد و مقرر شد تا پایان لیگ امسال  

اعالم  طبق  اما  نماید  فعالیت  مشهد  خودرو  شهر  پدیده  نام  با 
حمیداوى مدیرعامل شرکت شهر خودرو در سال آینده اسم تیم 
عوض خواهد شد و به احتمال زیاد "هامان" نام خواهد گرفت! 
حمیداوى در نشست خبرى 15 دى ماه اعالم کرد که قبًال عضو 
هیأت مدیره نساجى قائم شهر بوده و قرار بوده نساجى قائم شهر 
را بخرد. ادعا نمود سابقه عضویت در تیم ملى فوتبال نوجوانان را 
داشته که هر چه در پرونده سوابق گشتیم به نام ایشان نرسیدیم! 
ایشان فرمودند شرکت خودرویى شان 14 شعبه در مراکز استان 
کارخانه  هم  مشهد  در  و  باشند  کننده  تولید  است  قرار  و  دارد 
مقدمات  بالفاصله  خودرو  شهر  شرکت  حضور  با  اند.  خریده 
برگزارى اردوى نیم فصل خارج از کشور پدیده فراهم شد و 135 
هزار دالر بدهى به دیاراسوباى ساحل عاجى جهت جلوگیرى از 
کسر امتیاز پرداخت شد و طبق وعده پرداختى بازیکنان به پنجاه 

در صد رسید. 
به  توجه  با  اما  است  بلبل  و  اوضاع گل  نیز  در حال حاضر 
پیام  و  ابومسلم  قدیمى  و  دار  ریشه  هاى  تیم  انتقال  بد  سابقه 
نابودى  سپس  و  خصوصى  بخش  به  دولتى  بخش  از  مشهد 
به  نیز  پدیده  که  نگرانند  بسیار  مشهدى  فوتبالدوستان  ها،  تیم 
سرنوشت آن تیم ها دچار شود. تماشاگران عالقمند مشهدى که 
اند بسیار  براى طرفدارى پیدا نموده  ثبات  با  ازسالها تیمى  بعد 
امیدوارند که براى اولین بار در مشهد میزبانى تیم هاى آسیایى 

را در لیگ قهرمانان آسیا به عهده داشته باشد.
امید است که تجربه انتقال پدیده، یک تجربه موفق باشد و 
چراغ فوتبال شرق کشور که تنها به لطف حضور این تیم روشن 

است کماکان پر نور باشد.

 ر رضوى راد

مـا را در58
سایت کیهان ورزشى

دنبـــال کنیــددنبـــال کنیــد

ر
زرزششى و زرزششىساایتککیهانا و ساایتککیهانا
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لیگ دسته اول فوتباللیگ دسته اول فوتبال

هفت تیم شانس لیگ برترى شدن را دارند
س سعید حاجى بابایى

نتایج هفته بیست و هفتم
خونه به خونه بابل 1 - آلومینیوم اراك 1

گلها: مجید جاللى فر (20) براى خونه به خونه و مجید عیدى 
(65) براى آلومینیوم

داور: محمدحسین ترابیانورزشگاه: شهداى هفتم تیر بابل
نود ارومیه 1 - شاهین بوشهر 1

گلها: فرزاد محمدى (79) براى نود، بهمن ساالرى (69) براى 
شاهین

داور: رضا عادلورزشگاه: تختى ارومیه
مس رفسنجان 4 - فجرسپاسى شیراز 3 

گلها: مصطفى احمدى (2)، حامد حیدرى (64)، امیر طهمورثى 
(90) و سلمان بحرانى (3+90) براى مس، عباس بوعذار (43)، میالد 

غریبى (53 - پنالتى) و بابا محمدى (66) براى فجرسپاسى
داور: امید جمشیدى ورزشگاه: شهداى رفسنجان

اخراج: عباس بوعذار (75) از فجرسپاسى
ملوان بندرانزلى 2 - شهردارى تبریز 1

گلها: شهریار مقانلو (15) و محمدرضا نقدى پور (72) براى ملوان 
و حسین قر داغى (73) براى شهردارى

داور: على اصغر مومنىورزشگاه: تختى بندرانزلى
سرخپوشان پاکدشت 1 - بادران تهران 2

گلها: امیرحسین کریمى (65) براى سرخپوشان، کریم اسالمى 
(6) و محمد آشتیانى (70) براى بادران

داور: پیام حیدرىورزشگاه: شهداى اسالمشهر
قشقایى شیراز صفر _ گل ریحان البرز صفر

داور: امیرسامان سلطانىورزشگاه: پارس شیراز
کارون خرمشهر صفر - گل گهر سیرجان صفر
داور: سعید رحیمى مقدمورزشگاه: نفت و گاز خرمشهر

جدول گلزنها
13گل: پیمان رنجبرى (گل گهرسیرجان)12گل: شهریار مقانلو 
(ملوان)9گل: اکبر صغیرى ( مس رفسنجان)8 گل: مهرداد آوخ (گل 
گهرسیرجان) و بهمن ساالرى (شاهین بوشهر) 7گل: محمد مهرى 
(قشقایى شیراز)6 گل: سجاد حیدرى ( مس کرمان)، جواد عباسى  

صارمى  )،میالد  (بادران  اکبرخواه  على  محمد  شیراز)،  (قشقایى 
(شاهین بوشهر)، اسماعیل کیانى ( خونه به خونه بابل)، محمد امینى 

(سرخپوشان پاکدشت) و یاسر فیضى (گل ریحان)
برنامه مسابقات هفته بیست و هشتم
شنبه 25 اسفند 1397- ساعت 15

م مس کرمان – مس رفسنجان (ورزشگاه شهید باهنر کرمان)
ابا بادران تهران – شهردارى تبریز (ورزشگاه شهداى اسالمشهر)
آآ آلومینیوم اراك – قشقایى شیراز (ورزشگاه امام خمینى اراك)
گگ گل گهر سیرجان – سرخپوشان پاکدشت (ورزشگاه اختصاصى گل گهر)

گگ گل ریحان البرز – ملوان بندرانزلى (ورزشگاه انقالب کرج)
شش شاهین بوشهر – کارون خرمشهر (ساعت 15/30 – ورزشگاه 

شهید بهشتى بوشهر)
(ساعت  بابل  خونه  به  خونه   – ماهشهر  شهردارى   

ه

15/30 – ورزشگاه شهداى ماهشهر)
هفته بیست و نهم

جمعه 9 فروردین 1398 – ساعت 16/15
ملوان بندر انزلى – بادران تهران (ورزشگاه تختى انزلى)
قشقایى شیراز – نود ارومیه (ورزشگاه پارس شیراز)

خونه به خونه بابل – گل ریحان البرز (ورزشگاه شهداى 
هفتم تیر بابل)

شهردارى تبریز – فجرسپاسى شیراز (ورزشگاه اختصاصى 
شهردارى تبریز)

– مس کرمان (ورزشگاه شهداى  سرخپوشان پاکدشت 
اسالمشهر)

مس رفسنجان – شهردارى ماهشهر (ورسزشگاه شهداى 
رفسنجان)

کارون خرمشهر – آلومینیوم اراك (ساعت 17 – ورزشگاه 
نفت و گاز خرمشهر)

هفته سى ام
پنج شنبه 15 فروردین – ساعت 16/30

انزلى (ورزشگاه شهید باهنر  مس کرمان – ملوان بندر 
کرمان)

نود ارومیه – کارون خرمشهر (ورزشگاه تختى ارومیه)
امام  (ورزشگاه  رفسنجان  مس   – اراك  آلومینیوم 

خمینى اراك)
گل گهر سیرجان – شهردارى تبریز (ورزشگاه اختصاصى سیرجان)

دستغیب  شهید  (ورزشگاه  تهران  بادران   – شیراز  فجرسپاسى 
شیراز)

 – (ساعت 17/15  پاکدشت  – سرخپوشان  ماهشهر  شهردارى 
ورزشگاه شهداى ماهشهر)

شاهین بوشهر – قشقایى شیراز (ساعت 17/15 – ورزشگاه شهید 
بهشتى بوشهر)

هفته سى و یکم
چهارشنبه 21 فروردین 1398 - ساعت 45/16
ملوان انزلى - آلومینیوم اراك (ورزشگاه تختى انزلى)

خونه به خونه بابل - نود ارومیه (ورزشگاه شهداى هفتم تیر بابل)
بادران تهران - گل گهر سیرجان (ورزشگاه دستگردى تهران)

شهداى  (ورزشگاه  شیراز  فجرسپاسى   - پاکدشت  سرخپوشان 
اسالمشهر)

اختصاصى  (ورزشگاه  ماهشهر  شهردارى   - تبریز  شهردارى 
شهردارى تبریز)

مس رفسنجان - شاهین بوشهر (ورزشگاه شهداى رفسنجان)
کارون خرمشهر - گل ریحان البرز (ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر)

بهترین هاى هفته بیست و هفتم
تیم هفته: بادران تهران

مربى هفته: فرهاد کاظمى (بادران)
بازیکن هفته: کریم اسالمى (بادران)

داور هفته: سعید رحیمى مقدم (کارون خرمشهر - گل گهر سیرجان)
بازى هفته: سرخپوشان پاکدشت - بادران تهران

تیم منتخب هفته بیست و هفتم
1 - مسلم حق شناس (قشقایى شیراز)2 - محمد آشتیانى (بادران 
(کارون  بنگر  محسن   - ارومیه)4  (نود  سلیمانى  على   - تهران)3 
خرمشهر)5 - مجید عیدى (آلومینیوم اراك)6 - میالد کمندانى 
(ملوان انزلى)7 - سلمان بحرانى (مس رفسنجان)8 - کریم اسالمى 
رفسنجان)10 - محمود  (مس  حیدرى  حامد   - تهران)9  (بادران 

شفیعى (گل ریحان البرز)11 - بهمن ساالرى 
(شاهین بوشهر)

هفتم و بیست هفته نتایج

بازیهاى هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال ایران پیگیرى شد و در مهمترین بازى این هفته، بادران بر سرخپوشان غلبه کرد. در این مسابقه، فرهاد کاظمى سرمربى 
بادران که در نیم فصل اول سرمربى سرخپوشان بوده، از تیم سابقش انتقام گرفت! 25 اسفند، بازیهاى هفته بیست و هشتم برگزار مى شود و بعد از آن تیمها به استقبال تعطیالت 
نوروزى مى روند. 9 فروردین سال 98 بازیها مجددا از سر گرفته مى شود و تا خرداد ماه ادامه پیدا مى کند. براى لیگ برترى شدن 7 تیم گل گهر سیرجان، مس کرمان، بادران تهران، 

آلومینیوم اراك، شاهین بوشهر، گل ریحان البرز و سرخپوشان پاکدشت از شانس زیادى برخوردار هستند.

ى 

ى 

ى 
د 

ن 

ى 
صارمى )،میالد  (بادران  اکبرخواه  على محمد  شیراز)،  خمینى اراك)(قشقایى 

جدول لیگ آلمان 

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازیهاتیم
12411112392344- گل گهرسیرجان 

22511104271543- شاهین شهردارى بوشهر 
3231085412438- سرخپوشان پاکدشت 

4241086291638- مس کرمان 
5241086221538- گل ریحان البرز 
6249114211938- آلومینیوم اراك 
724969222833- قشقایى شیراز 

823878282631- بادران تهران 
924798191830- فجر سپاسى  شیراز

 10248106221928- ملوان انزلى 
11247710353628- مس رفسنجان 

12255911183524- نود ارومیه 
13235810203123- شهردارى تبریز 

14245811142723- کارون اروند خرمشهر 
15245712172822- خونه به خونه بابل

16234712132619- شهردارى ماهشهر 



مـا را در
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نتایج هفته 11
گروه اول

پ پاس گیالن 3----------------- میالد مهر تهران صفر
 تازان تهران 1----------------- شهردارى آستارا صفر

پ
تت

شش شهردارى اردبیل 1-------------- موکریان مهاباد صفر
شش شهروند فریدونکنار 1---------------- شهداى دهنو 2

شش شهردارى نوشهر 2--------- شهید موالیى قراخیل صفر 
گروه دوم

پ پیشگامان پارس صفر----------------- ملى حفارى 1
 استقالل شوش 2---------------- هیرکانى چالوس 1

پ
اا

س ستاره سرخ کاشان 2---------- دارایى گز گلستان صفر
نفنف نفت ایرانیان 1-------------------- ذوالفقار کاشان 4
آآ آریا سنگسر صفر-------------------- ویستاتوربین 2

گروه سوم
ک کیان تهران 3------------------- سینا صنعت ایذه 2
شش شهداى رزکان 2------------------- سپاهان نوین 1
به بهین باتیس صفر--------------- پویندگان تالش صفر
 استقالل مالثانى 4------------------- پاراگ تهران 3

ه
ااس

و وحدت پدیده 3------------------- منصور ساوه صفر
منصورساوه حاضر نشد

درپایان بازیهاى دوربرگشت مرحله یک هشتم نهایى لیگ 
قهرمانان فوتبال باشگاه هاى اروپا تیمهاى منچستر سیتى , 
لیورپول , بارسلونا و یوونتوس توانستند باغلبه برتیم هاى 
شالکه و بایرن آلمان , لیون فرانسه و آتلتیکوى اسپانیا جواز 
حضور در مرحله یک چهارم نهایى این رقابت ها به دست 
آورند. بارسا پس از تساوى بدون گل در فرانسه در مسابقه 
برگشــت تیم لیون را درنیوکمپ به توپ بست وبا برترى 
5 - 1  به دور بعد راه یافت . دراین پیکار لئونل مسى زننده 
دوگل از پنج گل بارسا بود. در انگلیس تیم منچستر سیتى 
تحت رهبرى پپ گواردیوال تیم آلمانى شالکه را 7 - 0 به 
زانو درآورد. در ورزشگاه آلیانز آره ناى مونیخ , باواریایى ها به 
رغم اینکه تساوى بدون گل بازى رفت را درآستین داشتند 
اما درمیان ناباوارى در خانه 3 - 1 تسلیم تیم خوب لیورپول 
شدند. یورگن کلوپ سرمربى آلمانى لیورپول پس ازشکار 
بایرن و صعود تیمش به دور بعد , ازشادى در پوست خود 
نمى گنجید. بایرن و آلمان از زمان جام جهانى 2018 به این 
طرف نشان دادند که محتاج یک 
خانه تکانى سنگین به ویژه 
بازیکنان  درجذب 

تازه دارند. هردو نماینده باقى مانده آلمان در این رقابت ها 
با شکســت برابر حریفان انگلیسى ازجام بیرون رفتند. در 
ورزشگاه شهر تورین ایتالیا تیم یوونتوس با "هت تریک" 
و درخشش کریستین رونالدو باخت دو بر صفر بازى رفت 
را جبران کرد و با شایستگى به مرحله یک چهارم نهایى 
راه یافت . حاال طبق قرعه باید هشــت تیم آژاکس هلند , 
پورتوى پرتغال , منچستر یونایتد , منچستر سیتى , لیورپول 
وتاتنهام از انگلیس , بارسلونا از اسپانیا و یوونتوس از ایتالیا با 
صف آرایى کنند . نکته جالب توجه اینکه کشور انگلیس در 
دوربعد این بازیها چهار نماینده دارد. از سه نماینده اسپانیا 
دو تیم مادریدى آتلتیکو و رئال حذف شدند. حذف تیمهاى 
رئال و پارى ســن ژرمن آن هم درمنزل توسط آژاکس و 

منچستر یونایتد دور از تصوربود.
نتایج 

 یوونتوس ایتالیا 3 - آتلتیکو مادرید اسپانیا 
ج
ی
صفر 

گل : کریستین رونالدو ( 27 , 48 و 86 پنالتى )
- یووه درمجموع دوبازى 3 - 2 صعود کرد.

م منچستر سیتى انگلیس 7 - شالکه آلمان 

صفر
گل : آگوئــرو ( 35 - پنالتى و 
38 ) , سانه ( 42) ,استرلینگ ( 
56) , سیلوا ( 71) ,فادن ( 78) , 

گابریل خسوس ( 84) 
- منچستر سیتى درمجموع 10- 2 صعود کرد.

 بایرن مونیخ آلمان یک - لیورپول انگلیس 3 
چ
با

گل : مانه (  26. 84 ) , فان دیک ( 69) براى لیورپول ژول 
ماتیپ ( بازیکن حریف - 39 ) براى بایرن 

- لیورپول درمجموع سه بریک صعود کرد. 
 بارسلوناى اسپانیا 5 - لیون فرانسه یک 

و
با

گل : مســى ( 17.پنالتــى و 78) , کوتینهو ( 31) , 
پیکه ( 81 ) , دم بله ( 84) براى بارسا لوکاس توسارت 

( 58) براى لیون 
- بارسا درمجموع دوبازى 5 - 1 صعودکرد .

نتایج لیگ اروپا 
 دیناموکیف صفر - چلسى 5 

ج
د

- چلسى صعودکرد
 سالزبورگ 3 - ناپولى یک 

چ
س

- ناپولى صعود کرد
 کراسنودار یک - والنسیا یک 

پ
ک

- والنسیا صعود کرد
ا  اینترمیالن صفر - فرانکفورت 1 

- فرانکفورت صعود کرد
ب  بنفیکا 3 - دینامو زاگرب صفر

- بنفیکا صعودکرد 
  اسالوا پراگ  4 - سویا 3 

- پراگ صعود کرد
 آرسنال 3 - رن صفر

پ
آ

- آرسنال صعودکرد
و ویارئال 2 - زنیت پیترزبورگ یک 

- ویارئال صعودکرد.
دراین بازى سردار آزمون تا دقیقه 71 براى تیم روسى 

پیترزبورگ توپزد.

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم ها 
111731181124- شهردارى آستارا 
21154213919- شهردارى اردبیل

31153310918- پاس گیالن
411524141117- تازان تهران

51152410917- شهید موالیى
611425151415- میالد مهر

711425111214- شهردارى نوشهر
811344162013- شهداى دهنو

89159-9113- شهروند فریدونکنار
10111469147- موکریان مهاباد

جدول گروه دوم
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم ها 

110821181129- دارایى گز
231123-21165- والفقار

31171322822- ویستاتوربین
411641191122- استقالل نوین

11319-51147- ملى حفارى
61124591110- ستاره سرخ

7112366129- آریا سنگسر
81114611237- نفت ایرانیان

567185-911- هیرکانى
10111196244- پیشگامان پارس

جدول گروه سوم
امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم ها 

11173119824- استقالل مالثانى
21173115724- شهداى رزکان

311452141117- کیان تهران
411452161417- سپاهان نوین
511443271816- پاراگ تهران
611425151514- سینا صنعت

711353141414- پویندگان
81131781110- وحدت پدیده
9112278258- منصوره ساوه
101112812255- بهین بتیس

جدول گروه اول لیگ دسته سوم فوتبال ایران
اولین باخت

آستارا و دارایى گز
در هفته یازدهم رقابت هاى لیگ، دســته ســوم، با آنکه 

تیم هاى استقالل مالثانى و شهداى رزکان البرز براى ادامه صدرنشینى 
بر حریفان غلبه کردند تا با امتیاز مشــترك 24 کماکان در کورس 
صعود باشند اما در گروه هاى اول و دوم، صدرنشینان از رقبا شکست 
خوردند. در گروه اول، سرانجام پس از ماه ها، تیم شهردارى آستارا با 
باخت 1- صفر برابر تازان تهران، اولین شکست فصل را متحمل شد 
اما همچنان صدرنشین است. در گروه دوم نیز تیم استان گلستانى، 
دارایى گز هم اولین باخت را در مرحله گروهى پذیرفت. این تیم در 

کاشان با 2 گل مغلوب ستاره سرخ شد.
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امیررضا خادم: رسول گفت تو مى توانى 
راهم را در کشتى ادامه بدهى

امیررضا خادم نامزد ریاست فدراسیون کشتى در نشست خبرى 
اظهار داشت: زمانى که بحث چند شغله ها و بازنشسته ها مطرح 
شــد، نزدیک به دو سال بود که با سلطانى فر همکارى مى کردم، 
بــه دلیل عالقه شــخصى عالقمند بودم از حــوزه مجلس جابه 
جا شده و بیشــتر نظرم روى حوزه گردشگرى بود. دو جلسه با 
ســلطانى فر داشتم و ابراز عالقه کردم در این بخش فعالیت کنم 
چــون روحیات من خیلى با حوزه مجلس مناســب نبود. وزارت 
ورزش کمترین سوال استیضاح و تذکر را بعد از سه بخش دیگر 
داشت به همین دلیل تاکید داشتند که از این حوزه نروم اما عالقه 
شــخصى ام بود که این اتفاق بیفتد و زمانى بحث جدى شد که 
موضوع بازنشســته ها مطرح شد.دو گزینه و مسیر را براى خودم 
در نظر گرفتم که یکى وزارت کار بود و دیگرى هم از 12 رئیس 
فدراسیون بازنشسته، عالقمند بودم که با یکى از این فدراسیون ها 
که جزو فدراسیون هاى تخصصى نبود بروم. نهایى شده بود که به 
آنجا بروم اما موضوع استعفاى رسول خادم مطرح شد. دو روز بعد 
در خانه پدرى رسول را دیدم که وى گفت که  خوب است تو 
به کشــتى بیایى و ثبت نام کنى. اصرار و پیشــنهادش به این 
دلیل بود که 8 سال فعالیت کرده ام و به نظرم مى آید کسى که 
بتواند شــرایط را ادامه دهد تو باشى. همانجا قاطعانه به رسول 
گفتم این کار را نمى کنم دلیلش هم به دلیل عدم عالقمندى 
نبود. بلکه فردا هر حرکتى که من بکنم اگر مغایر با کارهاى او 
بوده مى گویند کارى خالف رسول خادم کرده ام و یا به عکس 
و این به نفع کشــتى نباشــد.وى در پایان گفت: اگر من هم 
جــاى وزارتخانه بودم در برگزارى انتخابات تعلل مى کردم چرا 
که فضاى کشــتى، گرگ و میش و مبهم بود و طبیعتا حضور 
این همه آدم مســئله دار براى رســیدن به ریاست فدراسیون 
نمى توانســت اتفاق خوبى باشــد. اگر ذهنیــت وزارت ورزش 
اســتفاده از فردى خارج از خانواده کشتى بود این هم مسئله  
بعید و عجیبى نبود اما فشــار جامعه کشــتى و رسانه ها باعث 
شــد ثبت نام از نامزدها را انجام دهند. تصورم این است امروز 
توانســتم تمام صحبت هایى که الزم بود را مطرح کنم فقط از 
شما مى خواهم صحبت هاى من را گزینشى مطرح نکنید چون 
من دلى به همه ســواالت پاســخ دادم از دیگر کاندیداها هم 
درخواست مى کنم که به کشــتى کمک کنند و در این میان 

اخالق رعایت شود.

و 
 )
 ,

لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 
یووه , لیورپول , بارسا و منچستر سیتى یووه , لیورپول , بارسا و منچستر سیتى 

هم بارصعود بستند هم بارصعود بستند 
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فینال زودرس 
لیگ اروپا
در یک چهارم 
نهــــایى 
تیم هاى اسالویا پراگ، ویارئال، 
والنسیا، چلسى، آرسنال، ناپولى، 
آینتراخت فرانکفورت و بنفیکا به 
مرحله یک چهارم نهایى راه پیدا 
کردند. تیم هاى آرسنال و ناپولى 
که جزو مدعیان اصلى فتح این جام 
هستند، باید در این مرحله به مصاف 
هم بروند و تنها یکى از آنها در مرحله 
نیمه نهایى حضور خواهد داشت.دو 
تیم اسپانیایى ویارئال و والنسیا هم 
در این مرحله با هم روبرو مى شوند 
تا یک سهمیه اللیگا در مرحله یک 
نیمه نهایى قطعى باشد. چلسى، 
دیگر مدعى رقابت ها، در این مرحله 
برابر اسالویا پراگ از جمهورى چک 
قرار مى گیرد و  بنفیکا و آینتراخت 
فرانکفورت هم دیگر دیدار این 
مرحله را برگزار خواهند کرد.همچنین 
براساس قرعه کشى انجام شده 
براى مرحله نیمه نهایى، برنده دیدار 
تیم هاى ناپولى-آرسنال با برنده دیدار 
تیم هاى والنسیا و ویارئال روبرو مى 
شود و دیگر دیدار نیمه نهایى را برنده 
دیدار چلسى-اسالویا پراگ با برنده 
دیدار بنفیکا-آینتراخت فرانکفورت 
مشخص مى کند.
یدیدار بنفیکا-آینتراخت فرانکفورت
مشخص مى کند.

قرعه کشى مراحل یک چهارم نهایى و نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
نهایى،  چهارم  یک  مرحله  دیدار  مهمترین  در  و  شد  انجام  اروپا 
گرفت. خواهند  قرار  هم  مقابل  منچستریونایتد  و  بارسلونا  تیم هاى 

بارسلونا و منچستریونایتد که با حذف کردن تیم هاى لیون و پارى 
سن ژرمن به این مرحله راه پیدا کردند، اکنون براى رسیدن به نیمه 
نهایى این فصل چمپیونزلیگ مقابل هم قرار بگیرند؛ دو دیدارى که 
مى تواند یادآور دیدارهاى جذاب دو تیم در اواخر دهه 90 باشد.دو 
خواهند  قرار  هم  مقابل  هم  تاتنهام  و  منچسترسیتى  انگلیسى  تیم 
گرفت تا سیتى براى دومین فصل پیاپى، مقابل یک تیم هموطن قرار 
بگیرد. آنها سال قبل در این مرحله با لیورپول روبرو شدند و در نهایت 
از دور رقابت ها کنار رفتند.یوونتوس که دست به کار بزرگى زد و 
با حذف اتلتیکو مادرید به یک چهارم نهایى رسید، باید با شگفتى 
ساز بزرگ مرحله قبل، آژاکس، روبرو شود؛ دیدارى که مطمئنا براى 

شاگردان آلگرى راحت نخواهد بود.
شاید راحت ترین قرعه این مرحله براى لیورپول رقم خورد که 
باید مقابل پورتو قرار بگیرد؛ هرچند تیم پرتغالى هم در مرحله قبل 
برابر رم نشان داد که حریف ساده اى نیست. بازى هاى رفت مرحله 
یک چهارم نهایى، روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 فروردین و 

دیدارهاى برگشت نیز 27 و 28 فروردین ماه برگزار خواهد شد.
لیگ  نهایى  چهارم  یک  مرحله  رفت  هاى  بازى   تاریخ 

قهرمانان اروپا:
سه شنبه 20 فروردین ساعت 23:30

 لیورپول - پورتو
تاتنهام - منچسترسیتى

چهارشنبه 21فروردین ساعت 23:30
 آژاکس  - یوونتوس

 منچستریونایتد - بارسلونا
لیگ  نهایى  چهارم  یک  مرحله  برگشت  هاى  بازى   تاریخ 

قهرمانان اروپا:
 سه شنبه 27 

ساعت  فروردین 
23:30

 - یوونتوس 
آژاکس

 - بارسلونا 
منچستریونایتد

 28 چهارشنبــــــه 
فروردین ساعت 23:30

پورتو - لیورپول
منچسترسیتى - تاتنهام

زیدان سرمربى رئال مادرید شد 
زین الدین زیدان، سرمربى فرانسوى، یک بار دیگر هدایت باشگاه رئال مادرید را بر عهده گرفت.تنها 284 روز بعد از جدایى غیرمنتظره زیدان از رئال مادرید بعد از فتح سومین قهرمانى 
در لیگ قهرمانان اروپا، وى براى احیاى تیم شکست خورده رئال مادرید دوباره سرمربى این تیم خواهد شد و از فردا بر تمرینات این تیم نظارت خواهد کرد. قرارداد جدید سرمربى فرانسوى 
تا تابستان سال 2022 اعتبار خواهد داشت. ریاست فلورنتینو پرز برگزار شده و در نهایت مدیران این باشگاه به این نتیجه رسیدند که با سوالرى قطع همکارى کرده ودوباره زیدان را به 
عنوان سرمربى جدید تیم خود انتخاب کنند. قرار است رئال مادرید از خدمات سوالرى تعهد و وفادارى همیشگى او به این باشگاه قدردانى  کند.تا ساعتى دیگر کنفرانس مطبوعاتى رسمى 
زیدان بعد از بازگشت به رئال مادرید برگزار خواهد شد. سرمربى فرانسوى در اولین دوران حضور خود در رئال مادرید نیز در اواسط فصل و به جاى رافا بنیتس هدایت این تیم را بر عهده 

گرفت.زیزو طى دو فصل و نیم حضور روى نیمکت رئال مادرید موفق به فتح سه لیگ قهرمانان، یک اللیگا، دو جام باشگاه هاى جهان، دو سوپر کاپ اروپا و یک سوپرکاپ اسپانیا 
گشته و عملکردى فوق العاده را از خود بر جاى گذاشت.اما زیزو بعد از برترى رئال مادرید برابر لیورپول در لیگ قهرمانان مدعى شد زمان جدایى فرا رسیده و حاال بعد از 

چند ماه دوباره قصد دارد ویرانه اى که به وى تحویل داده شده را تبدیل به قدرت اول اروپا کند.
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سقوط در لیگ برتر در پرده ابهام
عقاب در لیگ پرواز مى کند؟

هرچند تیم قهرمان لیگ برتر به ســوى قهرمانى باشگاههاى 
آسیا پرواز مى کند ولى آنچه شنیدیم این است که قرار نیست در 
لیگ برتر تیمى سقوط کند. چون فرمول جدیدى در راه است تا 
لیگ پرتوان و پرقدرت حرکت کند، مى گویند لیگ سال 1398 با 
شرکت 16 تیم در 2 گروه انجام خواهد شد و 3 تیم راهیاب ملل 
مریوان، ســپاهان اصفهان و شــهداب یزد به جمع 13 تیم لیگ 
برتر سال 1397 اضافه خواهد شد و لیگ 16 تیمى خواهد شد.

سرهنگ حسین خانى سرپرســت تیم عقاب تهران مى گوید: 
عقاب در سال 1397 حضور پرقدرت در میدان والیبال داشت و با 
جذب بازیکنان شاخص و آینده دار از تیم هاى جوانان و نوجوانان 
تیمى پرقدرت بودیم که اولین تجربه خود را در لیگ رقم زدیم. 
در ایــن ارتباط تربیت بدنى ســتاد کل و ســازمان تربیت بدنى 
ارتش یاور تیم عقاب نهاجا بودند و از ســوى دیگر با حمایت هاى 
ســرهنگ امیدى گروهى از جوانان شایســته را جذب کردیم تا 
ضمن حضور در تیم نیروى هوایى بتوانند در مسابقات ارتش هاى 
جهان حضور پرتوان داشــته باشند. بى شک براى کسب موفقیت 
در عرصه جهانى نیاز هست تیم عقاب نهاجا در لیگ برتر حضور 
داشته باشــد و در این ارتباط سال 1398 ســال شکوفایى تیم 
عقاب اســت و ما مى توانیم با کسب تجارب 
ســال 1397، بتوانیم در سال آینده 
باشیم.  داشــته  حضور  پرقدرت 

سرهنگ حســین خانى گفت: براى تقویت تیم عقاب نهاجا  نیاز 
داریم که تمام پیشکســوتان و کارشناسان یاور ما باشند و ما نیز 

در میدان پرقدرت حضور پیدا کنیم.
بازى اول فینال......تاالر 12هزارنفرى آزادى تهران

سایپا براى پیروزى جنگید
سایپا تهران 3.....شهردارى ورامین 1

*قضاوت  پورکاشیان  دوم:وحید  نافعى*داور  *داوراول:داود 
هاى  خوشدل*بهترین  ومحمدحسن  درخشنده  :عالى*ناظران:سعید 
میدان:مجتبى قلى زاده،حمزه زرینى،جواد حسین آبادى،امیرحسینى،على 
پور(سایپا)  حضرت  حیدرى،محمدرضا  شفیعى،مهردادبابایى،مصطفى 
کشاورزى(ورامین)*بهترین  رضوى،آرش  رضى،امین  ،محمد 

بازیکن:مجتبى قلى زاده(سایپا)*ارزش بازى:5ستاره 
پاسهاى تماشایى امیر حسینى پاسور کهنه کاروتوانمند موجى شد 
تا برترى سایما رویت شود.یاران قدرتى سایپا حمزه زرینى ومجتبى قلى 
زاده جلوى تور و جوادحسین آبادى از پشت خط وجلو پرتوان وامتیاز 
آور بودند.ازطرفى على شفیعى ومهرداد بابایى جدا از حمالت کارساز در 
دفاع روى تور تیغ دار عمل کردند.توپگیرى ودریافت مصطفى حیدرى 

وحضرت پور هم دیدنى وتا ثیر گذارپیروزى سایپا بود..
خوبى  هاى  تعویض  بازى  وهدایت  کنترل  براى  دوتیم  *مربیان 
داشتند که دراین رهگذر تعویض هاى پیمان اکبرى در مقابل تعویضهاى 
رحمان محمدى راد مربى شهردارى ورامین کارسا ز تر بود وجواب داد.

*در این بازى از سیستم ویدئو چک استفاده شد وبسیار به درد 
خورد.وعلیرضا قریب کارش دراین سیستم عالى انجام داد ونمره بیست 

گرفت.
*بیش از 3هزارنفر ازاین بازى دیدن کردند.

شیمیدر قهرمان بسکتبال باشگاه هاى 
غرب آسیا شد

تیم بسکتبال شیمیدر ایران با کسب چهار پیروزى 
پیاپى، قهرمان مسابقات باشگاه هاى غرب آسیا شد.

در آخرین بازى از مسابقات بسکتبال جام باشگاه هاى غرب 
آسیا تیم شیمیدر تهران مقابل نفت عراق به میدان رفت که توانست 
با برترى در این مسابقه عنوان قهرمانى را از آن خود کند.به این 
ترتیب شاگردان محمدرضا اسالمى توانستند با نتیجه 66-58 مقابل 
تیم نفت بغداد از کشور میزبان (عراق) به برترى رسیده و چهارمین 
برد خود در این رقابت ها را کسب کند. نتایج چهار کوارتر این بازى 

به شرح زیر رقم خورد:
نفت   13-17 دوم:  کوارتر  شیمیدر   15-12 اول:  کوارتر 
بغدادکوارتر سوم: 19-23 شیمیدر کوارتر چهارم: 10-15 شیمیدر

آرمان زنگنه با تأثیر گذارى 20، کسب 11 امتیاز و ثبت 
بازیکن زمین شد.  بهترین  ایران  براى تیم شیمیدر  15 ریباند 
تایلور نیز با تأثیر گذارى 18، کسب 20 امتیاز و ثبت 5 ریباند 

براى تیم نفت بغداد، بهترین بازیکن تیمش شد.
به این ترتیب پس از شیمیدر ایران تیم پتروشیمى ایران نایب 
قهرمان شد، نفت عراق به مقام سومى رسید، الجیش سوریه در 

جایگاه چهارم و قلندیه فلسطین نیز به مقام پنجمى بسنده کرد.
دایى: طرفدار کشتى هستم

على دایى، سرمربى تیم فوتبال سایپا با حضور در تمرین 
تمرین  نظاره گر  نزدیک  از  فرنگى  و  آزاد  کشتى  ملى  تیم هاى 
کشتى گیران شد.سرمربى تیم فوتبال سایپا در اردوى تیم هاى 
در  حضور  براى  را  خود  که  ایران  فرنگى  و  آزاد  کشتى  ملى 
یافت.على  حضور  مى کنند،  آماده  آسیا  قهرمانى  رقابت هاى 
و  و بش کرد  و کشتى گیران خوش  فنى  کادر  اعضاى  با  دایى 
کرد.کادر  موفقیت  آرزوى  رو  پیش  رویدادهاى  در  آنها  براى 
در خانه  دایى  از حضور  نیز  و کشتى گیران  ملى  تیم هاى  فنى 
کشتى قدردانى کردند.على دایى درباره دلیل حضورش در جمع 
کشتى گیران گفت: همه دوستان من هستند. با مربى ها سابقه 
بیایم.  خواستم  همین  خاطر  به  داریم.  زیادى  خیلى  دوستى 
مملکت مان کسب  براى  دیگرى  افتخار  مى خواهند  که  کسانى 
به  قبل  سال  چند  دیگر  بار  یک  داد:  ادامه  ببینم.وى  را  کنند 
اردوى تیم ملى کشتى آمده بودم و خیلى دلم مى خواست که 
دوباره هم بیاییم. دوست دارم که این ارتباط باقى بماند.من با 
کشتى خیلى حال کردم چه زمانى که در ایران بودم و چه در 
زمانى که خارج از کشور بودم و خودم یکى از طرفداران کشتى 
هستم. متأسفانه زیاد نمى توانم در ورزشگاه حضور پیدا کنم و 
کشتى هاى داخلى را ببینم، اما یکى از طرفداران پر و پا قرص 

کشتى در مسابقات مختلف از جمله جهانى و المپیک هستم.
آزادکاران ایرانى

در یاکوتسک روى تشک مى روند 
امیدهاى کشتى با یک چهره ویژه

در جام جهانى 
جام  در  خود  امیدهاى  ترکیب  با  ایران  آزاد  کشتى  تیم 
جهانى 2019 روسیه کار خود را آغاز مى کند.رقابت هاى جام 
برتر  تیم   8 با حضور  میالدى  آزاد سال 2019  جهانى کشتى 
دنیا در دو گروه 4 تیمى روزهاى 25 و 26 اسفندماه در شهر 
این مسابقات  برگزار مى شود. در گروه یک  یاکوتسک روسیه 
تیم هاى روسیه، کوبا، ژاپن و ترکیه و در گروه دو این رقابت 
ها تیم هاى ایران، آمریکا، مغولستان و گرجستان حضور دارند.

ایران با ترکیبى جوان در مسابقات شرکت کرده و به جز چند 
کشتى گیر باتجربه، در واقع همه آزادکاران متعلق به تیم امید 
هستند. هدایت این تیم برعهده علیرضا رضایى است و او فقط 
یک چهره ویژه یعنى کمیل قاسمى را به عنوان کشتى باتجربه و 
مدال دار المپیکى را در ترکیب تیم خود مى بیند.آزادکاران روز 
قبل  آخرین تمرین خود را در محل برگزارى رقابت ها برگزار 
کردند و امروز با 3 تیم آمریکا،  مغولستان و گرجستان روبه رو 
به  براى رسیدن  ایران  اصلى  نظر مى رسد رقیب  مى شوند.به 
فینال آمریکا باشد و هر تیمى که در این گروه صدرنشین شود، 
احتماال براى رسیدن به قهرمانى با روسیه در فینال مى جنگد.

لیگ برتر والیبال باشگاههاى ایرانلیگ برتر والیبال باشگاههاى ایران

فردا قهرمان لیگ فردا قهرمان لیگ 
پرواز مى کندپرواز مى کند

عقاب به آینده امیدوار شد
س سیف اهللا ترابى

دور نهایى لیگ برتر والیبال باشگاههاى ایران به تبریز نرفت. دیدار دو تیم سایپا تهران و شهردارى ورامین 
براى کســب عنوان قهرمانى از روز پنج شنبه گذشــته در تاالر 12هزار نفرى ورزشگاه آزادى آغاز شد. در بازى اول 
رقابتى سخت انجام گرفت که تیم پیروز این میدان را براى بردن در بازى امروز ترغیب مى کند. در مجموع، 2 پیروزى، 
تیم قهرمان 1397 را معرفى خواهد کرد. اگر امروز سرنوشت بازى به گونه اى  دیگر نوشته شود و بازى برابر شود بازى 

سوم نقش تعیین کننده براى مقام قهرمانى خواهد داشت.
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درهفته بیست و سوم لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه 
آن  مهمترین  که  خورد  رقم  زیادى  اتفاقات  ایران  هاى 
مربیگرى  با  زمینى  نیروى  قدیمى  و  تهرانى  تیم  صعود 
آنکه  ضمن  بود٬  دوم  گروه  جدول  صدر  به  روانخواه  امید 
دیدار این تیم با شهردارى بندر عباس دردقایق پایانى به 
جنجال کشیده شد چرا که نماینده بندر با مربیگرى آرش 
ندارد  خوبى  قضاوت  بازى  داور  که  داشت  اعتقاد  برهانى 
مسابقه  ازمیدان  را  تیمش  شهردارى  سرپرست  وحتى 
و  آمد  چشم  به  نیز  درگناوه  اتفاق  همین  کشید.  بیرون 
درحالیکه تیم همدانى پاس 2 - 0 از تیم میزبان جلو بود 
سرپرست تیم پرسپولیس با اعتراض به نحوه قضاوت داور 
نیز  زمین  از میدان بیرون کشید و تیم داورى  تیمش را 
نتایج  به  باتوجه  نیمه تمام ماند!  را ترك کرد واین دیدار 
به دست آمده , گروه دوم نه تنها شاهد تغییر صدرنشین 
بود بلکه چند حادثه ناخوشایند را نیز تجربه کرد . نیروى 
زمینى صدرنشینى خودرا مدیون تیم نفت و گاز است که 
باپیروزى 3 - 1 بر آرمان گهر, این  درگچساران توانست 
تیم را ازتخت صدرنشینى پایین کشید. حاال رقابت براى 
صعود درصدر جدول گروه دوم با امتیازات 36 , 35 , 33 
, 32 و 29 بسیار حساس ومیلى مترى شد. درگروه اول با 
برترى  با  تیم خوشه طالیى   , توقف دوباره داماش گیالن 
یک بر صفر در تهران مقابل مقاومت فاصله امتیازات خود 
داد.مقاومت  افزایش  امتیاز  چهار  به  را  رشت  نماینده  با 
درامتیاز  هم  عاشورى  محسن  شاگردان  با  دیدار  بازنده 
36 باقى ماند. داماش که مدتهاست با خوشه طالیى براى 
سفر  در  دارد  مترى  میلى  رقابت  اول  گروه  صدرنشینى 
با نتیجه صفر - صفر برابر   , به شهر زلزله زده بم کرمان 
شهردارى این شهر متوقف شد. فوالد نوین در یک بازى 
سنگین با کاسپین در قزوین برابر شاگردان سعید دقیقى 
سنگین  درنبردهاى  یافت.  دست  صفر  بر  دو  پیروزى  به 
و  اهواز  استقالل   , تیمهاى سرداربوکان  ها  پایین جدولى 
شهردارى همدان براى فرار از منطقه فانوس به دست ها 
برابر مس نوین , آواالن کامیاران و ایران جوان به برترى 

رسیدند.
نتایج هفته بیست وسوم 

گروه اول 
 شهردارى بم صفر ------------ داماش گیالنیان صفر 

رو
ش

م مقاومت تهران صفر --------- خوشه طالیى ساوه یک 
کک کاسپین قزوین صفر ------------ فوالد نوین اهواز 2 
س سرداربوکان 2 -------------- مس نوین کرمان یک 
شش شهردارى همدان یک ------- ایران جوان بوشهر صفر

اا استقالل اهواز 3--------------- آواالن کامیاران یک 
گروه دوم 

 مس شهربابک 3-------------- بعثت کرمانشاه یک 
رو
م

ش شهداى بابلسر صفر----------- استقالل رامشیر صفر
نن نیروى زمینى تهران یک--- شهردارى بندر عباس صفر

نن نفت وگاز گچساران 3------- آرمان گهر سیرجان یک 
شش شهردارى فومن 2--------------- خیبر خرم آباد 3 
پ پرسپولیس گناوه صفر-------------- پاس همدان 2 

- نیمه تمام ماند.
جدول گلزنان 

صف  پور  میالد  گل:   11  , (آواالن)  مارابى  کیوان  12گل : 
گل:   10  ( فومن  شهردارى   ) اخبارى  سجاد   , داماش)   ) شکن 
ایوب سبحانى پور ( بعثت   ,  ( پناه ( شهردارى بم  على وزیرى 

کرمانشاه ) و......

سهراب مرادى به آلمان رفت

وزنه بردار ملى پوش ایران به آلمان سفر کرد.سهراب مرادى که 
از ناحیه دیسک کمر دچار مصدومیت است و تاکید داشت براى 
مشخص شدن نوع درمانش به آلمان برود، جهات انجام معاینه به 
از فدراسیون  باقرى  اعزام شد.در این سفر دکتر داود  این کشور 
مرادى  سهراب  است  قرار  و  مى کند  همراهى  را  او  بردارى  وزنه 
در کلینیکى در هانوفر آلمان معاینه شود.پزشکان در ایران عمل 

جراحى را براى این وزنه بردار پیشنهاد داده بودند.

طالى میز 4 قهرمانى جهان براى 
فیروزجا

«علیرضا فیروزجا» مدال طالى میز 4 رقابت هاى شطرنج 
قهرمانى تیمى جهان را کسب کرد.

شطرنج  رقابت هاى  پایان  در  ایران  شطرنج  بزرگ  استاد 
قهرمانى تیمى جهان قزاقستان توانست مدال طالى میز 4 را 
با عملکرد 2800 از آن خود کند.عملکرد او در این رقابت ها با 
شش پیروزى، دو تساوى و یک شکست همراه بود تا با هفت 
با  ایران  شود.تیم  ایران  تیم  شطرنج باز  امتیازآورترین  امتیاز، 
سید  و  ایدنى  پویا  مقصودلو،  پرهام  فیروزجا،  علیرضا  ترکیب 
رده  در  امتیاز   18 با  رقابت ها  این  در  طباطبایى  امین  محمد 
ششم قرار گرفت.آرین غالمى ذخیره تیم ایران بود که به جاى 
فرصت  ولى  یافت  رقابت ها حضور  این  در  مقامى  قائم  احسان 
رقابت پیدا نکرد.این رقابت ها در 9 دور و با حضور 10 کشور در 

آستانه قزاقستان برگزار شد و به پایان رسید.
کاناوارو سرمربى تیم ملى چین شد 

فابیو کاناوارو، مدافع سابق و پرافتخار تیم ملى ایتالیا، هدایت تیم 
ملى چین را بر عهده گرفت.مارچلو لیپى، سرمربى کارکشته و باتجربه 
ایتالیایى بعد از حذف تیم ملى چین در جام ملت هاى آسیا با قبول 
شکست برابر تیم ملى ایران، از این تیم جدا شد و حاال فابیو کاناواروى 

جوان به عنوان سرمربى جدید این کشور برگزیده شده است.
است،  اورگرانده  گوانگژو  سرمربى  حاضر  حال  در  که  کاناوارو 
همزمان هر دو مسئولیت را بر عهده خواهد داشت و هم تیم ملى چین 

و هم باشگاه گوانگژو اورگرانده را هدایت خواهد کرد.
ملى چین  تیم  با  کاناوارو  قرارداد  آیا  نیست که   هنوز مشخص 
موقتى و تا زمان انتخاب سرمربى اصلى بوده یا اینکه مرد سال فوتبال 
جهان در سال 2006 به طور دائم به عنوان سرمربى تیم ملى چین 

انتخاب شده است.
چند هفته دیگر تورنمنتى در چین با حضور تیم ملى این 

کشور، تایلند، ازبکستان و اروگوئه برگزار خواهد 
شد و کاناوارو در این رقابت ها هدایت تیم 

ملى چین را بر عهده خواهد داشت.

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم

121146124948- خوشه طالیى
2211353321144- داماش

321993392536- مقاومت
4201037221433- فوالد نوین

521957282432- شهردارى بم
621948192331- جوکا

721849283228- آواالن
8227510212126- کاسپین

9226610182424- شهردارى همدان
1021588242823- سردار بوکان

11215511214120- استقالل اهواز
1223612162615- ایران جوان

13213612203415- مس نوین

جدول گروه اول

لیگ دسته دوم فوتبال ایرانلیگ دسته دوم فوتبال ایران
نیروى زمینى به صدر رفتنیروى زمینى به صدر رفت

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازىتیم
1211065342136- نیروى زمینى

2211056302535- آرمان گهر
20893231533 3- پاس همدان

420884211332- نفت و گاز
521786211729- ش. بندرعباس

621777242528- نفت امیدیه
721768212727- بعثت کرمانشاه

8218310283727- شهردارى فومن
921687212726- خیبر خرم آباد

10215106221725- استقالل رامشیر
11216510172123- پرسپولیس گناوه

12226511264023- شهداى بابلسر
1321489252820- مس  شهر بابک

جدول گروه دوم

باشگاه فوتبال دوم دسته لیگ سوم و بیست صفردرهفته رامشیر استقالل صفر----------- بابلسر ششهداى

ا ا ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا
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نتایج 
انگلیس- هفته سى ام 
ک کریستال پاالس 1- برایتون 2 

کریستال  براى  پنالتى)   -50) میلیوجویچ  گل: 
پاالس، موراى (15) ناکرت (74) براى برایتون 

 هادرسفیلد صفر- بورنموث 2 
س پ

ه
گل: ویلسون (20) فریزر (66) 
ل لسترسیتى 3- فوالم 1 

براى   (86 و   78) واردى   (23) تیلمانسن  گل: 
لسترسیتى، آییته (51) براى فوالم 
 کاردیف 2- وستهام صفر 

ر
ک

گل: هویلت (4) کاماراسا (52) 
ن نیوکاسل 3- اورتون 2 

گل: راندون (65) پرز (81 و 84) براى نیوکاسل، 
لوین (18) ریچالسون (33) براى اورتون 

 ساوتهمپتون 2- تاتنهام 1 
ن

س
گل: والرى (76) روز (81) براى ساوتهمپتون، کین 

(26) براى تاتنهام 
م منچسترسیتى 3- واتفورد 1 

براى   (59 و   50  ،  46) استرلینگ  گل: 

منچسترسیتى، دلوفئو (66) براى واتفورد 
 لیورپول 4- بارنلى 2 

چ
ل

گل: مانه (22 و 3+90) فیرمینو (20 و 68) براى 
لیورپول، وود (7) برگ (90) براى بارنلى

 چلسى 1- ولورهمپتون 1 
پ

چ
گل: هازارد (90) براى چلسى  خیمنز (56) براى 

ولورهمپتون 
آ آرسنال 2- منچستریونایتد صفر 
گل: ژاکا (12) اوبامیانگ (68- پنالتى) 

اسپانیا- هفته بیست و هفتم 
ب بیلبائو 1- اسپانیول 1 

براى   (9) فریرا  بیلبائو،  براى   (80) گارسیا  گل: 
اسپانیول 

 آالوس 1- ایبار 1 
و پ
آ

گل: اینوى (58) براى آالوس، کاردونا (71) براى 
ایبار 

ا اتلتیکومادرید 1- لگانس صفر 
گل: نیگوئر (50) 

ب بارسلونا 3- وایکانو 1 
گل: پیکه (39) مسى (50- پنالتى) سوارز (82) 

براى بارسلونا، توماس (25) براى وایکانو 
خ ختافه 2- هوئسکا 1 

انریک  گل: ماتا (50 و 70- پنالتى) براى ختافه، 
(35) براى هوئسکا 

س سلتاویگو صفر- بتیس 1 
گل: خسه (83) 

خ خیرونا 2- والنسیا 3 
گل: رامالو (22) استانى (83- پنالتى) براى خیرونا، 
گوئدس (14) پارخو (53) تورس (90) براى والنسیا 

 له وانته صفر- ویارئال 2 
س
ل

گل: روبر (90- بازیکن حریف) چوکوز (90+6) 
س سویا 5- سوسیه داد 2 

 (62 و   58  ،  48) یدر  بن   (25) سارابیا  گل: 
اویارزابال (69- بازیکن حریف) براى سویا، اویارزابال 

(26 و 77- پنالتى) براى سوسیه داد 
و وایادولید 1- رئال مادرید 4 

 (34) واران  وایادولید،  براى   (29) توهامى  گل: 
بنزما (51- پنالتى و 60) مودریچ (85) براى رئال 

ایتالیا- هفته بیست و هفتم 
ی یوونتوس 4- اودینزه 1 

پنالتى)   -67) امره جان   (39 و   11) کین  گل: 
براى   (85) الزانیا  یوونتوس،  براى   (71) ماتویدى 

اودینزه 
پ پارما 1- جنووا صفر 

گل: کوچکا (78) 
ک کیه وو 1- میالن 2 

گل: هتماش (41) براى کیه  وو، بیلیا (31) پیاتک 
(57) براى میالن 

ب بولونیا 2- کالیارى صفر 
گل: پولگار (33- پنالتى) سوریانو (76) 

ف فروسینونه 1- تورینو 2 
آبلوتى (56  براى فروسینونه،  پاگانینى (42)  گل: 

و 78) براى تورینو 
ا اینتر 2- اسپال صفر 

گل: پولیتانو (68) گالیاردینى (78) 
س سامپدوریا 1- آتاالنتا 2 

گل: کوالیارال (67- پنالتى) براى سامپدوریا، زاپاتا 
(50) گوسنس (77) براى آتاالنتا  

س ساسولو 1- ناپولى 1 
 (86) اینسینیه  ساسولو،  براى   (53) براردى  گل: 

جدول لیگ انگلیس 

امتیازخورده زدهباختمساوىبردبازيتیم
1302424792174-منچسترسیتى

2302271681773-لیورپول
3302019573261-تاتنهام
4301866633960-آرسنال

5301776584058-منچستریونایتد
6291766503157-چلسى

73012810383644-ولورهمپتون
83012711424443-واتفورد
93011613374339-وستهام

103011514384238-لسترسیتى
113010713414237-اورتون

123011415415437-بورنموث
13309714293834-نیوکسل

14309615364133-کریستال پاالس
15299614324233-برایتون

16307914345030-ساوتهمپتون
17308616345730-بارنلى

18308418275728-کاردیف
19304521286817-فوالم

20303522155314-هادرسفیلد

جدول لیگ ایتالیا 

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازيتیم
591775-127243-یوونتوس

2271764482157-ناپولى
3271494412351-میالن
4271557402250-اینتر

5271386513747-رم
6271359563844-آتاالنتا
72711115352344-تورینو
8261268372842-التزیو

92711610443539-سامپدوریا
10278136423337-فیورنتینا

11279612294033-پارما
12277119364232-ساسولو

13277911324230-جنووا
14276912233927-کالیارى
15266713223625-اودینزه

16275814234123-اسپال
17275715345322-امپولى
18274914224021-بولونیا

19273816205117-فروسینونه
202711016205310-کیه وو
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لیگ هاى فوتبال اروپا لیگ هاى فوتبال اروپا 
توپچى ها اولین باخت را به سولسشیر توپچى ها اولین باخت را به سولسشیر 

تحمیل کردندتحمیل کردند
شکست شیاطین سرخ مقابل آرسنال و پیروزى پرگل یوونتوس، بایرن، لیورپول، رئال و بارسا برابر رقبا از نتایج مهم لیگ هاى فوتبال اروپا در هفته گذشته بود. در لیگ برتر جزیره، مهمترین بازى را 

تیم هاى آرسنال و منچستریونایتد برگزار کردند که با پیروزى 2 بر صفر توپچى ها خاتمه یافت. ژاکا و اوبامیانگ گل هاى آرسنال را وارد دروازه یونایتد کردند. این اولین شکست شیاطین سرخ با هدایت سولسشیر 
در لیگ برتر جزیره به حساب مى آید. لیورپول در آنفیلد با نتیجه 4-2 بارنلى را از پیش رو برداشت. لیورپول با این برد 73 امتیازى شد و در رده دوم جدول انگلیس باقى ماند. منچسترسیتى با هت تریک استرلینگ 
3-1 واتفورد را شکست داد تا همچنان در صدر جدول باقى بماند. چلسى نیز در خانه با تساوى 1-1 مقابل ولورهمپتون متوقف شد. در اسپانیا، رئال مادرید با نتیجه 4-1 از سد میزبانش وایادولید گذشت. این آخرین 
دیدارى بود که رئال مادرید با هدایت سوالرى به میدان مسابقه رفت. سوالرى با کسب نتایج ضعیفى که به دست آورد، از سرمربیگرى کهکشانى ها کنار گذاشته شد و زیدان بار دیگر هدایت رئال مادرید را بر عهده 
گرفت. بارسلونا این هفته میزبان وایکانو بود و 3-1 به برترى دست یافت. مسى، پیکه و سوارز گلزنان بارسا در این دیدار بودند. اتلتیکومادرید و سویا نیز حریفانشان را پشت سر گذاشتند. در ایتالیا، یوونتوس حریفش 
را در هم کوبید. بانوى پیر موفق شد با نتیجه 4-1 اودینزه را از پیش رو بردارد. کین (2 بار) ماتویدى و امره جان گل هاى یووه را به ثمر رساندند. ناپولى رده دومى در زمین ساسولو با تساوى 1-1 متوقف شد. ناپولى با 
این تساوى فاصله اش با یوونتوس صدرنشین به 18 امتیاز افزایش یافت. اینتر میالن با گل هاى پولیتانو و گالیاردینى 2-صفر کالیارى را شکست داد. میالن در ادامه کسب نتایج خوبش و با درخش پیاتک 2-1 کیه  وو 
را مغلوب کرد. رم نیز 2-1 بر امپولى فائق آمد. در آلمان، بایرن مونیخ جشنواره گل به راه انداخت و با 6 گل وولفسبورگ را در هم کوبید. دورتموند هم 3-1 اشتوتگارت را شکست داد. با این نتایج بایرن مونیخ جاى 
دورتموند را در صدر جدول بوندسلیگا گرفت. در فرانسه نیز مارسى با تک گل بالوتلى از سد نیس گذشت. لیون در زمین استراسبورگ با تساوى 2-2 متوقف شد. لیل رده دومى با یک گل سنت اتین را پشت سر 

گذاشت و دیدار تیم هاى نانت و پارى سن ژرمن لغو شد.

 ه هوشمند
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براى ناپولى 
*فیورنتینا 1- التزیو 1 

 (23) ایموبیله  فیورنتینا،  براى   (61) موریل  گل: 
براى التزیو 

*رم 2- امپولى 1 
فاریاس  رم،  براى   (33) (9) شیک  الشاراوى  گل: 

(65) براى امپولى
آلمان- هفته بیست و پنجم 

وردربرمن 4- شالکه 2 
پنالتى)   -51) کروزه   (74 و   31) راشیکا  گل: 
 (85 و   26) امبولو  وردربرمن،  براى   (90) هارنیک 

براى شالکه 
*فرایبورگ 2- هرتابرلین 1 

حریف)  بازیکن   -80) ابیسویچ   (27) گریفو  گل: 
براى فرایبورگ، ابیسویچ (77) براى هرتابرلین 

*بایرن مونیخ 6- وولفسبورگ صفر 
 (85 و   37) له واندوفسکى   (34) گنابرى  گل: 

خامس (52) مولر (76) کیمیچ (82) 
*دورتموند 3- اشتوتگارت 1 

بولیسیچ   (84) آلکاسر  پنالتى)   -61) رویس  گل: 
(90) براى دورتموند، کمف (71) براى اشتوتگارت 

*ماینز صفر- گالدباخ 1 
گل: الودى (63) 

*الیپزیگ صفر- اوگسبورگ صفر 
*هافن هایم 2- نورنبرگ 1 

گل: کراماریچ (25- پنالتى و 78) براى هافن هایم، 
بهرنس (61) براى نورنبرگ 

*هانوفر 2- له ورکوزن 3 
حریف)  بازیکن   -73) ویسر   (51) جوناتاس  گل: 
براى   (87) هاورتز   (28 و   13) ولند  هانوفر،  براى 

له ورکوزن 
*دوسلدورف صفر- فرانکفورت 3 
گل: پسینسیا (48) هالر (88 و 90) 

فرانسه- هفته بیست و هشتم 
*استراسبورگ 2- لیون 2 

گل: آخورکه (69) پرکیچ (33) براى استراسبورگ، 
دمبله (3 و 51) براى لیون 

*آمیان 2- نیمس 1 
آمیان،  براى   (64) پیترس   (49) گویراسى  گل: 

علیونى (53) براى نیمس 
*دیژون 1- ریمس 1 

گل: السلیتى (13- پنالتى) براى دیژون، زنلى (9) 
براى ریمس 

م موناکو 1- بوردو 1 
گل: فالکائو (49) براى موناکو، بریاند (65- پنالتى) 

براى بوردو 
م مون پولیه 2- آنژه 2 

مون پولیه،  براى   (16) سخیرى   (4) دلورت  گل: 
فولگینى (80) باهوکن (90) براى آنژه 

ت تولوز 1- گنگان صفر 
گل: سانوگو (20) 

س سنت اتین صفر- لیل 1 
گل: پپه (87) 

ر رن 3- کائن 1 
براى   (62) نیانگ   (58) هونو   (39) بوریگاد  گل: 

کائن، نینگا (21) براى کائن 
 مارسى 1- نیس صفر 

ن
م

گل: بالوتلى (62) 
ن نانت - پارى سن ژرمن 

برگزار نشد
برنامه بازى هاى دور آینده 

انگلیس- هفته سى و یکم 
نیوکاسل،   - بورنموث  اسفند:   25 شنبه- 
 - واتفورد  لسترسیتى،   - بارنلى  کاردیف،   - برایتون 
ولورهمپتون  هادرسفیلد،   - وستهام  ساوتهمپتون، 

- آرسنال 
یکشنبه- 26 اسفند: تاتنهام - کریستال پاالس، 

فوالم - لیورپول، اورتون - چلسى 
 - منچستریونایتد  اردیبهشت:   4 چهارشنبه- 

منچسترسیتى 
اسپانیا- هفته بیست و هشتم 
جمعه- 24 اسفند: سوسیه داد - له وانته 

شنبه- 25 اسفند: هوئسکا - آالوس، رئال مادرید 
- سلتاویگو، بیلبائو - اتلتیکومادرید، لگانس - خیرونا 
یکشنبه- 26 اسفند: ایبار - وایادولید، اسپانیول 
بتیس  وایکانو،   - ویارئال  ختافه،   - والنسیا  سویا،   -

- بارسلونا 
ایتالیا- هفته بیست و هشتم 
جمعه- 24 اسفند: کالیارى - فیورنتینا 

شنبه- 25 اسفند: ساسولو - سامپدوریا، اسپال 
- رم، تورینو - بولونیا 

یکشنبه- 26 اسفند: جنووا - یوونتوس، امپولى 
اودینزه،   - ناپولى  کیه وو،   - آتاالنتا  فروسینونه،   -

التزیو - پارما، میالن - اینتر
آلمان- هفته بیست و ششم 
جمعه- 24 اسفند: گالدباخ - فرایبورگ 

هانوفر،   - اوگسبورگ  اسفند:   25 شنبه- 
الیپزیگ،   - شالکه  دوسلدورف،   - وولفسبورگ 

اشتوتگارت - هافن هایم، هرتابرلین - دورتموند 
وردربرمن،   - له ورکوزن  اسفند:   26 یکشنبه- 

فرانکفورت - نورنبرگ، بایرن مونیخ - ماینز 
فرانسه- هفته بیست و نهم 

جمعه- 24 اسفند: نیس - تولوز، لیل - موناکو 
نیمس  مون پولیه،   - لیون  اسفند:   25 شنبه- 
اتین،  سنت   - کائن  آمیان،   - آنژه  استراسبورگ،   -

گنگان - دیژون 
یکشنبه- 26 اسفند: ریمس - نانت، بوردو - رن، 

پارى سن ژرمن - مارسى 
جدول گلزنان 

انگلیس 
گل:   17 (منچسترسیتى)،  آگوئرو  گل:   18

اوبامیانگ (آرسنال) کین (تاتنهام) و... 
اسپانیا 

26 گل: مسى (بارسلونا)، 17 گل: سوارز (بارسلونا)، 
16 گل: استانى (خیرونا) و... 

ایتالیا 
20 گل: پیاتک (میالن) کوالیارال (سامپدوریا)، 19 

گل: رونالدو (یوونتوس) و... 
آلمان 

یوویچ  گل:   15 (بایرن)،  له واندوفسکى  گل:   17
(فرانکفورت)، 14 گل: رویس (دورتموند) و... 

فرانسه 
(لیل)  پپه  گل:  ژرمن)، 17  (سن  امباپه  گل:   25

کاوانى (سن ژرمن) و...

جدول لیگ اسپانیا

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازي تیم
1271962692663-بارسلونا

2271683391756-اتلتیکومادرید
3271638473251-رئال مادرید

4271296362445-ختافه
5271188283041-آالوس

6271179463640-سویا
7278154302339-والنسیا

82711610313239-بتیس
9279810323235-سوسیه داد

10278118353635-ایبار
11277137263134-بیلبائو

12279711324034-اسپانیول
13278910273233-لگانس
142771010293731-خیرونا
15278613374830-له وانته
162751111293526-ویارئال

17276813213826-وایادولید
18276714364525-سلتاویگو

19276516294823-وایکانو
20275715274422-هوئسکا

جدول لیگ فرانسه

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازيتیم
1272421831574-پارى سن ژرمن

2281765452357-لیل
3281486473350-لیون

4281459443547-مارسى
52810135302743-ریمس

6281279363443-سنت اتین
72810126383142-مون پولیه

8271179383540-رن
92811710202840-نیس

10289118433338-استراسبورگ
112710611384036-نیمس

12288119333335-آنژه
13288911273033-بوردو
14278712313431-نانت

152871011274231-تولوز
16288416244328-آمیان

17286913294427-موناکو
18285617214521-دیژون

192831114233920-کائن
20284717185119-گنگان

جدول لیگ آلمان 

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازي تیم
1251834622757-بایرن مونیخ

2251762612857-دورتموند
3251375432046-الیپزیگ
4251447443046-گالدباخ

5251276503043-فرانکفورت
6251339463742-له ورکوزن

7251168393739-وولفسبورگ
8259106493737-هافن هایم
925997433736-وردربرمن

1025988383635-هرتابرلین
11259412314531-دوسلدورف
1225799364130-فرایبورگ

13258611273930-ماینز
14256514274323-شالکه

15255713344622-اوگسبورگ
16255416255519-اشتوتگارت

17253517235814-هانوفر
18252716195113-نورنبرگ

 

 
 

 

فرانکفورت - نورنبرگ، بایرن مونیخ - ماینز - آرسنال گل: السلیتى (13- پنالتى) براى دیژون، زنلى (9)
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 htÆD.
. 1..- [Â„I...hÏ ;I nv hdHÊ sH‰ k< fÎK lVnÊ uCdC ;ú<vlHË

vn , fN‰ lD...a<n ..2..- cdHvè ;ÁÁNÍ- nh,v fÎK...hgÂ„„D
,hgÎäH‰- aÈVÏ lÈL nv hséHË >bvfHdíHË aVrD , lV;C
hvsäHvhË aÂHgD ..3..- ̀<‰ ;ú<v ]ÎK- aÈVÏ nv hséHË
=Î±Ë ..4..- gäHõ f„ÁN- lÎ<Í- kHÊ aHiò<vÍ n,kNÍ hsäR hdVhË
..5..- haHvÍ fI n,v- f<dÎNË- s<vÍ...hÏ nv rV>Ë- kÆA iÁVÎ̀úI
..6..- lHdU aöJ , a<Ï nsJ , w<vè , gäHõ- aÈV

Î̀Á+...̀Á+- kHsCh , fN=<dD ..7..- [HlI , voJ- kHfÎÁH- kÂHn
H̀;D& tVaéI& cË , fHv,vÏ nv s™VÍ i™J...sÎK k<v,c ..8..-
fVo<vn j<ç fI gäI j<v nv jÁÎS- ]Vh© aF- ;ú<v ̀VdúHË
i™éHn , n, l„J ..9..- j<î̀D [<hË , fH >jÎI ̀Vså<gÎS- jÎL
líHvséHkD ..01..- aHg<nÍ- ̀öV lHckD ..11..- uNn rVË- fI
oHμ såVnË- w<vè , zHiV iV ]ÎC ..21..- fVjVdK ,

V̀htéòHvjVdK jÎL hv,H̀- h=V d: "Ë" fI >oVù hqHtI ;ÁÎN
C̀a: , ̀HdI...=Bhv ;„ÎÁÎ: jòûûD [VhpD =<ù& p„R
, fÎÁD nv ;ú<v o<hiN aN- l¶H,Ë iÎéV ..31..- nvoJ
jöäÎP- vhÍ i<h- vp„J ..41..- [HdCÍ ,vcaD- j<pÎNÏ >Ë
vh hséHn l¢ÈVÏ k<aJ- t„CdöJ ..51..- sÈG , sHnÍ- uCdC
uVfÈH- gÆF fHk<hË ..61..- [HË , pÎHè- fVì rNdÂD-
a¥öJ o<vnÍ ..71..- rHk<Ë ]ÁæÎCÏ- jÎV Î̀¥HkNhv-
[<hkÂVn ..81..- hséHkD nv [Á<ã ;ú<vlHË- ,sÎ„I...hÏ nv
\dÂÁHséÎ:- ;úéD...=ÎV rNdÂD ..91..- [HÊ l¶V,́- nvdH
..02..- ̈yV , kChv- ]HaÁD ;äHã ;<fÎNÍ- sÁæVfHË rNdÂD
tVhköI ..12..- nvfÁN f<nË- d¥D hc w<vè...iHÏ t„¥D
aÂHgD- sòJ& lñ¥L , hsé<hv ..22..- j¥Vhv sI fHvÍ d:
pV́- rNÊ d¥åH- fHaæHÍ tVhkö<Ï ..32..- kVsÎNÍ fI "dCn"-
kÎöJ ;VnË- h,gÎK hlHÊ fCv=<hv aÎ¶ÎHË ..42..- lNhtU sHfR
jÎL l„D hkæ„ÎS ..52..- hc [Á+...iHÏ wNv hs±Ê- j<î̀D
jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË- ̀<‰ \h̀K ..62..- lVfD ho±Ø...lNhv
;I nhv tHkD vh ,nhß ;Vn- ,hgÎäHgÎöJ l„D...̀<ù#.

 uÂ<nÏ
. 1..- n, sÁæVfHË kHlNhv hlH tÆÎN t<jäH‰ hdVhË- =„CË

såÎNv,n vaJ- kHö̀ÁN , caJ ..2..- sòK fÎÈ<nÍ- oHgW-
hc ]ÈVÍ...iHÏ sHfR tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ hdVhË- lñG jäNdG
=ÁNÊ fI >vn- hc ]ÈVÍ...iHÏ fVjV t<jöH‰ hdVhË ..3..- sVclÎK-
iL nv tV,n=HÍ iöJ , iL nv nhv,oHkI- pV́ haHvÍ-
;úéD...=ÎV ̀VlNh‰ hdVhË- vt<cÍ ..4..- lVfD hsäR vmH‰
lHnvdN- ,hvtéI- jVsÎL ;ÁÁNÍ- a¥<Í ,[±‰ ..5..- [HÏ
l¢ÂáK- uCdC jHföéHË- ̀úJ sV iL- pV́ ̀ÁÈHkD ..6..-
vdI- kÂHnÏ hc "hi<vhlCnh" s™VÍ i™J...sÎK- hc pV,́ kNh
..7..- ̀HdHË a¢Vk{- ̀<‰ jV;ÂÁöéHË- iÎáJ , a¥G ..8..- nv
föH£ kNhvn jH fH kHgI s<nh ;ÁN- j¥Vhvù heVÏ hsJ hc hlÎG
c,̈- fVjVdK vh;J fI nsJ ̀ÎÁ+...̀Á+ hdVhË nv sH‰ ..89..-
[HÏ kÂHc o<hkNË-kûT « hl„J »   ..9..- kûT "jÎÂL"-
kÂHnÏ hc [H,nhkæD s™VÍ i™J...sÎK- pÆI , ;„:-
fö¥éäHgÎöJ l„D...̀<ù- =ÎHiD ;I fVhÏ kÆA hkNhoéK
fV fNË , oHg¥<fD l<rJ fI ;Hv lD...>dN ..01..- fHaæHÍ
hsåHkÎHdD- sHc aH;D- kHÊ oHv[D- vmÎS >a™éI pH‰
tNvhsÎ<Ë n,]VoI...s<hvÏ- aÈV o<Ë , rÎHÊ ..11..- [<hã
lÁ™D ;HlåÎ<jV- ;ú<v hv,H̀dD- pÎ<hË ,púD ..21..-
cdÁJ w<vè lVn- iHtä: ;ÈÁI...;Hv l„<hË hkCgD- ,déHlÎK
[N,‰- hc nv,õ ..31..- qÂÎV yHdF- ,hgÎäHgÎöJ rNdÂD-
vmÎS ;ÁHv vtéI tNvhsÎ<Ë ;úéD- v,aÁHdD ..41..- aÈVÏ
nv hdVhË- ]ÈVÍ x±dD ;HvhjI ;ú<v- nv tÆI hs±Ê jVμ >Ë
hc lVnÊ o<hséI aNÍ- n,kNÍ >lVd¥HdD ..51..- pV́
htö<õ- gÆF aHiChn=HË hjVdA- zVtD ;I nv >Ë ]ÎCÏ
f¥<fÁN- sVdH‰ ̀VxVtNhv j„<dCd<Ë hdVhË- lñG fV=ChvÏ
fHcÏ...iHÏ hgÂåÎ: =BaéI ..61..- pV;J j¥ÁÎ¥D nv

t<jäH‰- ,ckI...fVnhv ̀VhtéòHv , sÁæÎK ,cË ;ú<vlHË-
,hgÎäHgÎöJ ;ÈÁI...;Hv hdVhË#.



67

سایه سنگین فضاى مجازى بر ورزش
  اسدى

با رسیدن به ایام نوروز ورزش ایران حال و هوایى خاص به 
خود مى گیرد. این امر اگرچه  در دهه هاى مختلف متغیر بوده 
فضایى  ما  به سال 1400  رسیدن  با  رسد  مى  نظر  به  اما  است 
کامال متفاوت را تجربه خواهیم کرد. اگر در روزگارى نه چندان 
دور فضاى رسانه اى ورزش درگیر با قلم، کاغذ، جوهر، کلیشه، 
چاپ و توزیع بود با ایجاد فضاى رسانه اى مجازى؛ شکل کار از 

زمین تا آسمان فرق کرده است.
اگر در دو سه دهه پیش تلکس و "فینگلیشى" نوشتن یک 
موهبت براى برخى رسانه اى ها محسوب مى شد امروزه همان 

گاه  نویسى  ورزشى  تازه  نسل  با  مواجه  در  نویسان  ورزشى 
که  محسوس  تغییرات  این  نیستند.  بیش  تماشاگرى 

در اغلب اوقات بدون برنامه و ضابطه بوده اگرچه 
در غالب مواقع باعث پیشرفت هایى شده اما 

خطرات بالقوه اى در کنار خود دارد.
مجازى  جمعیت  رشد  میزان 

جهان از سال 2000 تاکنون 801 
نیمى  بوده است. هم اکنون  درصد 
از جمعیت جهان از فضاى مجازى 
استفاده مى کنند. فضاهاى مجازى 

روابط  فضاهاى  از  جدیدى  نسل 
کوتاه،  باوجود عمر  که  اجتماعى هستند 

بازکرده اند.  جا  مردم  زندگى  در  به¬ خوبى 
به گونه اى که روزانه بیش از 400 میلیون 
استفاده  اینترنت  از  دنیا  سراسر  در  نفر 

مى¬کنند.
پنج  دانشگاهى  تحقیق  یک  براساس 

مؤلفه اصلى تأثیرگذار فضاى مجازى بر توسعه 
ارتباطى،  شبکه  آموزش،  اطالع رسانى،  شامل  ورزش 

فرهنگ سازى، انگیزه  و 20 خرده طبقه شناسایى 
شد. این یافته ها مى تواند اطالعات الزم جهت 

فضاى  ظرفیت هاى  از  مناسب  استفاده 
را  کشور  در  ورزش  توسعه  براى  مجازى 
باره  این  در  است  بعید  اما  کند.  فراهم 

اقدامى در دست انجام باشد.
اگرروزگارى  اى  رسانه  بخش  در   

تاسیس و راه اندازى یک رسانه تابع ضوابطى 
انعکاس  باره  در  متولیانش  و  بود 

ملزم  خود  هاى  تحلیل  و  اخبار 
به پاسخگویى بودند. امروزه 

مجازى  فضاى  اما 
کوچکترین  بدون 

مسئولیت  بار 
کسى  هر  به 
اجازه مى دهد 
مى  چه  هر 

خواهد، بنویسد. 
متاسفانه متولیان 

در  نیز  کشور  فرهنگى 
برون  براى  راهکارى  یافتن  خصوص 

رفت از نوشته هاى غیرمسئوالنه و بى ریشه 
بسیار  باره  این  در  عمومى  آموزش  و 

ناتوان نشان مى دهند.
گذشته  خالف  بر  و  اکنون 
هفته  یک  به  خبر  یک  انعکاس 
انتظار نیازى ندارد. در کسرى از 
ثانیه یک خبر و یا رویداد از این 

رفت  در  دنیا  آنسوى  به  دنیا  سر 

اى  بهره  آن  از  و  دانست  موهبت  یک  باید  را  این  است.  آمد  و 
صحیح برد.

اوج کرکرى  دور  نه چندان  در گذشته  اگر  مثال  عنوان  به 
طرفداران به "شهرآورد" و یا برخى رویدادهاى ورزشى منحصر 
مى شد اما امروزدر هر ثانیه و هر دقیقه در فضاى مجازى این 
بزرگتر  چند  سکوها  روى  ایام  آن  در  دارد.  ادامه  ها  کشمکش 
اکنون در  اما  دادند  ها مى  به کرکرى  تعادلى  و  داشتند  حضور 
فضاى مجازى  نسل تازه؛ لجام گسیخته هر چه دوست دارند به 

هم مى گویند و تنش ها را از آن فضا به روى سکوها مى برند.
هاى  دلخورى  گاهى  اى،  قبیله  و  قومى  شعارهاى  گاه 
کورکورانه  تعصبات  اوقاتى  در  و  گذشته 
ورزش  فضاى  تا  شود  مى  باعث 

ملتهب و پر تنش شود. این 
اتفاق براى آنهایى که 

فضا  این  در 
جدى  حضورى 
باورپذیر  ندارند 

نیست. آنها دلیل این همه کشمکش ها و کدورت ها را نمى دانند. 
آن  پى  در  طلبان  فرصت  که  است  مجالى  همان  درست  این 
هستند تا به بهترین شکل از آن به سود خود بهره ببرند. اگرچه 
این موضوع در اغلب پدیده هاى اجتماعى وجود دارد اما فضاى 
ورزش مستعدترین موقعیت را براى عده اى پدید مى آورد تا با 
جوسازى ضربات جبران ناپذیرى به این بخش بزنند. بخشى که 
اغلب حاضران در آن را افراد جوان، پرحرارت و حساس تشکیل 

مى دهند.
این موضوع مهم و تاثیر گذار در ورزش ارزش آن را داشت 
این  با  اشاره کنیم.  به آن  تلنگر  به شکلى کوتاه در حد یک  تا 
امید و آرزو که متولیان امر از 
سادگى  به  کنارش 
و  نکنند  عبور 
را  آن  اهمیت 

جدى بگیرند.

ث پیشرفت هایى شده اما 
ر کنار خود دارد.

مجازى  جمعیت 
801 2 تاکنون
نیمى  هم اکنون 
 فضاى مجازى 
ضاهاى مجازى 

روابط  فضاهاى 
کوتاه،  باوجود عمر  ه 

بازکرده اند.  جا  مردم  ى 
ه بیش از 400 میلیون 
استفاده  اینترنت  از  ا 

پنج  دانشگاهى  تحقیق 
ذار فضاى مجازى بر توسعه 

ارتباطى،  شبکه  آموزش،  ع رسانى، 
ه  و 20 خرده طبقه شناسایى 

ى تواند اطالعات الزم جهت 
فضاى  ظرفیت هاى  ز 
را  کشور  در  ورزش  ه 
باره  این  در  است  ید 

جام باشد.
اگرروزگارى  اى  رسانه 

ى یک رسانه تابع ضوابطى 
انعکاس  باره  در 

ملزم  خود  ى 
د. امروزه 

ازى 

در 
برون  براى  کارى 

غیرمسئوالنه و بى ریشه 
بسیار  باره  این  در 

ند.
گذشته  خالف 
هفته  یک  ه 
در کسرى از 
رویداد از این 

رفت  در  دنیا 

ملتهب و پر تنش شود. این 
اتفاق براى آنهایى که 

فضا  این  در 
جدى  حضورى 
باورپذیر  ندارند 

و  نکنند  عبور 
را  آن  اهمیت 

جدى بگیرند.
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على کریمى على کریمى ٬٬  سپیدرود را به آرامش رساند!سپیدرود را به آرامش رساند!

جـادوگر برگـردجـادوگر برگـرد
تمیزکار مستقیما اکبر تمیزکار مستقیم ر

گیالنى ســپرده شــد، چرا نباید دکتر محمدباقر نوبخت 
همشــهرى عزیز ما، اســتاندار گیالن، شــهردار و شوراى 
اسالمى شهر رشت دست على کریمى و تیمش را بگیرند!!؟ 
و اجازه ندهند مشکالت مالى بار دیگر عامل سقوط این تیم 

ریشه دار به دسته پایین تر شود!
در طول 44 ســال به دلیل بى توجهى ها، ســپیدرود 19 
بار دست به دســت شــد، چرا تیمى که به همراه ملوان 
بندر انزلى شناســنامه فوتبال گیالن در کشــور محسوب 
مى شوند، این چنین مورد بى مهرى مسئولین قرار گیرند؟!!

در فصل جارى بر سپیدرود چه گذشت
محمد نوین مالک ردیف 18 سپیدرود رشت، خداداد عزیزى را 

براى مربیگرى به رشت آورد، اما عزیزى با جذب فوتبالیست هاى
ناکارآمد تیمى در ســطح لیگ دســته اول آماده مسابقات کرد 
که نتایج ضعیفش باعث واکنش منفى طرفداران ســپیدرود شد و 

رشت را ترك کرد.
پــس از کش وقوس هاى زیاد مالکیت باشــگاه بــه على کریمى 
واگذار و کریمى با امامى فر و بازیکنان منتخب خداداد عزیزى بازیها 
را ادامه داد تا این که در نیم فصل تعدادى بازیکن جدید جذب کرد 
و علیرغم بازى هاى خــوب در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرد و در 
پایان بازى سپیدرود و پدیده مشهد که منجر به شکست دو بر صفر 
شاگردان على کریمى شد تصمیم به جدایى گرفت که بازیکنان تیم 
و طرفداران سپیدرود خواهان بازگشت على کریمى شدند و بازیکن 
نیز در اولین جلسه تمرینى پس از بازگشت از مشهد به دلیل عدم 
حضور کریمى در ورزشگاه سردار جنگل رشت تمرین نکردند و در 
انتظار حضور ســرمربى خود هستند و تماشاگران هم در حمایت از 

کریمى شدیداً پیگیر حضور مجددش در تیم هستند.
چرا تصمیم عجوالنه

با نداشــتن مشــاور  علــى کریمى 
توانمنــد در امور باشــگاهدارى و 
نداشــتن کادرقــوى و عالــى و 
کارآمد در ســطح لیگ برتر در 
کنارش و عدم توجه مسئولین 
به این تیم ریشه دار فشارهاى 
زیــادى را کــه در نهایــت 
عجوالنه  تصمیمات  به  منجر 
جدائى مى شــود،تحمیل کرد 

در صورتیکــه طرفداران ســپیدرود صادقانه و یکپارچه به ایشــان 
عالقه مندند و تاکنون در کســب نتایج ایــن تیم هیچگونه واکنش 

منفى نشان ندادند.
ضرورت تقویت تیم هاى پایه سپیدرود

بایــد روى تیم هــاى فوتبال گروه هاى ســنى پایه ســپیدرود 
سرمایه گذارى منطقى انجام شود تا در آینده تیم بزرگساالن دست 
نیاز به بازیکنان سایر باشگاه ها نداشته باشد و از موجودى خودش 

بهره مند شود.
یک آکادمى قدرتمند بــا بودجه کافى مى تواند در این امر مهم 
تغذیه کننده تیم بزرگســاالن شــود، اخیرا مطلع شدیم - سعید 
متقى طلب چهره ارزنده فوتبال ســپیدرود و مســئول آکادمى این 
باشگاه بدلیل مشکالت اقتصادى و نبود بودجه کافى براى تیم هاى 

پایه از سمت خود استعفاء داد!
استفاده از بازیکنان استانى

در حال حاضر فوتبال گیالن در لیگ هاى کشــور نمایندگانى از 
شهرهاى آستارا، تالش، فومن، داماش گیالن و پاس رشت دارد.

تیم سپیدرود مى تواند براى تقویت تیمش با هماهنگى و رضایت 
مدیران باشــگاه  هاى مدنظر با هزینه اى کمتر بازیکن جذب کند تا 

نیازمند بازیکنان خارج از استان نباشد.
همچنین در لیگ هاى گیالن بــه ویژه لیگ برتر فوتبال گیالن 
چهره هاى شــاخصى بازى مى کنند که مى توانند گره گشــاى تیم 

سپیدرود باشند. 
در پایــان این مقــال بار دیگر تاکید مى کنــم، تیم هاى فوتبال 
ملوان بندرانزلى و ســپیدرود رشت شناســنامه فوتبال گیالن در 
ســطح کشور هستند، باید تمامى مســئولین دست اندرکار به ویژه 
مسئوالن اســتانى و کشــورى و طرفداران متمکن این دو باشگاه 
در مرتفع  شدن مشــکالت مالى ( ملوان و سپیدرود) کوشا باشند 
تا شاهد نشاط و شادابى در نزد هزاران طرفدار این دو تیم باشیم.

سقوط هم کنیم با جادوگر برمى گردیم
پس از پایان بازى ســپیدرود و اســتقالل خوزستان که به برد 
تیم جنوبى ختم شــد هواداران نگران سپیدرود یکبار دیگر تا على 
کریمى سرمربى ســابق تیم خد را در ورزش، فریاد زدند و گفتند 

که جادوگر برگردد.
در بخشــى دیگر از شــعارهاى خود اعالم کردند که سپیدرود 

کریمى  هــم از لیگ برتر ســقوط کنــد دوباره با با 
جادوگر مى تواند با لیگ برتر برگردد 
و در مجموع خواهان بازگشــت 

کریمى در سپیدرود شدند.
آنــان مى دانند که کریمى 
بیش از 4 میلیــارد از جیب 
خود بــراى تیم شــهر باران 
هزینه کرد و دلســوز تیمشان 

بود.

همزمان با افتتاح بازى هاى آسیائى تهران (دهم شهریور 
1353) امور باشگاه هاى تربیت بدنى گیالن پروانه اى به نام 
باشگاه فرهنگى- ورزشى ســپیدرود با مدیریت زنده یاد 
غالمرضا صومى خبرنگار وقت کیهان ورزشــى در رشت 
صادر کــرد و تاکنون عمر این باشــگاه از مرز 44 ســال 

گذشته است.
باشگاه سپیدرود از بدو تأسیس در چندین رشته ورزشى 
فعالیت داشت که سرانجام فقط در فوتبال متمرکز شد و 
با داشــتن طرفداران فراوان تاکنون 19 مالک را به شرح 

زیر تجربه کرد:
1- زنده یــاد غالمرضا صومى 2- زنده یاد بیژن شــعار 
3- اعال قاعدى 4- محســن تطهیرى مقدم 5- باشگاه فجر 
سپاه پاسداران رشت 6- ناصر شــفق 7- محسن تطهیرى 
مقــدم 8- اداره کل تربیت بدنى گیالن 9- ســعید نجفى 
10- پورمحســن 11- رامین طاعتــى و انوش جهانى 12- 
صیاد 13- غالمــى 14- اداره ورزش و جوانان گیالن 15- 
میرشــهاب مؤمنى 16- کیومرث بیات 17- جواد تن زاده 

18- محمد نوین 19- على کریمى پاشاکى.
على کریمى آخرین مالک و بزرگمرد «دیار گیل و دیلم 
و میرزا کوچک خان جنگلى» بــا محبوبیت وصف ناپذیرش 
آرامشــى به تیم مردمى سپیدرود رشــت داد و با عرق 
خاصــى که به زادگاه مادرى و پدرى خود دارد توانســت 

هویت جدیدى به این تیم مردمى دهد.
على رغــم اینکه تاکنون بیــش از چهار میلیــارد تومان 
هزینه هاى جارى این فصل و بخشــى از بدهى هاى گذشته 
را تقبل کرده اســت اما تاکنون مســئولین استان گیالن به 
ویژه شهرســتان رشــت هیچ گونه توجه مالى به این تیم 
نکردنــد که این کم لطفى مســئولین دهن کجى بزرگى به 
خیل عظیم طرفداران تیم ســپیدرود رشت است و انگیزه 

مالک جدید را براى ادامه حیات این تیم کمرنگ مى کند.
مگر ســپیدرود تیم ریشه دار فوتبال کشــور با هزاران 
طرفدار چه فرقى با تیم هاى پرسپولیس، استقالل، سپاهان، 

ماشین ســازى  و تراکتورســازى، 
و...  خوزســتان  فــوالد 

منابع  از  کــه  دارد 
بهره مند  دولتى 

هستند.
این  حــال 
تیــم کــه به 
کریمى  على 
ین  ب تر محبو

و 
یــن  تر ر فتخا ا پر

لیســت  تبا فو
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در پس روزها و شب هاى بارانى شهر باران، در زیر کرپى در موج 
شکن قدیمى در بلوار در میان پرواز کاکایى ها در دل تاالب بین المللى 
انزلى که این روزها مانند قوى سپید حالش خوب نیست در ساحل گاه 
خیس و گاه مه آلود بندر در میان نجواها و فریادهاى مردم بندر انزلى 
یک عشق بزرگ و قدیمى وجود دارد: ملوان، ملوانى که این مردم با آن 
بسیار خندیده اند و گریه کرده اند. در کمتر شهرى در دنیا این میزان 
عشق به یک تیم فوتبال دیده مى شود، اگر ملوان حالش خوب باشد 
و بازیش را ببرد مردم بندر انزلى یک هفته خوشحال اند و اگر ببازد 
یک هفته ناراحت هستند. حاال چندین سال است که قوى سپید ایران 
در لیگ یک به سر مى برد، مشکل مالى آباى ها مزمن است و تازگى 
ندارد. انزلى چى ها از این ناراحت هستند شهرى که اداره کل بنادر 
استان گیالن را دارد، شهرى که اداره کل گمرك استان گیالن را دارد، 
شهرى که اداره کل شیالت استان گیالن را دارد؛ شهرى که منطقه 
آزاد انزلى را دارد اما وضعیت تیم محبوبش به این گونه از لحاظ مالى 
نامناسب است! حاال دیگر آن زمان نیست که هوادارانى مانند زنده یاد 
جمشید طال کار با کمک هاى خود بتوانند تیم محبوب بندر انزلى را 
بگردانند. سال 97 براى ملوانان، سالى خوب نبود چرا که در بسیارى 
از اوقات فصل 97-98 را در انتهاى جدول لیگ یک گذراندند، براى 
مردم شهرى که بارها شاهد قهرمانى ها و افتخار آفرینى هاى ملوان 
بوده اند، دیدن و تحمل این شرایط سخت است، قوهاى سپید که بارها 
طوفان هاى سختى را در دریاى متالطم فوتبال ایران سپرى کرده اند 
این بار نیز توانستند پس از گذر از روزهاى طوفانى به روزهاى آفتابى 
برسند. هوادارانى که مثل همیشه پاى تیم محبوب شان ماندند و مثل 
همیشه براى تشویق ملوان به همه استادیوم هاى کشور رفتند یکى 
از عوامل اصلى بقاى یکى از محبوب ترین تیم هاى فوتبال کشور 
هستند، هواداران عاشق به همراه جایگزینى محمد احمد زاده به جاى 
فرهاد پور غالمى در سمت سر مربى ملوانان و بازگشت پژمان نورى به 
جمع بازیکنان و اضافه شدن مازیار زارع در کادر فنى و تمرینات موثر 
که موجب عملکرد خوب بازیکنان شده باعث گردیده تا ملوان تا این 
جاى مسابقات، بهترین تیم نیم فصل دوم شود. ملوان در چند فصلى 
که میهمان لیگ یک بوده، همواره در نیم فصل دوم بهتر از نیم فصل 
اول عمل کرده است. دلیل این اتفاق، عوض شدن شاکله اصلى تیم در 
پایان هر فصل است! آیا در پایان این فصل نیز ملوانان به این مشکل 
مزمن و دردناك مبتال خواهند شد؟! از سوى دیگر به علت بدهى 
هاى فراوان باشگاه ملوان به بازیکنان و مربیان پیشینش، پنجره نقل و 
انتقاالت این باشگاه بسته شده است و اگر این بدهى ها پرداخت نشود، 
مردان شهر باران تا اطالع ثانوى نخواهند توانست هیچ بازیکن جدیدى 
را به تیم خود اضافه کنند! آیا در سال 98 مشکل پنجره نقل و انتقاالت 
ملوان حل خواهد شد یا این اوضاع بغرنج که مى تواند کار را به جاهاى 
باریک بکشاند، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟! این تیم خوب ملوان 

ک ا ا ش ان ا ا ش ا

قصـــه پر غصــه قــوى سپیدقصـــه پر غصــه قــوى سپید
روزهاى آفتابى ملوانان از راه مى رسد؟

 ککاوه چلمبرى کاوه چلمبرى

با حفظ و تقویت بازیکنان و توجه مالى در فصل آینده مى تواند مدعى 
صعود به لیگ برتر باشد، مهمى که هواداران قوى سپید و کارشناسان 
به آن باور دارند اما آیا مشکالت مالى برطرف خواهد شد تا این مهم 
عملى شود؟؟؟ نگرانى ها در این خصوص زیاد است چرا که در پایان 
این فصل، قرارداد بسیارى از بازیکنان ملوان به پایان مى رسد و با بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالت، قوى سپید به سرنوشت بسیار بدى مبتال 
خواهد شد. از سوى دیگر براى انزلى چى ها این سوال مطرح است که 
چرا منطقه آزاد انزلى که شکل گیرى و اعتبارش را مدیون بندر انزلى 
است در باشگاه ملوان ورود نمى کند و به حل مشکالت این تیم ریشه 
دار کمک نمى کند؟! چگونه است که مسرور، مدیر عامل منطقه آزاد 
انزلى عضو هیات رییسه فدراسیون شطرنج مى شود ولى از عضویت 
در باشگاه ملوان، تیم محبوب شمال خود دارى مى کند؟! امیدواریم با 
تعامالت الزم، منطقه آزاد انزلى دوباره بر مسند باشگاه ملوان قرار گیرد. 
پس از فصل 90- 89 که در آن قوى سپید یکى از بهترین فصول خود 
در سه دهه اخیر را گذراند و نایب قهرمان جام حذفى کشور شد، مالکان 
خصوصى زیادى به باشگاه ملوان آمده اند اما هر کدام بعد از مدتى به 
بهانه اى این تیم مردمى را ترك کرده اند!  بنابر این با بررسى شرایط 
موجود، منطقى به نظر مى رسد که منطقه آزاد انزلى که از شرایط 
اقتصادى مناسبى برخوردار است اداره باشگاه ملوان را به دست بگیرد 
و بخشى از دینش را به مردم بندر انزلى ادا کند. مسوولین بندر انزلى 
نیز کارنامه مناسبى در حمایت از ملوان ندارند، این مسوولین به خاطر 
استفاده تبلیغاتى از محبوبیت ملوان در بین مردم بندر انزلى، وامدارش 
هستند. حسن خسته بند، نماینده بندر انزلى در مجلس که سقوط 
ملوان در زمان روى کار بودن او اتفاق افتاده به دلیل دخالت هایش 
در اداره ملوان، آسیب زیادى به این تیم زده است. تخریب سکوهاى 
ورزشگاه تختى بندر انزلى و ناتوانى خسته بند در بازسازى آن از دیگر 
نکات منفى کارنامه اش محسوب مى شود. شوراى شهر و شهردارى 
بندر انزلى نیز گام اساسى در حمایت از باشگاه ملوان بر نمى دارند و 
تنها به بنرهاى حمایتى در سطح شهر اکتفا کرده اند! نیروى دریایى 
ارتش که مالک 30 درصد از سهام باشگاه ملوان است در سال هاى 
اخیر تنها به دادن زمین تمرین بسنده کرده و دیگر مانند گذشته براى 
تیمى که نامش با نیروى دریایى عجین شده دل نمى سوزاند! در زمینه 
جذب بازیکنان سرباز نیز نیروى دریایى آن قدرت سابق را ندارد! مالک 
جدید هم پس از ایجاد شوق و شور اولیه و اظهار این که هواداران قوى 
سپید نگران نباشند مانند مالکین پیشین پس از مدت کوتاهى آن 
چنان که باید و شاید به حل مشکالت قوى سپید نمى پردازند تا کار 
در اردوگاه سپید سخت و سخت تر شود!! اما مى رسیم به مشکالت 
یکى از قدیمى ترین ورزشگاه هاى کشور: تختى بندر انزلى که انزلى 
چى ها از روى ارادت به زنده یاد سیروس قایقران، آن را سن سیروس 
نیز مى نامند. ورزشگاهى که بخشى از خاطرات مهم کتاب قطور فوتبال 

ایران در آن رقم خورده و بازیکنان ملى پوش بزرگى چون غفور جهانى، 
زنده یاد سیروس قایقران، پژمان نورى؛ مازیار زارع، جالل حسینى و 
سعید عزت اللهى و بسیارى دیگر را تحویل فوتبال ملى مان داده است. 
این ورزشگاه که از مشکالت زیر ساختى مهمى چون چمن نامناسب، 
کمبود سرویس هاى بهداشتى و آب خورى و کمبود نور رنج مى برد، 
سال گذشته نیمى از سکوهاى تماشاگرانش نیز تخریب شد و متاسفانه 
هیچ اراده اى براى باز سازیش مشاهده نمى شود!! در حالى که بودجه 
الزم براى بازسازى این سکوها در نظر گرفته نشده بود پس چرا تخریب 
شد؟!  ملوان که همواره قدرت و ابهتش را مدیون هواداران بى نظیرش 
است در اثر تخریب سکوهاى ورزشگاه خانگى اش بسیار آسیب دیده 
و بخش مهمى از نیروى مشوق و انگیزشى خود را از دست داده است. 
جالب است بدانید که هم زمان با سکوهاى تختى بندر انزلى، سکوهاى 
دو ورزشگاه دیگر کشورمان نیز تخریب شد و به سرعت مرمت و باز 
به حال خود رها شده است!  اما سن سیروس همچنان  سازى شد 
در حالى که هواداران ملوان طى طومارى حقیقى و مجازى از رییس 
جمهور خواستار باز سازى سکوهاى ورزشگاه تختى شده اند، امیدواریم 
براى بازگشت قوى سپید به سطح اول فوتبال کشور این مهم انجام 
شود. از نکات مهم دیگر در خصوص تیم محبوب شمال، رسیدگى و 
نظارت ویژه در مورد تیم هاى پایه است که چند سالى مى شود حال 

خوشى ندارند! 
به  نیاز  و  بودند  سازى  بازیکن  کارخانه  روزگارى،  که  ملوانان 
بازیکنان تیم هاى دیگر نداشتند، حاال چتد سالى مى شود که در 
زمینه پرورش بازیکن براى تغذیه تیم بزرگسال ضعیف عمل کرده 
اند. اطمینان داریم که چشمه بازیکنان مستعد در بندر انزلى، گیالن 
و شمال همچنان مى جوشد و فقط نیاز به انتخاب شایسته ترین آنها و 
مراقبت از آنها است.  همچنین برخى مربیان تیم هاى پایه که کارنامه 
مناسبى ندارند باید جاى خود را به مربیان جوان تر و با دانش بدهند 
و پارتى بازى قطع بشود تا کارخانه بازیکن سازى قوى سپید از دوباره 

راه بیفتد. از سوى دیگر باشگاه ملوان نیز باید امکانات نرم افزارى 
و سخت افزارى الزم را براى تیم هاى پایه فراهم کند تا آنها بتوانند 

همچون گذشته، بازیکنان با کیفیتى را تحویل تیم بزرگسال 
بدهند. امیدواریم سال 98 سال خوبى براى 

ملوانان باشد و با حل شدن مشکالت آنها، 
روزهاى خوب شهر باران از راه برسد.
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 خمـاند

راه سخت رسیدن به چین
قبل  سال  که  بسکتبال  ملى  تیم 

را با وضعیتى متزلزل در راه صعود به 
در  بود،  رسانده  پایان  به  جام جهانى 
را  فدراسیون  تمرکز  همه   97 سال 
براى صعود به جام جهانى چین به 
ملى  تیم  بود.  داده  اختصاص  خود 
بسکتبال که با تغییر مهران حاتمى و 
روى آوردن به مهران شاهین طبع فراز 

و نشیب رسیدن به دروازه چین را با هر 
زحمتى مى گذراند، با حواشى  زیادى هم 

مواجه شد. صمد نیکخواه بهرامى و حامد 
حدادى که با برگشتن به تیم ملى شرایط صعود 

از مرحله مقدماتى و پیروزى مقابل فیلیپین را فراهم 
آورده بودند، در مقاطعى به دلیل اختالفات شخصى از تیم 

ملى کنار گذاشته شدند تا بسکتبال دوستان متوجه نشوند که آیا به 
دنبال جوانگرایى هستیم یا مى خواهیم از تجربه کهنه کاران تیم ملى 
براى گذر از موانع سخت استفاده کنیم؟ بسکتبال اگرچه به جام جهانى 
رسید اما این رسیدن ابدا به آسانى میسر نشد و چالش ها و دشوارى هاى 
زیادى در این مسیر وجود داشت که گاها ما را به ورطه ناامیدى از صعود 
به جام جهانى هم کشاند. تیم ایران راه را پیمود اما دیگر از آن اقتدار 
دوست داشتنى خبرى نبود و باخت هاى دور از انتظار مقابل تیم هایى 
چون عراق و ژاپن ما را متوجه آن کرد که دیگر با روزهاى خوبمان فاصله 
گرفته ایم و براى بازگشت به دوران پرشکوه بسکتبالمان باید فکر جدید 

و روح تازه در آن دمیده شود. 
در میان بازى هاى انتخابى جام جهانى، تیم ملى بسکتبال ایران 
که با تمام قوا و همه ستاره هاى خود در بازى هاى آسیایى 2018 
حاضر شد. در حالى که از ابتداى سال 97 تمام تمرکز فدراسیون 
بر روى قهرمانى تیم ملى در بازى هاى آسیایى بود، تیم ایران  در 
یکى از حساس ترین بازى هاى سال هاى اخیر خود در فینال به 
مصاف چین رفت. نسل طالیى بسکتبال ایران که در 2 دوره قبلى 
به مدال برنز و نقره بازى هاى آسیایى دست یافته، با اتکا به توانایى 
ستاره هایى چون حامد حدادى و صمد نیکخواه بهرامى به مصاف 
چین رفت تا بتواند اولین طالى خود در تاریخ بازى هاى آسیایى را 
کسب کند اما على رغم همه برنامه ریزى ها و 
هزینه هاى صورت گرفته براى رسیدن 
ملى  تیم  بازهم  قهرمانى،  این  به 

طال  مدال  به  دستش  و  ماند  ناکام 
نرسید.

در  نوجوانان  ناکامى 
فوشان

ایران  بسکتبال  در  نتیجه 
شرایطى  مى زند.  را  اول  حرف 
را تصور کنید که در ثانیه هاى 
ایران  نوجوانان  بازى  پایانى 
روى  خطایى  نیوزیلند،  مقابل 
بازیکن حریف انجام نشده و پرتاب 
این بازیکن گل نشده بود، بازیکنان 
ایران هم در مقابل امتیاز مى گرفتند و 
به مسابقات جهانى زیر 17 سال صعود 
در  ایران  نوجوانان  بلندقامت  تیم  مى کردند. 
این شرایط به عنوان شاهکار و نسل طالیى جدید 
"پروفسور  عنوان  با  صربستانى  ترونیچ  نناد  مى شد،  شناخته 
بسکتبال" تحسین مى شد و حواشى دیگر به اذهان نمى رسید. اما در 
واقعیت، تیم نوجوانان ایران با شکست مقابل نیوزیلند، بلیت مسابقات 
جهانى را نگرفت، با یک شکست دیگر مقابل کره جنوبى از رده پنجم 
و ششم هم بازماند و با تکرار پیروزى غرب آسیا مقابل لبنان در رده 
هفتم آسیا جاى گرفت. به این ترتیب همه حواشى قبل از مسابقات 
زیر 16 سال آسیا، راه خود را براى مطرح شدن پیدا کردند، توانایى هاى 
ترونیچ به عنوان سرمربى تیم زیر سوال رفت و نگرانى هاى دلواپسان از 
پشتوانه هاى بسکتبال، بیشتر از قبل مطرح شد. بسکتبال ایران در یک 
دهه گذشته هیچوقت در مسابقات رده سنى زیر 16 سال موفق نبوده و 
به جام جهانى زیر 17 سال نرسیده است. بهترین نتیجه این رده سنى 
به سال 2009 باز مى گردد که نماینده ایران در آسیا سوم شد. با 
این وجود تجربه چند نسل گذشته ثابت کرده است که نتایج این 
ایران  رده سنى، لزوما ارتباطى به نتایج بعدى ندارد. تیم نوجوانان 
در دوره قبل حتى از منطقه غرب آسیا صعود نکرد و به مسابقات 
آسیایى نرسید؛ اما تیم زیر 18 سال در مسابقات آسیایى تهران بعد 
از دو باخت در مراحل مقدماتى مقابل کره جنوبى و ژاپن، شرایط را 
تغییر داد و به قهرمانى رسید. بسیارى از کارشناسان بسکتبال هم 
در سال هاى اخیر از نتیجه گرایى در سطوح پایه انتقاد داشتند. به 
اعتقاد این کارشناسان که گاهى هدایت تیم هاى ملى پایه را برعهده 
داشتند، بسکتبال ایران باید نگاه نتیجه گراى خود را از تیم هاى نوجوانان 
و جوانان بردارد. با این وجود حواشى زیادى قبل از اعزام تیم نوجوانان به 

فوشان چین (محل برگزارى مسابقات قهرمانى آسیا 2018) وجود داشت 
و مسائلى که درباره این تیم نمى توان نادیده گرفت. 

جوانانى که مهجور بودند
تیم   ملى بسکتبال جوانان ایران بعد از تیم نوجوانان در کسب 
سهمیه جام جهانى ناکام ماند تا ایران بعد از سه دوره متوالى از حضور 
فدراسیون  عجیب  مدیریت  بماند.  باز  جهان  بهترین هاى  جمع  در 
و  نوجوانان  به  ملى  تیم هاى  مدیر  توجهى  بى  و  پایه  رده هاى  در 
رقم  ایران  نسل هاى  بهترین  از  یکى  براى  را  سرنوشت  این  جوانان 
زد تا جام جهانى و فرصت تجربه اى بزرگ را از دست بدهند. تیم  
و  براى قهرمانى آسیا  به طور مستمر  ایران چند سال   ملى جوانان 
کسب سهمیه جام جهانى تالش کرد اما در شش ماه و به دلیل بى 
برنامگى فدراسیون هر چه رشته بود پنبه شد و در نهایت حتى به 
جمع چهار تیم برتر قاره کهن هم نرسید. تیم بسکتبال جوانان ایران 
در حالى صاحب جایگاه ششم مسابقات قهرمانى آسیا شد که به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانى در این رقابت ها شرکت کرده بود اما تیم کشورمان 
پس از صعود مستقیم از مرحله مقدماتى، در مرحله یک چهارم نهایى 
مقابل نیوزلند شکست خورد و ضمن ناکامى از صعود به فینال و قهرمانى 

دوباره، از کسب یکى از چهار سهمیه جهانى این رقابت ها نیز بازماند.
خداحافظى با مسیحیان بسکتبال

 پس از پیروزى تیم ملى ایران برابر قزاقستان در راه جام جهانى 
بسکتبال، اوشین ساهاکیان بهترین پست چهار آسیا در سال 2013 
از تیم ملى خداحافظى کرد. او اعالم کرد که وقت خداحافظى رسیده 
و باید فرصت را به جوان ترها داد. یک خداحافظى غافلگیرکننده که 

همبازى هایش از آن خبر نداشتند.
بود،  ایران  بسکتبال  ملى  تیم  فوق العاده  بازیکنان  از  اوشین 
هنگام  اوشین  تاثیرگذار.  بازیکنى  و  دوست داشتنى  چهره اى 
خداحافظى گفت: خوشحالم که در آخرین بازى ملى ام نیز با برد 
خداحافظى  وقت  دیگر  شدیم.  سربلند  و  آمدیم  بیرون  زمین  از 
جاى  باید  و  داریم  بسکتبال  در  خوبى  است. جوان هاى  رسیده 
خودم را به آنها مى دادم. مى دانم جایگزین هاى خوبى در تیم ملى 
ملت هاى  جام  مسابقات  در  و   2013 سال  در  ساهاکیان  داریم. 
دست  به  را  چهار  پست  بازیکن  بهترین  عنوان  بود  توانسته  آسیا 
از اوشین دوست قدیمى و 27 ساله اش آرن  آورد. چند ماه پس 
مقابل  بازى  پایان  در  کرد.  وداع  بسکتبال  دنیاى  با  هم  داوودى 
بسکتبال  ملى  ساله تیم   32 گارد  و  داوودى، کاپیتان  ژاپن، آرن 
ایران چهار گوشه زمین سالن بسکتبال آزادى را بوسید و از تیم 

ملى خداحافظى کرد .
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تیم از شخصى تالفات
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سال پیش همین موقع 
بسکتبال  آینده  از  مى خواستیم 

سخن بگوئیم، بى شک بیش از امروز 
بینى  پیش  امید داشتیم. فدراسیونى که 

مى شــد پس از 14 ســال با آمدن رامین 
طباطبائى رنگ و روى دیگرى به خود بگیرد و 
آن تحوالت مورد انتظار طرفداران بسکتبال 
رخ دهد، تقریبا با همان شــکل و شــمایل 
گذشــته به راهش ادامه داد و در طول 

سالى که گذشت با همان برنامه ریزى 
پرحاشــیه قدیمى، نتایج نســبتا 

رقم  بسکتبال  براى  ضعیفى 
خورد. 

ا خخخمـاخم گــر ا

بسکتبالبسکتبال  در سالى کهدر سالى که ازتلخى به  شیرینى ازتلخى به  شیرینى رسید رسید
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t<jäH‰ nv fVoD hc aÈViHÏ hdVhË& d: [<v
ndæVÏ j¶äÎV aNÍ , hsHsH fH ;Hv , ckN=D lVnÊ >Ë
aÈV uíÎK aNÍ hsJ# hdÁ¥I hdVhkD iH uHaR
t<jäH‰ iöéÁN , n, jÎL rVlC , >fD ̀HdéòJ kúÎK
nhvdL ;I h;êV aÈVséHkD iH iL xVtNhvaHË
iöéÁN& d: fñE hsJ , hdÁ¥I ]ÁN jÎL
aÈVséHkD nhvdL ;I xVtNhvhkúHË fI xVc uíÎäD

ú̀J jÎL o<n iöéÁN , fH jÎÂúHË ckN=D lD
;ÁÁN& d: fñE ndæV hsJ# nv fÎK jÎÂÈHÏ oHü
t<jäH‰ hdVhË& kHÊ 4 fHaæHÍ jVh;é<vsHcÏ jäVdC&
wÁ¶J k™J >fHnhË& köH[D rHmÂúÈV , l„<hË fÁNv
hkCgD fÎúéV hc fÆÎI jÎÂÈH fI ]úL lD >dN# nv hdK
4 aÈV )jäVdC& >fHnhË& rHmÂúÈV , hkCgD( ;I hc r†H
nv sI aÈV ;I lV;C hséHË iL kÎöéÁN& ckN=D
[<v ndæVÏ nv [VdHË hsJ# nv >fHnhË& lVnÊ hdK
o¢I o<kæVÊ fH jÎL wÁ¶J k™J ckN=D lD ;ÁÁN›
fH ̀ÎV,cÏ iHdA lD oÁNkN , [úK lD =ÎVkN , fH
a¥öJ iHdA& chk<Ï yL f®G lD =ÎVkN# fI fÈHkI
tVh vsÎNË k<v,c 89& dHnÏ lD ;ÁÎL hc fHaæHÍ 64
sHgI wÁ¶J k™J >fHnhË , qÂK lV,v htéòHvhè
=BaéI& aVhdX t¶„D hdK fHaæHÍ vh lV,v lD ;ÁÎL#.

oHxVÍ sHcÏ fI [HÏ htéòHv >tVdÁD
fHaæHÍ wÁ¶J k™J >fHnhË fÎA hc hdÁ¥I htéòHv ;öF

;VnÍ fHaN& oHxVÍ sHcÏ ;VnÍ hsJ# hdK fHaæHÍ nv niI
05 nv [HÊ jòJ [ÂúÎN l¢Vó aN# k™éD iH fI säF
j¥ÁÎ: fHcd¥ÁHË , vk+ gäHõ jÎÂúHË ;I fI vk+ ̀V]L
, ̀ÎVhiK jÎL l„D fVcdG aäHiJ nhaJ& fI fVcd„D iHÏ
hdVhË aÈVè ̀ÎNh ;VnkN# yÁHÏ j¥ÁÎ¥D fHcd¥ÁHË >fHnhkD
oÎ„D c,n cfHkCn aN , jÎL wÁ¶J k™J nv yÎV hc >fHnhË ,
o<cséHË kÎC xVtNhvhkD fVhÏ o<n nsJ , ̀H ;Vn# ,r<ß
hkÆ±ã , péD [Á+ 8 sHgI ké<hköéÁN oHxVhË k™J
cvn >fHnhkD vh hc hbiHË xVtNhvhË wÁ¶J k™J ̀Hμ ;ÁÁN#
fHaæHÍ wÁ¶J k™J nv jHvdO 01 lÈV 1531 jHsÎS aN
, nv gÎ+ iHÏ jòJ [ÂúÎN& rNõ& >chn=HË , fVjV hdVhË
p†<v nhaéI hsJ# jÎL k™J jH;Á<Ë ]ÁN n,vÍ fI nséI

H̀dÎK jV sÆ<£ ;VnÍ hlH fH ciL fI wT h,‰ t<jäH‰ hdVhË
fV=úéI jH fVhÏ xVtNhvhkA , o<añHgD >kÈH j±ù
;ÁN# fHaæHÍ wÁ¶J k™J cdV k§V ,chvè k™J t¶HgÎJ
lD ;ÁN , hséHnd<Ê jòéD >fHnhË fH =ÁíHdA 51 iChv k™V
jÂHaH=V& lÎCfHË fHcdÈHÏ oHkæD hdK jÎL hsJ# wÁ¶J
k™J hc sH‰ 2531 ;I nv gÎ+ sVhsVÏ s¢P h,‰
t<jäH‰ hdVhË aV;J ;VnÍ& jH;Á<Ë hdK uÁH,dK vh nv
[N,‰ vnÍ fÁNÏ ;öF ;VnÍ hsJ^ 2531^ aúL -
3531^ ̀ÁíL - 4531^ iúéL - 5531^ sÎCniL -
6531^ aúL - 8631^ i™éL - 1731^ i™éL -
2731^ iúéL - 3731^ n,hcniL - 5731^ ̀ÁíL -
6731^ dHcniL - 7731^ kÈL - 8731^ n,hcniL -
1831^ sÎCniL - 6831^ i™NiL - 7831^ 9831^
kÈL - 0931^ niL - 1931^ aHkCniL - 5931^
n,hcniL - 6931^ iúéL.

kÎÂ¥J kHhlK fVhÏ lVfÎHË .
H̀m<g< sV[Î< ̀Vj®HgD hc oVnhn 7931 iNhdJ

hdK jÎL vh fV uÈNÍ =VtJ# sH‰ räG& tVhc ;ÂHg<kN hdK
löá<gÎJ vh uÈNÍ nhv f<n# kHÊ jÂHlD sVlVfÎHË jHvdO
fHaæHÍ wÁ¶J k™J fI hdK aVó hsJ^ 1 - iHvÏ =ÎL
)sHgÈHÏ 1531 jH 4531(& 2 - y±lñöÎK ,hrT
)sH‰ 4531(& 3 - lÁ<]ÈV sHgÎH )sH‰ iHÏ 5531

jH 0731(& 4 - [HsL hiG dV́ )sH‰ 0731(& 5 -
u„ÎVqH tÎV,cÏ )1731 jH 3731(& 6 - uäNhg<hpN
fClI )sH‰ 3731(& 7 - u„ÎVqH tÎV,cÏ )4731 jH
8731- n,vÍ n,Ê(& 8 - =á<vø ̀HÎ̀HË )sH‰ 8731
- fI lNè 6 lHÍ(& 9 - tVdN,Ë l¶ÎÁD )sHgÈHÏ 8731
, 9731 - fI lNè 6 lHÍ(& 01 - hfVhiÎL rHsÂå<v
)sHgÈHÏ 9731 jH 1831(& 11 - lÁû<v ̀<vpÎNvÏ)
sH‰ 1831(& 21 - hfVhiÎL rHsÂå<v )sHgÈHÏ 1831
, 2831 - n,vÍ n,Ê - fI lNè 9 lHÍ(& 31 - uäNhgVqH
fVc=VÏ )sH‰ 2831 - fI lNè 6 lHÍ(& 41 - pöK
naéD )sHgÈHÏ 2831 , 3831 - fI lNè 7 sH‰(&
51 - fHdVhÊ n,vndT )sH‰ 3831 - fI lNè 6 lHÍ(&
61 -V̀,dC l§„<lD )sHgÈHÏ 3831 jH 5831(& 71
- >g™Vn, ;HsÎÂÎV, )sH‰ 5831(& 81 - hfVhiÎL
rHsÂå<v )sH‰ 6831 - n,vÍ s<Ê - fI lNè 6 lHÍ(&
91 - hpÂN x<sD )sHgÈHÏ 6831 , 7831 - fI
lNè 6 lHÍ(& 02 - líéäD jÆ<Ï )sH‰ 7831 - fI
lNè 4 lHÍ(& 12 - päÎF =„I nhvÏ )sH‰ 7831 - fI
lNè 3 lHÍ(& 22 - fÎ|Ë b,hg™ÆHvköF )sHgÈHÏ 7831
, 8831 - fI lNè 11 lHÍ(& 32 - >g™Vn, ;HsÎÂÎV,
)sHgÈHÏ 8831 , 9831 - n,vÍ n,Ê - fI lNè 41
lHÍ(& 42 - y±lñöÎK ̀ÎV,hkD )sH‰ 0931(& 52 -
o<cÍ >gäVj< ;HséH ) sHgÈHÏ 0931 , 1931 - fI lNè
01 lHÍ(& 62 ->g™Vn, ;HsÎÂÎV, )sH‰ 1931 - n,vÍ
s<Ê - fI lNè 4 lHÍ(& 72 - u„ÎVqH tÎV,cÏ )sH‰
1931 - n,vÍ n,Ê - fI lNè 1 lHÍ(& 82 - s¶ÎN
s±lHè )sH‰ 2931 - fI lNè 1 lHÍ(& 92 - hfVhiÎL
rHsÂå<v )sH‰ 2931 - n,vÍ ]ÈHvÊ - fI lNè 9 lHÍ(&
03 -fÈÁHÊ sVhì )sH‰ 3931 - fI lNè 5 lHÍ(& 13
- ;Hvg<õ lHk<mG )sHgÈHÏ 3931 , 4931 - 61
lHÍ(& 23 - i<aÁ+ o<ù ;±Ê )sH‰ 4931 - 1

lHÍ(& 33 - kHnv nsJ kúHË )sHgÈHÏ 4931 , 5931
- v,Ï iL d: sH‰(& 43 - tÎV,c ;VdÂD )sHgÈHÏ
5931 , 6931 - v,Ï iL 5 lHÍ(& 53 - tVhc ;ÂHg<kN
)sH‰ 6931(& 63 - ̀Hm<g< sV[Î< )7931(# kÎÂ¥J
lVfÎæVÏ k™éD iH& d¥D hc kHhlK jVdK kÎÂ¥J iH fVhÏ
lVfÎHË hsJ# iÂHk¢<v ;I nv fḦ ndNdN& k™éD iH nv
64 sH‰ t¶HgÎJ o<n jH;Á<Ë 63 lVjäI sVlVfD o<n
vh u<° ;VnÍ hkN& ;I h=V 51 sH‰ lVfÎæVÏ lVp<Ê
lÁ<]ÈV sHgÎH vh ;ÁHv fæBhvdL& jÆVdäH k™éD iH iV 6 lHÍ
d: lVjäI& sVlVfD o<naHË vh u<° ;VnÍ hkN# föÎHvÏ
hc ;HvaÁHsHË t<jäH‰& fD p<w„æD xVtNhvhË k™J ,
j®ÎÎVhè c,n fI c,n ;Hnv tÁD vh uHlG kéÎíI kæVtéK
hdK fHaæHÍ lD nhkÁN# k™J fH hdK iÂI rNlJ , fHcd¥ÁHË
fCv=D ;I fI t<jäH‰ hdVhË jÆNdL ;VnÍ hlH tÆX a<v ,
a<Ø nhaéI , hc htéòHvhè oäVÏ kÎöJ› kI hc rÈVlHkD
nv [HÊ pBtD , gÎ+ oäVÏ hsJ , kI hc p†<v nv [HÊ
>sÎH# fH hdK pH‰& ckN=D nv hdK aÈV t<jäH‰ oÎC nv
[VdHË hsJ , xVtNhvhË k™J& s™J , sòJ pHlD
jÎL aÈVaHË , hgäéI jÎL l„D fVcdG iöéÁN!.

hséHn löH,Ï =VtéK
wÁ¶J k™J gÎ+ aHkCniL vh fH vjäI n,hcniL fI

H̀dHË fVn , nv gÎ+ i™NiL fH rVhv =VtéK nv vjäI iúéL&
vaN ̀ÎNh ;Vn# k™éD iH nv sH‰ 69 fH lVfÎæVÏ tVhv
;ÂHg<kN n,vhË o<aD vh såVÏ ;VnkN ;I p†<v nv
lVp„I kÎÂI kÈHdD [HÊ pBtD& fI nkäH‰ pB́ ;VnË
jÎL ̀Vså<gÎS d¥D hc kéHd{ o<ã hdK jÎL fI pöHã
lD >lN# k™J ;I tûG räG o¢V sÆ<£ fI nséI ̀HdÎK
jV vh iV=C hpöHõ k¥Vn& hlöH‰ hlH nv l¶V° o¢V
rVhv =VtéI , h=V kíÁäN aHdN d¥D hc n, jÎL kæ<Ë fòéD
fHaN ;I sÆ<£ lD ;ÁN# nv gÎöJ k™Vhè jÎL k™J nv
gÎ+ i™NiL )89-7931( kHÊ hdK fHcd¥ÁHË lúHiNÍ

lD a<n^ aÈHã =VnhË , lñÂN nvdS )nv,hcÍ fHkHË(&
pöÎK sH;D& sÎV,hË rVfHkD& uÆÎG ;¶äD& tVndK
uHfNdÁD& ,tH iòHlÁúD& sÎNlñÂN rVdúD& pöÎK
f®±kD& pHlN ̀H;N‰ , lñÂNhlÎK hlÎNtV )lNht¶HË(&
xHgF vd¥HkD& lÎ±n [ÈHkD& lñÂNvqH yäÎúH,Ï&
lû¢™D hpÂNÏ& lö„L líNlD& ,dÁÎöÎ<õ h,gÎ<dVh
, uCdC sÎNd¥<́ )iHtä¥ÈH(& [HkHjHË fHg<j„D& [¶™V
s„ÂHkD& tHoV jÈHlD& vqH [äÎVÍ& l<;Hlä< ;HkíD ,
pHlN kHa<vÏ )lÈH[ÂHË(# nv n,v vtJ kHÊ ;Vhv [HsL
uVhrD , fÈÁHÊ fVchÏ iL nv gÎöJ k™éD iH rVhv nhaJ
;I nv kÎL tûG n,Ê& hdK n, k™V [ÂU k™éD iH vh jVμ
;VnkN# fVchÏ fI ̀NdNÍ aÈV o<nv, vtJ , ;Vhv fI gÎ+
;ú<vù vtJ# ;Vhv nv jÎL k™J d: sH‰ , kÎL fHcÏ
;Vn , hgäéI =V]I ;ÂéV hc clHË p†<vù nv jÎL
hséÆ±‰ pHaÎI nhaJ hlH fHc iL pHaÎI iHdD nhaJ
, nv kÈHdJ k™éD iH vh rH‰ =BhaJ , fI ;ú<vù
fHc=úJ# k™éD iH nv sH‰ 79 líÂ<uH v,c=Hv >vhÊ , ;L
pHaÎI hÏ vh nhaéÁN# cvn n,sJ nhaéÁD t<jäH‰ hdVhË
dH sHläHÏ >fHnhkD& oÎ„D c,n hc [HÊ pBtD ;ÁHv vtJ
, nv gÎ+ iL oÎ„D o<ù aHkS fHaN nv vjäI iúéL
, kÈL [N,‰ rVhv lD =ÎVn#

 hdK jÎL fH lVfD ̀Vj®HgD hù hlH jÎÂD sòé¥<ù
hsJ› jÎÂD ;I =V]I sòJ =G lD ckN hlH sòJ iL
=G lD o<vn , sHclHË ntHuD o<fD nhvn# k™J
fÎúéVdK jöH,Ï iH vh nv hdK n,vÍ nhvn , h=V kÎÂD hc
jöH,Ï iHÏ hdK jÎL fI fVn jäNdG lD aN& r¢¶H
k™J h;Á<Ë [C, ]ÈHvÁ̀{ jÎL h,‰ [N,‰
f<n# fI r<‰ ]ÁN jK hc ;HvaÁHsHË t<jäH‰& ̀Hm<g<
sV[Î< lVfD ̀Vj®HgD k™J&
léòûW =VtéK
löH,Ï hsJ!.

kæHiD fI =BaéI , fVvsD aVhdX t¶„D fHaæHÍ wÁ¶J k™J >fHnhË

cvn fVcd„D , ̀Á{ niI oHxVÍ .
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به یاد عزیزانى که در سال 97 از دست دادیم
از «پدر بوکس» و «مدیر کشتى» تا «گزارشگر 

تلویزیون» و «بوقچى استقاللى»

پدر بوکس ایران رفت!
سه  ایران،  بوکس  پدر  به  ملقب  باوى»  باشت  «حسن 
اردیبهشت 1397 در 92 سالگى در شهر دوگنبدان  شنبه 18 
درگذشت. وى سال 1306 در آبادان متولد شد و در سال 1323 
ورزش بوکس را در آبادان به صورت کالسیک و زیر نظر «واگنر» 
مربى انگلیسى آغاز کرد. باشت باوى بعد از کسب عناوین متعدد 
داخلى و خارجى، در سال 1337 به مربیگرى روى آورد و طى 
سالهاى 1351 تا 1354 سرمربى تیم ملى بوکس بود و موفق شد 
تیم ایران را در بازیهاى آسیایى 1974 تهران به مقام قهرمانى 

برساند.
وداع با «بنده»!

صفدر بنده، از بازیکنان پرتالش و با اخالق که در دهه پنجاه 
در باشگاه صنعت نفت آبادان بازى مى کرد، روز 16 اردیبهشت 
1397 به دلیل عارضه قلبى دارفانى را وداع گفت. پیکر صفدر 
به خاك سپرده شد. جالب است  زادگاهش گچساران  بنده، در 
تخت جمشید  لیگ سراسرى  در جریان  بنده  که صفدر  بدانید 
میدان  به  آبادان  نفت  صنعت   فوتبال  تیم  در  مهاجم  به عنوان 
مى رفت و 16 گل در ادوار مختلف این رقابت ها با پیراهن تیم 

محبوب آبادانى ها به ثمر رساند.
خداحافظ الماس سیاه!

سابق  بازیکن  ساموئل»  لوید  «جى   1397 اردیبهشت   25
تیم استقالل که به الماس سیاه شهرت یافته بود در یک سانحه 
در  خود  «رنجروور»  اتومبیل  با  ساموئل  شد.  کشته  رانندگى 
حین بازگشت از مسیر مدرسه فرزندانش در جاده وارینگتون در 
محدوده شهر بیرمنگام انگلیس با یک دستگاه کامیون برخورد 
شدیدى داشت و در دم جان خود را از دست داد. مدافع ترینیداد 
و توباگویى که زمستان 1390 در زمان مربیگرى پرویز مظلومى 
از تیم کاردیف سیتى به تیم استقالل آمده بود، 
2 سال و نیم پیراهن شماره 3 استقالل 
دفاع  مناطق  در  و  کرد  تن  بر  را 

براى  را  خوبى  بازیهاى  دفاعى  هافبک  و  چپ  هافبک  چپ، 
استقاللى ها انجام داد و گلهاى حساسى را نیز به ثمر رساند. 

ساموئل هنگام مرگ، 37 ساله بود.
پرواز ایفاگر نقش هاى پهلوانى

4 خرداد 1397، ناصر ملک مطیعى (ملکوتى)، 
و  ورزشکاران  از  و  ایران  سینماى  اسبق  بازیگر 
نارسایى  دلیل  به  قدیمى،  ورزشى   نویسندگان 
درگذشت.  سالگى   88 در  تنفسى  و  کلیوى 
تهران  فروردین 1309 در  اول  متولد  وى که 
 50 در   1361 تا   1328 سالهاى  طى  بود، 
به  تلویزیونى  سریال  یک  و  سینمایى  فیلم 
ایفاى نقش پرداخت. بازى در سریال سلطان 
صاحبقران به کارگردانى على حاتمى در سال 
دهکده،  قهرمان  هایى همچون  فیلم  و   1354
...در  و  برزخى ها  نوح،  طوفان  مفرد،  پهلوان 
کارنامه هنرى ملک مطیعى دیده مى شود. ملک 
مطیعى عالوه بر بازیگرى در سینما، از عالقه مندان 
به ورزش  بود و در این حوزه هم فعالیت هایى داشت. 
او  که در سنین جوانى معلم ورزش مدارس تهران بود، 
بارها در مقاطع مختلف درباره مسائل و رویدادهاى ورزشى 
دست به قلم شد که غالب این مطالب در مجله کیهان ورزشى 
دهه هاى (40 و 50) به چاپ رسیده است. الزم به ذکر است که 
ملک مطیعى در اغلب فیلم هاى خود ارائه گر نقش هاى پهلوانى 

و جوانمردى بود.
والیبال بدون على پروین!

صبح روز جمعه پنجم مرداد ماه 1397، والیبال ایران یکى 
از دست  هاى خودرا  ترین چهره  و زحمتکش  ترین  از شاخص 
داد. استاد على پروین پیشکسوت والیبال دار فانى را وداع گفت 
را  تاثیرگذار خود  از چهره هاى ماندگار و  ایران یکى  والیبال  تا 
تاثیر  تحت  را  خوزستان  والیبال  که  پروین  على  دهد.  دست  از 
دلسوزى هاى خود قرار داده بود خدمات بسیارى براى این استان 
داشت. بازیکنان زیادى چون محمد موسوى، مصطفى شریفات، 
بازیکن  او در عرصه  … حاصل تالش هاى  و  مسلم محمدزاده 
در  بزرگى  قدم هاى  پروین  سازى  بازیکن  کنار  در  بودند.  سازى 
زمینه تیم دارى و حضور نماینده هاى خوزستان در لیگ والیبال 
برداشت. او همواره در تالش بود تا خوزستان نماینده اى در خور 
نام این استان در لیگ والیبال داشته باشد تا جوانان خوزستان 
از  پروین  على  بگذارند.  نمایش  به  را  خود  استعدادهاى  بتوانند 
داوران بین المللى والیبال ایران نیز بود و با قضاوت در رقابت هاى 
نیز  ایران  والیبال  برجسته  داوران  از  یکى  المللى  بین  و  داخلى 

محسوب مى شد.
بوقچى استقاللى، از نفس افتاد

سیف على حبیب  نژاد معروف به سهراب سرابى ( یا همان 
مرداد   31 استقالل٬  باشگاه  بوقچى  و  بوقى)مشوق  سهراب 
با  ماهها  درگذشت.وى  تهران  بهمن  بیمارستان  در   1397
بیمارى سرطان دست و پنجه نرم کرد و در نهایت تسلیم این 
متمادى  هاى  دهه  بخاطر  بوقى  سهراب  شهرت  شد.   بیمارى 
حمایت از استقالل و تیم ملى زبانزد بود. وى سال  ها در سرما 
ورزشگاه ها  در  استقالل  هوادار  و  بوقچى  عنوان  به  گرما  و 
بود که  بوقچى هایى  نسل  از  بازمانده  آخرین  او  داشت.  حضور 
مى  شان  شاخه  دوازده  ده  هاى  بوق  و  کاکل  روى  فوتبال 
چرخید و آن ها بودند که فضاى ورزشگاه را گرم و پرجوش و 
خروش مى کردند. براى دهه هاى متمادى محمد بوقى و بعد 

فوتبال  در  اصلى سکوها  او جانشین خلفش سهراب، حاکم  از 
بى پول ایران بودند. آن ها بودند که خط و ربط و شعارها را 
زمان  آن  در  که  یادشان هست  ها  خیلى  و  کردند  مى  تعیین 
چقدر فضاى ورزشگاه ها سالم تر بود و مرام و معرفت بیشترى 

در آن وجود داشت.
غرق شدن غالم نژاد

و  سایپا  و  استقالل  هاى  تیم  سابق  بازیکن  غالم  نژاد  مجید 
تیم ملى فوتبال ایران، 23 شهریور 1397 (در 35 سالگى) به  دلیل 
غرق شدن در رودخانه اى در روستاى هماگ در حوالى بندر عباس 
درگذشت. غالم نژاد که متولد 28 خرداد 1362 بود براى گذراندن 
سالهاى پایانى فوتبالش به بندرعباس رفت و براى تیم شهردارى 
بندرعباس بازى مى کرد. سایپا تهران (1384) و شهردارى بندرعباس 
(1397)، اولین و آخرین تیم هایى بودند که غالم نژاد براى انها بازى 
کرد. وى در سال 1387 توسط على دایى سرمربى وقت تیم ملى به 

این تیم دعوت شد و اولین بازى ملى خود را انجام داد.
«ورزش و مردم» تعطیل شد؟!

17 مهر 1397، بهرام شفیع مجرى و گزارشگر با سابقه صدا و 
سیما و مجرى برنامه قدیمى ورزش و مردم در سن 62 سالگى بر اثر 
سکته قلبى درگذشت. شفیع سال  1335 در در محله پامنار تهران 
متولد شد. نام و چهرهٴ او با برنامهٴ هفتگى تلویزیونِى ورزش و مردم  
از شبکه یک پخش مى شود، گره خورده است.  از دههٴ 1360  که 
همچنین، او ریاست فدراسیون هاکى را از سال 1384 تا 1397، 
یعنى چهار دورهٴ متوالى، بر عهده داشت. بهرام شفیع در دبیرستان 
و دانشگاه، عالوه بر بازى فوتبال، به گزارشگرى نیز مى پرداخت و در 
دوران جوانى بازیکن تیم فوتبال قصر یخ تهران بود. شفیع پس از 
انقالب 1357، همکارى خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد و 
با شرکت در آزمون صدا و سیما در سال 1361 به استخدام رسمى 
این سازمان درآمد. مرحوم شفیع جزو نخستین نسل برنامه  سازان 
ورزشى بعد از انقالب در تلویزیون بود. او خواهرزادهٴ مرحومه خدیجه 

ثقفى، همسر امام خمینى (ره) است. 
خاموشى اولین مدال آور کشتى فرنگى 

تیم  اسبق  مربى  کشتى،  پیشکسوت  خانى،  قلیچ  علیرضا 
 1961 سال  در  جهان  فرنگى  کشتى  برنز  مدال  دارنده  و  ملى 
یوکوهاما ژاپن دارفانى را وداع گفت. قلیچ خانى اولین مدال آور 
ایران محسوب مى شود. وى در دورانى که  تاریخ کشتى فرنگى 
کشتى فرنگى ایران در دنیا حرفى براى گفتن نداشت موفق به 
کسب مدال برنز مسابقات جهانى شد. علیرضا قلیچ  خانى، فرزند 
حاج محمدتقى (از باستانى کاران نامور ایرانى و پهلوانان مشهور 
قدیم)، در سال 1316 در تهران دیده به جهان گشود. وى پس 
ابتدایى و متوسطه، به باشگاه تاج رفت و به  از گذراندن دوران 
آموزش و تمرین فنون کشتى پرداخت. او در دبیرستان مروى، 
کشتى،  ولى  بود،  کرده  تجربه  را  فوتبال  و  والیبال  ورزش هاى 
ورزش مورد عالقه پدرش، وى را بیشتر از ورزش هاى دیگر جذب 
کرد. این فرنگى کار که چند سالى در بسترى بیمارى بود در سال 
1392 دچار عارضه مغزى شد و سرانجام در 23 مهر 1397 در 

تهران درگذشت.
آسمانى شدن مدیر کشتى

و  آزاد   تیم ملى کشتى  اسبق  پور،  مربى  محمود معزى 
بامداد 28 مهر 1397   4 این رشته، حدود ساعت  پیشکسوت 
در تهران دچار ایست قلبى شد و قبل از رسیدن به بیمارستان 
 1966 بازیهاى آسیایى  پور در  وداع گفت. معزى  را  فانى  دار 
آویخت.  گردن  بر  را  کیلوگرم   87 وزن  نقره  مدال  بانکوك، 
که  جوانان  آزاد  کشتى  ملى  تیم  سرمربیگرى  دوره  هشت 

 س سعید حاجى بابایى

هافبک چپ، 
استقاللى ه
ساموئل

به
او  که
بارها در م
دست به قلم

دهه هاى (40

پایان  به  رو   1397 سال 
ایران  این ســال ورزش  اســت. در 

روزهاى تلخ و شیرین بسیارى را تجربه کرد. 
حضور در آوردگاه هــاى جام جهانى فوتبال، بازیهاى 

آسیایى و پاراآســیایى و جام ملت هاى آسیا در فوتبال، 
لیگ ملت ها و جهانى والیبال، جام جهانى کشــتى و ...خالصه 

خیلى وقت ها با نتایج ورزشــکارانمان خندیدیم و شــاد شدیم 
و گاهى اوقات هم به ســبب عدم نتیجه گیرى و باخت هاى آنها 

غصه خوردیم. این تلخ و شــیرین ها و غم و شــادى ها فقط براى 
اتفاقات درون میدان بود و اثراتش کوتاه مدت. اما در این ســال 
خانواده ورزش ایران، عزیزانى را از دست داد و به سوگ نشست 
که هنوز هم تبعات و آثــار این مصیبت ها ادامه دارد هر چند که 
چرخ زندگى مى چرخد و در جریان است  و ... چه خوب گفته اند 

که جهان فانى اســت. به قول باباطاهر عریان شاعر بزرگ و 
بلند آوازه ایران

اگر زرین کالهى عاقبت هیچ
 اگر خود پادشاهى عاقبت هیچ
اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاك راهى عاقبت هیچ
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داراست  را  قهرمانى  نایب  پنج  و  جهان  قهرمانى  سه  سابقه 
قهرمانى  رقابت هاى  در  ایران  تیم  سرمربیگرى  دوره  چند  و  
و  است  بوده  همراه  قهرمانى  چند  با  که  آسیا  بزرگساالن 
همچنین مدیریت تیم ملى کشتى در جام جهانى 2002 که 
پور در دوران  افتخارات معزى  از  گوشهاى  شد،  قهرمان  ایران 

مربیگرى و مدیریت در کشتى هستند.
مرگ در وسط زمین فوتبال!

روز  اهواز  استقالل  باشگاه  پیشکسوت  منصورى  شاپور 
اهواز  ابوذر  تیم هاى  دیدار  در حین  آذر 1397   14 چهارشنبه 
فوتبال  رقابت هاى  سرى  از  اهواز  همگانى  ورزش هاى  هیات  و 
پیشکسوتان اهواز، یادواره ”شهید غالمعباس فرهادى و یاران“ 
این  شد.  قلبى  حمله  دچار  اهواز  هکتارى   16 چمن  زمین  در 
پیشکسوت با آمبوالنس به بیمارستان امام خمینى اهواز منتقل 
شد.او  فوت  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  دقیقه  چند  ولى  شد 
منتخب  تیم  در  و  بود  اهواز  استقالل  سابق  کاپیتان  و  بازیکن 

خوزستان و تیم ملى فوتبال ارتش نیز بازى کرده است.
رئیس سابق کاراته درگذشت

بهزاد کتیرایى، رئیس اسبق فدراسیون کاراته و از مدیران موفق 
وزارت ورزش و جوانان که جانباز هشت سال جنگ تحمیلى نیز 
بود روز پنج شنبه 15 آذر 1397، به رحمت ایزدى پیوست. وى از 
اسفند سال گذشته به فدراسیون پزشکى ورزشى مراجعه کرد که به 
خاطر دردى که در ناحیه دست و ضایعاتى که در ناحیه کمر داشت 
و همچنین به خاطر ترکش هایى که در دست او وجود داشت ابتدا 
تصور شد این مشکل به خاطر همین مساله است اما با بررسى هاى 
صورت  گرفته و با داروهایى که به وى تزریق گردید، معلوم شد 
که این دردها به علت داروهایى است که براى ضایعات جنگى و 
همچنین پیوند کلیه استفاده کرده و به سرطان غدد لنفاوى دچار 
شده است. کتیرایى در طى این مدت به پنج مرحله شیمى  درمانى 
جواب داد اما مرحله ششم را به خاطر ضعف جسمانى نتوانست 
به شیمى  درمانى ادامه دهد و دچار مشکل قلبى و تنفسى شد 
و در نهایت جان به جان آفرین تسلیم کرد. کتیرایى متولد سال 
1338 بود. او در سال 1383 به عنوان اولین رئیس فدراسیون ووشو 
انتخاب شد. در 2 بهمن سال 1384 به عنوان مدیر تربیت بدنى و 
ورزش سازمان صدا و سیما انتخاب شد. در 10 بهمن 1386 به 
عنوان رئیس فدراسیون کاراته انتخاب شد و پس از یک سال از این 
سمت کنار رفت. بهزاد کتیرایى سابقه فعالیت به عنوان مدیرکل 
حراست وزارت ورزش و مدیر تربیت بدنى سازمان صداوسیما را هم 

در کارنامه داشت.
کشتى بدون داور شد؟!

در  مدتى  که  کشتى  المللى  بین  داور  صوفى،  اکبر  على 
آذر   16 جمعه  روز  بود  بسترى  تهران  درمانى  مراکز  از  یکى 
بود  المللى  بین  یک  درجه  داوران  از  صوفى  1397درگذشت. 
و خارجى  تورنمنت هاى مختلف داخلى  که سابقه قضاوت در 
را داشت. وى در چندین دوره مسابقه قهرمانى آسیا، پیکارهاى 

قهرمانى جوانان جهان در سال 2014  کرواسى، جام جهانى و 
بازى هاى آسیایى قضاوت کرده بود.

اوصانلو به جاکارتا نرسید
على اوصانلو، ملى پوش تیم بوچیاى جانبازان و معلولین، ظهر 
تهران،  امیرالمونین(ع)  بیمارستان  در  آذر 1397  شنبه 17  روز 
رقابت هاى  به  اعزامى  ملى  تیم  ترکیب  در  که  اصانلو  درگذشت. 
پاراآسیایى 2018 قرار داشت، پیش از سفر به جاکارتا دچار ضایعه 
مغزى شد و به کما رفت و البته پس از 2 هفته به هوش آمد. او 
نتوانست به همراه دیگر ورزشکاران به بازیهاى پارا آسیایى جاکارتا 

اعزام شود و چندى بعد نیز از دنیا رفت.
ایرج به پدرش پیوست

دلیل  به  که  ایران  فوتبال  پیشکسوت  دانایى فرد  ایرج 
 21 در  بود  بسترى  شیراز  نمازى  بیمارستان  در  کبد  بیمارى 
در   ،1329 اسفند   20 دانایى فرد،  ایرج  درگذشت.   1397 آذر 
تهران متولد شد.  وى یکى از بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران در 
دهه پنجاه بود. ایرج فرزند على دانایى فرد (یکى از موسسان و 
اولین سرمربى باشگاه تاج سابق و استقالل فعلى ) بود و براى  
باشگاه هاى تاج، عقاب و پاس بازى کرد و در جام جهانى 1978 
نمایش  به  از خود  بازى هاى خوبى  و  بود  ایران  ملى  تیم  عضو 
گذاشت. وى در بازى با اسکاتلند نیز زننده تنها گل تیم ایران 
با این گل، نام ایرج دانایى فرد به عنوان نخستین زننده  بود و 
گل ایران در تاریخ جام جهانى ثبت شد. او در اواخر عمر خود 

ساکن آمریکا بود.
بدرود مرد کروات

یازده دى ماه 1397 «استانکو پاپله کوویچ» سرمربى کروات 
و اسبق تیم هاى پرسپولیس و تیم ملى فوتبال ایران درگذشت.  
استانکو روز 19 آوریل 1938 در شهر اسپلیت( یوگسالوى سابق) 
مطرح  باشگاه  دو  و  ملى  تیم  مربیگرى  ایران  در  او  شد.  متولد 
پرسپولیس و سپاهان را برعهده داشت.  پرسپولیس با مربیگرى 
استانکو 2 بار در سالهاى 1374 و 1375 قهرمان لیگ ایران شد. 
استانکو مدت ها بیمار بود و چند سال پیش یکى از پاهاى او به دلیل 
بیمارى قطع شد. وى در 24 دسامبر 2018  (11 دى 97) در سن 

80 سالگى در شهر اسپلیت درگذشت.
دروازه بدون  دروازه بان

اسبق  بان  دروازه  آقاحسینى  امیر   1397 ماه  دى   28
متولد  آقاحسینى  درگذشت.  تهران  در  ایران  فوتبال  تیم ملى 
طى  و  بود  تهران  سنگلج  محله  در   1310 اردیبهشت  چهارم 
سالهاى 1327 تا 1334 از دروازه تیم پرافتخار باشگاه شاهین 
او همچنین در سالهاى 1330 و 1331  تهران محافظت کرد. 
سنگربان شماره یک تیم ملى بود. آقاحسینى در دوران نوجوانى 
بازى مى کرد و  بود بسکتبال  زمانى که در دبیرستان خاقانى 
در این رشته تبحر زیادى داشت. او توسط دکتر عباس اکرامى 

شناسایى شد و به عضویت تیم فوتبال شاهین درآمد.

وداع با خوشخوان خوشنام
در دهه هاى 50 و 60 سه داور با نام خوشخوان داشتیم که 
در سطح اول فوتبال کشور قضاوت مى کردند. منظورمان محمود، 
است که  داشتنى  برادر دوست  و حسین خوشخوان سه  حمید 
قدیمى ها قضاوت هاى آنها را به یاد دارند. متاسفانه آقا محمود 
ترك  را  برادران  و جمع  فوت شد  ماه 1397  بهمن  روز چهارم 
کرد. محمود خوشخوان که از داوران قدیمى فوتبال کشور بود، 
مدت 9 سال ریاست فدراسیون فوتبال ایران را عهده دار بود. او 
از پیشکسوتان خوشنام عرصه داورى بود که در اواخر عمرش با 
بیمارى هاى مختلفى از جمله آلزایمر دست و پنجه نرم مى کرد. 

خوشخوان داورى را از 18 سالگى و از سال 1326 شروع کرد.
مهرآیین به فرزندان شهیدش پیوست

محمد مهرآیین پیشکسوت عرصه ورزش و انقالب و پدر شهیدان 
رضا و ناصر مهر آیین، هشتم بهمن ماه از دنیا رفت و به دو فرزند 
شهیدش پیوست. محمد مهرآیین سال 1318 در شهرستان محالت 
متولد شد و در کودکى به همراه خانواده اش به تهران کوچ کرد. مهرآیین 
به دلیل داشتن قدرت بدنى و مهارت در ورزش هاى رزمى چون جودو 
و کاراته، کالس هاى رزمى و آمادگى دفاعى را براى تعدادى از گروههاى 
سیاسى همچون حزب اهللا و موتلفه اسالمى برگزار کرد. مهرآیین در 
پیروزى ها و درخشش تیمهاى ورزشى جانبازان و معلوالن ایران در 
پیکارهاى جهانى و المپیک نقش به سزایى داشته است. وى چند سال 
رییس فدراسیون جودو ایران بود. مراسم تشییع جنازه مرحوم مهرآیین، 

9 بهمن در تهران برگزار شد.
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 ,réD ̀HdÎC ..5831.. fH =V,Í oäVkæHvhË huChlD fI r¢V fVhÏ ̀<aA fHcÏ...iHÏ >sÎHdD ..6002.. hc n,pI
fI jÈVhË fV=úéL xD lÆHgI...hÏ ]ÁN k¥éI lÈL vh dHn>,v aNÊ& d¥D hc >kÈH hdK f<n ;I k<aéL h=V ;ú<v r¢V fH
hdK t†HÏ ;L [®VhtÎHdD hlH fH hdK hl¥HkHè föÎHv r<Ï& iÂÎK...=<kI ̀ÎA fV,n nv >dÁNÍ  kCnd:& rNv lö„L fH
hdK j™¥Vhè föÎHv r<Ï ;I fVhÏ ,vcù nhvn& lD...j<hkN lÎCfHË d¥D hc fHcÏ...iHÏ lÈL fÎK...hgÂ„„D gÆF fæÎVn ,
hdK...=<kI iL aN , pḦ fH k™<b ̀<‰ f<n dH ]ÎCiHÏ ndæV >kÈH j<hköéÁN hléÎHc lÎCfHkD [HÊ [ÈHkD ..2202..
t<jäH‰ nv [Á+ fH sHdV kHlCniH vh fI o<n hoéûHü niÁN# hdK ;ú<v ..3.. lÎ„Î<Ë k™VÏ fH nvdHtJ hléÎHc
lÎCfHkD& nkÎH vh hkæúJ fI niHË =BhaJ hlH ;ú<viHÏ ndæV;I tVwJ nvdHtJ hdK hléÎHc vh hc nsJ nhnkN iÁ<c
iL l¶éÆNkN ;I r¢VÏ...iH fH c,v ̀<‰ j<hköéÁN hdK hléÎHc vh fI o<n hoéûHü niÁN#.

 >kÈHn̈viHÏ tV,ù =Hc vh fÎúéV wV́ sVlHdI...=BhvÏ nv ,vcù lD...;ÁÁN , jH hdK hkNhcÍ iL ̀ÎA vtéI...hkN
;I kHÊ ;ú<vaHË sH‰...iH fV v,Ï ̀ÎVhiK fHaæHÍ fCvø fHvs„<kHÏ hsåHkÎH rVhv lD...=ÎVn dH d: sVlHdI....nhv hc
hdK ;ú<v& lHg: fHaæHÍ ̀HvÏ sK \vlK tVhköI gÆF lD...=ÎVn#.  iÂI hdÁÈH& >dÁNÍ...hÏ v,aK vh fVhÏ ,vcù r¢V
, fI ,d|Í t<jäH‰ hdK ;ú<v k<dN lD...nhn# hc v,cÏ ;I r¢V lÎCfHË [HÊ [ÈHkD ..2202.. l¶VtD aN& ;I hdK l<q<ß
fI f¶N hc sH‰ ..4102..  fVlD...=Vnn& pHaÎI...kúÎÁHË o„Î{ tHvõ& fVhÏ jÆ<dJ t<jäH‰ >séÎK iÂJ fḦ cnkN
jH nv [HÊ ..2202.& ̀ÎA jÂHaH=VhË o<n fVhfV pVd™HË rNvjÂÁN [ÈHË& ck+ j™VdP käHaÁN# rNv lö„L iÎ}
l<tÆÎéD iÂÎK [<vÏ fI nsJ kÂD...>dN f„¥I iÂI Î̀V,cÏ...iH pHwG d: n,vÍ fVkHlI...vdCÏ hsHsD ,
sVlHdI...=BhvÏ fV v,Ï kÎV,iHÏ löé¶N t<jäHgD hsJ ;I hdK ;ú<v ;<]: pHaÎI o„Î{ tHvõ >Ë vh lêG
j¶NhnÏ hc ;ú<viHÏ nkÎH [NÏ =VtJ , hlV,c fI [HdD vsÎN ;I lD...j<hkN jHföéHË ..2202.& kÂHdA
>fV,lÁNhkI...hÏ fVhfV pVd™HË [ÈHkD nhaéI fHaN# o„R h,gÎK rÈVlHkD nv [HÊ l„J...iHÏ >sÎH& h,gÎK iúNhv
[NÏ "uÁHfD"iH fI lÆHlHè t<jäH‰ rHvÍ ;ÈK , nkÎH f<n ;I sVlHdI...=BhvÏ fV v,Ï [<hkHË& [Bã lVfÎHË
hsåHkÎHdD& fV`HdD hvn,iHÏ lÁHsF nv ;ú<viHÏ lòé„T nv ;öF hdK htéòHv fD...jHeÎV kä<n#.  r¢VÏ...iH fH
sVuJ jÂHÊ iÂI hl¥HkHjD ;I d: ;ú<v fCvø nhvn& lÈÎH lD..;ÁÁN jH ..84.. jÎL aV;J...;ÁÁNÍ nv [HÊ [ÈHkD&
fH ndNË hdK aVhdX& hkæúJ fI niHË a<kN# r¢V& h,gÎK ;ú<v nv oH,vlÎHkI hsJ ;I iL lÎCfHkD [HÊ [ÈHkD
vh fVuÈNÍ =VtJ , iL hdÁ¥I fVhÏ kòöéÎK...fHv nv [ÈHË& [HÊ [ÈHkD vh fH xVó tÎ™H fH p†<v ..84.. jÎL fV`H
lD...;ÁN# fH rÈVlHkD r¢V nv [HÊ l„J...iHÏ ..9102.. >sÎH& fI ndæV ;ú<viH dHn>,v aN ;I fH ,s¶J , [Â¶ÎJ

;L iL lD...j<hË ̀<‰...iH vh nvsJ , pöHfD iCdÁI ;Vn , jH hdK lVp„I ̀ÎA vtJ#.
 >kÈH fHcsHcÏ , jVlÎL ..8.. ,vcaæHÍ fH =ÁíHdA o<n vh >lHnÍ fHcÏ ;VnkN jH hc rHt„I uÆF kÂHkÁN , jH pNÏ

Î̀A vtéÁN ;I vmÎS tÎ™H nv fHcndN hoÎV o<n hc r¢V& hu±Ê ;Vn iV]ÁN v,sÎI fÈéVdK lÎCfHË [HÊ [ÈHkD
jH;Á<Ë f<n hlH [HÊ [ÈHkD ..2202.. lD...j<hkN fÈéV hc hdK fHaN#.

 r¢VÏ...iH ,réD jûÂÎL =VtéÁN nv t<jäH‰ sVlHdI...=BhvÏ ;ÁÁN& hféNh fVhÏ ̀V ;VnË s¥<iHÏ oHgD
,vcaæHÍ...iHÏ o<n& nsé<v p†<v fHcd¥ÁHË o<ã oHv[D nv gÎ+ vh wHnv ;VnkN# >kÈH péD fH [Bã nh,vhË
oHv[D hc [Â„I hséVhgÎHdD& fI gÎ+ o<n v,kR nhnkN jH hc n‰ >Ë& kÎV,iHÏ [<hË nh,vÏ vh jVfÎJ ;ÁÁN# fI
"t<jäH‰ ̀HdI" hiÂÎJ nhnkN jH fH =BaJ clHË& fH fHcÏ j<î̀D...iHÏ nho„D gÎ+ ̀<dH , fHhvcù o<n vh fI jû<dV
f¥úHkÁN# hgäéI hsé™HnÍ hc fHcd¥ÁHË fH j¥ÁÎ: oHv[D iÁ<c nv nsé<v ;Hv >kÈHsJ# r¢VÏ...iH hpöHõ lD...;ÁÁN
fI vyL h,gÎK rÈVlHkD nv [HÊ l„J...iH& iÁ<c vhÍ na<hvÏ fVhÏ sHoéK d: jÎL rNvjÂÁN hgäéI nv iÂI vnÍ...iHÏ
sÁD& nv ̀ÎA nhvkN# fHaæHÍ "hgNpÎG" fH hnyHÊ n, fHaæHÍ a¥G =VtJ ;I nv h,gÎK fHcÏ gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH
nv tûG hoÎV ..3..- w™V hséÆ±‰ jÈVhË vh a¥öJ nhn& hséÆ±gD ;I hu±Ê ;VnkN fH [Bã kÎV,iHÏ j<hkÂÁN hc
[Â„I oHv[D fÈéV hc =BaéI aNÍ hsJ# hgöN ,### hc ndæV jÎL...iHÏ o<ã r¢V fI pöHã lD...>dÁN# ,réD
lòHg™HË r¢V& i<hÏ =VÊ hdK ;ú<v vh nv clHË fV=ChvÏ fHcÏ...iHÏ [HÊ [ÈHkD ..2202.. l¢Vó ;VnkN& uÁHfD...iH
f±tHw„I nsJ fI ;Hv aNkN , fH oVdN nséæHÍ...iHÏ lòé„T& nv clHË jVlÎL , fHcsHcÏ ,vcaæHÍ...iH& sÎöéL...iHÏ
oÁ:...;ÁÁNÍ ,d|Í vhkÎC  nv hséHnd<Ê kûF ;VnkN , kûF hdK sÎöéL...iH nv ..8.. ,vcaæHÍ& nlHÏ i<hÏ ..05..
nv[I r¢V vh fI ..72.. nv[I ;HiA lD...niN#. uÁHfD...iH& sVlHdI...=BhvÏ fV v,Ï jÁÈH "t<jäH‰" vh [NÏ kæVtéI...hkN
f„¥I fH sHoJ iéG...iHÏ líÈC& tV,n=HÍ , pÂG , kÆG....iHÏ lNvË ,### jûÂÎL nhvkNfH fV`HdD d: [HÊ [ÈHkD
fCvø&lÈÂHkHË ..2202.& ,hnhv ;ÁÁN jH uÂV nhvkNiV=C kHÊ r¢V vh tVhl<ù k¥ÁÁN# ]I föH lÂ¥K hsJ
nv d¥D hc sH‰...iHÏ >jD& r¢VÏ...iH fH hdK v,kN v, fI vaN& péD lÎCfHkD d¥D hc hgÂåÎ:...iHÏ
jHföéHkD vh fVuÈNÍ fæÎVkN#

fHcÏ...iHÏ >sÎHdD ..6002.. n,pI r¢V& ̀ÎA ̀VnÍ hdK pV;J u§ÎL nv ,vcù
, fI ,d|Í nv t<jäH‰ f<n# hké§Hv nhvdL nv ;ú<vlHË kÎC& ̀<‰...iHdD ;I fI ,vcù
hoéûHü lD...dHfN& nv vhÍ nvsJ , ;HvsHc fI ;Hv =VtéI a<n#.

. "o<hséK"& j<hköéK hsJ###.

 r¢V› fH sVuJ ..081.. nv hj<fHË ,vcù!.
Œ;HläÎC i<aÂÁN



 fHvs„<kH nv sH‰ ..9002.. nv lVp„I d:
iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀ fI lûH́
hgÂåÎ: gÎ<Ë vtJ# nv >Ë fHcÏ gÎ<kG löD kÎC
p†<v nhaJ# séHvÍ t<jäH‰ >v\hkéÎK hc >Ë
clHË jH;Á<Ë fI [HÊ...iHÏ lé¶NnÏ nsJ
dHtéI , nv qÂK j®ÎÎVhè cdHnÏ ;VnÍ hsJ#
l¢„F v,ckHlI g<l<kN nv hdK l<vn vh
fò<hkÎN#

 h=V u¥öD hc gÎ<kG löD nv sH‰ ..9002.. vh fH
u¥öD hc h, nv sH‰ ..9102.. lÆHdöI ;ÁÎN hc
j®ÎÎVhjD ;I nv xD hdK nÍ sH‰ nv h, vô nhnÍ
aæ™J.... cnÍ o<hiÎN aN# nvsJ hsJ ;I fHcd¥K
>v\hkéÎÁD iÂîÁHË köäJ fI fHvs„<kH ,tHnhv lHkNÍ
,gD hc iÁæHlD ;I nv t<vdI ..9002.. nv n,v vtJ
lVp„I d: iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H nv
,vcaæHÍ \v̈Ë nv lÆHfG hgÂåÎ: gÎ<Ë nv jV;ÎF
jÎL rVhv =VtJ j™H,è ]úÂæÎVÏ ;VnÍ hsJ# lH fVhÏ
hnuHÏ o<n ]ÈHv ngÎG nhvdL#.

ŒŒŒ. 1..- lHaÎK =„CkD

 gÎ<kG löD lNè...iH léÂHdG fI vhsJ fHcÏ
lD...;Vn , g<n,d: \,gD d¥D hc kòöéÎK rVfHkÎHË
hdK löá„I f<n# nv sH‰ ..6002.. \,gD [HdA nv
jV;ÎF jÎL vh fI [<hkD >v\hkéÎÁD nhn ;I fI jHc=D
oÎHfH...Ë...iHÏ v,chvd< vh jVμ ;VnÍ f<n , o<nù
kÎÂ¥J...kúÎK aN# gÎ<kG löD sI sH‰ f¶N nv
lÆHfG hgÂåÎ: gÎ<Ë fHcÏ cdäHdD vh fI kÂHdA
=BhaJ , rNvè ̀HÏ ]~ o<n vh kúHË nhn# nv hdK
ndNhv sHl<mG hj<m<& lÈH[L k<μ fHvs„<kH f<n ,gD

~̀ =<hvnd<̈ nv hdK l<vn t¥ViHdD nv sV nhaJ#
v,c h,‰ lI ..9002.. =<hvnd<̈ räG hc fHcÏ fH vmH‰
lHnvdN gÎ<kG löD vh fI ntéV o<n tVho<hkN , fI h,
=™J^ "ngL lD...o<hiN tVnh nv ̀öJ iÂÎúæD o<n
fI lÎNhË fV,Ï ,gD fI lñQ hdÁ¥I u±lJ nhnÊ nv
[HdD ;I kúHË lD...niL& löéÆV o<hiD aN#".

 hc >Ë ̀S =<hvnd<̈ jûÂÎL =VtJ nv jÎL o<n
j®ÎÎVhjD fNiN# ,Ï nv >Ë clHË ]ÁÎK =™J^ "]Vh
gÎ<kG löD j®ÎÎV ̀öJ  nhn? cdVh fI k§V lK fÈéVdK
fHcd¥ÁHË fHdN nv lV;C clÎK fHcÏ ;ÁÁN#".

 ̀S hc j®ÎÎV ̀öJ gÎ<kG löD , >chnÏ uÂ„D
;I fI h, nhnÍ aN&...>lHv =„CkD séHvÍ >v\hkéÎÁD
htChdA dHtJ& fI x<vÏ ;I nv iV tûG fÎK ..84.. jH
..38.. =G lD...cn# péD ̀S hc ̀Î<séK lÈH[ÂD lêG
g<mÎC s<hvc fI fHvs„<kH nv sH‰ ..4102.& nv hdK
,q¶ÎJ j®ÎÎVÏ w<vè kæVtJ# gÎ<kG löD uÆF
;úÎNÍ , fI uÁ<hË fHcÏ sHc uÂG lD...;ÁN ,gD fH
;Â: s<hvc lD...j<hkN jäñV o<n nv jÂHÊ ;ÁÁN=D
vh fI fÈéVdK kñ< kúHË niN# nv ,hrU gÎ<kG löD
..9102.. köäJ fI gÎ<kG löD ..9002.. ̀ÎúVtJ
cdHnÏ nhaéI , fI d: lHaÎK =„CkD jäNdG aNÍ
hsJ#.

ŒŒŒ.. 2..- j®ÎÎV v\dL yBhdD

 d: [<hË ..02.. sHgI l¶Â<̈ fI s±lJ v\dL
yBhdD o<n j<[I kNhvn# hdK löá„I nv l<vn gÎ<kG
löD [<hË kÎC wNØ lD...;Vn# h, fI hdK...=<kI löHmG
fD....huéÁH f<n& ....fVo±́ ;VdöéÎHk< v,kHgN, ;I d:
>aåC vh fI oNlJ =VtéI jHfH ,s<hõ , nrJ yBhÏ
l<vn kÎHc h, vh jÈÎI ;ÁN#.

löD "nd__
löD "hl___

 föÎHvÏ hc fHcd¥ÁHË nv oHk<hnÍ...iHÏ föÎHv jÁæNsJ fCvø
aNÍ...hkN , ̀S hc j±ù tVh,hË j<hköéI...hkN v,dHÏ o<n vh fI pÆÎÆJ
jäNdG ;ÁÁN ,gD fHcd¥ÁHkD iL ,[<n nhvkN ;I oHk<hnÍ...iHÏ eV,jÂÁNÏ
nhaéI...hkN , fVhÏ jäNdG aNË fI d: t<jäHgÎöJ& jÁÈH kÎHclÁN pÂHdJ
l¶Á<Ï hu†HÏ oHk<hnÍ o<n f<nÍ...hkN# nv sHdJ ".RECCOSEB." fI =V,Í
n,Ê ̀VnhoéI aNÍ hsJ#.

. 1..- [ÎHË...g<;H ,dHgD
 [ÎHË g<;H ,dHgD nv aHj<n,f„í<d<s< ,hrU nv ;Vl<kH nv oHk<hnÍ...hÏ föÎHv eV,jÂÁN

fI nkÎH >lN# ,Ï ]ÈHv fVhnv nhvn , ̀Nvù hc eV,è iÁæ™éD fVo<vnhv hsJ#.

. 2..- >kNvÍ >`ÎVg<
 >kNvÍ >̀ÎVg<& séHvÍ t<jäH‰ hdéHgÎH fHviH oHxVkúHË ;VnÍ ;I fVhÏ ̀<‰

fHcÏ kÂD...;ÁN# nv ,hrU h, iV=C fI ̀<‰ kÎHcÏ kNhaéI hsJ#.

. 3..- lHvd< fHg<j„D
 lHvd< fHg<j„D ̀S hc hdÁ¥I hc sHclHË...iHÏ h[éÂHuD fVhÏ pG lú¥G

hréûHnÏ oHk<hnÍ...hù nv yÁH nvo<hsJ ;Â: ;Vn& hc s<Ï d¥D hc
oHk<hnÍ...iHÏ léÁ™B fVaH fI tVckN o<hkN=D ̀BdVtéI aN#.

. 4..- h,gÎ<v fÎVi<́
 Ǹv h,gÎ<v fÎVi<́ ;I d: sVlHdI...nhv fCvø lñö<ã lD...a<n nv

l<tÆÎJ...iHÏ ,vcaD h, kÆA nhaéI hsJ#.

. 5..- lHv]„< fÎ„öH
 lHv]„<fÎ„öH nv oHk<hnÍ...hÏ ,;ÎG nv v,chvd< lé<gN aN ,gD uúR fI t<jäH‰

nv h, föÎHv aNdN f<n# d¥D hc fVhnvhË lHv]„< fÎ„öH nv [ÂÈ<vÏ >v\hkéÎK nv
d: ̀öJ lÈL n,géD hkíHÊ ,zÎ™I lD...;Vn#.

. 6..- i<=< g<vdS
 i<=< g<vdS nv oHk<hnÍ...hÏ sVaÁHõ nvkÎS fI nkÎH >lN# lHnv h, ,;HgJ

lD...;ÁN , ̀Nvù kÎC fHk¥Nhv hsJ#.

. 7..- hgö¶NÏ rBhtD
 hgö¶NÏ rBhtD& ̀öV nd¥éHj<v sHfR gÎäD& l¶ÂV

rBhtD& fI oHxVhg¢H́ ̀Nv o<n lNjD fI uÁ<hË
;HÎ̀éHË jÎL l„D , vmÎS tNvhsÎ<Ë t<jäH‰

hdK ;ú<v hkíHÊ ,zÎ™I lD...;Vn#.

. 8..- lHvd< =<jCÍ
 lHvd< =<jCÍ& iHtä: fHdVË l<kÎO& nv iúJ sHgæD fI jÎL fV,sÎH n,vjÂ<kN

l„ñR aN# lÁéÆNhË uÆÎNÍ nhvkN ̀<‰ ,hgNdK =<jCÍ nv jäNdG aNkA fI d:
séHvÍ fCvø kÆA nhaéI hsJ#.

. 9..- a<Ë vhdJ- tÎ„ÎåS
 a<Ë vhdJ- tÎ„ÎåS nv sI sHgæD hc s<Ï hdHË vhdJ& fHcd¥K sHfR jÎL

l„D hkæ„öéHË& fI tVckNo<hkN=D ̀BdVtéI aN#.

. 01..- sÎåVdHË lHvd¥H
 sÎåVdHË lHvd¥H nv oHk<hnÍ...hÏ sVaÁHõ lé<gN aN , Ǹv ,Ï d:

lÆHx¶I...;Hv föÎHv l¶éäV f<n#.

  . 11..- lÎN,
 ̀Nv lÎN, t<jäHgÎöJ f<n , vhÍ vh fVhÏ l<tÆÎJ ̀öVù iÂ<hv ;Vn& >Ë iL

nv ;ú<vÏ ;I ]ÁÎK l<r¶ÎéD kûÎF iÂI kÂD...a<n#.

  . 21..- vhfÎK tHË...̀VsD
 vhfÎK tHË...̀VsD iÂ<hvÍ n,sJ nhaJ d: t<jäHgÎöJ pVtI...hÏ a<n ,

,hgNdÁA kÎC nv hdK vhÍ& iL hc gñH• v,pD , iL hc gñH• hréûHnÏ& hc ,Ï
ú̀éÎäHkD lD...;VnkN#.

  . 31..- ;H;H
 ;H;H& fHcd¥K sHfR jÎL...iHÏ >ë lÎ±Ë , vmH‰ lHnvdN& fVo±́ fÎúéV

fHcd¥ÁHË fVcd„D fI d: oHk<hnÍ jÈÎNsJ j¶„R kNhaJ , nv d¥D hc oHk<hnÍ...iHÏ
léÂ<‰ ̀HdéòJ fI nkÎH >lN# ;H;H n, fVhnv nhvn ;I >kÈH kÎC t<jäH‰ fHcÏ lD...;ÁÁN#.

  . 41..- tVhk: gÂåHvn
 tVhk: gÂåHvn nv d: oHk<hnÍ t<jäHgD sVaÁHõ fI nkÎH >lN# ̀Nv h, nv

,séÈHÊ fHcÏ lD...;Vn , nhdD...hù kÎC iVÏ vnk~ hsJ;I lVfD lúÈ<vÏ nv
t<jäH‰ hkæ„öéHË lñö<ã lD...a<n#.

  . 51..- [Vhvn ̀Î¥I
 [Vhvn ̀Î¥I nv d: oHk<hnÍ eV,jÂÁN lé<gN aN , nv d¥D hc fÈéVdK lNhvõ

hsåHkÎH jñûÎG ;Vn#.
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gÎ<kG löD ;I nv ..31.. sHgæD >\hkéÎK vh jVμ
;Vn iÂîÁHË u±rI o<n fI o<vnË =<aJ vh p™Z
;VnÍ f<n# ,Ï nv k<[<hkD d: v,c nv lÎHË o<vhμ
=<aJ lÎ±kD vh ;I lHnvù lD...̀òJ fH ,gU k<ù
[HË lD...;Vn#.

 löD lD...=<dN^ ",réD ..22.dH32. sHgI iöéÎN
fI s±lJ v\dL yBhdD...jHË t¥V kÂD...;ÁÎN# nv >Ë
clHË lK a¥±è& aÎVdÁD , k<aHfI =Hcnhv
lD...o<vnÊ#" .

 löD fHviH n]Hv lûN,lÎJ...iHÏ [CmD aN ,
péD =HiD nv [VdHË fHcÏ pHgJ jÈ<ß fI h, nsJ
lD...nhn# ̀~ =<hvnd<̈ ;I fI j®BdI hiÂÎJ cdHnÏ
lD...nhn hc fHcd¥K o<n o<hsJ hc d: v\dL yBhdD
sHgL ̀ÎV,Ï ;ÁN# hc >Ë ̀S löD fI o<vh;D...iHdD
v,Ï >,vn ;I jH >Ë gñ§I fVhdA kHaÁHoéI f<nkN&
lHkÁN lHiD , säCdíHè , nv qÂK nsJ hc lûV́
k<aHfI...iHÏ =Hcnhv fVnhaJ# h, iÂîÁÎK c,njV fI

föéV lD...v,n nv pHgD ;I nv =BaéI fVhÏ jÂHaHÏ
löHfÆHè gÎ+ >v\hkéÎK jH `HsD hc aF fÎNhv
lD...lHkN# gÎ<kG löD h;Á<Ë ;ÂéV n]Hv lûN,lÎJ
lD...a<n , fI x<v lÎHkæÎK nv iV tûG ..56.. fHcÏ
hkíHÊ lD...niN#.

ŒŒŒ.. 3..- j®ÎÎVhè zHiVÏ

 u±,Í fV j®ÎÎVhjD ;I b;V aN& nv zHiV gÎ<kG
löD kÎC j®ÎÎVhjD w<vè =VtéI , h, h;Á<Ë& iL vdA
=BhaéI , iL fV v,Ï fNË o<n oHg¥<fD ;VnÍ hsJ#.

 nv sH‰ ..9002.. nv ,vcaæHÍ \v̈Ë l<iHÏ
gÎ<kG löD köäéH f„ÁN f<n , h, ]ÈVÍ...hÏ wH́ ,
fN,Ë vdA nhaJ ,gD h;Á<Ë fH =BhaéK vdA jÆVdäH
pÁHdD vk+& sK o<n vh ̀ÁÈHË lD...;ÁN#.

 hc s<Ï ndæV oHg¥<fD fHuE aNÍ j®ÎÎV zHiV
gÎ<kG löD j¥ÂÎG a<n# nv ,hrU jÂHÊ fHcd¥ÁHË jÎL
l„D >v\hkéÎK fI [C oH,dV lHs¥Vhk< fV v,Ï fNË o<n
oHg¥<fD ;VnÍ...hkN# fV v,Ï fHc,Ï vhsJ gÎ<kG löD

jû<dV d: =G kÎ„<tV >fD& d: sHuJ nd<hvÏ , kÎC
kúHË oHk<hnÍ sH=Vhnh ndNÍ lD...a<n# nv qÂK h,
jû<dV ]ÈVÍ lHnvù vh fV v,Ï aHkI ]~ o<n
oHg¥<fD ;VnÍ hsJ#.

ŒŒŒ.. 4..- j<nhv ,gD fHk™<b .

 ndI...=< lHvhn,kH ;I fÎK sH‰...iHÏ ..8002.. ,
..0102.. iNhdJ jÎL l„D >v\hkéÎK vh fVuÈNÍ nhaJ
lD...=<dN^ "lûHpäI ;VnË fH oNh,kN hc pV́ cnË
fH gÎ<kG löD >sHË...jV hsJ!".

 fI =™éI >l<c=HvhË sHfR gÎ<kG löD& h, iÂÎúI
aH=Vn >vhlD f<n , iV clHË ;I hc ,Ï sÑhgD lD...aN
cdVgF ̀HsO lD...nhn , aH=Vn ;ÁHvÏ líä<v lD...aN
pV́...iHdA vh fH wNhÏ f„ÁN j¥Vhv ;ÁN#.

 löD péD pḦ iL ;I nv sVhsV [ÈHË ̀V>,hcÍ
aNÍ& >nlD ;L...pV́ , hc lûHpäI& =VdChË hsJ#.

 pÆÎÆéH h, ]Vh fHdN pV́ fCkN& ,réD
hsé¶Nhnù fI pN ;HtD =<dHsJ?! fH hdK pH‰ löD

nv voé¥K fHvs„<kH huéÂHn fI k™S cdHnÏ Î̀Nh
lD...;ÁN#.

 >g¥öHkNv \,mÎHv ;I ckN=ÎÁHlI gÎ<kG löD vh fI
cfHË tVhkö<Ï lÁéúV ;VnÍ lD...=<dN^ ">Ë k<[<hË
lñí<ã sH‰...iHÏ hféNhdD h;Á<Ë hc hiÂÎJ o<n
>=HÍ hsJ# h, nv voé¥K fHvs„<kH lÈVÍ...hÏ ;„ÎNÏ fI
pöHã lD...>dN ,gD iV=C hréNhv o<n vh fI vô ndæVhË
kÂD...;úN#".  >Ë ̀öV lñí<ã h;Á<Ë fI d: lVn j<nhv
,gD fH k™<b jäNdG aNÍ hsJ#.

 nv `HdHË fHdN =™J gÎ<kG löD ;I nv sH‰
..7002.. fI [VÊ tVhv lHgÎHjD )nv vhf¢I fH nv>lN
..61/4.. lÎ„Î<Ë d<v,dD o<n fÎK
sH‰...iHÏ ..7002.. , ..9002..( lñ¥<Ê
aN& hc hdK k§V j™H,jD fH vrÎF
ndVdÁI...hù& ;VdöéÎHk<
v,kHgN,& kNhvn!.

____V,c"
__V,c"!.
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fVkHlI fHcÏ iHÏ t<jäH‰ nv [ÈHË .

lûH́ sVoHfD.iH , käVn i„ÁN fH >gÂHË
lêG iV sH‰& nv aÂHvÍ ,d|Í k<v,c& n, w™ñI hc ..001.. w™ñI ;ÎÈHË ,vcaD fI ]Hç fVkHlI

löHfÆHè lÈL t<jäH‰ nv [ÈHË& >sÎH , hdVhË hoéûHü nhvn jH o<hkÁN=HË =VhlD nv hdHÊ
j¶¢Î±è hc jHvdO fV=ChvÏ fHcÏ iHÏ lÈL t<jäH‰ l¢„U fHaÁN# lÈÂéVdK oäV t<jäHgD hdHÊ
uÎN ;I fVhÏ  iÂI o<hkÁN=HË lñéVÊ ;ÎÈHË ,vcaD pHmC hiÂÎJ hsJ& fI fHcÏ dH fÈéV fæ<dÎL
fI nvfD ̀HdéòJ d¶ÁD hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS lVf<£ lD a<n ;I hc i™éI fÎöJ , s<Ê gÎ+
fVjV nv v,c ..01.. tV,vndK ..89.. nv ,vcaæHÍ >chnÏ fV=Chv o<hiN aN# u±,Í fV hdK& jÎL iHÏ

V̀så<gÎS& hséÆ±‰ , b,ã.>iK sI kÂHdÁNÍ t<jäH‰ ;ú<vlHË nv gÎ+ rÈVlHkHË t<jäH‰ >sÎH
fI lûH́ vräHÏ uVföéHkD , hlHvhjD )ḧi„D& hgÈ±‰ , hg<wG( o<hiÁN vtJ# hc xVtD nv
gÎ+ iHÏ t<jäH‰ hsåHkÎH& >gÂHË& hdéHgÎH& hkæ„ÎS , tVhköI fHcÏ.iHdD ]<Ë fHvs„<kH fH

gÎ+ iHÏ t<jäH‰ hv,H̀ .
hkæ„ÎS- i™éI ..13.

aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ ,hj™<vn - sH,jÈÂåé<Ë& ,séÈHÊ -
iHnvs™Î„N& ,g<viÂåé<Ë - >vsÁH‰& f<vkÂ<ë - kÎ<;HsG&
fVhdé<Ë - ;HvndT& fHvk„D - göéVsÎéD .

d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ jHjÁÈHÊ - ;VdöéH‰
`Ḧõ& t<̈Ê - gÎ<v<̀‰& h,vj<Ë - ]„öD

]ÈHv aÁäI -4 hvndäÈúJ ̂ lÁîöéVd<kHdéN -
lÁîöéVsÎéD.

i™éI ..23.

aÁäI- ..01.. tV,vndK^ t<̈Ê - lÁîöéVsÎéD&
göéVsÎéD - f<vkÂ<ë& lÁîöéVd<kHdéN - ,hj™<vn&
fVhdé<Ë - sH,jÈÂåé<Ë& fHvk„D - ,g<viÂåé<Ë&
;VdöéH‰ ̀Ḧõ - iHnvs™Î„N & ,séÈHÊ - h,vj<Ë .

d¥úÁäI- ..11.. tV,vndK^ ;HvndT - ]„öD&
gÎ<v<̀‰ - jHjÁÈHÊ& >vsÁH‰ - kÎ<;HsG .

i™éI ..33.

aÁäI- ..71.. tV,vndK^ f<vkÂ<ë - fHvk„D& ]„öD
- ,séÈHÊ& h,vj<Ë - >vsÁH‰& iHnvs™Î„N - göéVsÎéD&
lÁîöéVsÎéD - ;HvndT& kÎ<;HsG - ;VdöéH‰

Ḧ̀õ& sH,jÈÂåé<Ë - gÎ<v<̀‰& jHjÁÈHÊ - fVhdé<Ë&
,hj™<vn - t<̈Ê& ,g<viÂåé<Ë - lÁîöéVd<kHdéN .

i™éI ..43.

aÁäI- ..42.. tV,vndK^ fVhdé<Ë - f<vkÂ<ë& fHvk„D
- ;HvndT& ;VdöéH‰ ̀Ḧõ - lÁîöéVsÎéD& t<̈Ê -
h,vj<Ë& göéVsÎéD - kÎ<;HsG& gÎ<v<̀‰ - ]„öD&
lÁîöéVd< kHdéN - ,séÈHÊ& sH,jÈÂåé<Ë - ,g<viÂåé<Ë&
jHjÁÈHÊ - iHnvs™Î„N& ,hj™<vn - >vsÁH‰ .

hsåHkÎH- i™éI ..82.
[Â¶I- ..42.. hs™ÁN^ s<sÎI nhn - gI ,hkéI&.
aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ i<mö¥H - >̈,õ& vmH‰

lHnvdN - s„éH,dæ<& fÎ„äHm< - hj„éÎ¥<lHnvdN& gæHkS
- oÎV,kH.

d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ hdäHv - ,hdHn,gÎN&
hsåHkÎ<‰ - s<dH& féÎS - fHvs„<kH& ,hgÁöÎH -
oéHtI& ,dHvmH‰ - ,hd¥Hk< .

i™éI ..92.

d¥úÁäI- ..11.. tV,vndK^ >̈,õ -

hj„éÎ¥<lHnvdN& fHvs„<kH - hsåHkÎ<‰& s„éH,dæ< -

,dHvmH‰& oéHtI - gæHkS& s<dH - ,hgÁöÎH& oÎV,kH -

fÎ„äHm<& ,hd¥Hk< - féÎS& gI.,hkéI - hdäHv& vmH‰ lHnvdN

- i<mö¥H& ,hdHn,gÎN - s<sÎI nhn .

i™éI ..03.

]ÈHvaÁäI- ..41..
tV,vndK^ fÎ„äHm< -

gI.,hkéI& hj„éÎ¥<lHnvdN - oÎV,kH& hdäHv - ,hd¥Hk<& gæHkS
- ,hdHn,gÎN& s<dH - >̈,õ& ,dHvmH‰ - fHvs„<kH& s<sÎI
nhn - féÎS& i<mö¥H - s„éH,dæ<& ,hgÁöÎH - vmH‰ lHnvdN&
hsåHkÎ<‰ - oéHtI .

i™éI ..13.

d¥úÁäI- ..81.. tV,vndK^ >̈,õ - gæHkS&
féÎS - ,dHvmH‰& s„éH,dæ< - s<sÎI nhn& ,hd¥Hk< -
,hgÁöÎH& oéHtI - fÎ„äHm<& fHvs„<kH - hj„éÎ¥<lHnvdN&
vmH‰ lHnvdN - hdäHv& oÎV,kH - hsåHkÎ<‰& gI.,hkéI -
i<mö¥H& ,hdHn,gÎN - s<dH .

i™éI ..23.

d¥úÁäI- ..52.. tV,vndK^ fÎ„äHm< - ,hd¥Hk<&
hj„éÎ¥<lHnvdN - s„éH,dæ<& oÎV,kH - ,dHvmH‰&
gæHkS - vmH‰ lHnvdN& hsåHkÎ<‰ - >̈,õ& i<mö¥H
- fHvs„<kH& s<dH - féÎS& s<sÎI nhn - hdäHv&
,hdHn,gÎN - oéHtI& ,hgÁöÎH - gI.,hkéI .

hdéHgÎH- i™éI ..82.
[Â¶I- ..42.. hs™ÁN^ ;HgÎHvÏ - tÎ<vkéÎÁH .
aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ sHs<g< - sHlåN,vdH&

hsåH‰ - vÊ& j<vdÁ< - f<g<kÎH .
d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ [Á<,h - d<,ké<õ&

hlå<gD - tV,sÎÁ<kI& >jḦkéH - ;ÎI.,,& kH<̀gD -
h,ndÁCÍ& ̈jCd< - ̀HvlH& lÎ±Ë - hdÁéV .

i™éI ..92.

d¥úÁäI- ..11.. tV,vndK^ f<g<kÎH - sHs<g<& ;ÎI.,,
- ;HgÎHvÏ& tÎ<vkéÎÁH - j<vdÁ<& tV,sÎÁ<kI - hsåH‰& hdÁéV
- ̈jCd<& d<,ké<õ - hlå<gD& ̀HvlH - >jḦkéH& vÊ - kH<̀gD&
sHlåN,vdH - lÎ±Ë& h,ndÁCÍ - [Á<,h .

i™éI ..03.

]ÈHvaÁäI- ..41.. tV,vndK^ >jḦkéH - f<g<kÎH&
;HgÎHvÏ - d<,ké<õ& hlå<gD - kH<̀gD& tV,sÎÁ<kI -

H̀vlH& [Á<,h - hdÁéV& lÎ±Ë - h,ndÁCÍ& vÊ - tÎ<vkéÎÁH&
sHs<g< - ;ÎI.,,&  hsåH‰ - ̈jCd<& j<vdÁ< - sHlåN,vdH

 .i™éI ..13.

d¥úÁäI- ..81.. tV,vndK^ f<g<kÎH - ;ÎI.,,&
;HgÎHvÏ - hsåH‰& tÎ<vkéÎÁH - tV,sÎÁ<kI& hdÁéV - >jḦkéH&

d<,ké<õ -lÎ±Ë& ̈jCd< - sHs<g<& kH<̀gD - [Á<,h&
H̀vlH - j<vdÁ<& sHlåN,vdH - vÊ& h,ndÁCÍ - hlå<gD.

i™éI ..23.

d¥úÁäI- ..52.. tV,vndK^ >jḦkéH - hlå<gD&
;ÎI.,, - kH<̀gD& tÎ<vkéÎÁH - f<g<kÎH& tV,sÎÁ<kI - hdÁéV&
lÎ±Ë - ̈jCd<& vÊ - h,ndÁCÍ& sHlåN,vdH - [Á<,h&
sHs<g< - ̀HvlH& hsåH‰ - d<,ké<õ& j<vdÁ< - ;HgÎHvÏ .

>gÂHË- i™éI ..62.
[Â¶I- ..42.. hs™ÁN^ =±nfHô - tVhdä<vø .

aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ h,=öä<vø - iHk<tV&
,,g™öä<vø - n,s„N,v́& aHg¥I - ̈dåCd+&
haé<jæHvè - iHtK.iHdL& iVjHfVgÎK - n,vjÂ<kN .

d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ gI.,v;<cË - ,vnvfVlK&
tVhk¥™<vè - k<vkäVø& fHdVË l<kÎO - lHdÁC .

i™éI ..72.

aÁäI- ..01.. tV,vndK^ iHtK.iHdL - gI ,v;<cË&
n,vjÂ<kN - ,,g™öä<vø& tVhdä<vø - fHdVË l<kÎO&
n,s„N,v́ - =±nfHô& k<vkäVø - h,=öä<vø&
,vnvfVlK - lHdÁC& ̈dåCd+ - iVjHfVgÎK .

d¥úÁäI- ..11.. tV,vndK^ iH,tV - aHg¥I&
tVhk¥™<vè - haé<jæHvè .

[Â¶I- ..61.. tV,vndK^ lHdÁC - tVhdä<vø .

i™éI ..82.

aÁäI- ..71.. tV,vndK^ aHg¥I - tVhk¥™<vè&
gI.,v;<cË - ̈dåCd+& haé<jæHvè - k<vkäVø&
iVjHfVgÎK - n,s„N,v́& ,g™öä<vø - iHk<tV&
fHdVË l<kÎO - n,vjÂ<kN .

d¥úÁäI- ..81.. tV,vndK^ h,=öä<vø -
iHtK.iHdL& =±nfHô - ,vnvfVlK .

i™éI ..92.

aÁäI- ..42.. tV,vndK^ iHtK.iHdL - iVjHfVgÎK&
n,vjÂ<kN - lHdÁC& ̈dåCd+ - ,,g™öä<vø&
haé<jæHvè - gI.,v;<cË& tVhk¥™<vè - h,=öä<vø&
,vnvfVlK - tVhdä<vø& iHk<tV - =±nfHô& n,s„N,v́
- fHdVË l<kÎO& k<vkäVø - aHg¥I.

tVhköI- i™éI ..92.
aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ >k|Í - >lÎHË& f<vn, -

vË& ;HmK - sÁJ hjÎK& =ÁæHË - nd|,Ë& gÎG -
l<kH;<& gÎ<Ë - l<Ë ̀<gÎI& kÎS - j<g<c& kÎÂS -
hséVhsä<vø& vdÂS - kHkJ .

d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ ̀HvÏ sK \vlK - lHvsD .

i™éI ..03.

d¥úÁäI- ..11.. tV,vndK^ >lÎHË - f<vn,& nd|,Ë
- kÎS& lHvsD - >k|Í& l<kH;< - ;HmK& l<Ë ̀<gÎI -
=ÁæHË& kHkJ - gÎG& vË - gÎ<Ë& sÁJ hjÎK - kÎÂS&
hséVhsä<vø - vdÂS& j<g<c - ̀HvÏ sK \vlK .

i™éI ..13.

aÁäI- ..71.. tV,vndK^ >lÎHË - sÁJ hjÎK& >k|Í
- vË& f<vn, - lHvsD& =ÁæHË - l<kH;<& gÎ<Ë - nd|,Ë&
kÎS - l<Ë ̀<gÎI& kÎÂS - ;HmK& ̀HvÏ sK \vlK -
hséVhsä<vø& vdÂS - gÎG& j<g<c - kHkJ .

i™éI ..23.

aÁäI- ..42.. tV,vndK^ ;HmK - >k|Í& nd|,Ë -
>lÎHË& gÎG - ̀HvÏ sK \vlK& lHvsD - kÎÂS& l<kH;<
- vdÂS& l<Ë ̀<gÎI - j<g<c& kHkJ - gÎ<Ë& vË - kÎS&

sÁJ hjÎK - f<vn,& hséVhsä<vø - =ÁæHË .

[HÊ.iHÏ pBtD hv,H̀ .
>gÂHË- d:.]ÈHvÊ kÈHdD .

sI.aÁäI- ..31.. tV,vndK^ `Hnvf<vË -
iHlä<vø& h,=öä<vø - ̈dåCd+ .

]ÈHvaÁäI- ..41.. tV,vndK^ fHdVË l<kÎO -
iHdNË.iHdL& aHg¥I - ,vnvfVlK .

fHcÏ iHÏ lVp„I kÎÂI kÈHdD s<Ê hvndäÈúJ
fV=Chv lD.a<n#.

hkæ„ÎS- d:.]ÈHvÊ kÈHdD .
aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ ,hj™<vn - ;VdöéH‰

`Ḧõ& s<hköD - lÁîöéVsÎéD& ,g<viÂåé<Ë
- lÁîöéVd<kHdéN .

d¥úÁäI- ..62.. hs™ÁN^ lÎG.,h‰ - fVhdé<Ë .

tVhköI- kÎÂI kÈHdD .
sI.sÁäI- ..31.. tV,vndK^ gÎ<Ë - vË .
]ÈHvaÁäI- ..41.. tV,vndK^ ̀HvÏ.sK.\vlK - kHkJ .
fHcÏ tÎÁH‰ i™éL hvndäÈúJ fV=Chv lD.a<n# .

hdéHgÎH- kÎÂI kÈHdD .
n,v vtJ^ ̈jCd< w™V- lÎ±Ë w™V& tÎ<vkéÎÁH

..3..- >jḦkéH ..3.
n,v fV=úJ- ..4.. hvndäÈúJ^ lÎ±Ë -

¨jCd<& >jḦkéH - tÎ<vkéÎÁH .
fHcÏ tÎÁH‰ ..52.. hvndäÈúJ fV=Chv lD.a<n# .

hsåHkÎH- tÎÁH‰ .
.4.. oVnhn^ ,hgÁöÎH - fHvs„<kH .

gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀ .
vtJ d:.]ÈHvÊ kÈHdD^ ..02.. , ..12.. tV,vndK .
 fV=úJ d: ]ÈHvÊ kÈHdD^ ..72.. , ..82.. tV,vndK .
 vtJ kÎÂI.kÈHdD^..01.. , ..11.. hvndäÈúJ .
 fV=úJ kÎÂI.kÈHdD^..71.. , ..81.. hvndäÈúJ.

gÎ+ fVjV t<jäH‰ hdVhË .
i™éI ..22.

[Â¶I- ..42.. hs™ÁN^ jVh;é<vsHcÏ - ̀NdNÍ&
Î̀¥HË - wÁ¶J k™J& `Hvõ [Á<fD -
lHaÎK.sHcÏ& t<̈n o<cséHË - såHiHË .

aÁäI- .52.. hs™ÁN^ såÎNv,n - ̀Vså<gÎS&
k™J löíN s„ÎÂHË - sHdåH& b,ã >iK - hséÆ±‰
o<cséHË& hséÆ±‰ jÈVhË - köH[D .

i™éI ..32.

Á̀{.aÁäI- ..8.. tV,vndK^ såÎNv,n - ̀Î¥HË&
sHdåH - köH[D& wÁ¶J k™J - b,ã >iK .

[Â¶I- ..9.. tV,vndK^ lHaÎK sHcÏ - t<̈n& ̀NdNÍ
- ̀Hvõ [Á<fD& såHiHË - k™J löíN s„ÎÂHË .

aÁäI- ..01.. tV,vndK^ V̀så<gÎS -

hj„éÎ¥<lHnvdN& fHdVË l<kÎO fH n,vjÂ<kN& lÎ±Ë fH hdÁéV& d<,ké<õ fH lÎ±Ë& lÁîöéVsÎéD
fH lÁîöéVd<kHdéN& gÎ<v<̀‰ fH ]„öD& ̀HvÏ sK \vlK fH lHvsD ,### fV=Chv lD.a<n# gÎ+
rÈVlHkHË hv,`H iL ,hvn lVp„I d:]ÈHv Ê kÈHdD aNÍ hsJ# jÎL iHÏ& lÁîöéVd<kHdéN& >\h;S&

<̀vj< , jHjÁÈHÊ lí<c p†<v nv hdK lVp„I vh ̀ÎNh ;VnÍ.hkN , ]ÈVÍ ..4.. jÎL w¶<n ;ÁÁNÍ ndæV
kÎC sI.aÁäI , ]ÈHvaÁäI =BaéI lúòW aN# vrHfJ iHÏ n,séHkI , vsÂD jÎL iHÏ l„D iL
nv k<ß o<n ndNË nhvn# fVo<vn i„ÁN fH >gÂHË nv v,c ..5.. tV,vndK , hkæ„ÎS fH ]:& tVhköI fH
hdö„ÁN ,### nv sHdV v,ciH jÂHaHdD hsJ# nv lÈÂéVdK fHcÏ iHÏ n,séHkI l„D kÎC fÎK jÎL
iHÏ& >gÂHË fH wVföéHË& >v\hkéÎK fH ,kC,m±& fVcdG fH ̀HkHlH& lVh;A fH >v\hkéÎK& [ÂÈ<vÏ ]:
fH fVcdG ,### fV=Chv o<hiN aN# fH iL fVkHlI ;HlG fHcÏ iHÏ hdHÊ j¶¢Î±è vh lV,v lD.;ÁÎL^ .

Œ ha¥HË  
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hséÆ±‰& hséÆ±‰ o<cséHË - jVh;é<vsHcÏ .

i™éI ..42.

]ÈHvaÁäI- ..41.. tV,vndK^ hséÆ±‰ -
sHdåH& b,ã >iK - såÎNv,n .

`Á{.aÁäI- ..51.. tV,vndK^ Î̀¥HË -
V̀så<gÎS& k™J löíN s„ÎÂHË - lHaÎK sHcÏ .

[Â¶I- ..61.. tV,vndK^ jVh;é<vsHcÏ -
wÁ¶J k™J& ̀Hvõ [Á<fD - hséÆ±‰ o<cséHË&
köH[D - såHiHË& t<̈n - ̀NdNÍ .

i™éI ..52.

Á̀{.aÁäI- ..22.. tV,vndK^ lHaÎK.sHcÏ -
köH[D& hséÆ±‰ o<cséHË - t<̈n .

[Â¶I- ..32.. tV,vndK^ ̀NdNÍ - k™J löíN
s„ÎÂHË& såHiHË - hséÆ±‰& såÎNv,n -
jVh;é<vsHcÏ& wÁ¶J k™J - ̀Hvõ [Á<fD .

aÁäI- ..42.. tV,vndK^ ̀Î¥HË - b,ã >iK&
V̀så<gÎS - sHdåH .

gÎ+ nséI h,‰
aÁäI- ..52.. hs™ÁN^ lS ;VlHË - lS

vtöÁíHË& fHnvhË jÈVhË - aÈVnhvÏ jäVdC& >g<lÎÁÎ<Ê
hvhμ - rúÆHdD aÎVhc& =G.=ÈV sÎV[HË -
sVoå<aHË ̀H;NaJ& =G vdñHË hgäVc - l„<hË& aHiÎK
aÈVnhvÏ f<aÈV - ;Hv,Ë hv,kN oVlúÈV& aÈVnhvÏ
lHiúÈV - o<kI fI o<kI .

gÎ+ rÈVlHkHË >sÎH .
=V,Í h,‰ .
n,aÁäI- ..91.. tV,vndK^ hg<wG hlHvhè -

b,ã.>iK hdVhË& hgÁûV uVföéHË - hgC,vh uVhØ .
=V,Í n,Ê .
sI.aÁäI- ..02.. tV,vndK^ hgVdHË r¢V - hg<pNÍ

hlHvhè& ḧjñHn uVföéHË - g<;<l<jÎ< jHa¥ÁN .
=V,Í s<Ê .
n,aÁäI- ..91.. tV,vndK^ hgNpÎG r¢V -

hg¶ÎK hlHvhè& hséÆ±‰ hdVhË - hgÈ±‰ uVföéHË .
=V,Í ]ÈHvÊ .
sI.aÁäI- ..02.. tV,vndK^ ̀HoéH;<v hcf¥öéHË

- hgöN r¢V& ̀Vså<gÎS hdVhË - ḧi„D uVföéHË .
=V,Í ̀ÁíL .
sI.aÁäI- ..02.. tV,vndK^ \d<kæÁHÊ -

;HaÎÂH& aHkN,k+ - [<iV nhvhgé¶§ÎL .
=V,Í aúL .
]ÈHvaÁäI- ..12.. tV,vndK^ sHk™VsI

iÎV,aÎÂH - nhmí<& =<hkæ|, - l„ä<vË ,d¥é<vÏ .
=V,Í i™éL .
sI.aÁäI- ..02.. tV,vndK^ h,vh,hvnc -

]<kä<μ l<j<vc& f<vdVhÊ - fÎíÎÁ+ =<hË .
=V,Í iúéL .
]ÈHvaÁäI- ..12.. tV,vndK^ h́.sD sÎNkD

- aHkæÈHÏ& h,göHË iÎ<kNhÏ - ;H,hch;D .

[HÊ l„J.iHÏ hv,H̀ ..
=V,Í h,‰
aÁäI- ..3.. tV,vndK^ f„®HvséHË -

l<kéI.kæV,& hkæ„ÎS - [ÂÈ<vÏ ]: .
sI.aÁäI- ..6.. tV,vndK^ ;<c,, - f„®HvséHË&

l<kéI.kæV, - hkæ„ÎS .
=V,Í n,Ê .
aÁäI- ..3.. tV,vndK^ g<;Chlä<vø -

gÎé<hkD& ̀Vj®H‰ - h,;VhdK .
sI.aÁäI- ..6.. tV,vndK^ g<;Chlä<vø -

h,;VhdK& ̀Vj®H‰ - wVföéHË .
=V,Í s<Ê .

Á̀{.aÁäI- h,‰ tV,vndK^ i„ÁN - f±v,õ&
hdVgÁN aÂHgD - hsé<kD .

n,aÁäI- ..5.. tV,vndK^ i„ÁN - >gÂHË& hdVgÁN
aÂHgD - f±v,õ .

=V,Í ]ÈHvÊ .
aÁäI- ..3.. tV,vndK^ =V[öéHË - s<mÎS&

[äG.hg¢HvØ - [ÂÈ<vÏ hdVgÁN .
]ÈHvaÁäI- ..7.. tV,vndK^ [ÂÈ<vÏ hdVgÁN

- =V[öéHË& s<mÎS - nhkÂHvμ .
=V,Í ̀ÁíL .
`Á{.aÁäI- h,‰ tV,vndK^ ;V,hsD -

>bvfHdíHË& hs„<h;D - líHvséHË .
d¥úÁäI- ..4.. tV,vndK..̂.. ,gC - hs„<h;D&

líHvséHË - ;V,hsD .
=V,Í aúL .

aÁäI- ..3.. tV,vndK^ lHgJ - [ChdV tHv,&
s<mN - v,lHkD .

d¥úÁäI -..4.. tV,vndK^ hsåHkÎH - kV,\ .
]ÈHvaÁäI- ..7.. tV,vndK^ lHgJ - hsåHkÎH&

kV,\ - s<mN& v,lHkD - [ChdV tHv, .

=V,Í i™éL .
Á̀{.aÁäI- h,‰ tV,vndK^ hjVdA - gÈöéHË&

lÆN,kÎI - gé<kD& v\dL ha®HgæVrNõ - hs„<,kD .
d¥úÁäI- ..4.. tV,vndK^ v\dL ha®HgæV - hjVdA .
n,aÁäI- ..5.. tV,vndK^ gÈöéHË - gé<kD&

hs„<,kD - lÆN,kÎI .
=V,Í iúéL .
aÁäI- ..3.. tV,vndK^ >gäHkD - jV;ÎI& >kN,vh

- hdö„ÁN& l<gNh,Ï - tVhköI .
n,aÁäI- ..5.. tV,vndK^ jV;ÎI - l<gNh,Ï .
sI.aÁäI- ..6.. tV,vndK^ >kN,vh - >gäHkD&

tVhköI - hdö„ÁN .
=V,Í kÈL .

`Á{.aÁäI- h,‰ tV,vndK^ rChröéHË -
hs¥Hj„ÁN& f„|d: - v,sÎI& räVõ - sK.lHvdÁ< .

d¥úÁäI- ..4.. tV,vndK^ rChröéHË - v,sÎI&
sK.lHvdÁ< - hs¥Hj„ÁN .

n,aÁäI- ..5.. tV,vndK^ räVõ - f„|d: .
=V,Í niL .

d¥úÁäI- ..4.. tV,vndK^ f<sÁD - hvlÁöéHË&
hdéHgÎH - tÁ±kN& gÎòéK haéHdK - d<kHË .

sI.aÁäI- ..6.. tV,vndK^ hvlÁöéHË -
tÁ±kN .

]ÈHvaÁäI- ..7.. tV,vndK^

f<sÁD - d<kHË&
hdéHgÎH - gÎòéK
haéHdK .



nv pH‰ pHqV& f<t<Ë rûN nhvn fI fHcÏ hnhlI niN# h, kÂD.=<dN
rûN nhvn ]ÁN sH‰ ndæV fI fHcÏ ;VnË hnhlI niN hlH lD.=<dN
s<h‰.iHÏ nhmÂD nv l<vn fHckúöéæD.hù fHuE aN nv sH‰ >oV
p†<vù nv j<vdK gBè ;HtD käVn# >oVdK köG hc nv,hcÍ.fHË.iHÏ
rNdÂD n,sJ nhvn hc hkÆVh° o<nù gBè fäVn , fVhÏ ̀HdHË ;Hvù
jHvdO j¶ÎÎK k¥VnÍ hsJ#
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[ÎíD f<t<Ë fH t¥V ;VnË fI hdK hdNÍ ;I köG nv,hcÍ.fHË.iHnv pH‰
lÁÆV° aNË hsJ& gäòÁNÏ lD.ckN , lD.=<dN"̂fæBhvdN lûHpäI vh fH
hdK pV́ aV,ß ;ÁÎL ;I fI c,nÏ iÎ} nv,hcÍ.fHkD ,[<n kò<hiN nhaJ
fH v,kNÏ ;I hdK v,ciH t<jäH‰ nv Î̀A =VtéI& aHdN lK d¥D hc >oVdK
köG nv,hcÍ.fHË.iH fHaL!" hc h, nv l<vn ̀ÎúVtJ t<jäH‰ nv vfU rVË hoÎV
, hc clHkD ;I h, fVhÏ h,gÎK fHv fI w<vè pVtI.hÏ t<jäH‰ vh >yHc ;Vn&
lD.̀VsÎL# iÁæHlD ;I f<t<Ë fH d: ;„ÎK aÎJ nv h,gÎK fHcÏ o<n fVhÏ

H̀vlH , [„<=ÎVÏ hc =„CkD v,fVj<  fH[< , [<vì ,Í.> o<nù vh fI [ÈHË
l¶VtD ;Vn& jÁÈH 71 sH‰ nhaJ# f<t<Ë pḦ 04 sHgI hsJ , iÁ<c iL
nv fḦjVdK s¢P fI iÂVhÍ ̀HvÏ.sK.\vlK t<jäH‰ fHcÏ lD.;ÁN , =CdÁI
o<fD fVhÏ fVvsD j®ÎÎVhè ̀öJ nv,hcÍ.fHË nv sH‰.iHÏ hoÎV hsJ# h,
lD.=<dN"̂ hdK v,ciH j<[I fÎA hc pNÏ fI kñ<Í fHcÏ nv,hcÍ.fHË.iH fH
`HdúHË ,[<n nhvn# o<n lK hc clHkD ;I d: ;<nμ f<nÊ fH sHdV
nv,hcÍ.fHË.iH tVØ nhaéL# fÎúéV h,rHè nv >oV clÎK nv kÆA d: gÎäV,
zHiV lD.aNÊ , cdHn fH ̀H fHcÏ lD.;VnÊ# fH hdK ,[<n d: k¥éI föÎHv lÈL
,[<n nhvn^ h=V j<[I. , jÂV;C ̈cÊ fVhÏ jäNdG aNË fI d: nv,hcÍ.fHË
o<ã vh kNhaéI fHaÎN& d¶ÁD kNhkÎN ]¢<v a<è.iH vh lÈHv ;ÁÎN , ]æ<kI
fVhÏ ntU j<ç hc nv,hcÍ fÎV,Ë fÎHdÎN , nv j: fI j:.iH ]æ<kI uÂG ;ÁÎN&
nv >Ë w<vè nv ̀öJ haéäHiD fHcÏ o<hiÎN ;Vn#".

fH j<[I fI aV,ß nhséHË hdK nv,hcÍ.fHË nv nkÎHÏ t<jäH‰& f<t<Ë
rûN kNhvn nv,hcÍ.fHË.iH vh hc lH[Vh[< f<nË lÁU ;ÁN# [ÎíD nv ;<n;D
nv ö̀J iHtä: fHcÏ lD.;Vn , fI [HÏ [„<=ÎVÏ hc =G cnË vräH& nv
>vc,Ï =„CkD fI sV lD.fVn hlH h, fHcÏ j<lHõ hk¥<k< vh nv [HÊ.[ÈHkD
0991 jÂHaH ;Vn , lñ< fHcÏ nv,hcÍ.fHË ;HlV,Ë aN# hdK nv,hcÍ.fHË
u±,Í fV pV;Hè kÂHdúD t<Ø.hg¶HnÍ.hù n, fHv lHkU hc =„CkD ndæ< lHvhn,kH
aN , fH nvoúA h, ;HlV,Ë d: fV w™V Î̀V,c aN# f<t<Ë
lD.=<dN"̂nv,hcÍ.fHË.iHÏ hlV,cÏ oÎ„D fÈéV hc iÂéHdHË rä„D o<n iöéÁN
hlH fHaæHÍ.iH fI nkäH‰ nv,hcÍ.fHkD iöéÁN ;I fé<hkÁN fHcÏ fH `HÏ o<fD
nhaéI fHaÁN# h=V hc lK fåVsÎN& iV jÎL fCv=D dH nsé¥L jÎL.iHdD ;I fI
rÈVlHkD lD.vsÁN& iÂÎúI nv,hcÍ.fHkD nhaéI.hkN ;I f„N f<nÍ ]æ<kI
a<è..iHÏ vräH vh lÈHv ;ÁN# h=V u±,Í fV hdK fé<hkN fHcÏ fH ̀HÏ o<fD iL
nhaéI fHaN ;I ]I fÈéV# h=V fI rÈVlHkD hiÂÎJ kÂD.niÎN lD.j<hkÎN iV
nv,hcÍ.fHkD fòVdN& péD fN,Ë nv,hcÍ.fHË fHcÏ ;ÁÎN hlH h=V fI nkäH‰
rÈVlHkD nv [HÊ.iHÏ lÈL iöéÎN nv hdK w<vè kÆA d: nv,hcÍ.fHË ,
nhaéK d: nv,hcÍ.fHË o<ã oÎ„D pÎHjD hsJ#".

. hgäéI iÎ} lVfD fCv=D fI nkäH‰ pB́ ;VnË nv,hcÍ.fHË kÎöJ#
f<t<Ë lD.=<dN^"hdK v,ciH jÆVdäH jÂHÊ nv,hcÍ.fHË.iH nv fHcÏ sHcÏ
jÎÂúHË kÆA nhvkN , fH ̀H fHcÏ ;VnÍ , fI lNht¶ÎK ;Â: lD.;ÁÁN# fI k§V
lK ̀öJ nv,hcÍ.fHË.iH jH fÎúéVdK pN lÂ¥K j®ÎÎV ;VnÍ hsJ# nv [VdHË
fHcÏ fHviH lD.fÎÁÎN nv,hcÍ.fHË nv ;ÁHv lNht¶ÎK hsJ fI iÂÎK oHxV hc
lÁ§V jH;éÎ¥D& fH ,[<n ]ÁÎK nv,hcÍ.fHkHkD& aÂH uÂ± d: lNhtU hqHtD
nv jV;ÎF nhvdN#.

nv sH‰ 5991 , iÁæHlD ;I f<t<Ë fVhÏ h,gÎK fHv nv sVÏ > fHcÏ
;Vn& lí„I d<tH& hn,dK tK nvsHv vh fI uÁ<hË fÈéVdK nv,hcÍ.fHË hv,H̀ hkéòHã
;Vn# nv,hcÍ.fHË i„ÁNÏ ;I fH tVhkS i<m:& lVfD nv,hcÍ.fHkHË >\h;S&
;Hv lD.;Vn& fVhÏ h,gÎK fHv kÆA nv,hcÍ.fHË- s<dåV vh fI h[Vh nv >,vn , nv
ntHß fI lNht¶ÎK ;Â: lD.;Vn , hdK ;Hv hdK v,ciH ndæV jäNdG fI fòúD
hc ,zHdT nv,hcÍ.fHË.iH aNÍ hsJ# hkN;D f¶N tK.nvsHv fI d<,ké<õ
vtJ , jH räG hc sH‰ 1002 ;I f<t<Ë 32 sHgI [HÏ h, vh fæÎVn nv hdK
fHaæHÍ f<n# hsé¶Nhn nv,hcÍ.fHË hdéHgÎHdD nv ̀òA j<ç fVhÏ fÎHk¥<kVÏ
iÎ} a¥D fVhÏ oVdN h, fI [HÏ kæBhaJ , d<,ké<õ fH jäNdG ;VnË
f<t<Ë fI =VhkéVdK nv,hcÍ.fHË [ÈHË& v;<vnÏ ;I 61 sH‰ a¥öéI kúN&
h, vh fI oNlJ =VtJ# f<t<Ë nv pHgD ;I s¶D lD.;ÁN [„<Ï oÁNÍ.hù
vh fæÎVn& lD.=<dN"̂nv ,hrU 71 sH‰ v;<vnnhv f<nÊ#" nv sH‰ 1002
hkéÆH‰ f<t<Ë fH ,hpN <̀gD gÎV hdéHgÎH hkíHÊ aN# d<,Í 57 lÎ„ÎHvn gÎVÍ
fVhÏ oVdN f<t<Ë fI ̀HvlH nhn , [HkHjHË fH]ÎÁD& iHtä: l„D.̀<ù o<n
vh kÎC nv hchÏ 03 lÎ„ÎHvn gÎVÍ fI ̀HvlH tVséHn ;I líÂ<uH 501 lÎ„ÎHvn
gÎVÍ dH l¶Hn‰ 5#23 lÎ„Î<Ë ̀<kN dH 25 lÎ„Î<Ë d<v, t¶„D lD.a<n# iÁæHlD
;I hnvs<Ë nv sH‰ 7102 nv hchÏ 53 lÎ„Î<Ë <̀kN hc fÁ™Î¥H fI
lÁîöéVsÎéD >lN& hu±Ê aN v;<vn f<t<Ë a¥öéI aNÍ hlH <̀kN nv
sH‰.iHÏ hoÎV nv fVhfV d<v, ;HiA hvcù nhaéI d¶ÁD hvcù hkéÆH‰ hnvs<Ë
fI d<v, 04 lÎ„Î<Ë d<v, f<n , fH j<[I hdK k¥éI hc k§V hdéHgÎHdD.iH , fÎúéV
lVnÊ hv,`H& v;<vn f<t<Ë nsJ kò<vnÍ lHkN# nv iV w<vè nv jHföéHË

f¶NÏ , ,réD gÎ<v<̀‰ fVhÏ oVdN >gÎö<Ë 76 lÎ„Î<Ë ̀<kN fI vÊ nhn& hdK
v;<vn a¥öéI aN , ]ÁN v,c f¶NiL ]„öD ;I ;<vj<h vh hc nsJ nhnÍ f<n&
6#17 lÎ„Î<Ë ̀<kN fVhÏ t¶H‰ ;VnË fÁN >chnsHcÏ ;åH >vdChfḦ=H ̀VnhoJ
jH hdK v;<vn fHc iL [HfI.[H a<n# fH hdK pH‰ huNhn , hvrHÊ hiÂÎJ kNhvkN#
f<t<Ë fH oÁNÍ lD.=<dN"̂hdK rÎÂJ.iH fHuE kÂD.a<n nv clÎK jÂVdK
]ÎCÏ u<° a<n#" hlH huéVh° h, fI wñäJ.iHÏ lH kúHË lD.niN ;I
f<t<Ë fI hdK v;<vn hiÂÎJ lD.niN# hdK ;I h, hdK v;<vn vh fVhÏ lNè
clHkD x<̈kD nv hoéÎHv nhaéI jñöÎK fVhkæÎC hsJ >kÈL fH j<[I fI hdK
k¥éI ;I rÎÂJ fHcd¥ÁHË hdK v,ciH fI aNè htChdA dHtéI hsJ#.

]I ]ÎCÏ fHuE hdK j®ÎÎV aNÍ hsJ? >dH htChdA j<[I.iH fI
nv,hcÍ.fHkHkD ;I j<hkHdD fHcÏ fH ̀HÏ o<fD nhvkN& j<[ÎI o<fD fVhÏ hdK
htChdA rÎÂJ hsJ? dH nv n,vhkD ;I >lHv.iH kúHË lD.niÁN d: fHcd¥K
j<hkHdD hdíHn j®ÎÎVhè tVh,hkD nhvn& fHaæHÍ.iH köäJ fI hiÂÎJ hdK ̀öJ.
>=HÍ.jV aNÍ.hkN? f<t<Ë lD.=<dN"̂fI k§VÊ =CdÁI n,Ê wñÎP hsJ# nv
n,vÍ.hÏ iöéÎL ;I fHaæHÍ.iH köäJ fI =BaéI hvrHÊ sÁæÎÁD vh fVhÏ
oVdN fHcd¥ÁHË V̀nhoJ lD.;ÁÁN#" >dH nv clHË vtéK h, fI d<,Í iL hdK
pV́.iH cnÍ aN? f„I& r¢¶H hlH jH clHkD ;I fHaæHÍ.iH eV,jÂÁNjV aNÍ ,
j<hkHdD oVdNaHË htChdA lD.dHfN& aHiN hdK hj™HØ o<hiÎL f<n , fI k§VÊ
fHaæHÍ.iHdD ;I ]ÁÎK oVdN.iHdD hkíHÊ lD.niÁN& rûN fI oNlJ =VtéK
fHcd¥ÁD vh nhvkN ;I jH ]ÁNdK sH‰ fI h, hj¥H ;ÁÁN# nv hdK w<vè& jÁÈH sI
nv,hcÍ.fHË& hnvs<Ë& ;åH , >gÎö<Ë iöéÁN ;I lä„Y sÁæÎÁD fVhÏ oVdNaHË

V̀nhoJ aNÍ , iV sI >kÈH nvsJ lêG clHkD ;I lK fI d<,ké<õ ̀Î<séL&
[<hË iöéÁN# fI iÂÎK oHxV fHaæHÍ oVdNhv >kÈH l¢ÂáK lD.a<n ;I
fVhÏ lNè clHkD x<̈kD kÎHc fI oVdN nv,hcÍ.fHË [NdN kNhvn#".

f<t<Ë nv hnhlI lD.=<dN^"fI k§V lK ]ÁÎK oVdNiHdD föÎHv
i<aÂÁNhkI iöéÁN# h=V fI clHË ̀Î<séÁL fI d<,Í fV=VndL& lÁéÆNhË cdHnÏ
,[<n nhaéÁN ;I hc lä„Y sÁæÎÁD ;I fVhÏ oVdN lK iCdÁI aNÍ f<n hkéÆHn
lD.;VnkN , lD.=™éÁN"̂kI& käHdN fVhÏ oVdN d: nv,hcÍ.fHË ]ÁÎK <̀gD

V̀nhoJ ;Vn#" hlH nv `HdHË fI lNè 71 sH‰ fVhÏ d<,ké<õ fI lÎNhË
vtéL# fI k§VÊ d<,Í nv l<vn oVdN lK d¥D hc fÈéVdK oVdNiHÏ jHvdO o<n
vh hkíHÊ nhn# h=V ḧË fI hdK l<q<ß kæHÍ ;ÁÎN& t¥V kÂD.;ÁL ;öD fH hdK
hnuH lòHgT fHaN# tÆX fH =Bv clHË lD.j<hË vh[U fI ]ÁÎK oVdNiHdD
hzÈHvk§V ;Vn#". . >dH f<t<Ë fH hdK l<q<ß l<htR hsJ ;I fHaæHÍ.iH fHdN
lä„Y fÎúéVÏ hc f<n[I o<n vh fI oVdN nv,hcÍ.fHË hoéûHü niÁN? fI
w<vè sÁéD lÈH[ÂÎK , iHtä:.iH =VhkéV iöéÁN hlH fH j<[I fI
wñäJ.iHÏ f<t<Ë& fVhÏ fVnË [HÊ.iHÏ l¶éäV kÎHc fI fHcd¥ÁD ,d|Í nv
]ÈHv]<ã nv,hcÍ. pS lD.a<n# f<t<Ë nv ̀HsO lD.=<dN"̂kI& fI k§V lK
fHdN fI iV nv,hcÍ.fHË fH j<[I fI hvcaD ;I nhvn ̀<‰ nhn# iÎ} [ÁæD fÎK
nv,hcÍ.fHË.iH , sHdV ö̀J.iH fVhÏ V̀nhoJ <̀‰ fÎúéV ,[<n kNhvn# d:
nv,hcÍ.fHË& fI uÁ<hË d: ,vca¥Hv pVtI.hÏ& aVhdX , lú¥±jD vh ;I fH >Ë
l<h[I hsJ vh fI o<fD lD.nhkN# >kÈH fHdN fI fÈéVdK a¥G lÂ¥K hdK
aVhdX vh lNdVdJ ;ÁÁN#" [ÎíD fI oHxV löHmG lHgD fI `HvdS kVtJ#
h, nv n,vhË p†<v x<̈kD lNjA nv d<,ké<õ fI hkNhcÍ ;HtD ̀<‰ nv>,vnÍ
f<n , räG hc hdK ;I ̀ÎúÁÈHn ̀HvÏ.sK.\vlK fI nséA fVsN& jûÂÎL fI
fHckúöéæD =VtéI f<n# u±rI fHaæHÍ tVhkö<Ï fI h, nv >yHc fHuE j¶íF
nv,hcÍ.fHË hdéHgÎHdD aN , fHuE aN jûÂÎL h, fVhÏ ̀HdHË nhnË fHcÏ o<n
nv gäHõ d<,ké<õ , ̀S hc 7 rÈVlHkD ̀ÎHD̀ nv sVÏ >& fI ]HgA ;úÎNÍ
a<n# h=V ]I h, iÂHkÁN tVhkîö¥< j<jD& jÁÈH nv d: fHaæHÍ fI lÎNhË kVtéI
f<n hlH f¶N hc 71 sH‰ t<Ø.hg¶HnÍ& hpöHõ j¶„R oHxV oHwD fI fHk<Ï

Î̀V hdéHgÎH nhaJ# iÁæHlD ;I d<,ké<õ fI oHxV lH[VhÏ ;Hgî<<̀gD sH‰
6002 fI nséI ̀HdÎK.jV sÆ<£ ;Vn& f<t<Ë lD.j<hköJ iÂHkÁN föÎHvÏ
hc fHcd¥ÁHË ndæV& fI vhpéD hdK fHaæHÍ vh jVμ ;ÁN hlH fI [HÏ hdK ;Hv& f¶N
hc rÈVlHkD nv [HÊ [ÈHkD fI j<vdK fV=úJ , d: tûG nv sVÏ ã fHcÏ
;Vn# hdK jûÂÎL nv [VdHË fHcsHcÏ d<,Í föÎHv pÎHjD f<n , fHuE aN hdK
jÎL nv fHc=úJ r<Ï.jV hc räG fHaN# jÁÈH l<q<uD ;I f<t<Ë vh >chv lD.niN
rÈVlHË kúNË nv gÎ+ rÈVlHkHË hsJ# h, nv sI tÎÁH‰ hdK j<vkÂÁJ fI
lÎNhË vtéI , nv iV sI ndNhv fHckNÍ lÎNhË f<nÍ hsJ# pV;J oúÂæÎÁHkI
h, lÆHfG lHd¥G h,gÎ<v , hoVhì hc clÎK fHcÏ nv [VdHË a¥öJ lÆHfG vmH‰
lHnvdN& fI k§V ̀HdHkD yL.hkæÎC fV nhséHË h, nv gÎ+ rÈVlHkHË f<n# fHhdK
pH‰ f<t<Ë hwVhv nhvn iÂHË x<v ;I jûÂÎÂA läÁD fV vtéK fI ̀HvdS
fI oHxV löHmG lHgD kä<nÍ& aHkS p†<v líNn nv gÎ+ rÈVlHkHË iL nv
jûÂÎL h, fVhÏ vtéK fI `HvÏ.sK.\vlK kÆúD kNhaéI hsJ# f<t<Ë
lD.=<dN"̂fHdN fæ<dL ̀HvÏ.sK.\vlK fI a¥„D i<aÂÁNhkI fVhÏ oVdN lK

hrNhÊ ;Vn# >kÈH lD.nhköéÁN xVc t¥V d: fHcd¥K 04 sHgI ]¢<v hsJ#
,réD fH d: fHcd¥ÁD ;I ndæV [<hË kÎöJ wñäJ lD.;ÁÎN& vh[U fI
löHmG hréûHnÏ , lHgD pV́ kÂD.ckÎN , s¶D kÂD.;ÁÎN h, vh fH
rÈVlHkD.iHÏ lÂ¥K hy<h ;ÁÎN# >kÈH fI lK =™éÁN"̂kÎHc fI d: lVn , fHcd¥ÁD
lêG j< nhvdL# ]Vh ;I j< aòûÎJ oHwD nhvÏ , l¶éÆNdL lD.j<hkD fI lH
nv löÎVÏ ;I fVhÏ fHaæHÍ fV=CdNÍ.hdL ;Â: ;ÁD#" aÁÎNË ]ÁÎK ]ÎCÏ
föÎHv o<ù.>dÁN hsJ , fHuE lD.a<n d: fHv ndæV hpöHõ lÈL f<nË
f¥ÁÎN# nrÎÆH iÂHË ]ÎCÏ f<n ;I kÎHc nhaéL^ fNhkL fH ,[<n 04 sHgI
aNË& d: fHaæHÍ [HÍ.x„F , fCvø lêG ̀HvÏ.sK.\vlK lD.o<hiN d: dH
n, sH‰ ndæV hc j<hkHdD.iHÏ lK hsé™HnÍ ;ÁN# jÁÈH ]ÎCÏ ;I kÎHc fI t¥V
;VnË nhaJ hdK f<n^ >kÈH hc lK V̀sÎNË lD.j<hkL biÁÎJ fHcd¥ÁD vh
nhaéI fHaL ;I lD.o<hiN fI fHcÏ hnhlI niN , fVhÏ d: dH n, sH‰ ndæV
nv fḦjVdK s¢P fHcÏ ;ÁN? d: i™éI fI hdK s<h‰ t¥V ;VnÊ , =™éL^ f„I
lD.j<hkL# såS fI d<,ké<õ =™éL ]I jûÂÎÂD nhvÊ , fI k§VÊ ;Hv nvsJ
iÂÎK f<n cdVh iÂÎúI vhf¢I o<fD fH löá<̈Ë fHaæHÍ nhaéL , såS fH
>chnÏ ;HlG jûÂÎL =VtéL fI `HvdS fV,Ê , jH hlV,c jíVfÎHè o<fD
nhaéI.hÊ#".

d¥D hc iL.jÎÂD.iHÏ f<t<Ë jÎÂ<jD ,Í.> 81 sHgI , ö̀V [<vì ,Í.>
lúÈ<vÏ hsJ ;I nv h,gÎK fHcÏ n,vhË pVtI.hÏ f<t<Ë lÆHfG hdK nv,hcÍ.fHË
fHcÏ ;Vn# f<t<Ë lD.=<dN"̂hdK hj™HØ oÎ„D cdäH , kHnv hsJ# iÂHË x<v
;I lD.j<hË pNõ cn& pS uíÎäD hsJ hlH iÁæHlD ;I 04 sHgI fHaÎN&
hdK hj™HrHè lD.htéN# lK lÆHfG tNvd¥< ;ÎCh& ö̀V hkV;Î< ;I d¥D hc
iL.jÎÂD.iHdL nv ̀HvlH f<n& fHcÏ ;VnÍ.hÊ , f¶N hc fHcÏ nv ;ÁHv gÎ„ÎHË j<vhÊ
fI lNè 01 sH‰& lÆHfG ̀öV h, lHv;<õ j<vhÊ)lÈH[L =ÁæHË( iL fHcÏ
;VnÍ.hÊ# nv l<vn ,Í.> aVhdX hkN;D tVØ lD.;Vn cdVh [<vì sÂäG lÎ±kD
f<n ;I nv h,gÎK fHcÏ lK nv H̀vlH lÆHf„L fI lÎNhË >lN# 71 sHgL f<n ,
lÆHfG ,Í.> , f<fHË fHcÏ lD.;VnÊ# >kÈH rÈVlHË f<nkN# hdK pS ;I nv sK
71 sHgæD l<vn hpéVhÊ ]ÁÎK fHcd¥ÁHkD f<nÊ fHuE vqHdJ oHxVÊ
lD.a<n#".

f<t<Ë fI c,nÏ 14 sHgI lD.a<n fH hdK pH‰ iÁ<c iL fH iÂHË a<Ø
rNdL nv l<vn jíHvfA nv t<jäH‰ pV́ lD.ckN# `HvÏ.sK.\vlK h, vh fI
oHxV jíVfI fḦ , n,vhË t<Ø.hg¶HnÍ fHcÏ.hù oVdN# f<t<Ë nv `Hvμ n,

V̀hkS löá<gÎJ fḦdD nhvn fH hdK pH‰ lVn hdéHgÎHdD o<nù vh fCvø
voé¥K kÂD.nhkN# ,réD hc h, nv l<vn pS fHcÏ nv ;ÁHv ,Í.> , hläHÌ [<hË
lD.̀VsÎL , lD.=<dÎL >dH =Bv sHgÎHË vh pS lD.;ÁN& f<t<Ë lD.=<dN"̂kI&
pS lD.;ÁL [<hË.jV iöéL! h=V fò<hiL fI fHcÏ hnhlI niL&
iL.jÎÂD.iHdL fI a¥„D h[éÁHã kHB̀dV [<hË.jV hc lK iöéÁN# fI iÂÎK
oHxV xVc t¥VÊ fHdN [<hË fHrD fÂHkN# fHdN lHkÁN d: tVn [<hË fH >kÈH
hvjäH£ fVrVhv ;ÁL# hgäéI =HiD h,rHè d: fHcd¥K 04 sHgI fHdN fVoD
löHmG vh ̀ÎúäÎÁD ;ÁN , hc kÆ¢I.k§V d: tVn fHgY wñäJ.iHdD vh hkíHÊ
niN hlH h;êV h,rHè h=V fò<hiÎN fH fHcd¥ÁHË [<hË hvjäH£ nhaéI fHaÎN&
fHdN lHkÁN [<hË.iH vtéHv ;ÁÎN , h=VkI clHË >,dChË ;VnË ;™A.iHdéHË
vsÎNÍ hsJ#".

f<t<Ë huéVh́ lD.;ÁNfH iÂÎK xVc j™¥V hsJ ;I j<hköéI jH fI hlV,c
fI lÎNhË fV,n# h, fI fHcÏ.iHÏ ,dNd<dD u±rI kNhvn hlH =HiD h,rHè fH
tVckNhkA fHcÏ lD.;ÁN , lD.nhkN hdK fHcÏ.iH lHkÁN d: cfHË lúéVμ
uÂG lD.;ÁÁN# h, fI cfHË.iHÏ oHv[D u±rI nhvn# d: fHv f<t<Ë s¶D
;Vn ]ÎÁD dHn fæÎVn , nv h,gÎK ;Á™VhkS oäVÏ o<n nv `HvdS iL fH
oäVkæHvhË fH tVhkö<Ï nsJ , `H a¥öéI wñäJ ;Vn# f<t<Ë kÎC lHkÁN
séHvÍ.iHÏ hlV,c nkÎHÏ t<jäH‰ u±rI cdHnÏ fI ndNÍ aNË nhaJ u±rI
h, fI nvoúÎNË fHuE aN nv,hcÍ.fHË a<n , fH <̀aÎNË Î̀VhiK >séÎK
;<jHÍ d¥D hc ;öHkD f<n ;I sÁJ a¥ÁD ;Vn# h, lD.=<dN"̂f„I hlH lK fI
aNè fV v,Ï ;HvÊ fI uÁ<hË fHcd¥K léÂV;C f<nÊ# n,sJ nhaéL lVnÊ
f<t<Ë nv,hcÍ.fHË vh fúÁHsÁN# iÁæHlD ;I fîI f<nÊ lD.nhköéL hsé¶Nhn
cdHnÏ nhvÊ# hdK vh hc sHdVdK aÁÎNÍ f<nÊ , n,sJ nhaéL hdK pÆÎÆJ vh
fI lVnÊ ndæV iL kúHË fNiL hlH iÎî<rJ n,sJ kNhaéL ckN=D
aòûD.hÊ vh fH i<hnhvhË fI haéVhμ fæBhvÊ# iÁæHlD ;I fI 71 dH 81
sHgæD o<nÊ t¥V lD.;ÁL# lK iL fI kúHË nhnË o<nÊ u±rI
nhaéL , aä¥I.iHÏ líHcÏ iÂÎK ;Hv vh fVhÏ séHvÍ.iHÏ hlV,cÏ
hkíHÊ lD.niN# t¥V lD.;ÁL o<ù aHkS iöéL
;I nv n,vÍ vsHkI.iHÏ líHcÏ fCvø kúNÊ
cdVh aHdN jÂV;CÊ fI [HÏ t<jäH‰ fI
v,Ï hdK vsHkI.iH lD.vtJ#".
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nv,hcÍ.fHË.iH fI oHxV ö̀J oHwD ;I nhvkN fÎúéV hc iÂI nv o¢V
haéäHiHè iöéÁN , d: haéäHÍ >kÈH fVhÏ jÎÂúHË =VhË .jÂHÊ lD.a<n# >dH
f<t<Ë fI hdK t¥V ;VnÍ ;I d: haéäHiA lÂ¥K hsJ oÎ„D c,n nv t†HÏ
líHcÏ ̀òA , =öéVnÍ a<n? h, lD.=<dN^ fI k§VÊ hdK l<q<ß oÎ„D lÈL
hsJ# fHdN fNhkÎN ;I nv ̀öJ lÈÂD rVhv =VtéI.hdN , ]I aVhdX fHcÏ o<ã
fHaN , ]I fN& lVnÊ nv l<vnjHË wñäJ o<hiÁN ;Vn# hdK löHgI iÂÎúI
nv l<vn nv,hcÍ.fHË.iH ,[<n nhvn hlH hdK l<q<ß iL nvsJ hsJ ;I jH f¶N
hc `HdHË fHcÏ kÂD.nhkÎN ,h;ÁA lVnÊ fI d: hj™HØ nv clÎK fHcÏ ]ÆNv
[ÁíHgD o<hiN aN# h=V nv d: fHcÏ ;L.hiÂÎJ haéäHÍ ;ÁÎN& [ÁíH‰
iL ;ÂéV hsJ hlH h=V nv d: fHcÏ lÈL lVj¥F haéäHÍ a<dN& péD d:
fHcd¥K fHjíVfI iL fVhÏ ;ÁHv >lNË fH píL ,h;ÁA.iHÏ lÁ™D ;I h, vh nv
fVlD.=ÎVn fI lú¥G fVlD.o<vn , fH ,[<n vsHkI.iHÏ líHcÏ píL
,h;ÁA.iH fÎúéV iL aNÍ hsJ# lHkÁN d: =„<gI fV́ hsJ ;I hc fḦ fI
`HdÎK lD.>dN , nhmÂH fCv=éV lD.a<n#". fH ,[<n jÂHÊ hdK hj™HrHè fHc iL
löHm„D ,[<n nhvn ;I fHuE lD.a<n iV fHv f<t<Ë fI clÎK löHfÆI lD.>dN&
iÎíHË nhaéI fHaN# h, lD.=<dN"̂fI k§V lK t<jäH‰ hlV,c v, vhsJ jV
hsJ# iV jÎÂD ;I fÈéV fHaN , a<Ø fÎúéVÏ nhaéI fHaN& fVkNÍ lD.a<n#
fHcÏ.iHdD ,[<n nhvn ;I nv >Ë fÈéVdK fHcd¥ÁHË fH fÎúéVdK hsé¶Nhn ,
;Î™ÎJ& lD.j<hkÁN fNvoúÁN# ]ÁN sH‰ ̀ÎA hdK ;Hv sòJ.jV f<n# fH d:
fVkHlI jH;éÎ¥D nrÎR& lD.j<hköéÎN d: fHcd¥K fH hsé¶Nhn vh lÈHv ;ÁÎN
, ;HvÏ lD.;VndN l<r¶ÎJ cdHnÏ fI nsJ kÎH,vn# hdK wñäJ.iH nv l<vn
jíHvã aòûD f<t<Ë iL wNØ lD.;ÁN# n, p†<v >oV f<t<Ë nv gÎ+
rÈVlHkHË fI iÂVhÍ d<,ké<õ fI oHxV nvoúA tVnÏ ;VdöéÎHk< v,kHgN,&
séHvÍ >Ë clHË vmH‰ lHnvdN ;I pḦ u†<Ï hc fÎHk¥<kVÏ hsJ& fI H̀dHË
vsÎN# jÎÂD lêG d<,Í ;I fÈéVdK lNht¶HË [ÈHË vh iL nv hoéÎHv nhvn ,
lVfD ;Hvf„NÏ lêG hgæVÏ iL fV v,Ï kÎÂ¥éA f<n iL ké<hköJ hdK séHvÍ
vh lÈHv ;ÁN# f<t<Ë hlöH‰ iL lD.fÎÁN ;I fHcd¥ÁHkD k§ÎV kÎÂHv , hläHÌ
iV i™éI vräH vh fH lÈHvè tVnÏ o<n nv iL lD.a¥ÁÁN# h, nv l<vn kÎÂHv
lD.=<dN"̂,réD wñäJ hc hsé¶Nhn , j¥ÁÎ: lD.a<n& kÎÂHv t<Ø.hg¶HnÍ
hsJ# péD h=V d: dH n, ntHß iL lHl<v lÈHv h, rVhv niÎN& h, j<hkHdD biÁD
fḦdD fVhÏ tVhv hc aVhdX sòJ nhvn# ;Î„ÎHË j<hkHdD.iHÏ lé™H,jD nhvn
hlH iÂÎúI nv gñ§Hè pöHõ vhÍ pG vh ̀ÎNh lD.;ÁN# hc sVuJ , rNvjA
[<vÏ hsé™HnÍ lD.;ÁN ;I h=V ;öD vh fVhÏ lÈHvù fæBhvdN iL >Ë lNhtU
v,c sòéD vh såVÏ o<hiN ;Vn , fVhfVÏ fH hläHÌ ,hr¶H na<hv hsJ# iV n,
hsé¶Nhn cdHnÏ nhvkN , hdK d¥D hc ndæV n̈dG jVμ hdéHgÎH , >lNË lK fI
`HvdS f<n^ fHcÏ ;VnË nv ;ÁHv ]ÁN rÈVlHË t<Ø.hg¶HnÍ#".

iÁæHlD ;I hc f<t<Ë lD.̀VsÎL >dH hläHÌ j<hkHdD jäNdG aNË fI fÈéVdK
fHcd¥K [ÈHË vh nhvn& f<t<Ë nhséHkD nv l<vn n,vhË [<hkD o<nù
lD.=<dN# f<t<Ë nv h;éäV 7991 fVhÏ fHcÏ „̀D.>́ [HÊ [ÈHkD lÆHfG
v,sÎI fI jÎL l„D hdéHgÎH nu<è lD.a<n# rVhv f<n f<t<Ë kÎÂ¥J.kúÎK
fHaN hlH ,réD `H=„Î<;H f¶N hc kÎL sHuJ fI oHxV lûN,lÎJ líä<v fI
jVμ clÎK lD.a<n& fI clÎK löHfÆI lD.v,n# nv pHgD ;I hdéHgÎH fVhÏ
pB́ kúNË hc [HÊ [ÈHkD cdV fV́ lD.[ÁæÎNÍ& f<t<Ë uÂ„¥Vn o<fD hc
o<n fI [HÏ lD.=Bhvn , nv,hcÍ.hù jÁÈH fH =G fI o<nÏ tHfÎ< ;HkH,hv, fHc
lD.a<n jH fHcÏ fH jöH,Ï 1-1 fI ̀HdHË fVsN , hdéHgÎH fH fVn d: fV w™V
nv fHcÏ fV=úJ fI [HÊ [ÈHkD fV,n# hdK nv,hcÍ.fHË lD.=<dN"̂f¶N hc fHcÏ
nv lö¥<& fH d: oäVkæHv v,õ lûHpäI ;VnÊ#91 sH‰ nhaéL , h, =™J
lVnÊ hdÁíH lD.=<dN f¶N hc dHaÎK)jÁÈH nv,hcÍ.fHkD ;I j<ç x± fVnÍ hsJ(&
aÂH hdK tVwJ vh nhvdN jH fÈéVdK fHcd¥K ̀öJ nv,hcÍ.fHkD a<dN# nv hdK
clÎÁI ]I pöD nhvdN? fVhÏ [<hã nhnË n]Hv lú¥G aNÊ , =™éL^ d:
gñ§I wäV ;ÁÎN# ]I ;öD =™éI dHaÎK lD.j<hkN fÈéV hc lK fHaN? hdK
[<hã h, vh kHvhpJ ;Vn hlH fI k§VÊ cnË >Ë pV́ haéäHÍ kä<n# r¢¶H hkN;D

V̀v, f<nÊ hlH ]¢<v lD.a<n hc d: fHcd¥K 91 sHgI V̀sÎN >dH fÈéVdK
lD.a<n , dH ;öD hc j< fÈéV hsJ dH kI? jÁÈH 91 sH‰ nhaéL , jÂHÊ n,vhË
fHcÏ.hÊ ̀ÎA v,dL f<n# fHdN lÁé§V lHkN , ndN , nv ̀HdHË jûÂÎL.=ÎVÏ ;Vn#
fI iÂÎK oHxV hc k§V lK ;Î„ÎHË d¥D hc fHcd¥ÁHkD hsJ ;I nv t<jäH‰
jHvdO.sHc lD.a<n hlH löHmG cdHnÏ ̀ÎA o<hiN >lN# >dH hkN;D ̀Vv, f<nË
l™ÎN o<hiN f<n? kI& ,réD nv l<vn vtéHvÊ t¥V lD.;ÁL& hkN;D ̀Vv, f<nÊ
hlH hdK v,aD fVhÏ ntHß hc o<nÊ f<n# fH hdK vhÍ lD.o<hséL nv nkÎHÏ
fCvø.sḦË lÆä<‰ ,hrU a<Ê# fH ,[<nÏ ;I [<hË f<nÊ lD.o<hséL lHkÁN
d: fCv=öH‰ vtéHv ;ÁL , fæ<dL"̂hc iÂI aÂH fÈéV iöéL#" lD.ndNÊ ;I
fCv=öḦË hc huéÂHn fI k™S htVhn [<hË jñJ jHeÎV rVhv lD.=ÎVkN# oÎ„D
c,n tÈÂÎNÊ jÁÈH vhÍ fVhÏ p†<v nv ;ÁHv >kÈH iÂÎK huéÂHn fI k™S fḦ
hsJ# nv >Ë clHË , aVhdX h=V hdK x<v kä<nÊ fI lK lD.=™éÁN"̂fHdN sH;J
fHaD#" , kÂD.j<hköéL hdK pV́ vh rä<‰ ;ÁL# fI iÂÎK oHxV
=™éL"̂fÈéVdK iöéL , fHcÏ o<hiL ;Vn#" fI k§VÊ hdK d¥D hc kÆH£ r<jL

f<n , fI lK h[HcÍ nhn oÎ„D c,n jäNdG fI
nv,hcÍ.fHkD lÈL a<Ê#" .

>dH hc f<t<Ë fI uÁ<hË nv,hcÍ.fHkD

fÈéV hc dHaÎK dHn o<hiN aN? h=V nv 71 dH 81 sHgæD hdK s<h‰ vh
lD.̀VsÎNdN , nv l<vn >dÁNÍ.hÊ fI lK lD.=™éÎN& r¢¶H [<hfL hdK f<n^ f„I&
r¢¶H# pḦ ;I 04 sH‰ nhvÊ wHnrHkI lD.=<dL lK käHdN fI hdK s<h‰
[<hã niL , sHdV lVnÊ fHdN nv hdK l<vn r†H,è ;ÁÁN# nv 01 sH‰ hoÎV
lVnÊ nhmÂH hc lK lD.̀VsÁN >dH j< fÈéVÏ dH h,? fîI kÎöéL ;I fò<hiL fæ<dL
"lK fÈéVÊ# fI lK j<[I ;ÁÎN#" fVhdL lÈL kÎöJ# fI clÎK fHcÏ lD.v,Ê ,
o<añHgL ;I ;HvÊ vh lD.;ÁL#.

fH hdK ,[<n f<t<Ë huéVh́ lD.;ÁN o<añH‰ hsJ ;I lD.nhkN htVhnÏ
,[<n nhvkN ;I h, vh fÈéVdK lD.nhkÁN , ,réD nv l<vn fÈéVdK nv,hcÍ.fHË
[ÈHË hc >kÈH s<h‰ lD.a<n& kHÊ f<t<Ë vh lD.>,vkN# s<h‰ ndæVÏ ;I ,[<n
nhvn hdK hsJ ;I hc k§V f<t<Ë ;NhÊ d: hc nv,hcÍ.fHkHË t¶„D nv s¢P
fḦdD rVhv nhvkN? h, lD.=<dN"̂kÂD.j<hkL fæ<dL hdK v,ciH aVhdX fVhÏ
nv,hcÍ.fHkHË oÎ„D o<ã hsJ dH kI# h=V fò<hiL wHnØ fHaL nv,hcÍ.fHkHË
cdHnÏ vh n,sJ nhvÊ# kÂD.nhkL ngÎ„A s¢P fḦÏ nv,hcÍ.fHË.iHsJ dH
fI hdK oHxV hsJ ;I iÎ} nv,hcÍ.fHË hkÆNv nvoúA kNhvn ;I fÆÎI fI
]úL kÎHdÁN# h,gÎK ;öHkD ;I fI biÁL lD.>dÁN >gÎö<Ë& ;<vj<h& noÎH&
k<dV& h,f±μ& ;åH , iL.jÎÂD.hÊ nv ̀HvdS& hvm<̈ iöéÁN# r¢¶H kHÊ sHdVdK
vh tVhl<ù ;VnÍ.hÊ# nv pH‰ pHqV lD.j<hË kHÊ 01 nv,hcÍ.fHË o<ã vh >,vn

hc [Â„I aCkD nv d<,ké<õ#". l¶ÎHv r†H,è f<t<Ë lêG =BaéI hsJ , h,
iÎ} nv,hcÍ.fHkD vh fI oHxV rHf„ÎJ fHcÏ fH ̀H , dH lÈHv cdäH hkéòHã kÂD.;ÁN
f„¥I l¶ÎHv h, j<hkHdD föéI kæI.nhaéK nv,hcÍ& jÂV;C nv [VdHË fHcÏ ,
n,vÏ hc haéäHiHè hsJ# fH ,[<n jÂHÊ jÂV;C f<t<Ë fV v,Ï löHmG ̀HdI.hÏ&
h, iÂHË ;öD hsJ ;I uHaR fHcÏ j<lHõ hk¥<k< aN , péD kHÊ d¥D hc

ö̀VhkA vh iL hc v,Ï hdK nv,hcÍ.fHË hkéòHã ;Vn# .
]I hj™HrD fVhÏ nv,hcÍ.fHkHË f¶N hc fHckúöéæD lD.htéN? j¶Nhn hkN;D

hc >kÈH v, fI lVfÎæVÏ lD.>,vkN#
f<t<Ë fH oÁNÍ lD.=<dN"̂aHdN iÂI lÁé§V lK iöéÁN! h=V nv l<vn

pH‰ pHqV fò<hiL wñäJ ;ÁL& jäNdG aNË fI d: lVfD , hnhlI ckN=D
fI hdK a¥G& ]ÎCÏ kÎöJ ;I fVhdL [Bhã fHaN# h=V lVfÎæVÏ jÎL l„D ,
hl¥HË ̀ÎHnÍ ;VnË d: ̀V,\Í nv clHË lÁHsF vh fVhÏ d: jÎL l„D nhaéI
fHaL& t¥V ;ÁL fI hdK ;Hv u±rI kúHË niL#".

nv pH‰ pHqV& f<t<Ë rûN nhvn fI fHcÏ hnhlI niN# h, kÂD.=<dN rûN
nhvn ]ÁN sH‰ ndæV fI fHcÏ ;VnË hnhlI niNhlH lD.=<dN s<h‰.iHÏ nhmÂD
nv l<vn fHckúöéæD.hù fHuE aN nv sH‰ >oV p†<vù nv j<vdK gBè
;HtD käVn# >oVdK köG hc nv,hcÍ.fHË.iHÏ rNdÂD n,sJ nhvn hc hkÆVh°
o<nù gBè fäVn , fVhÏ `HdHË ;Hvù jHvdO j¶ÎÎK k¥VnÍ hsJ#.
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hs¥HÏ h,dHk+ lé¶ûäHkI xVtNhv vmH‰ lHnvdN
f<n , hc oHkI.hù nv aHkæÈHÏ iÂÎúI hoäHv ,
uÂ„¥Vn hdK jÎL ̈gÎæHdD Î̀æÎVÏ lD.;Vn#

Î̀VhiK ;VdöéÎHk< v,kHgN, nv tûG 8002-
9002 hvcaÂÁNjVdK nhvhdD.hù f<n# hlH nv d:
jHföéHË yÎVrHfG Î̀A fÎÁD& v,kHgN, vhiD
d<,ké<õ aN , ,tHnhvÏ , j¶ûF h,dHk+ j®ÎÎV
;Vn# pḦ j<[I h, hc hsåHkÎH fI hdéHgÎH j®ÎÎV ;VnÍ&
gäHõ vmH‰ lHnvdN [HdA vh fI ̀V]L d<,ké<õ nhnÍ
, hdK xVtNhv 32 sHgI nv iÂI vsHkI.iHÏ h[éÂHuD
, líHcÏ hdK jÎL hdéHgÎHdD vh nkäH‰ lD.;Vn#
h,dHk+ jÁÈH ;öD kä<n ;I fH hkéÆH‰ 711 lÎ„Î<Ë

<̀kNÏ v,kHgN, fI d<,ké<õ& j¶ûF o<n vh iL j®ÎÎV
nhn , fI fÈéVdK jÎL t<jäH‰ hdéHgÎH hoéûHü nhn# fH
931 lÎ„Î<Ë nkäH‰.;ÁÁNÍ nv hdÁöéH=VhÊ& 47
lÎ„Î<Ë nv j<mÎéV , 221 lÎ„Î<Ë k™V nv tÎS.f<μ&
v,kHgN, nv lÎHË jÂHÊ t<jäHgÎöJ.iHÏ nkÎH fÎúéVdK
nkäH‰.;ÁÁNÍ vh vsHkI.iHÏ h[éÂHuD nhvn#.

nv sH‰ =BaéI lÎ±nÏ jÎL d<,ké<õ
fÎúéVdK vaN i<hnhv nv aä¥I.iHÏ líHcÏ ,
vsHkI.iHÏ h[éÂHuD vh nhaéI , hc jÎL.iHdD ]<Ë
vmH‰ lHnvdN , fHvs„<kH kÎC ̀ÎúD =VtéI hsJ# hw±
j¶íäD kNhvn ;I jÎÂD fH nhaéK fHcd¥ÁD ;I 5
j<ç x±Ï nkÎH vh nv hoéÎHv nhvn , hc iV gñH• fH
gÎ<kG löD iL.jVhc , rHfG lÆHdöI hsJ& fé<hkN hc

jÂHÊ ;ú<viHÏ nkÎH i<hnhvhË lé¶ûF , ,tHnhvÏ
vh ;I l<tÆÎJ , aÈVè fVhdúHË hiÂÎJ cdHnÏ
nhvn& fI o<n [Bã ;ÁN# jHÊ hgNsK lNdV hvaN
lúéVdHË d: aV;J fHchvdHfD ndíÎéHgD nv
aHkæÈHÏ ]ÎK lD.=<dN "jH;Á<Ë ]ÁÎK ]ÎCÏ nv
]ÎK hj™HØ kÎ™éHnÍ f<n ;I fé<hkN hdK píL hc
i<hnhvhË vh hc d: jÎL fI jÎL ndæVÏ lÁéÆG ;VnÍ
dH >kÈH vh líHã fI hkéòHã jÎL n,lD ;ÁN# fHdN
fåBdVdL ;I hdK fCv=éVdK [HfíHdD jHvdO t<jäH‰
f<n ;I lÁíV fI hdK lÎChË j®ÎÎVhè nv s¢P
i<hnhvÏ t<jäH‰ aNÍ hsJ# nv iÂÎK lNè
vmH‰.lHnvdN j¶Nhn cdHnÏ hc i<hnhvhË ,
nkäH‰.;ÁÁN=HkA vh hc nsJ nhnÍ fÁHfVhdK vhf¢I
löéÆÎÂD lÎHË vaN i<hnhvhË d<,ké<õ , hc nsJ
vtéK i<hnhvhË vmH‰.lHnvdN ,[<n nhvn"#.

l<[D hc nkäH‰.;ÁÁN=HkD ;I fI d¥äHvÍ ̀S hc
oVdN d¥D hc fCv=éVdK ,vca¥HvhË nkÎH vhÍ
d<,ké<õ vh nv ̀ÎA =VtéÁN& ̀NdNÍ.hÏ kä<n ;I
jÁÈH lòéW fI d: dH ]ÁN ;ú<v fHaN# nv lHÍ
=BaéI fÎHk¥<kVÏ j<hköéI nv hdÁöéH=VhÊ 5/3
lÎ„Î<Ë i<hnhv fNsJ >,vn ;I hdK löHgI nv
vsHkI.iHÏ ndæVÏ ]<Ë j<mÎéV , tÎS.f<μ kÎC fI
iÂÎK lÎChË htChdúD f<nÍ hsJ# pH‰ hdK s<h‰

Î̀A lD.>dN ;I >dH jHeÎV ndíÎéHgD v,kHgN, , rNvjA
nv j®ÎÎV ,tHnhvÏ , j¶ûF i<hnhvhË fI l¶ÁHÏ hdK

hsJ ;I lHiÎJ uVØ , ̀Î<séæD d: i<hnhv fI
jÎL fHaæHiD lñä<fA ;I fI uÁ<hË fòúD hc
i<dJ t<jäHgD ,Ï aÁHoéI lD.a<n& j®ÎÎV ;VnÍ
hsJ? dH >dH nv uûVÏ rVhv nhvdL ;I v,kHgN,& löD
, kÎÂHv ;I iÂæD nv vsHkI.iHÏ h[éÂHuD o<n
nkäH‰.;ÁÁN=HË fÎúéVÏ köäJ fI fHaæHÍ.iHdúHË
nhvkN& lD.j<hkÁN sVsåVn=D , hpéVhÊ , ,tHnhvÏ
fÎúéVÏ köäJ fI fHaæHÍ.iHdúHË fNsJ >,vkN?

sÎÂ<Ë ]Hn,d: V̀,tö<v u„<Ê ,vcaD nv
nhkúæHÍ sHgé™<vn lD.=<dN l¥éF aÈVè
j<hköéI löÎVÏ ;I i<hnhvhË t<jäH‰ vh fI jÎL.iH
, fHcd¥ÁHË ,hföéI , léûG lD.;ÁN& j®ÎÎV niN#
"xD 51 jH 02 sH‰ =BaéI l¥éF aÈVè fI kH=HÍ

Î̀Nh aN› ]ÎCÏ ;I iÎ} ,rJ Î̀A hc >Ë nv
niI.iHÏ 06& 07& 08 , 09 aHiN >Ë kä<ndL# lH
h;Á<Ë fI htVhn lúÈ<v fÎA hc jÎL.iH u±rI.lÁN
iöéÎL , hdK tÆX hc ,d|=D.iH , lúòûHè t<jäH‰
kÎöJ f„¥I jÂHÊ ckN=D vh nvfV=VtéI hsJ#.

séHv=HË t<jäH‰ hc h,hdG rVË fÎöéL ,hvn
]VoI séHvÍ.̀VséD aNkN , nv x<‰ niI.iH j±ù
;VnkN jH fV v,Ï lñä<fÎJ o<n sVlHdI.=BhvÏ
;ÁÁN , hc >Ë ;öF sVlHdI ;ÁÁN# nv niI 06
lÎ±nÏ [Vì föJ nv h,ì n,vhË rNvè t<jäH‰
o<n nv fHaæHÍ lÁîöéVd<kHdéN nv d: jä„ÎY
j„<dCd<kD fVdéHkÎH zHiV aN , fI jä„ÎY d: ;HvoHkI

s<sÎS.sHcÏ ̀VnhoJ# hlH pḦ hc >Ë v,ciH ;I
iÂI ]ÎC nv d: jä„ÎY sÎHÍ , s™ÎN o±wI lD.aN
, d¥D hc lúÈ<vjVdK fHcd¥ÁHË t<jäH‰ nkÎH
lD.j<hköJ lÎChË tV,ù s<sÎS.iHÏ aV;J
oHk<hnÍ fH]V vh j®ÎÎV niN& oÎ„D ]ÎCiH u<°
aNÍ hsJ# ;ÂåÎK.iHÏ jä„Î®HjD î̀ÎNÍ.jV
aNÍ.hkN& fVkNiHÏ fHcd¥ÁHË t<jäH‰ fH nrJ cdHnÏ
jV,d{ nhnÍ lD.a<kN& fHaæHÍ.iHÏ fCvø ,
fHcd¥ÁHkúHË fI d: jíHvè [Bhã jäNdG aNÍ.hkN ,
lÈÂéV >k¥I aä¥I [ÈHkD ,ã fI ,[<n >lNÍ.hkN#.

fI =™éI hsé™K iH,;ÎÁ+ hdÁéVkJ lH vh lHkÁN
k<v,Ë.iHÏ uûäD l®C d: y<‰ fÈL léûG ;VnÍ
, fI fHcd¥ÁHË , fHaæHÍ.iH hdK h[HcÍ vh nhnÍ jH
löéÆÎÂH fH i<hnhvhË hvjäH£ fVrVhv ;ÁÁN# pḦ nv
hdK nkÎHÏ [ÈHkD aNÍ iÂI ]ÎC hc jÂHaHÏ
löéÆÎL vrHfJ.iHÏ ,vcaD jH oVdN ]¥ÂI.iHÏ
htVhn lúÈ<v rHfG nséVsD aNÍ hsJ# >vj<v
iHç.;VhtJ k<döÁNÍ aÈÎV v,ckHlI =HvndK v,cÏ
nv d¥D hc lÆHgI.iHdA k<aéI f<n "t<jäH‰ fÎA hc
>k¥I l¶¥S.;ÁÁNÍ ,vcaD fHaN ;I hlV,c hc >Ë
aÁHoJ nhvdL& hk¶¥Hõ.niÁNÍ k<ß [Hl¶I.hÏ hsJ
;I nv >Ë rVhv nhvdL , ;öHkD ;I >Ë vh nkäH‰
lD.;ÁÁN& hk¶¥HsD hc d: nkÎHÏ fI iL ̀Î<séI ,
léûG hsJ#. ̀V,tö<v ]Hn,d: lD.=<dN "lñÎX
ndíÎéHgD , h[éÂHuD i<hnhvhË vh rHnv ;VnÍ jH

,réD uûV ndíÎéH‰& j¶ûF
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v,ù.iHÏ l<[<n fVhÏ i<hnhv f<nË vh fI ]HgA
f¥úÁN , u<hl„D ̀ÎúÁD ;I aÂH vh fI d: jÎL ,tHnhv
, lVjäX ;VnÍ vh hc lÎHË fVnhvkN# kÆA vsHkI
h[éÂHuD hdK hsJ ;I hnvhμ , hvjäHxHè lVnÊ vh
a¥G niN# föÎHvÏ hc htVhn [<hË fòû<ü >kÈHdD
;I ,hföéæD ;ÂéVÏ fH jÎL t<jäHgD aÈV lñG
chn=HiúHË nhvkN& hc hgæ<iH , ]ÈVÍ.iHÏ [ÈHkD
fVhÏ hkéòHã löÎV i<hnhvÏ o<n hkéòHã
lD.;ÁÁN# pH‰ >k¥I hdK kÂHn [ÈHkD lD.j<hkN
lÁîöéVd<kHdéN fHaN dH vmH‰ lHvdN hlH fI x<v
iÂClHË hdK kÂHniHÏ [ÈHkD lD.j<hkN ;Î„ÎHË
hläHÌ& v,kHgN, dH ̀G ̀<=äH fHaÁN#.

=G.iHÏ hläHÌ [<hË nv [HÊ.[ÈHkD v,sÎI
;Â: ;Vn jH jÎL l„D tVhköI rÈVlHË >oVdK n,vÍ
löHfÆHè a<n# hdK fHcd¥K 91 sHgI lHkÁN föÎHvÏ
ndæV hc ;öHkD ;I nv niI 09 lÎ±nÏ dH h,hdG
iChvÍ [NdN lé<gN aNÍ.hkN& fH vsHkI.iHÏ h[éÂHuD
ckN=D ;VnÍ , fCvø aNÍ.hkN# ]Hn,d: lD.=<dN
"aÂH iÎ} ,rJ nvfHvÍ fVkN tVhköI dH é̀HköÎG
lHv;éÎÁ+ jÎL l„D tVhköI ]ÎCÏ kúÁÎNÍ.hdN hlH
iÂÎúI nvfHvÍ rNvè jä„Î®HjD fVkN hläHÌ ]ÎCiHÏ
cdHnÏ aÁÎNÍ.hdL# nv pH‰ pHqV jÂV;C cdHnÏ fV
v,Ï htVhn , jä„Î®Hè , lHv;éÎÁ+ ;öHkD ;I
fòû<ü nv 02 sH‰ hoÎV lé<gN aNÍ.hkN& ,[<n
nhvn# t¥V kÂD.;ÁL lH fé<hkÎL >Ë x<v ;I fHdN hdK

köG vh nvμ ;ÁÎL# >dH lD.nhkÎL  >kÈH ,hr¶H fI
t<jäH‰ u±rI nhvkN? >dH >kÈH fÎúéV fI aä¥I.iHÏ
h[éÂHuD u±rI kNhvkN? ]ÎCÏ ;I l¢Hg¶Hè lK
kúHË lD.niN hdK hsJ ;I köG >kÈH fI htVhn u±rI
fÎúéVÏ nhvkN , fÎúéV l¥HgÂHè >kÈH p<‰ htVhn
lD.]VoN"#. hgæ<Ï i<hnhvÏ föÎHvÏ hc htVhn ;I
xäR >Ë fÎúéV >kÈH hc jÎL.iHÏ gÎ+.iHÏ l¢Vó
hv,`HdD pÂHdJ lD.;ÁÁN& fI lH kúHË lD.niN ;I
iV d: hc lH lD.j<hkÎL fI x<v >chnhkI , nv iV
löÎVÏ viäV ckN=D o<nlHË fHaÎL# jHeÎV vsHkI.iH
nv niI.iHÏ =BaéI iL kÆA cdHnÏ nv j®ÎÎV
lHiÎJ , k<ß i<hnhvhÏ htVhn nhaéI hsJ# nv niI
09 lÎ±nÏ fVkHlI "t<jäH‰ hdéHgÎH" ;I löHfÆHè
gÎ+ sVÏ.> vh ̀òA lD.;Vn& fHuE aNÍ f<n jH
i<hnhvhË gÎ+ t<jäH‰ hdéHgÎH sVlöJ.jVdK
i<hnhvhË t<jäH‰ nkÎH fHaÁN hlH fH =öéVù
vsHkI.iHdD ;I fI <̀aA gÎ+ fVjV hkæ„ÎS
lD.̀VnhoéÁN& j®ÎÎVhè =öéVnÍ.hÏ nv lÎChË
i<hnhvhË jÎL.iH nv n, gÎ+ f<[<n >lN , lÈH[Vè
=öéVnÍ.hÏ lÎHË i<hnhvhË t<jäH‰ n, ;ú<v vô
nhn#. jH iÂÎK n, dH sI ̀ÎA ndNË ̀ÎVhiK fHvs„<kH
oHvì hc lÁ¢ÆI ;HjHg<kÎH ,hr¶H hj™HØ uíÎäD f<n
hlH pḦ ;ÂéV [HdD hsJ ;I fV,dN , ̀ÎVhiÁD hc
fHvs„<kH fH kHÊ gÎ<kG löD vh >kíH käÎÁÎN# lHd¥G
;„<dK& fVkNÍ [HdCÍ fÈéVdK k<döÁNÍ , oäVkæHv

,vcaD hkæ„ÎS lD.=<dN "péÂH nhséHË.iHÏ
nvfHvÍ ;<n;HkD aÁÎNÍ.hdN ;I xVtNhv vmH‰ lHnvdN
kÎöéÁN hlH i<hnhv ;VdöéÎHk< v,kHgN, iöéÁN#
lHiÎJ ,tHnhvÏ , j¶ûF j®ÎÎV ;VnÍ , hpéÂḦ
löäF hw„D >Ë vsHkI.iHÏ h[éÂHuD iöéÁN"#.

h;Á<Ë fH j<[I fI rVhvnhniHÏ pR ò̀A
j„<dCd<kD kÎÂD hc jÎL.iHÏ gÎ+ fVjV hkæ„ÎS
lD.j<hkÁN nv ,vcaæHÍ.iHÏ oHgD fHcÏ ;ÁÁN ,
iÂîÁHË s<n o<fD hc fHcÏ nv gÎ+ fVjV fNsJ
fÎH,vkN# nv sH‰ 8102 fÎúéV 02 jÎL eV,jÂÁN
t<jäH‰ hv,`H ké<hköéÁN fÎúéV hc d: ̀ÁíL nv>lN
o<n vh hc lñG nv>lN fHcÏ.iHdúHË ;öF ;ÁÁN# fH
hdK pH‰ v,kN lHgD >kÈH w¶<nÏ f<n , s<n o<fD
nhaéÁN# hdK v,ciH iŃ.=BhvÏ fHaæHÍ.iH fV v,Ï
lòHxäHË.aHË nv jÂHÊ nkÎH hsJ , fVhÏ hdK ;Hv
nsJ fI oVdN fHcd¥ÁHË , l¶Hl„I..iHÏ [BhfD
lD.ckÁN , [HÏ j¶íF kNhvn ;I vhiD ;I hdK
fHaæHÍ.iH nv ̀ÎA =VtéI.hkN& j®ÎÎV ;ÁN#.

hn fVè i<hnhv lÁîöéVd<kHdéN hsJ ;I nv
>gÂHË ckN=D lD.;ÁN# h, fI x<v iÂClHË xVtNhv
sK.̀Hm<gD iL iöJ ;I nv gÎ+ nséI n,Ê >gÂHË
p†<v nhvn , iÎ} uÁ<hË lÈÂD vh nv t<jäH‰ >gÂHË
fNsJ kÎH,vn hlH fH hdK pH‰ iÂÎúI ,vcaæHÍ 92
iChv , `HkûN k™VÏ >Ë lÂ„< hc [Â¶ÎJ hsJ#
,tHnhvÏ , j¶ûF ̈dI.iHÏ föÎHv [CmD , ,

Î̀îÎNÍ.hÏ nhvn# i<hnhvhË fH zHiViHÏ lòé„T ,
hc l<r¶ÎJ.iHÏ lé™H,jD fI i<hnhvÏ d: jÎL
lé™H,è lD.̀VnhckN , =HiD ,tHnhv lD.a<kN , fI
>Ë aNè lD.niÁN , =HiD ,tHnhvÏ.aHË lÆ¢¶D
f<nÍ , hnhlI ̀ÎNh kÂD.;ÁN# fVè nvfHvÍ i<hnhvÏ
t<jäH‰ lD.=<dN "jH clHkÎ¥I v,kHgN, , löD fI
uÁ<hË ]ÈVÍ.iHÏ kÂHndK nv t<jäH‰ p†<v nhvkN&
r¢¶H u±rI ,htVÏ fI fVkNÏ fI kHÊ t<jäH‰ ,[<n
o<hiN nhaJ# ̀S hc >kÈH fHdN lÁé§V lHkN , ndN
]¢<v clHË hdK aVhdX vh j®ÎÎV o<hiN nhn"#.

]Hn,d: lD.=<dN" jú¥ÎG gÎ+ fVjV hkæ„ÎS
;Â: ;Vn jH j®ÎÎV tViÁ+ kI jÁÈH nv t<jäH‰
hkæ„ÎS f„¥I nv jÂHÊ nkÎH fI x<v ;„D fH sVuJ
fÎúéVÏ w<vè fæÎVn# v,ciHÏ rNdÂD t<jäH‰ ;I
lD.j<hË >Ë vh ̀ÎA hc >yHc f¥Hv gÎ+ fVjV hkæ„ÎS
nv sH‰ 2991 nhköJ& föÎHv l¶Â<gD f<n# iÂI
]ÎC föÎHv sHnÍ.jV f<n , hj™HrHjD ;I ̀ÎA hc >Ë nv
t<jäH‰ vô lD.nhn kI jÁÈH d: köG f„¥I ]ÁNdK
köG i<hnhvhË t<jäH‰ vh f<[<n lD.h,vn# hlH ̀S
hc sH‰ 2991 köG [NdN xVtNhvhË aV,ß fI
zÈ<v ;VnkN ;I dÆÎÁH hdK aV,ß [ÈHkD.sHcÏ ,
ndíÎéHgD aNË t<jäH‰ lNvË f<n› ]ÎCÏ ;I fHuE
aN ,tHnhvÏ , j¶ûF , ̀Î<séæD d: i<hnhv fI
d: jÎL fHaæHiD föÎHvÏ ̀ÎîÎNÍ.jV hc 02 jH 04
sH‰ hoÎV fHaN"#.

F i<hnhvhË t<jäH‰ vh =VtJ .
Œ uVtHË oÂHkN



vhci____ vhci____
[HÊ [ÈHkD d: tVwJ hsJ fVhÏ l„J.iH# fVhÏ kúHË nhnË o<naHË# fVhÏ hdÁ¥I hfVhc

,[<n ;ÁN# hdK s™VÍ.hÏ hsJ ;I ̀ÈK aNÍ jH iV ;ú<v , iV jÎÂD fI hkNhcÍ sÈL o<nù hc
hdK s™VÍ fVnhvn# nv [HÊ [ÈHkD hsJ ;I fVn l¥Cd: fVhfV >gÂHË fI ]úL lD.>dN# nv [HÊ
[ÈHkD hsJ ;I a¥öJ sÁæÎK uVföéHË ,wG lD.a<n fI sÎHsJ.iHÏ hdK ;ú<v , ,gÎ¶ÈN
[<hkA# nv [HÊ [ÈHkD hsJ ;I d: fVn nv nrÎÆI 59 fH =G fI o<nÏ lD.a<n [C, fVniHÏ
jHvdòD d: ;ú<v# t<jäH‰ nv jÂHÊ x<‰ sH‰ iöJ# löHfÆHè =<kH=<Ë nv ;ú<viHÏ lòé„T
nv s¢<ó lé™H,è# hlH tÆX [HÊ [ÈHkD hsJ ;I hdK.x<v ]úL iÂI vh fI o<n oÎVÍ lD.;ÁN#
hj™HrD ;I iV ]ÈHv sH‰ d: fHv vô lD.niN jH fHuE a<n fÎúéV rNvù vh fNhkÎL# lêG uä<v
aÈHã.sÁæD fV tVhc >sÂHË ;I h=V ;öD ké<hkN >Ë vh fäÎÁN hc nséA lD.niN jH nt¶I f¶N#
nv x<‰ jHvdO hdK. [HÊ.[ÈHkD hj™HrHjD vh nv n‰ o<n nhaéI ;I =HiH >kÆNv kúÁÎNÍ lHkNÍ.hkN
;I ]<Ë vhcÏ sVfI.lÈV aNÍ.hkN# hdK vhciH , nhséHË.iHÏ uíÎF [Bhã.jVdK vrHfJ ,vcaD
nkÎH vh fH iL lD.o<hkÎL#.

Œ ;H`ÎéHkD ;I fVhÏ [Hs<sD& huNhÊ aN
tVhköI nv h,gÎK n,vÍ [HÊ [ÈHkD t<jäH‰ nv sH‰ 0391 ;HÎ̀éHkD nhaJ fI kHÊ hg¥S ,d±±̀Ë#

fHcd¥ÁD ;I nv oX iHtä: fHcÏ lD ;Vn# nv >Ë [HÊ [ÈHkD ;I nv ;ú<v hv,=<mI fV=Chv lD aN&
tVhköI uHgD ;Hv ;Vn hlH ké<hköJ fI rÈVlHkD fVsN# hg¥S ,d±±̀Ë fI iÂVhÍ dHvhkA fI ,xK
fVlD.=VnkN# ]ÁN sH‰ f¶N nv sH‰ 9391 >jA [Á+ [ÈHkD n,Ê fVhtV,oéI aN# >gÂHË , tVhköI kÎC
fI [Á+ d¥NdæV vtéÁN , oVhfD.iHÏ fD.aÂHvÏ nv hv,`H ̀NdN >lN# nv sH‰ iHÏ >oV [Á+& oäV uíÎäD
fI nsJ vsHkI.iHÏ tVhkö<Ï htéHn› ,d±±̀Ë sHgÈH fVhÏ >gÂHkD.iH [Hs<sD lD.;Vn , hx±uHè
;ú<vù tVhköI vh fI >kÈH lD tV,oJ! hdK oäV fHuE aN h,gÎK ;HÎ̀éHË jHvdO tVhköI nv [HÊ.iHÏ
[ÈHkD fI nhv huNhÊ >,dòéI a<n# p¥L nhn=HÍ& fI sVuJ h[Vh aN jH ndæV iÎ} ;S i<õ [Hs<sD
fI sVù kCkN& péD t<jäHgÎöJ.iH.#.

Œ s™V 71 v,cÍ tÆX fVhÏ d: fHcÏ!.
nv n,lÎK n,vÍ [HÊ.[ÈHkD t<jäH‰& kHdF rÈVlHkD n,vÍ rä„D nv sH‰ 0391 d¶ÁD >v\hkéÎK fH rHdR

fI hdéHgÎH s™V ;Vn› s™VÏ ;I 71 v,c fI x<‰ hkíHlÎN# hdK nv pHgD f<n ;I 41 fHcd¥K hc 81 lVn
hkéòHfD jÎL l„D >v\hkéÎK k|hn hdéHgÎHdD nhaéÁN , iÎ} ,rJ f<dÁS >dVõ vh kNdNÍ f<nkN# >kÈH fHcÏ
hkéòHfD vh lÆHfG s<mN nv aÈV f<g<kÎH hkíHÊ nhnkN , fHcÏ vh fH kéÎíI 3-2 ,h=Bhv ;VnkN jH jÁÈH fH hkíHÊ
d: fHcÏ fI >v\hkéÎK fV=VnkN#.

Œ vmÎS.[ÂÈ<vÏ ;I tVØ t<jäH‰ , fö¥éäH‰ vh kÂD.nhköJ!.
h,gÎK fHv f<n ;I ;„ÂäÎH fI [HÊ.[ÈHkD lD.>lN hlH hdK fVhdúHË d: htéòHv l„D fI pöHã kÂD.>lN

, tÆX hdK fHcd¥ÁHË >Ë jÎL f<nkN ;I lD.nhköéÁN fI ]I htéòHv lÈÂD nsJ ̀ÎNh ;VnÍ.hkN# ̀ÎA hc >k¥I
>kÈH ;ú<vaHË vh fI lÆûN aÎ„D jVμ ;ÁÁN& >gäVj< ;HlHv=< vmÎS [ÂÈ<v ;„ÂäÎH fH fHcd¥ÁHË jÎL l„D
t<jäH‰ ;ú<vù ndNhv ;Vn hlH h, >kÈH vh o<ã kÂD.aÁHoJ , nv l±rHè fH >kÈH =™J "ö̀Vh& o<ã ;Hv
;ÁÎN , j<ç.iHÏ cdHnÏ fI säN fÎÁNhcdN!.

Œ ̀HfViÁæHkD ;I fI fÈúJ kVsÎNkN
nv [HÊ [ÈHkD 0591& ;ú<v iÁN fI uÁ<hË h,gÎK ;ú<v >sÎHdD fI [HÊ [ÈHkD vsÎN# lVnÊ hsé¶ÂHvcnÍ

iÁN fI rNvÏ hc hdK hj™HØ o<añH‰ , aHnlHË f<nkN ;I sV hc ̀H kÂD aÁHoéÁN , lHÍ iH [úK , sV,v fI
`H ;VnkN# rVhv f<n [HÊ [ÈHkD 0591 nv ;ú<v fVcdG hkíHÊ a<n , iÁN,iH fI fVcdG s™V ;ÁÁN hlH ̀S hc
fV>,vn iCdÁI& löá<̈Ë ,vcù ;ú<v iÁN hc huChÊ fHcd¥ÁHË t<jäH‰ hdK ;ú<v fI fVcdG lÁûV́ aNkN ]Vh
;I uÂ± ̀<gD nv föH£ kä<n# fHcd¥ÁHË iÁN kI ̀<gD fVhÏ oVdN f„ÎJ s™V fI fVcdG nhaéÁN , kI péD fVhÏ
oVdN ;™A , ̀ÎVhiK ,vcaD# hdK pHneI j„O& ;ú<vaHË vh fI ,vxI yL , hkN,Í tV, fVn.#.

Œ  vk+.iH fI j„<dCd<Ë >lNkN
[HÊ.[ÈHkD fH fHcÏ lÎHË l¥Cd: , a<v,Ï nv ,vcaæHÍ >cj: l¥Cd: >yHc aN# hdK fHcÏ iL lêG

jÂHÊ htééHpÎI.iHÏ ndæV tÆX fH d: j™H,è# n,vfÎK.iHÏ j„<dCd<kD fH rHf„ÎJ ̀òA jûH,dV vkæD fI
,vcaæHÍ vhÍ dHtéI f<nkN jH fÎÁÁN=HË j„<dCd<kD fVhÏ h,gÎK fHv ;Hvè cvn nh,v vh fäÎÁÁN# iÂÎK x<v fVhÏ
h,gÎK.fHv vk+ jHf„<Ï.iHÏ j¶<dQ ;I kòöéÎK lVjäI fVhÏ j¶<dQ >kHj<gD <̀\hμ fH ,d¥é<v
sVfVdHkÎ¥<́ hsé™HnÍ aN& fI ]úL >lN#.

Œ tÎÁHgD ;I fH sÎHsJ.iHÏ ;êÎT fNsJ >lN
[HÊ [ÈHkD 8791 sÎHsD jVdK [HÊ [ÈHkD jHvdO jH hlV,c f<nÍ hsJ# jû<dV l†ñ¥D ;I

n,lÎÁæ< ̀V,Ë vmÎS [ÂÈ<v ,rJ >v\hkéÎK )hdK ;ú<v lÎCfHË >Ë [HÊ [ÈHkD f<n( hc o<n nv biK
lVnÊ jVsÎL ;Vn& iV=C ̀Hμ kò<hiN aN# nv >Ë n,vÍ& jÎL.iH fHdN nv n, lVp„I =V,iD fI lÎNhË
lD.vtéÁN# >v\hkéÎK fVhÏ vsÎNË fI tÎÁH‰& kÎHc nhaJ jH pNhrG 6 =G fI ̀V, fCkN , hc =V,Í o<n
w¶<n ;ÁN hlH iÂI lD nhköéÁN hdK jÎL rNvè ]ÁÎK ;HvÏ kNhaJ# ̀V,Ë , sÎHséÂNhvhË ndæV ,hvn
uÂG aNkN# >kÈH fHã lBh;VÍ fH sÎHséÂNhvhË ̀V, vh =ú<nkN , nv räH‰ jíÈÎC kH,=HË i<hdD ̀V,& hc
>kÈH o<hséÁN nv [HÊ [ÈHkD , fHcÏ v, nv v,& 6 =G hc >v\hkéÎK nvdHtJ ;ÁÁN# iÂÎK hj™HØ iL htéHn
, >v\hkéÎÁD.iH fH cnË 6 =G fI tÎÁH‰ vsÎNkN# ̀V,Ë fH hdK ̀„ÎéÎ: l™é†ñHkI j<hköJ fI n, iNtA
fVsN& h,‰ hdÁ¥I d: l<tÆÎJ fCvø ,vcaD fVhÏ ;ú<vù fI nsJ >,vn , nv ,i„I n,Ê j<hköJ fI
htéòHv rÈVlHkD >v\hkéÎK nv tÎÁH‰& lòHg™HkA vh sV;<ã ;VnÍ , nl<;VhsD vh nv hdK ;ú<v j¶¢ÎG
;ÁN..#.
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Œ séHvÍ.hÏ ;I kNvoúÎN
séHvÍ t<jäH‰ >v\hkéÎK jH ̀ÎA hc >Ë tVwJ ̀ÎNh k¥VnÍ f<n jH nv [HÊ.[ÈHkD o<nÏ kúHË niN , nv

hsåHkÎH clHË >Ë vsÎN jH lHvhn,kH aHkS fHcÏ fVhÏ jÎL l„D ;ú<vù ̀ÎNh ;ÁN# nv fHcÏ htééHpÎI nv
,vcaæHÍ kÎ<;Â~ ;I v,c 31 \,mK fV=Chv aN& oÎ„D.iH fI hké§Hv jÂHaHÏ iHtä: [<hË >gäD.s„öéI
kúöéI f<nkN hlH h,gÎK fHcÏ ,Ï ]ÎCÏ kä<n ;I hké§Hvù ;úÎNÍ lD.aN , >v\hkéÎK >Ë ndNhv vh fH j:
=G hn,dK ,Ë.nv,v fI f„|d: ,h=Bhv ;Vn#.

Œ ,réD ;Hl<vh fI nsJ t<jäH‰ kHf<n
iÂÎúI hdK x<v kä<nÍ ;I t<jäH‰ fHckNÍ lÆHfG sÎHsJ fHaN# nv n,vÍ f¶NÏ d¶ÁD [HÊ [ÈHkD

2891 hdéHgÎH& hj™HØ iÎíHË hkæÎCÏ vô nhn# ,réD hdéHgÎHdD.iH j<hköéÁN fI uÁ<hË lÎCfHË& rÈVlHË
a<kN& lVnÊ fI oÎHfHË.iH vdòéI , fI vrW , ̀Hd¥<fD lú®<‰ aNkN# aHnÏ uÂ<lD jÂHÊ ;ú<v vh nv fV
=VtJ , iÎ} ;S kÂD j<hköJ köäJ fI hdK rÈVlHkD fD j™H,è fHaN# lVnÊ iÎíHË cnÍ& nv pÎK [úK
fI sÂJ lÆV aHoI o¢VkH;D hc lHtÎHÏ hdéHgÎH fI kHÊ ;Hl<vh pV;J ;VnkN# hjñHn fD.k§ÎV lVnÊ säF
hkÈNhÊ fCvø.jVdK lHtÎHÏ ;ú<v hdéHgÎH aN , aÈV kHG̀ n,fHvÍ fI nsJ lVnÊ uHnÏ htéHn# hdK fHv sÎHsJ
f<n ;I fHcÏ vh fI t<jäH‰ , aHnÏ iHÏ t<jäH‰ fHoJ jH lHtÎH kHf<n a<n..#.

Œ  j<gN l<ì l¥Cd¥D
l¶Â<̈ nv fÎöäH‰ uíHdF , aæ™éD.iHÏ cdHnÏ vrL lD.o<vn hlH iÎ} ,rJ nv d: ,vcaæHÍ t<jäH‰

lúHfI >Ë ndNÍ kÂD.aN jH >k¥I fHcÏ hdéHgÎH fH f„®HvséHË nv [HÊ.[ÈHkD 6891 hc vhÍ vsÎN# ,vcaæHÍ >cj:
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Œ ;±Í ̀„ÎöD ;I lÈVÍ aHkS f±\ f<n!.
nv [HÊ [ÈHkD 8991 d: hj™HØ oHvØ hg¶HnÍ vô nhn , jÎL l„D ;V,hsD fH iNhdJ lÎV,s±, f±\,d}

j<hköJ jH lVp„I kÎÂI kÈHdD w¶<n ;ÁN# f±\ ;I f¶NiH sVlVfD jÎL l„D hdVhË aN& iÂÎúI d: ;±Í
`„ÎS vh iÂVhÍ o<n nhaJ , >Ë vh v,Ï kÎÂ¥J v,Ï sVù lD =BhaJ# sVlVfD jÎL l„D ;V,hsD fVhÏ
oäVkæHvhË j¶VdT ;Vn ;I räG hc s™V fI tVhköI fVhÏ p†<v nv [HÊ [ÈHkD 8991& n,sJ ̀„ÎöD
nhaéI ;I hdK ;±Í vh fI h, iNdI nhn hlH hdK ̀„ÎS nv nv=ÎVÏ fH >a<fæVhË , nv d: kChß oÎHfHkD ;úéI
aN# ;±Í ̀„ÎS fVhÏ jÎL l„D ;V,hsD aHkS fI iÂVhÍ nhaJ , >kÈH j<hköéÁN jH kÎÂI kÈHdD ̀ÎA fV,kN
, h=V fNaHköD kÂD >,vnkN& péÂH tÎÁHgÎöJ lD aNkN..#.

Œ  tVhköI u„ÎI tVhköI!.
d¥D ndæV hc aæ™éD.iHÏ fHcÏ htééHpÎI [HÊ.[ÈHkD nv sH‰ 2002 a¥G =VtJ› [HdD ;I tVhköI

fI uÁ<hË lNhrU rÈVlHkD lÆHfG sÁæH‰ fH d: =G a¥öJ o<vn# h=V]I nv >Ë fHcÏ oÎ„D.iH hc a¥öJ
yÎVlÁé§VÍ tVhköI lé¶íF aNkN hlH iÎ} ;S lé<[I kúN ;I 12 fHcd¥K hc 32 lVn sÁæHgD ;I l<tR
aNkN d¥D hc aHkS.iHÏ rÈVlHkD vh a¥öJ niÁN& nv o<n tVhköI t<jäH‰ fHcÏ lD.;VnkN#.

Œ jVh\nÏ lHkN¨
s~ f±jV fI h, gÆF l¶ÂHv [HÊ.[ÈHkD 0102 vh nhnÍ f<n hlH iV=C ké<hköJ nv htééHpÎI löHfÆHjD

;I o<nù >Ë vh xVhpD ;VnÍ , uHaÆHkI n,séA nhaJ& p†<v nhaéI fHaN# lVnÏ ;I >tVdÆHÏ [Á<fD
vh >k¢<v ;I n,sJ nhaJ& sHoéI f<n jÁÈH ]ÁN sHuJ räG hc >yHc ndNhv htééHpÎI k<Í. fCv=A ckHkD vh
nv d: jûHń vhkÁN=D hc nsJ nhn jH hkN,iD fCvø fVhÏ kÂHn hdK ;ú<v >tVdÆHdD fV [HÏ fÂHkN# fI
iÂÎK ngÎG h, jûÂÎL =VtJ fI [HÏ p†<v nv fHcÏ htééHpÎI nv ;ÁHv oHk<nhù fÂHkN , nv s<ø
fÁúÎÁN#.

aHiN pV;Hè uíÎäD v,Ï s¥< jÂHaH=VhË f<n ;I n,vfÎK.iHÏ j„<dCd<kD kÂD.j<hséÁN hc qäX >kÈH
]úL.̀<aD ;ÁÁN# v,Ï s¥<iH jÂHaH=VhË fH k§L oHqD hc [HiHÏ o<n fVlD.o<hséÁN jH hdÁæ<kI fVhÏ
h,gÎK.fHv l<ì l¥Cd¥D lé<gN a<n#.

Œ ,réD cgCgI lÎCfHkD vh hc ;„ÂäÎH =VtJ
rVhv f<n [HÊ [ÈHkD 6891 nv ;ú<v ;„ÂäÎH fV=Chv a<n# löá<̈Ë tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ ;„ÂäÎH fVhÏ

=VtéK lÎCfHkD hdK n,vÍ hc fHcÏ.iH& j±ù cdHnÏ ;VnkN , iÂI ]ÎC lÈÎH aNÍ f<n ;I kH=ÈHË cgCgI lÈÎäD&
;„ÂäÎH vh gVchkN# aNè jòVdF hdK clÎK gVcÍ fI pNÏ f<n ;I fI hlH;K ,vcaD kÎC >sÎF [NÏ ,hvn ;Vn#
h,gÎK hj™HØ ̀S hc clÎK gVcÍ& hkûVh́ ;ú<viHÏ lòé„T hc s™V fI ;„ÂäÎH f<n# iÎ} ;S ngA vhqD
kÂD.aN fI hdK ;ú<v s™V ;ÁN cdVh ;„ÂäÎH pḦ ndæV jñJ jHeÎV rÈV xäÎ¶J aNÍ f<n , hl¥HË nhaJ nv clHË
fV=ChvÏ [HÊ [ÈHkD& hj™HrHè j„O ndæVÏ kÎC vô niN# fI iÂÎK oHxV l¥Cd: lÎCfHË hdK n,vÍ aN.#.

Œ hkÆ±ã >lVd¥HdD
>kÈH jû<vaHË hc t<jäH‰ ]ÎC ndæVÏ f<n , fH >Ë ]I ;I nv ;ú<vaHË nv pH‰ hkíHÊ f<n& j™H,è cdHnÏ

nhaJ# fH hdK pH‰ föÎHvÏ hc j®ÎÎVhè ;I tÎ™H fVhÏ [BhféV ;VnË t<jäH‰ hfNhß ;VnÍ f<n& nv [HÊ [ÈHkD
4991 >lVd¥H fI ,r<ß ̀Î<sJ› ]ÎCiHdD ;I hlV,c [H htéHnÍ.hkN hlH nv clHË o<naHË d: hkÆ±ã fI jÂHÊ
l¶ÁH f<nkN# d¥D hc ]ÎCiHdD ;I j®ÎÎV ;VnÍ f<n& vk+ ̀ÎVhiK nh,vhË f<n ;I nv hdK n,vÍ ̀ÎVhiK.iHÏ
rVlC fV jK nhaéÁN# nv fHcÏ htééHpÎI lÎHË f<gÎ<Ï , >gÂHË ;I nv clÎK t<jäH‰ >lVd¥HdD aÎ¥H=< fV=Chv
aN& fVhÏ h,gÎK kHÊ fHcd¥ÁHË fḦÏ aÂHvÍ.iHdúHË kÂHdA nhnÍ aN#.



 nv x<‰ sH‰ ..7931.& hj™HØ...iHÏ cdHnÏ nv
[ÈHË t<jäH‰ vrL o<vn ;I lÈÂéVdK >Ë n,lÎK
rÈVlHkD tVhköI nv [HÊ [ÈHkD& h,gÎK rÈVlHkD
r¢V nv [HÊ l„J...iHÏ >sÎH& hkéòHã g<;H l<nvd}
fI uÁ<hË lVn sH‰ [ÈHË S̀ hc sHgÈH p¥<lJ
j<sX v,kHgN, , löD& vhÍ...hkNhcÏ gÎ+ l„J...iHÏ
hv,`H fVhÏ ;±õ...fÁNÏ jÎL...iHÏ rHvÍ säC& fV`HdD
[HÊ [ÈHkD fVhÏ h,gÎK fHv nv ;ú<v v,sÎI&
h,ì...=ÎVÏ >\h;S , i„ÁN ,### hc [Â„I v,dNhniHdD
f<n ;I nv pN , hkNhcÍ o<n& lúéHrHË fI nkÎHÏ j<ç
=Vn vh fI ,[N >,vn# qÂK >k¥I nv gÎ+ rÈVlHkHË
hv,`H , [HÊ fHaæHÍ...iHÏ [ÈHË& vmHgD...iH fV s¥<Ï
h,‰ hdöéHnkN , nv gÎ+...iHÏ >gÂHË& hsåHkÎH& hdéHgÎH&
tVhköI , hkæ„ÎS jÎL...iHÏ fHdVË l<kÎO& fHvs„<kH&
d<,ké<õ& `HvÏ sK...\vlK , lÁîöéVsÎéD fV
s¥<Ï rÈVlHkD j¥ÎI cnkN#

.   v,sÎI , tVhköI

 hdK h,gÎK fHv f<n ;I v,sÎI s™VÍ lÎCfHkD vh
nv [HÊ [ÈHkD ̀ÈK ;Vn , s¢P fHcdÈH fVhÏ >oVdK
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fHv& fH p†<v ..23.. jÎL >Ë rNv fḦ f<n ;I vmÎS tÎ™H
gF fI sòK =ú<n , hu±Ê ;Vn^ fÈéVdK [HÊ [ÈHkD
nv v,sÎI fV=Chv aN# nv hdK lÎHË jÎL l„D tVhköI
hc [ÂU ..23.. jÎL& fH viäVÏ nvsJ ndNdI...naHË&
lVfD o<n j<hköJ fH Î̀V,cÏ fV ;V,hsD [HÊ
[ÈHkD vh fVhÏ n,lÎK fHv fI o<n hoéûHü niN#
oV,õ...kúHkÈH& h,gÎK fHv nv sH‰ ..8991.. nv ;ú<v
o<n& sV,n rÈVlHkD nv hdK vrHfJ...iH vh sV nhnÍ
f<nkN# hgäéI tVhköI nv [HÊ l„J...iHÏ ..6102.&
;I o<n lÎCfHkD >Ë vh fVuÈNÍ nhaJ& fH hc nsJ
nhnË fHcÏ tÎÁH‰ fI ̀Vj®H‰& fVhÏ rÈVlHkD nv [HÊ
[ÈHkD oÎC fVnhaéI f<n# hdVhË d¥D hc ;ú<viHÏ
aV;J ;ÁÁNÍ nv [HÊ [ÈHkD f<n ;I fH d: fVn fV
lVh;A& d: jöH,Ï fH ̀Vj®H‰ , d: fHoJ fVhfV
hsåHkÎH lêG iÂÎúI hc w¶<n fI n,v f¶N fHc lHkN#

V̀,hc ;V,hsD fI tÎÁH‰& w¶<n f„|d: fI [ÂU ..4..
jÎL kÎÂI kÈHdD& pB́ fVcdG nv d: ]ÈHvÊ kÈHdD
, lÈÂéV hc iÂI uNÊ kéÎíI...=ÎVÏ >gÂHË& rÈVlHË
n,vÍ =BaéI , pB́ hdK jÎL nv `HdHË lVp„I
lÆNlHjD ,### ndæV p<hnë lÈL [HÊ fÎöJ , d¥L
f<n# ;V,hsD , f„|d:& aæ™éD...sHc [HÊ v,sÎI
f<nkN# hsåHkÎH lêG >gÂHË fHpB́ c,niÁæHÊ&
t<jäHgN,séHË vh hkæúJ fI niHË =BhaJ# hgäéI
n̈dG pB́ c,njV hc l<uN lÆVv hsåHkÎH , >gÂHË nv
[HÊ [ÈHkD v,sÎI lé™H,è f<n# lVfD hsåHkÎH jH
>séHkI aV,ß [HÊ [ÈHkD& "g<é̀¥D" f<n , ,réD
lHjHn,viH fI hvjäH£ ̀ÁÈHkD h, fH vmH‰ lHnvdN fVhÏ

Î̀<séK fI hdK jÎL ̀D fVnkN& f±tHw„I uBv h, vh
o<hséÁN , nvsJ nv nrÎÆI ..09.& "iÎV,"Ï ;L
jíVfI vh [HkúÎK h, ;VnkN ;I ,Ï ké<hköJ jÎL
l„D hsåHkÎH vh fI nvséD vd¥H,vÏ ;ÁN , fI aVhdX
ngò<hÍ fVsHkN, pHwG >Ë pB́ hdK jÎL nv h,gÎK
lVp„I pBtD [HÊ [ÈHkD f<n& ̀S hc h,è aNË
c,njV hc l<uN lÆVv hsåHkÎHdD...iH nsJ kÎHc fI s<Ï
g<mÎC hkVd¥I& fHcd¥K hsäR o<n , lVfD n, tûG
=BaéI jÎL fHvs„<kH nvhc ;VnkN , h, h;Á<Ë viäVÏ
jÎL l„D ;ú<vù vh fVuÈNÍ nhvn# nv oû<ü jÎL
l„D >gÂHË fHdN =™J ;I \vlK...iH& ̀S hc d: n,vÍ
l<tÆÎJ& iV ,rJ hc `H fI sK =BaéI...iH fÈVÍ
fVnkN& ké<hköéÁN nvoúA n,vÍ räG vh j¥Vhv
;ÁÁN# h,ì ;Hv >kÈH [HÊ [ÈHkD ..4102.. f<n ,
\vlK...iH lD...fHdöJ f±tHw„I fHcd¥ÁHË köG [<hË
vhfI fNkI jÎL jCvdR lD...;VnkN jH nv [HÊ [ÈHkD fH
jV;ÎäD hc kÎV,iHÏ [<hË , rNdÂD fI lÎNhË

lD...>lNkN hlH >kÈH nv hdK oû<ü sÈG...hkæHvÏ
;VnkN , nvsJ fH fHcd¥ÁHkD rNÊ fI v,sÎI =BhaéÁN
;I hy„F >kÈH& p†<v nv n, n,vÍ [HÊ [ÈHkD =BaéI
vh nv ;HvkHlI nhaéÁN# Î̀V f<nË , ;L jñV;D
fHcd¥ÁHË& f±Ï [HË \vlK...iH aN jH pNÏ ;I >kÈH
nv s<lÎK fHcÏ lVp„I =V,iD fH fHoJ ..0-2.. fVhfV
vrÎF >sÎHdD o<n& ;VÍ [Á<fD& fI j„òD fH [HÊ
..12.. ,nhß =™éÁN >gÂHË péD fH hdK k™Vhè fI [Á+
h,gÎK n,vÍ fHciHÏ gÎ+ l„J...iHÏ hv,`H vtJ ;I
nv hdK [HÊ kÎC nv [Á+ fH tVhköI , i„ÁN j<tÎÆD
kNhaJ# iV ]ÁN \vlK...iH fH lVfD o<n jÂNdN
;VnkN ,gD "d< >oÎL g<" fHdN fH d: n,vhkNdúD
[HkHkI& kûT fHcd¥ÁHË ̀H fI sK =BhaéI vh hc jÎÂA
;ÁHv fæBhvn ,=VkI& uNÊ kéÎíI...=ÎVÏ hdK jÎL hnhlI
o<hiN nhaJ# ;V,hsD , f„|d: fH fHcd¥ÁHË
j<hkÂÁN o<n hc [Â„I l<nvd}& vh;D...jÎ}&
lHkNc,;Î}& g<;Hg<& hnË iHchvn& <̀vj<> ,###
j<hköéÁN fH kÂHdA ]úÂæÎV& oHgR aæ™éD a<kN
, jH kÎÂI kÈHdD o<n vh fḦ f¥úÁN hlH nv hdK lVp„I&
jÁÈH hdK ;V,hsD f<n ;I fH y„äI fV hkæ„ÎS )..1-
2..( p†<v nv tÎÁH‰ vh [úK =VtJ hlH f„|d: fH
rä<‰ fHoJ ..1..- w™V lÆHfG rÈVlHË [HÊ d¶ÁD
tVhköI& hc p†<v nv tÎÁH‰ fHclHkN#

  g<;Hl<nvd}& lVn sH‰
 S̀ hc sHgÈH& sVhkíHÊ "g<;H l<nvd}" hc

;V,hsD , fHaæHÍ vmH‰ lHnvdN x„öL ..6.. , ..7.. sHgI
hkéòHã lé<hgD v,kHgN, , löD vh fI uÁ<hË lVnhË
sH‰ [ÈHË a¥öJ , fH h;êVdJ >vh j<hköJ hdK
uÁ<hË vh fI [ÎF fCkN ;I iŃ nv hkéòHã lVn
sH‰ t<jäH‰ [ÈHË& nvoúA nv [HÊ [ÈHkD f<n&
hgäéIhdK uÁ<hË c,njV hc hdK lD...fHdöJ fH
nvoúA lHk<mG k<dV& sÁæVfHË >gÂHË& nv [HÊ
[ÈHkD ..4102.& fI h, j¶„R lD...=VtJ#.   hlH =<dH
"cn , fÁN" [ÈHkD& nsJ "k<dV" vh fVhÏ vsÎNË fI
hdK uÁ<hË ;<jHÍ ;Vn , hdK nv aVhd¢D f<n ;I >Ë
sH‰ v,kHgN, iÎ} j<tÎÆD nv jÎL...iHÏ vmH‰ , ̀Vj®H‰
kNhaJ#  k™V s<lD ̀ÎNh aN jH fVhÏ lNjD& löD
, v,kHgN, hc wñÁI hdK hkéòHã oHvì a<kN ,gD
fHdN rä<‰ ;Vn ;I n, ]ÈVÍ kHlNhv t<jäH‰ [ÈHË nv

sHgÈHÏ hoÎV fI ,d|Í nv fHaæHÍ o<n& ,hr¶ÚH j<hkÂÁN
, nv l<tÆÎJ jÎÂúHË jÇeÎV=Bhv f<nkN# fI =ÂHË lH
)k<döÁNÍ lÆHgI(& ">ké<hË =VdClK" hc tVhköI dH
"hnË iHchvn" hc f„|d: lD...j<hköéÁN löéñR
nvdHtJ hdK [HdCÍ fHaÁN# h=V fH nrJ fI sä: fHcÏ
"=VdClK" nv >j„éÎ¥< , iÂîÁÎK jÎL l„D kæHÍ ;ÁÎN
lé<[I lD...a<dN# föÎHv nv kéÎíI...=ÎVÏ jÇeÎV=Bhv
hsJ , nv [HÊ [ÈHkD ..8102.. kÎC fHcd¥K "oX
a¥K" tVhköI nv iÂI ndNhviH f<n#.

 nv ,hrU hc d: fHcd¥K j<hkÂÁN, fCvø j<rU
hdK hsJ ;I nv fHcdÈHÏ sÁæÎK& fI nhn jÎÂA
fVsN# löD nv sI fHcÏ hoÎV fHvs„<kH fH vmH‰ nv
[VdHË ndNhviHÏ pBtD hsåHkÎH , ̈gÎæH& d: sV
, =VnË hc iÂI fḦjV f<n , kúHË nhn ;I iÁ<c
lD...j<hkN kHlCn hkéòHã lVn sH‰ t<jäH‰ [ÈHË
fHaN& k¥éI [HgF j<[I hdÁ¥I nv hdK sI fHcÏ "g<;H
l<nvd}" iL nv jÎL vmH‰ p†<v nhaJ ,
lD...j<hköJ kH[D jÎÂA ̈hrG nv d¥D hc hdK sI
ndNhv fHaN& lÁéÈH "l<nvd}" lêG "löD" kä<n#
v,kHgN, fH >k¥I jÎÂA vh j®ÎÎV nhn , c,ì föÎHv
jÇeÎV=Bhv nv ̈gÎæH vh fH vtéK o<n fI d<,ké<õ
fHxG ;Vn hlH h, nv jÎL fHk<Ï ̀ÎV iL fI iÂHË hkNhcÍ
p†<v nv jÎL vmH‰& iÂîÁHË ̀Vj<hË , =„CË kúHË
lD...niN , h, iL lêG löD& iÁ<c iL j<hkÂÁN kúHË
lD...niN#.

  gÎ+ l„J...iH
 vhÍ...hkNhcÏ gÎ+ [HÊ l„J...iH& nvsJ ̀S hc

oHjÂI [HÊ [ÈHkD v,sÎI d¥D hc ;HviHÏ hvcaÂÁN
f<n ;I lD...j<hkN jñ<gD jHcÍ nv t<jäH‰ hv,`H hdíHn
;ÁN# fH hdK xVó& jÎL...iHÏ nv[I...iHÏ ..2.& ..3.. , ..4..
rHvÍ säC lD...j<hkÁN vaN ;ÁÁN# >kÈH sHgÈHsJ fI
vyL [Bã lVfÎHË j<hkÂÁN nv [H lD...ckÁN pḦ hdK
xVó lD...j<hkN hkæÎCÍ >kÈH vh fḦ fäVn# lûH́
jÎL...iHÏ vnÍ ..3.. , ..4.. nv d: =V,Í& fI >kÈH h[HcÍ

lD...niN ;I t<jäHgúHË vh hvjÆH niÁN qÂK >k¥I
hdK jñ<‰ fHuE lD...a<n nv [HÊ [ÈHkD ..2202..
;I j¶Nhn jÎL...iH hc ..23.. jÎL fI ..84.. jÎL htChdA
lD...dHfN& jÎL...iHÏ l¢Vó , wHpF t<jäH‰ hv,`H
,hvn [HÊ [ÈHkD a<kN# hdK xVó [HdæCdK fHcdÈHÏ
n,séHkI aNÍ hsJ#

.   v,kÂHdD hc ]ÈVÍ rÈVlHkHË gÎ+
 hvndäÈúJ lHÍ =BaéI fI lHkÁN sHgÈHÏ räG&

hc ]ÈVÍ jÎL...iHÏ rÈVlHË hy„F gÎ+...iHÏ hv,`H fI
,d|Í ̀Á{ ;ú<v hdéHgÎH& hsåHkÎH& hkæ„ÎS& >gÂHË ,
tVhköI& ;I fÎúéVdK lòHxF vh nhvkN& v,kÂHdD
aN# fHvs„<kH& fHdVË& ̀HvÏ...sK...\vlK& d<,ké<õ ,
lÁîöéVsÎéD rÈVlHkHË hdK gÎ+...iH gÆF
=VtéÁN# hc [ÂU hdK jÎL...iH& lÁîöéVsÎéD jñJ
iNhdJ "~̀ =<>vnd<̈" fH ;HvkHlI fÈéV hc ]ÈHv
rÈVlHË ndæV& fHcdÈH vh fI `HdHË vsHkN#
lÁîöéVsÎéD xD ..83.. fHcÏ ..001.. hléÎHc fI
nsJ >,vn , jÎL n,Ê [N,‰ d¶ÁD lÁîöéV d<kHdéN
fH ..18.. hléÎHc ̀V,kNÍ...hù vh fI fHdæHkD såVn# nv
gÎ+ hsåHkÎH& fHvsH fH ..39.. hléÎHc rÈVlHË aN&
>j„éÎ¥< , vmH‰ fH ..97.. , ..67.. hléÎHc n,Ê , s<Ê
aNkN# nv gÎ+ tVhköI& ̀HvÏ...sK...\vlK fH ..39..
hléÎHc , l<kH;< fH ..08.. hléÎHc h,‰ , n,Ê aNkN# nv
>gÂHË fHdVË l<kÎO fH ..48.. hléÎHc rÈVlHË aN# hlH
aHg¥I fI uÁ<hË jÎL n,Ê& ..36.. hléÎHc hc >Ë o<n
;Vn , sVhkíHÊ lD...vsÎL fI gÎ+ hdéHgÎH& ;I d<,Í fH
..4.. hléÎHc fVjVÏ köäJ fI kH<̀gD )..59.. fI ..19..(
[úK rÈVlHkD fV`H ;Vn# hlöH‰ & d<,ké<õ&
`HvÏ...sK...\vlK , fHvs„<kH ;ÂH;HË fH rNvè fI

Î̀úéHcÏ o<n nv gÎ+...iHÏ hdéHgÎH& tVhköI ,
hsåHkÎH hnhlI lD...niÁN ,gD fHdVË l<kÎO ,
lÁîöéVsÎéD fI nd<hv sòJ n,vjÂ<kN , gÎ<v<̀‰
hwHfJ ;VnÍ...hkN ;I [Nh‰ >kÈH fVhÏ rÈVlHkD jH
`HdHË tûG nv gÎ+...iHÏ hkæ„ÎS , >gÂHË hnhlI
nhvn# vtéK v,kHgN, hc vmH‰ lHnvdN fI d<,ké<õ d¥D
hc lÈÂéVdK p<hnë nkÎHÏ j<ç =Vn nv >yHc sH‰
..7931.. f<n#

 v,kHgN, S̀ hc sHgÈH nvoúA , ;öF
htéòHvhè cdHn fH jÎL vmH‰& pḦ rûN nhvn nv jÎL
fHk<Ï ̀ÎV )d<,ké<õ( ;„¥öÎ<Ë htéòHvhè o<n vh
n, ]ÁNhË ;ÁN , jH;Á<Ë kÎC fH cnË =„ÈHÏ sVk<aJ
sHc l<tR f<nÍ hsJ#

98



09

jH]ÁN v,c ndæV iÂI hj™HrHè sH‰ 79 nvd:
V̀,kNÍ fHdæHkD o<hiN aN , lVnÊ ;ú<v uCdClHË & fI
hséÆäH‰ sH‰ k< lD v,kN jH fH jÂHÊ v,dNhn iHÏ j„O ,
aÎVdK sH‰ 89 nvjÂHÊ clÎÁI iH fI ,d|Í ,vcaD nsJ
,Á̀íI kVÊ ;ÁÁN lH iL hlÎN,hvdL jÂHÊ dH hy„F hdK
v,dNhniH fVhÏ hdVhkÎHË nvsVhsV nkÎH aÎVdK fHaN.#.

fH hdK lÆNlI ;<jHÍ dHn>,v lD a<dL ;I cdV sHdI
;Hv,j±ù ,hgäéI fVkHlI vdCÏ nvsJ ,pöHfD lD
j<hË fI kéHd{ l¢„<ã vsÎN ,fI >dÁNÍ hlÎN,hvaN#
nvsH‰ 79 tNvhsÎ<Ë jÁÎS v,Ï lÎC hc[Â„I
tNvhsÎ<Ë iHÏ l<tR ,vcù ;ú<vlHË f<n ;I fH d:
,tHØ l„D ;Hv vh nviÂI clÎÁI iH [NÏ =VtJ ,péD
fI ̀ÎV,cÏ iHÏ ]úÂæÎVÏ iL nsJ dHtJ ;I jH;Á<Ë
hdK ,vcù fI o<n kNdNÍ f<n #

j¶VdT fÎò<nÏ hc ;öD dH ;öHkD & "fI fI , ]I
]I " =™éK iHÏ >kîÁHkD & iL fVhÏ >Ë uNÍ sL o<hiN
f<n ,iL fVhÏ >Ë tNvhsÎ<Ë ;I hdK uNÍ nv>kíH ;Hv
lD ;ÁÁN # hgñR , fH hséÁHn fI h;êVdH >vhÏ hiHgD ,vcù
"vh;J , j<ç , lÎC "& ̀ÎÁ+ ̀Á+ d¥D hc fÈéVdK n,vhË
t¶HgÎJ o<nvh fH p†<v ]ÁN ]ÈVÍ ;Hv ;úéI ,V̀j±ù
nv vhõ iVÊ  & ̀úJ sV=BhaJ ;I [HÏ jñöÎK ,
séHdA nhvn# hgäéI nvhdK lÆH‰ f¶†D hc uÂ„¥Vn iHÏ
o<ã tNvhsÎ<Ë iHÏ rä„D hdK ,vcù vh kHndNÍ kÂD

=ÎVdL ;I j¶NhnÏ hc >kÈH nvh,ì kNhvÏ
,fH ;ÂéVdK f<n[I ,

j<[I j<hköéÁN fH
sÎ„D w<vè

o<nvh sVô kæÈNhvkN ;I hc >Ë [Â„I lD j<hË fI
n,vhË lVp<Ê >vlÁN , iÂîÁÎK lVp<Ê líN >vh
,j±ù lñÂN fHrV ö̀VhË haHvÍ ;Vn ;I ;HvkHlI
o<fD hc o<n fV[HÏ =BhaéÁN , lÈÂéV hc iÂI &
s±lJ ;HvÏ nhaéÁN # qÂK jÆNdV hc n,
tNvhsÎ<Ë =BaéI ) aÈÁHcÏ , chvß ̀<v (;I >kÈH
iL nv]ÁN l<vnuÂ„¥Vn o<fD nhaéÁN & ,gD
tNvhsÎ<Ë u„ÎÆHvnhaD fH fHgÈHdD ]<Ë lñÂ<n k§VÏ
& ̀ÎÂHË pöÁD & lÎVhgÂHsD & g¢T hg„I köäD & oHkL
gÎÂ<]D &oHkL ;Î<hkD & oHkL hdVhkÂÁA ,######fI
iÂVhÍ [Â¶D hc lVfÎHË ;Hvf„N , ndæV iÂVhiHË ngö<c
& iÂI >Ë lñHsK , hléÎHciHdD ;I d: tNvhsÎ<Ë fHdN
fVhÏ ;öF l<tÆÎJ nhaéI fHaN vh d¥íH nhaJ ,
iV]ÁN uÎF , hdVhniHdD nvf¶†D l<hvn fI ]úL
>lN hlH nv líÂ<ß fHdN fI uÂ„¥Vn hdK uNÍ kÂVÍ o<ã
nhn fH hdK haHvÍ ;I nvD̀ l<tÆÎJ iHÏ ̀ÎHD̀ nvjÂHÊ
clÎÁI iH & pḦ hnhlI ;Hv fVhÏ jÎL u„ÎÆHnhaD sòJ
jV hciVclHË ndæV aNÍ hlH fHj<[I fI nvhdJ , fVkHlI
vdCÏ nvsJ lNdVhË t¶„D fHc lD j<hË hlÎN,hv f<n
;I >kÈH rHnv iöéÁN hciVlHkU sòJ ,na<hvÏ & fI
vyL sÁ+ hkNhcÏ iHÏ uNÍ hÏ ;I ,réD o<naHË
nvwñÁI fHaÁN sHc l<htR lD ckÁN ,,réD iÎ} ̀öéD
kNhaéI fHaÁN & sHc lòHgT & uä<v ;ÁÁN , ̀ÎÁ+ ̀Á+
vh jH pN j<hkHdD , f†HuéA Î̀A fäVkN #j±ù
tNvhsÎ<Ë hdK hsJ ;I nviVclÎÁI hÏ fI g¢T p†<v
htVhn ;HvnhË ̀ÎúVtJ nhaéI fHaN & >kÈH fH a¶Hv ;Hv
kúN kNhvn ̀äA lD v,kN ;I hlÎN,hvdL sH‰ 89 fI

lHkÁN sH‰79 & sH‰ ̀VfHv , l<tÆÎJ >lÎCÏ fVhÏ hdK
vaéI ̀VjñVμ fHaN # h=V oHxVjHË fHaN & ;ÎÈHË
,vcaD fI ̀Hõ rNvnhkD hc uÂ„¥Vn o<ã tNvhsÎ<Ë
nv sI sH‰ hoÎV & clöéHË hlöH‰ nv d¥D hc aÂHvÍ
iHÏ o<n lûHpäI fH sI jK hc u<hlG hdK l<tÆÎJ vh
fI jû<dV ;úHkN ;I [Â„æD fI k¥Hè lÈL hdK v,kN v,
fI vaN , l<tÆÎJ haHvÍ nhaéÁN # lÈVnhnu„ÎÆHvnhaD
fI uÁ<hË vmÎS tNvhsÎ<Ë fI tViÁ+ sHcÏ nv hdK
,vcù haHvÍ ;Vn , iÂîÁÎK fI l<hvn ndæV ;I föÎHv
[HgF , jHeÎV=Bhv f<n # ̀ÎÂHË pöÁD & ;I ]ÁNdK
sH‰ hsJ >]Hv tVhköI  tNvhsÎ<Ë ̀ÎÁ+ ̀Á+ fI
pöHã lD >dN fI uÁ<hË löá<‰ löHfÆHè & fI
pÂHdJ iÂI hiHgD ̀ÎÁ+ ̀Á+ fVhÏ ̀ÎúäVn;Hv jH;ÎN
nhaJ , sV>oV lD vsÎL fI g¢T hg„I köäD fI uÁ<hË
sVlVfD jÎL l„D ;I jCvdR >lå<‰ k§L , hk†äH£ fI
fNkI jÎL iHÏ l„D nv jÂHlD vnÍ iH vh hc hféNh nvnsé<v
;Hv rVhvnhn ,hcxVtD o<hiHË hdK f<n ;I lÆHlHè
,vcù nvclHË hvhmI ̀Hnhù fI ,vca¥HvhË lNh‰ >,v
& fI iÂHË hkNhcÍ fI lVfÎHË kÎC uÁHdJ nhaéI fHaÁN,
l<hvn ndæV ;I h=V fI iÂI >kÈH fåVnhcdL t†H fVhÏ
hnhlI l¢„F fHrD kÂD lHkN# k¥éI lÈÂD ;I vmÎS
tNvhsÎ<Ë jÁÎS v,Ï lÎC nvwñäJ iHÏ o<n haHvÍ
nhaJ jÆHqH hc sVlVfD jÎL l„D f<n ;I h, lD j<hkN
nvsHdI hdíHn k§L , hk†äH£ & t†H vh nvsH‰ 89 fVhÏ
;öF lNh‰ nv lHnÍ n,fG dH iÂHË jÎL n, k™VÍ hdVhË
nv löHfÆHè >sÎHdD >lHnÍ ;ÁN# u„ÎÆHvnhaD fVhdK
uÆÎNÍ f<n ;I fH j<[I fI j<hkÂÁNÏ fVhnvhË uHgÂÎHË &

hdVhË lD j<hkN fH hkN;D j±ù , fVkHlI vdCÏ nv
jÂVdÁHè & fI s<Ï lNh‰ n, k™VÍ oÎC fVnhvn# hléÎHc
fHvc nv käVniHÏ n,fG & ]~ , vhsJ nsJ f<nË vh;J
fI nséHË hsJ ;I k<aHn , kÎÂH hc hdK hléÎHc  fÈVÍ lD
fVkN ,lÈÂéV hciÂI hdÁ¥I hdK n, fHiL fVhnvkN , fI
gñH• v,pD , v,hkD kÎC iÂHiÁ+ iöéÁN#

fVhnvhË uHgÂÎHË iL h;Á<Ë nv vndT fÈéVdK
iHÏ jÁÎS v,Ï lÎC hdVhË , >sÎH iöéÁN  ;I sVlHdI
=BhvÏ fV v,Ï >kÈH iÎ} qVv , cdHkD kNhvn# k<aHn &
hlöH‰ d: fVkC hcn‰ fHcdÈHÏ >sÎHdD fVhÏ ;ú< vlHË
qVã ;Vn , hdK nvoúA dHn>,v hdK k¥éI f<n ;I kI
jÁÈH k<aHn , kÎÂH f„¥I sHdV vh;J fNséHË noéV ,

ö̀V ;ú<vlHË fH hkN;D j<[I lD j<hkÁN htéòHv
>tVdK fHaÁN # hlöH‰ h,ì & h,[æÎVÏ >dÁNÍ sHchË
hdK ,vcù nv xVó i<S̀ , iÂîÁÎK vnÍ iHÏ
k<kÈḦË & k<[<hkHË , [<hkHË hcs<Ï ö̀VhË ,
noéVhË f<n ;I nvoúA vh;J fI nséHË [<hË nv
löHfÆHè >sÎHdD fHy„äI fVjÎL ;VÍ [Á<fD ,;öF
lNh‰ fVkC & iV=C hcdHn kÂD v,n#.

hlÎN,hvdL kI jÁÈH jÁÎS v,Ï lÎC f„¥I v,sHÏ
sHdV ,vcaÈHÏ ;ú<vlHË & lD j<hkÁN fH fVkHlI vdCÏ
lN,Ë & hsé™HnÍ nvsJ hcsVlHdI iHÏ o<n & hdíHn
k§L & aHdöéI sḦvÏ ,##### nvlöÎVÏ ;I ,hgÎäH‰ &
fö¥éäH‰ & ̀ÎÁ+ ̀Á+ ,######jH;Á<Ë vtéÁN & pV;J
;ÁÁN jH fI >Ë ]I ;I löéñR >Ë iöéÁN fVsÁN#
hkúH hg„I

`ÎA fI s<Ï lNh‰ n,k™VÍ rHvÍ ;ÈK
Œ i<aÂÁN 
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بهترین هاىبهترین هاى  ورزش ایران و جهانورزش ایران و جهان
در سال 1397در سال 1397

سال 97 سال شلوغ و پر ترافیکى براى ورزش ایران بود. سالى بود که تیم 
ملى فوتبال کشــورمان هم در جام جهانى شرکت کرد و هم در جام ملت هاى آسیا. 
کاروان ورزشى کشورمان نیز در بازیهاى آسیایى و پاراآسیایى جاکارتا حضور یافته و 
مدال هاى رنگارنگ زیادى را به دست آورد. در سال 97، مسابقات کشتى قهرمانى 
جهان، لیگ ملت هاى والیبال، انتخابى جام جهانى بسکتبال، رقابت هاى شطرنج و ...را 
در سطح بین المللى داشــتیم. با ذکر این مقدمه، یادآور مى شویم که هر ساله در 
این ایام، کیهان ورزشى دســت به انتخاب بهترین هاى ورزش سال مى زند و براى 
این مهم از نظرات نویسندگان و خبرنگاران خود بهره مى گیرد. امسال مثل سنوات 
قبل هر خبرنگار و نویسنده مجاز به انتخاب سه نفر در هر رده بود و به انتخاب اول، 
10، به انتخاب دوم، 7 و به انتخاب ســوم، 5 امتیاز تعلق گرفت که در مجموع پس از 
شمارش آرا، ســهراب مرادى و سردار آزمون به ترتیب به عنوان بهترین ورزشکار 
و فوتبالیســت سال 97 ایران انتخاب شدند. لوکا مودریچ، بهترین فوتبالیست جهان 
شد. کروش سرمربى تیم ملى فوتبال، لقب بهترین مربى سال را کسب کرد. آرین 
غالمى، شطرنج باز جوان کشورمان، چهره اخالق ورزش کشور لقب گرفت. تیم ملى 
فوتبال، باالتر از بقیه تیم هاى ملى ایران قرار گرفت و باشــگاه پرسپولیس بهترین 

باشگاه بود. در ادامه آمار بهترین هاى ورزش در سال 97از نظرتان مى گذرد.

اهالى ورزش و هنر و بسیارى از مسئوالن با هیئت ورزشکاران شهررى آشنا هستند. نام این 
هیئت در گوشه گوشه ایران نزد آنهایى که ورزش و هنر را از بعد پهلوانى دنبال مى کنند شناخته 
شده است.محمد محمدى از پهلوانان مطرح تهران که خود ورزشکار بوده و به عنوان مربى تیم 
ناشنوایان سابقه حضور در 4 پارالمپیک را داراست بانى این هیئت و خیریه آن است.محمودى که 
زندگى خود را وقف ایتام کرده از حدود 21 سال پیش براى روشن ماندن چراغ این مرکز تالش 
مى کند و جالب آنکه در حال حاضر 3 هزار و پانصد و هفت خانواده از سراســر تهران تحت 
پوشش این خیریه هستند که تعداد 350 خانواده آن از خانواده هاى زندانیان مى باشند. جمعا 
بیش از 11 هزار نفر از سوى خیریه ورزشکاران شهررى مورد حمایت قرار دارند.هر ساله در 
روزهاى پایانى سال، خیریه ورزشکاران شهررى به مدیریت محمد محمودى مایحتاج عید 
خانواده هاى تحت پوشش خود را فراهم مى کند و طى مراسمى در خانه پدرى محمودى واقع 
در شهررى به این افراد اهدا مى گردد.امسال نیز جشن عاطفه هاى خیریه ورزشکاران شهررى 
باشــکوه برگزار شد.این مراسم روز گذشته با حضور جمعى از چهره هاى ورزشى و هنرى و 
مسئوالن کشور برگزار شد تا در آستانه عید نوروز شادمانى به خانه خانواده هاى نیازمند تحت 
پوشش برود. خیریه ورزشکاران شهررى امسال نیز با شعار «عیدى خود را با فرزندان خدا 

تقسیم کنیم» دست به این اقدام ارزشمند زد.

ای نام تند ه آشنا ى شه ان زشکا ئت ه با الن ئ از ى ا ب هن زش اهال

خیریه هیئت ورزشکاران شهررى پرکارتر از همیشه
عیدى خود را با فرزندان خدا تقسیم مى کنیم

مـا را در
سایت کیهان ورزشى
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ورزشکار برتر ایران
 128  – بردارى  (وزنه  مرادى  سهراب   –  1
 87  – آزاد  (کشتى  یزدانى  حسن   – امتیاز)2 
 – (شطرنج  الشریعه  خادم  سارا   – امتیاز)3 
بردارى  (وزنه  رحمان  سیامند   – امتیاز)4   58
معلوالن – 51 امتیاز)5 – سعید موالیى (جودو 

– 42 امتیاز)
مربى برتر ایران

 128 – فوتبال  ملى  (تیم  کروش  کارلوس   –  1
امتیاز)

2 – برانکو ایوانکوویچ (تیم فوتبال پرسپولیس 
تهران – 108 امتیاز)3 – یحیى گل محمدى (تیم 
فوتبال پدیده مشهد – 61 امتیاز)4 – وینفرد شفر 
(تیم فوتبال استقالل تهران – 56 امتیاز)5 – رسول 

خادم (تیم ملى کشتى آزاد – 51 امتیاز)
فوتبالیست هاى برتر ایرانى

1 – سردار آزمون (زنیت روسیه – 97 امتیاز)
2 – علیرضا جهانبخش (برایتون انگلیس – 
(پرسپولیس  بیرانوند  علیرضا   – امتیاز)3   84
تهران – 80 امتیاز)4 – سامان قدوس (آمیان 
حسینى  سیدجالل   – امتیاز)5   50  – فرانسه 

(پرسپولیس تهران – 47 امتیاز)
چهره برتر اخالق ورزش ایران
 - امتیاز)2   64 - (شطرنج  آرین غالمى   -  1

پژمان منتظرى (فوتبال - 56 امتیاز)3 – محمد 
انصارى (فوتبال – 47 امتیاز)4 – مرجان کلهر 
رحمتى  سیدمهدى   – امتیاز)5   45  – (اسکى 

(فوتبال – 40 امتیاز)
تیم برتر ملى ایران

1 – فوتبال ( 91 امتیاز)2 – کبدى مردان (73 
امتیاز)3 – کاراته (57 امتیاز)4 – فوتبال ساحلى 

(56 امتیاز)5 – فوتسال بانوان (51 امتیاز)
تیم برتر باشگاهى در ایران

 152) تهران  پرسپولیس  فوتبال  تیم   –  1
امتیاز)2 – تیم فوتبال استقالل تهران (126 
ورامین  شهردارى  والیبال  تیم   – امتیاز)3 
پتروشیمى  بسکتبال  تیم   – امتیاز)4   54)
– تیم فوتسال مس  بندر امام (46 امتیاز)5 

سونگون (42 امتیاز)
فوتبالیست برتر خارجى

1 – لوکا مودریچ ( تیم ملى کرواسى و باشگاه 
رئال مادرید اسپانیا – 113 امتیاز)2 – کیلیان 
سن  پارى  باشگاه  و  فرانسه  ملى  (تیم  امباپه 
هازارد  ادن   – امتیاز)3   110  – فرانسه  ژرمن 
انگلیس  چلسى  باشگاه  و  بلژیک  ملى  (تیم 
(تیم  رونالدو  کریستیانو   – امتیاز)4   71  –
 66  – ایتالیا  یوونتوس  باشگاه  و  پرتغال  ملى 
و  آرژانتین  ملى  (تیم  لیونل مسى   – امتیاز)5 

باشگاه بارسلون اسپانیا – 65 امتیاز)

نویسندگان و خبرنگاران کیهان ورزشى انتخاب کردندنویسندگان و خبرنگاران کیهان ورزشى انتخاب کردند
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هنــگ  فر
تغییرند. هر  ها همیشــه در حال 

فرهنگى در خود مشخصاتى دارد که موجب 
اعتقاداتى مى شــود. هر اعتقادى مى تواند به سوى 

«تعصب» بــرود. و تعصب در هر حالتى مخرب و بازدارنده 
است. روزگارى، رقابت ورزشــى در بین برخى شهرها، بقدرى 

شدید و ســنگین بود که موجب درگیرى هاى خونین مى شد. رشت 
و انزلى، و سارى و قائمشهر، از رقباى «متعصب» دو سه دهه پیش بودند. 

رقابت این شهرها که فاصله شــان به 20 کیلومتر هم نمى رسید، بسیار داغ 
و هیجان انگیز بود. اما بخاطر همان حس برترى جویى که گاهى مى خواســت 

بجاى پیشرفت مدنیت و فرهنگ همزیستى، تمام شایستگى هاى یک شهر را در 
«فوتبال» خالصه نماید، تبدیل به «جنگ» بین دو شهر مى شد. جنگى تمام عیار، که 
البته و خوشبختانه، تسلیحاتى نبود! در گیالن، این رقابت محدود به همان دو شهر 
ماند. اما در مازندران، که سالها در حال تغییر این قطب ها بود و از گرگان – سارى، 
به چالوس – نوشهر، و از آنجا به ســارى – قائمشهر رسیده بود، در پى رشد تیم 
هاى خصوصى نوظهور، در رقابت بابل – قائمشــهر متمرکز شد. در دو سه سال 
اخیر، تیم هاى «خونه به خونه» بابل و «نســاجى» قائمشهر، کرى شدیدى براى 
اثبات برتر بودن در مازندران، و صعود به لیگ برتر داشــتند. نهایتا و پس از 

رقابت تنگاتنگ و کشدارى که همه مى دانیم و در جریان قرار داریم، این 
نساجى بود که توانست جواز صعود به لیگ برتر را کسب نماید و فعال 

تنها نماینده مازندران در لیگ برتر باشد. آن فرهنگى که شهرها 
را به بهانه فوتبال، در قالب دشــمن قرار مى داد، نیکبختانه 

امروز کمرنگ شــده و علیرغم رقابت اخیر بین بابل 
و قائمشــهر، همه مازندرانى ها، نســاجى را 

نماینده این خطه مى دانند و خواهان 
موفقیتش هستند...

ر 
موجب 

ى س به د

سالى خـوش براى تیمـى ریشه دارسالى خـوش براى تیمـى ریشه دار

نساجـى هم باید بماند...
 ش شفائى

ارزش خون!
براى جذب و حفظ طرفداران تیم هاى  اینکه مد شده رسانه ها 
اما  نیست.  بدى  بدهند، کار خیلى  متفاوتى  القاب  آنها  به  تماشاگر،  پر 
بوده  دار  و جهت  نگاه هاى شخصى  «ترین»ها همیشه حاوى  انتخاب 
بلیت  آمار  بر  تکیه  با  توان  مى  را  تیم  «پرتماشاگرترین»  مثال  است. 
دویست  شهر  یک  از  تیمى  وقتى  بواقع  اما  کرد.  مشخص  ها  فروشى 
سیصد هزار نفرى، 20 هزار تماشاگر دارد، با تیمى که از یک شهر چند 
میلیونى همین تعداد تماشاگر دارد، تفاوتى ندارد؟ بى گمان، در بین این 
همه القاب عجیب و غریب، شاید بتوان لقب «عاشق ترین» تماشاگر را 
هم به مازنى ها داد. مگر «عشق» چیست؟ وقتى تو در شهرى کارگرى 
از درآمد محقر خود را صرف دنبال نمودن تیم  زندگى کنى، قسمتى 
مورد عالقه ات کنى، براى تشویق این تیم به راههاى دور و دراز بروى 
تا تنها نماند، و... چیزى جز تماشاگر عاشق سزاوار تو نیست. آنهم چقدر 
عاشق... شهرى با جمعیت دویست سیصد هزار نفر، 
تا بیست هزار تماشاگر را راهى  که گاهى 
ورزشگاه پیرش مى کند تا از تیمش 

و  کاستى ها  تمام  با  که  ورزشگاهى  کند.  حمایت 
تلویزیونى  برنامه هاى  برخى  در  که  تمسخرى 
بسیارى  از  تر  آبرومندانه  شود،  مى  بدان 
ورزشگاه هاى تازه تأسیس و پر مدعا، تیم هاى 
الکچرى لیگ برتر را میزبانى مى کند. همه 
به سه  به کنارى مى گذاریم و  را که  اینها 
چهار دهه پیش باز مى گردیم و روزهایى 
را به یاد مى آوریم که لیگ سراسرى نبود و 
لیگ استان مازندران جزو معدود لیگ هاى 
برگزار  نظم  با  بسیار  و  بود  کشور  استانى 
مى گردید... خاطره تلخ و البته غرور انگیزى 
روزها  آن  بماند.  یادها  در  باید  همیشه  که 
در  و  بود  مازندران  جزو  هم  گلستان  استان 
کنار هم، استان پهناورى را تشکیل مى دادند 
که میان شرقى ترین تا غربى ترین شهرهایش، 
صدها کیلومتر فاصله وجود داشت. براى برگزارى 
این لیگ، گاهى تیم ها باید مثال از چالوس در غرب 
این استان، 6 ساعت را مى کوبیدند تا به گنبد کاووس 
در شرق استان بروند. ساروى ها و قائمشهرى ها نیز براى 
رفتن به گنبد کاووس، سه چهار ساعتى را در راه بودند. آن 
روزها نه اتوبوس وى آى پى بود، نه فرودگاهى در این استان وجود 
مینى  یا  و  واحد  شرکت  اتوبوس  یک  با  ها،  تیم  اعضاى  نهایتا  داشت. 
بوس هاى بنز جابجا مى شدند. هواداران هم در خوشبینانه ترین حالت، با 
هماهنگى بوقچى هاى تیم که امروز به «لیدر» تغییر نام داده اند، با چند 
مینى بوس به دنبال تیم مورد عالقه شان راه مى افتادند. دردمندانه، در 
یکى از همین جابجایى ها، و در همین مسیر گنبد به قائمشهر، مینى 
بوس حامل تماشاگران قائمشهرى با یک حادثه مهلک روبرو مى شود 
و چند نفر از تماشاگران این تیم، معصومانه و به طرز دردآورى کشته 

مى شوند و مردم یک شهر را داغدار مى نمایند.
مى گویند، پاى خون که وسط باشد، خدا با کسى شوخى ندارد. 
حاال هم، این تیم تیمى است که با خون هوادار عاشق، پشت قباله اش 

را مهر کرده اند...
الگو...

خیلى  نازیدند.  تماشاگرانشان  تعداد  به  و  آمدند  ها  تیم  از  خیلى 
را  افتخار خود  بزرگترین  هایشان  قلمداد شدند. خیلى  پرشور  هایشان 
این مى دانستند که در ورزشگاه هایشان جز رنگ پیراهن تیمشان، رنگ 
تعصبات  گاهى  موارد،  این  اثبات  براى  آنها  و...  نمى شود  یافت  دگرى 
مخربى را شکل دادند؛ داور که هیچ، زمین و زمان و کل ایران را ضد 
خود معرفى کردند. خود را پرطرفدارترین تیم دنیا خواندند و هر کسى 

و  سنگ  حریف،  بازیکنان  سر  بر  نامیدند.  خود  دشمن  کرد،  مخالفت 
کلوخ و گوله برفى آوار کردند. راه اتوبوس حامل تیم حریف را بستند 
از ورود طرفداران رقیب به ورزشگاهشان  و شیشه هایش را شکستند. 
جلوگیرى کردند. آنها را کور و دست و پا شکسته به منزل بازگرداندند 
با اینکه دهها سال براى صعود به لیگ برتر  و... اما طرفداران نساجى، 
خون و دل خوردند و طبیعتا بیش از خیلى از تیم ها باید ترس سقوط 
دوباره داشته باشند، با اینکه کارشناسى ها ثابت کرده بیشتر از خیلى 
است  دهه  سه  اینکه  با  اند،  دیده  آسیب  داورى  اشتباهات  از  ها  تیم 
امکانات  هنوز  ورزشگاهشان  اما  هستند،  مازندران  تیم  پرتماشاگرترین 
یک ورزشگاه استاندارد را ندارد و اطرافش پر است از سنگ و کلوخى 
که جان مى دهد براى پرتاب کردن به داخل زمین و... ولى هرگز به تیم 
خود بى احترامى نکردند. هرگز به تماشاگر و تیم مهمان توهین نکردند. 
کمترین اعتراض و اهانت به داورى را داشتند. در امور مدیریتى و تغییر 

مربى و جذب بازیکن و... کمترین دخالت را داشتند و...
و  کند  تغییر  روزى  است  ممکن  چند  هر  این خصوصیات خوب، 
پیمانه ها لبریز گردد و بى مهرى ها و بى توجهى ها و عدم قدردانى از 
سوى مدیریت فوتبال، تماشاگران مازنى را هم مانند دیگر نقاط کشور، 
تبدیل به تماشاگران عاصى نماید، اما فعال، همین مشخصات پسندیده 
که بعضا در خیلى از تیم ها حتى در سال اول صعودشان هم دیده نشده 
بود، از تماشاگر مازنى تماشاگرى الیق ساخته که سزاوار ماندن در لیگ 

هستند... نه براى امسال، که براى سال هاى متمادى...
آرزوهاى دور...

لیگ  هاى  تیم  در  فراوانى  مازنى  بازیکنان  که  ایم  گفته  همیشه 
تیم ها، مربى  اند. گفتیم که در همان  پراکنده  ما  اول  برترى و دسته 
و مدیر موفق مازنى هم داریم. گفتیم که علیرغم تمام این استعدادها، 
بى توجهى و بد سلیقگى مدیریت ورزش و فوتبال استان، باعث شده که 
مازندران تا پیش از این حتى یک تیم در ویترین فوتبال کشور نداشته 
به  به دالیل مختلف عالقه اى  باشد. گفتیم که سرمایه گذاران ورزش، 
سرمایه گذارى در این استان ندارند، و به بیانى مدیران ورزشى سیاسى 
این استان توان ایجاد این جذابیت را ندارند. گفته بودیم که چرا باید 
کشور  در  شک  بى  که  خدادادى  استعداد  و  معنوى  سرمایه  همه  این 
بى همتاست، اینچنین در استان هاى دیگر مورد بهره بردارى قرار گیرد 

و...
اکنون، یک سرمایه گذار خوشنام بومى که تا بحال هیچ انگى بر 
او وارد نشده، بطور مشترك با یک فرد غیر بومى، چنین ریسکى کرده 
و این تیم را حمایت مى کنند. جا دارد، مسئوالن هم گوشه چشمى به 
این تیم داشته باشند تا خطه شمال، همچنان معرف یک نماینده نمونه 
در فوتبال کشور باشد، و فوتبال مازندران روزهایى داشته باشد به درازاى 

صدها سال، به از امسال...
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Œ .hlöH‰ fÈéVdK sH‰ ,vcaD hÊ f<n& ]Vh ;I
fH ;öF 6 lNh‰ x± , d: kÆVÍ j<hköéL fVhÏ
h,gÎK fHv nv jHvdO ,vcù hdVhË , fH j<[I fI ;Âä<niH
, fD g¢™D iH nv fÎK 54 ;ú<v&0073 ,vca¥Hv
uÁ<hË fÈéVdK , ̀VhtéòHvjVdK s<lÎK n,vÍ fHcÏ
iHÏ ̀Hvh>sÎHdD [H;HvhjH vh hc >Ë o<n ;ÁL# tÆX
lD j<hkL lÂÁ<Ë ;öHkD fHaL ;I fVhdL cpÂJ
;úÎNkN# ̀NvÊ&lHnvÊ &lVfÎHkL &;öD ;I aÁH vh fI
lK dHn nhn , nv vhõ iVÊ lVfÎHkL >rHÏ lÈNÏ
qÎHdD ;I lNd<kúHË iöéL# hgäéI käHdN hc n;éV
j®BdI & lVfD fNköHc , péD ;öD ;I hséòV vh
jÂÎC lD ;ÁN jH lK nv >kíH jÂVdK ;ÁL fI sHn=D
=BaJ#hlÎN,hvÊ fH nuHÏ lVnÊ , j<;G fI oNh hdK
löÎV vh hnhlI niL.#.

.Œ .ḧË nv lúÈN iöéL , sòJ jÂVdK lD
;ÁL# fI iVpH‰ n,vÏ hc oHk<hnÍ sòJ hsJ& >Ë
iL pN,n 7&8 sH‰# fH hdK pH‰ lK iŃ iHÏ
fCvø jVÏ nv biK nhvÊ , iÂI vh fI [HË lD oVÊ
jH ̀S hc n, n,vÍ p†<v nv ̀HvhgÂåÎ: )gÁNË , vd<(
fé<hkL htéòHv >tVdÁD iHdL nv [Hv;HvjH vh fH lNh‰
>,vÏ nv fHcdÈHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< 0202 j¥ÂÎG
;ÁL# d¥D hc fCv=éVdK >vc,iHdL iÂÎK hsJ.#.

Œ .fH hdÁ¥I  lé<gN aÈVd<v iöéL , lD =<dÁN
aÈVd<vÏ iH hpöHsD hkN ,gD fÎúéV hc hdÁ¥I
hpöHsD fHaL v,Ï biÁL jÂV;C nhvÊ , räG hc
r„äL & l®CÊ fI lK tVlHË lD niN ;I ]I ;HvÏ
hkíHÊ niL.# .

.Œ.jH ḧË fI jÂHÊ >vc, iHdL vsÎNÍ hÊ ,gD lD
o<hiL nv lVnhn lHÍ sH‰ 89 hféNh sÈÂÎI
`HvhgÂåÎ: j<;Î< vh fNsJ >,vÊ , ̀S hc >Ë uClL
vh [CÊ ;ÁL fVhÏ ;öF  lNh‰ nv `HvhgÂåÎ:
0202#nv löHfÆHè vd< hc fÎK 52 aÁH=V 001
léV r<vfHyI fI tÎÁH‰ )[ÂU 8 k™V ̀HdHkD( vsÎNÊ
hlH ké<hköéL v,Ï s¥< fV,Ê # hgäéI fI tÎÁH‰ vsÎNË
nv aÁH lêG s¥< vtéK nv sHdV vaéI iHÏ ndæV nv
`HvhgÂåÎ: hsJ. #.

Œ .lD o<hiL ̀S hc ̀HdHË n,vÍ pVtI hÊ nhkA
u„ÂL vh fḦ fäVÊ , fH ̀ÎúVtJ nv uVwI lVfÎæVÏ
fé<hkL htVhn cdHnÏ vh hc rúV [Hl¶I l¶„<‰ ;úT
, jñ<dG ,vcù niL jH fI k<uD ndÁL vh hnh ;VnÍ
fHaL.#.

.Œ.nv fHcdÈHÏ ̀Hvh>sÎHdD [H;HvjH 03 iChv ,
005 n̈v ̀HÏ s¥< =VtéL , rVhv f<n fHfJ 7 lNhgD
iL ;I ;öF ;VnÊ pNhrG s¥I n, lNh‰ x± & ;I
023 s¥I lD a<n vh nv `HdHË sH‰ [HvÏ nv
lVhsL jÆNdV hc rÈVlHkHË fNiÁN ;I t¶± oäVÏ
kÎöJ# lK iÎ} lÁäU nv>lNÏ kNhvÊ , nv pH‰
pHqV lHiÎHkI 3#5 jH 4#5 lÎ„Î<Ë j<lHË iCdÁI
ckN=D hÊ nv lúÈN lD a<n ;I t¶± hc [HdCÍ iHÏ
rä„D hÊ ;I nv =<hkæí< , hdÁîá<Ë ;öF ;VnÍ hÊ

& oVì lD ;ÁL.#.
.*.d<sÎK f<gJ ;G sHfÆI n,dNkA nv fHciHÏ

hgÂåÎ: iÁ<c fI 2 nrÎÆI kVsÎNÍ hsJ , j<hköéI
9 lNh‰ hvcaÂÁN ;öF ;ÁN 02 sH‰ cpÂJ
;úÎNÍ , jÂVdK ;VnÍ jH fé<hkN d: wNÊ eHkÎI nv
iV j<vkÂÁJ ̀ÎúVtJ nhaéI fHaN& hdK r†ÎI nv
aÁH iL ,[<n nhvn , hlÎN,hvÊ löá<̈Ë ,vcù fÎA
hc =BaéI fI ,vca¥HvhË hiÂÎJ niÁN.#.

Œ.aHdN fH,vjHË kú<n v,cÏ 6 sHuJ jÂVdK
lD ;ÁL & fNË sHcÏ  hkíHÊ lD niL , nvõ iL
lD o<hkL # ndæV clHkD fVhdL fHrD kÂD lHkN#
>oVdK fHv ;I cdHvè hlHÊ vqH )ß( vtéL 02 v,c ̀ÎA
f<n , lHiD d: fHv fI cdHvè lD v,Ê.#.

.Œ.iV aòûD xVtNhv d: jÎL hsJ lK iL
jÎL lñä<fL V̀så<gÎS hsJ ;I 04 lÎ„Î<Ë
xVtNhv nhvn# nv fHcÏ iHÏ [H;HvjH iL ̀S hc ;öF
aúÂÎK lNh‰ x± >Ë vh fI jÎL fCvø ̀Vså<gÎS
 hiNh ;VnÊ , f¶N hc fHc=úJ fI hdVhË fH nu<è >rHÏ
fVhk¥< fI jÂVdK ̀Vså<gÎS vtéL , d: ̀ÎVhiK fH
kHÊ o<nÊ , aÂHvÍ 6 >rHÏ ;VdL fHrVÏ , hl†HÏ
jÂHÊ fHcd¥ÁHË fI lK nhnkN ;I t<Ø hg¶HnÍ fVhdL fH
hvcù hsJ# hlÎN,hvÊ V̀så<gÎS nv sH‰ 89
rÈVlHË >sÎH a<n& hgäéI ndæV rÈVlHkD nv gÎ+

fVhdL lÈL kÎöJ ]<Ë j¥VhvÏ aNÍ , vhpJ fVhÏ
s<lÎK fHv ̀ÎHD̀ hdK uÁ<hË vh fNsJ o<hiN >,vn.#.

Œ.h=V oNh fò<hiN , lVfD hÊ h[HcÍ fNiN lD
o<hiL hlöH‰ gñ§I sH‰ jñ<dG nv ;ÁHv oHk<hnÍ hÊ
nv;Vì fHaL # hgäéI cdHn kò<hiN f<n 82 hs™ÁN lD
v,Ê , n,Ê tV,vndK fVlD =VnÊ jH jÂVdÁHjL vh nv lúÈN
nkäH‰ ;ÁL# hgäéI ̀HvsH‰ gñ§I sH‰ jñ<dG oÎ„D
fVdL sòJ =BaJ # nv aVhd¢D ;I iÂI ;ÁHv
oHk<hnÍ iHdúHË f<nkN lK jÁÈH nv f„<hv ,;ÎG >fHn
nhaéL vhkÁN=D lD ;VnÊ  , =VdI ;ÁHË hc jÂVdK fI
oHkI fVlD =úéL # hgäéI oNh& [<hã cpÂHjL vh nv
fHcÏ iHÏ [H;HvjH nhn , j<hköéL fÈéVdK ,vca¥Hv
d: n,vÍ hc fHcdÈHÏ ̀Hvh>sÎHdD fú<Ê.#.

Œ.>vc,dL nv sH‰ [NdN s±léD jÂHÊ lVnÊ
[ÈHË hsJ#hlÎN,hvÊ sHdI ̀Nv , lHnvÊ iÂîÁHË
fḦÏ sVÊ fHaN ]Vh ;I fCv=éVdK k¶ÂJ f¶N hc
s±léD & ,[<n ̀Nv , lHnvÊ hsJ.# .

Œ.nv ̀HdHË hc cpÂHè aÂH , lí„I ;ÎÈHË
,vcaD , jÂHlD htVhn vsHkI jú¥V

lD ;ÁL ;I iÂÎúI fI ,vca¥HvhË
j<[I lD ;ÁÎN , fH pÂHdJ
aÂH ;Hv , j±ù lH
ndNÍ lD a<n.#.

fN,Ë a: d¥D hc ̀VhtéòHvjVdK ,vca¥Hv hdVhË nv sH‰
79 aHiÎK  hdCndHv hsJ # aÁH=VÏ ;I j<hköJ uÁ<hË
fÈéVdK ,vca¥Hv fHcÏ.iHÏ ̀Hvh>sÎHdD 8102  [H;HvjH vh fH
;öF 6 lNh‰ x± , d: kÆVÍ fNsJ >,vn.#.

h, ;I lé<gN22aÈVd<v27 nv hséHË hgäVc hsJ iúJ
sHgD lD a<n ;I fI oHxV lÈNÏ qÎHdD& lVfD jÎL l„D aÁH
fI jÁÈHdD nv lúÈN ckN=D lD.;ÁN.#.

h, nv ;ÁHv v,cÏ aA sHuJ jÂVdK & nvõ iL lD o<hkN
, nv pH‰ pHqV nhkúí<Ï jVÊ >oV jVfÎJ fNkD nhkúæHÍ
tVn,sD lúÈN hsJ# hdCndHv ;I hc 51 sHgæD fI u†<dJ
jÎL l¶„<gÎK nv>lNÍ , pHwG hdK 01 sH‰ u†<dJ 64 lNh‰
fÎK.hgÂ„„D f<nÍ nv j±ù hsJ jH nv sH‰ 89 ̀S hc ;öF
sÈÂÎI ,v,nÏ fHcdÈHÏ ̀HvhgÂåÎ: 0202 j<;Î< uCÊ o<n
vh [CÊ ;ÁN jH iV x<v aNÍ htéòHv>tVdÁD iHÏ o<n vh fH vtéK
v,Ï s¥<Ï ̀HvhgÂåÎ: j¥ÂÎG ;ÁN.#.

aHiÎK fH 6 x± , d: kÆVhÍ hÏ ;I hlöH‰ nv s<lÎK n,vÍ
fHcdÈHÏ ̀Hvh>sÎHdD [H;HvjH fVhÏ ;Hv,hË hdVhË ;öF ;Vn&
j<hköJ hdVhË vh hc vnÍ ]ÈHvÊ fHcÏ.iH fI vjäI s<Ê fVsHkN ,

V̀htéòHvjVdK ,vca¥Hv hdK n,vÍ hc fHcÏ iH a<n# h, ;I pḦ
gÆF "lHd¥G t„åS >sÎH" vh dNμ lD.;úN , fI d: hgæ< fVhÏ
[<hkHË l¶„<‰ jäNdG aNÍ hsJ nv =™éæ<dD j„™ÁD , kÎL
sHuéI hc hiNh́ o<n nv sH‰ [NdN&sòéD n,vÏ hc
oHk<hnÍ&fHcÏ iHÏ ̀HvhgÂåÎ: 0202 j<;Î< ,### sòK =™J
;I =CdNÍ hÏ hc wñäJ iHÏ ,Ï nv hnhlI lD >dN.̂.

hdCndHv ̂ htéòHv>tVdÁD iHdL vh fH lNh‰
nv ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< j¥ÂÎG lD ;ÁL

hc =VdI nv f„<hv ,;ÎG >fHn lúÈN jH ;öF uÁ<hË  fÈéVdK ,vca¥Hv fHcÏ iHÏ ̀Hvh>sÎHdD [H;HvjH

Œ vs<‰ uö¥VÏ
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 lÆNlI k<v,cÏ› y<‰ fD...l¶VtJ
 sV fV=VnhkNdL , ..79.. jÂHÊ aN , vsÎNdL fI sH‰

..8931.. ;I jH ]ÁN v,c ndæV >yHc lD...a<n# =Bv uÂV
iÂÎK hsJ , fH tVh vsÎNË iV k<v,c& d¥öH‰ fCvø...jV
, dH ̀ÎVjV aNÍ...hdL! d: qVã...hgÂê„D ,[<n nhvn ;I
lD...=<dN^ "sH‰ fI sH‰&.... fI hc ̀HvsH‰" d¶ÁD sH‰ f¶NÏ
hc sH‰ rä„D fÈéV o<hiN f<n# hlH hkæHv fHdN hdK
qVã...hgÂêG vh ;ÂD nsé¥HvÏ ;Vn , >Ë vh hkN;D j®ÎÎV
nhn , =™J^ "sH‰ fI sH‰ fNjV hc ̀HvsH‰"!.

 ̀HvsH‰ , nv iÂÎK ,d|Í...kHlI k<v,cÏ aÈV tVk+& hc
rÈV xäÎ¶J =„I ;VndL , hc cgCgI sV ̀G biHã , tV,
vdòéK l¶NË , yVØ aNË ;úéD sHkîD ,### =„I ;VndL
, hlÎN,hv f<ndL , nuH ;VndL hdK hj™HrHè j„O nv sH‰
..7931.. j¥Vhv kú<n& ;I o<aäòéHkI nv sH‰ =BaéI
;ÂéV fH ]ÁÎK p<hneD v,fI...v, f<ndL! hlH### hlH hlöH‰&
d¶ÁD sH‰ ..79.. fH d: y<‰ ,púéÁHμ" v,fI...v, aNdL
;I uäHvè f<n hc› hoé±õ..iH  , ncnÏ..iHÏ  fH;±õ ,
va<Í...o<hv...Ï...iHÏ oÎ„D aÎ: ,### , hgäéI , lÈL...jV hc
iÂI "y<‰ =VhkD" f<n! y<‰ ....fD...l¶VtéD ;I hkæHv c,v
"n,géÂVnhË , sHdV löá<̈Ë lÂ„¥J iL fI >Ë kÂD...vsN!
jH [HdD ;I pḦ ndæV ;öD kæVhË kòVdNË gäHõ k<
fVhÏ tVckNhkA kÎöJ& ]Vh ;I hdK v,ciH jÈÎI d: ;Î„<
=<aJ iL nhvn fVhdÂHË jäNdG lD...a<n fI >vc,! ,gD d:
]ÎC vh lD...nhkL&.... hlÎN vh käHdN hc nsJ nhn , tÆX oNh ;ÁN
löá<̈Ë dHnaHË fHaN ;I lVnÊ hdVhË clÎK kI jÁÈH fH
aV́...jVdK , kíÎF...jVdK lVnÊ v,c=Hv iöéÁN& ;I nv uÎK
pH‰ aHdöéI ckN=D fÈéVÏ iöéÁN!.

 , hlH xäR l¶Â<‰ , nv ,h̀öÎK aÂHvÍ
;ÎÈHË ,vcaD nv ̀HdHË

sH‰&...fHc iL dHn>,v
lD...a<Ê >kîI ;I

lK nv"aÈV tVk+" lD...k<döL n, ngÎG nhvn› hféNh
dHn>,vÏ pÆHdR j„O fH cfHË xÁC& , nv uÎK pH‰ kúHkNË
d: =G gäòÁN ;Á{ ....gF aÂH o<hkÁN=HË fH w™HÏ "aÈV
tVk+"!.

 >ù vaéI...hÏ ;I f±Ï [HkÂHË aN!.
 p¥HdJ >ù vaéI...iHÏ >oV sH‰ uÂI l„<μ& hc >Ë

nsJ lH[Vh....iHsJ ;I h=V uÂVÏ fHrD f<n , h=V v,cÏ
líHgD tVhiL aN jH fé<hË nv rNdÂD...jVdK lí„I ,vcaD
jHvdO  hdVhË ";ÎÈHË ,vcaD" rûI , l¢„F yÎV,vcaD
iL k<aJ& péÂH >Ë vh jÆNdÂéHË lD...;ÁL# hlH p¥HdJ
>ù vaéI >oVsH‰ hlöH‰ ;I uÂI oHkL fVhÏ ]ÈHvaÁäI
s<vÏ >lHnÍ...hù lD...;ÁN& ;Hl± fI lH[VhiHÏ ,vcaD
lVjäX hsJ#.

 iÂÎK ̀VdV,c f<n ;I l<fHd„L ck+ o<vn , jH "hg<"
=™éL& uÂI l„<μ fVo±́ iÂÎúI ;I hféNh ]ÈHv jH
gÎîHv fHv lD...;ÁN , f¶N pVtA vh lD...ckN&...hdK fHv fH
lÈVfHkD s±Ê =™J , f¶N iL nv pHgD ;I s¶D lD...;Vn
fH gñK "lHvgÎK ndéVdA" , fI a¥G "ngäVhkI" pV́
fCkN&...yÂCÍ...hÏ fI wNhdA nhn , =™J^ "lñöK [HË&
fVhnvchnÍ uCdCÊ&...,rJ nhvÏ dI j: ̀H fÎHÏ hdÁíH ;I
,hsI jNhvμ >ù vaéI >oVsH‰ ;Â¥L ;ÁD?" lK ;I
[Vhè kÂD...;VnÊ fåVsL "hc ḧË jH ]ÈHvaÁäI s<vÏ
]ÁN v,c tVwJ fHrD lHkNÍ , ]Vh uí„I nhvÏ?" ,réD
gñK lÈVfHË uÂI oHkL vh iL aÁÎNÊ =™éL "]úL" ,
fD...l¶¢„D vhiD lÁCgA aNÊ# fVo±́ jû<vÊ
iÎîÎ: hc hiHgD tHlÎG fVhÏ ;Â: kÎHlNÍ f<nkN ,
iÁ<c s<hgD k¥VnÍ f<nÊ ;I uÂI oHkL =™J^ "fH hdK
gäH...õ...iH ;I kÂD...j<kD ;Hv ;ÁD&.... fÎH hdK gäHõ...iHÏ
vhpéD vh få<ù" lK iL hxHuJ ;VnÊ , ̀Î|hlI vhÍ...vhÍ
n,vhË uÈN f<Ø , cdV ̀ÎVhiK v;HfD a<iVuÂI lVp<Ê
vh ̀<aÎNÊ , vhiD pÎH£ aNÊ jH aV,ß ;ÁL fI säCÏ....

H̀μ ;VnË&...;I dHnÊ >lN l<fHd„L vh kÎH,vnÍ h Ê& ,réD
fV=úéL nhoG hjHØ& uÂI oHkL vh nv pH‰ hvj¥Hã uÂ„D
ndNÊ ;I iV=C ]ÁÎK sHfÆI...hÏ kNhaJ!.

 ]Vh ;I uÂI l„<μ lú®<‰ jíöS [ÎF...iH ,
;Î™L f<n!..... fVhÏ hdÁ¥I ngò<vdL vh kúHË fNiL& rÎHtI...hÊ
vh aäÎI ">gK ng<Ë" ;VnÊ , fH gñK "hséHn lÁ<]ÈV
hsÂHuÎ„D"=™éL^ "uÂI [HË nkäH‰ ]D iöéD? t¥V
lD...;ÁD lK l¶éHn aNÊ , nv ̀D l<hn lòNv [ÎäL v,
[öJ...,[< lD...;ÁD?".

 uÂI oHkL kH=ÈHË fD...oÎH‰ "lHvgÎK ndéVdA" aN
, fI hwG o<nù fV=úJ , =™J^ "hÏ ;Hù l¶éHn
aNÍ f<nÏ , hÏ ;Hù ;HvjK...o<hã aNÍ f<nÏ& hlH
hdÁ¢<vÏ >fV,l<Ë v, [„<Ï lVnÊ kÂD...fVnÏ! ;<ù?
;íHsJ? ;íH rHdÂA ;VnÏ? jVh,‰...iH , ]:...iHÏ
vlCnhv , ̀<gÈHè ;íHsJ?".

 fH pÎVè , jVõ =™éL^ "<̀‰ ;NhlI? nhoG [ÎF
lK aåA...iH , læS...iH nhvkN löHfÆI "n,Ï ]ÈHv nv
wN léV" fV=Chv lD...;ÁÁN? péD h=V f„ÎX léV,dL =L
fúI ̀<‰ kNhvÊ fH jH;öD fV=VnÊ sV ;Hv& >Ë ,rJ aÂH
hc jVh,‰ , ]: pV́ lD...ckD?".

 uÂI l„<μ d: föéI "vaéI >aD" vh v,Ï sVÊ
oVn ;Vn , tVdHn cn^ "iÂHË ̀<‰...iHdD v, lD...=L ;I hc
« ó -Í » !   =VtéD , i™éI ̀ÎA nséJ v, aN"!.

 pḦ ndæV fHdN hc h, lD...̀VsÎNÊ "uÂI oHkL ]D
cnÏ?" hlH [Vhè k¥VnÊ , ̀HsO nhnÊ^ "uÂI l„<μ lK
j<Ï uÂVÊ hdK >nÊ  vh kNdNÍ h Ê###& hw± h=V d¥D hc
fîI...iHÏ ;ÎÈHË ,vcaD fH hdK "uHfVfHk: " s±Ê , u„Î:
iL ;ÁI fI >kíH vhiA kÂD...nË& >Ë ,rJ hcù ̀<‰
=VtéI fHaL?".

 uÂI oHkL hlH& iÂî<Ë "oHkL lHvG̀" s¶D ;Vn
lîL vh fæÎVn , =™J^.

. - ̀S ,hsI ]D i™éI räG nv "aÈV tVk+" hc
fHcd¥ÁHË , htVhnÏ ;I «uHfV fHk: »   fI >kÈH ̀<‰ nhnÍ ntHß
;VnÏ , =™éD käHdN hdK ̀<‰...iH vh hc >kÈH ̀S fæÎVkN?
¨fN o<nè iL d: vd+ j<Ï ;™úJ iöJ , fHvnhv

<̀‰...iHÏ uHfVfHk: aNÏ?".
 oÎ„D s¶D ;VnÊ uÂI oHkL vh rHkU ;ÁL ;I lÁ§<v

lK ]ÎC ndæVÏ f<nÍ& hlH uÂI l„<μ kúöéI f<n , d¥VdC
k™VdÁL lD...;Vn , [ÎY , nhn vhÍ hkNhoéI f<n^ "hgÈD bgÎG
fúD& hgÈD fVÏ cdV jVd„D iÎíNÍ ]Vô , iÎíNÍ j¥I
fúD ;I >fV,Ï lVh fVnÏ& t¥V k¥VnÏ f¶N hc k<aéK >Ë
l¢„F iÂI t¥V lD...;ÁÁN j< iL hc hdK " aÁG fI n,ù"

<̀‰ =VtéD? lVh ̀ÎA nv , iÂöHdI s¥I d: ̀<‰
;VnÏ , iÂI nhvkN hdK pV́ vh lD...ckÁN ;I fVhnvchnÍ
j< iL f„I! hgÈD ;I "aÆHr„<õ " fæÎVÏ ;I >fV,Ï lVh
fVnÏ###& hgÈD ;I nv [ÈÁL fH "o<gD" lñú<v fúD&
hlÎN,hvÊ nv >Ë nkÎH fH "iÁN [æVo<hv" nv r¶V [ÈÁL
fÈJ [H fNË& lK kÂD...n,kL bgÎG lVnÍ& fHdN nv aÂHvÍ
f¶NÏ d: ]ÎCÏ fÁ<döD& ,=VkI v,c=Hvè vh lD...;ÁL
>oVè dCdN!.

 uÂI l„<μ iÂîÁHË lú®<‰ k™VdK ;VnË f<n ,
lK fI iV fNfòéD f<n "Î̀|hlI , cdVÎ̀VhiK v;HfD" a<iV
lVp<lA vh ;I fH iÂÎK k™VdK...iHÏ uÂI l„<μ
nØ...lVø aNÍ f<n! fH gäHõ...iHÏ o<nÊ u<° ;VnÊ ,
nv pHgD ;I uÂI oHkL nd+ , >f¥A vh fI xVtL ̀VjHã
;Vn , fH l±rI fCv=A kÎC fV l±[L ;<fÎN& lK iL vtéL
jH l¢„F f¶NÏ vh fÁ<döL!.

  iäI  o<vÏ  o<aÂCÍ  hsJ!.
 hgäéI ;I lK iÁ<c iL l¶éÆNÊ ̀<‰...iHdD vh ;I "uHfV

iNhdéD" fI t<jäHgÎöJ...iH nhnÍ käHdN hc >kÈH ̀S =VtJ&
hlH f¶N hc hdÁ¥I l±rI uÂI oHkL fV l±[L ;<fÎNÍ aN&
d: t¥VÏ fI sVÊ cn jH s<hgD vh fH löá<̈Ë lñéVÊ

 hc "iäI...o<vÏ" o<aÂCÍ jH s¥I...iHÏ nv pH‰ ̀V,hc####.

 nh,vhË vh fH "a<;V fVrD"
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l¢Vó ;ÁL , s<hgL hdK hsJ› >dH hdK lVn oÎV , kÎ¥<;Hv-
;I péD ̀úJ lÎC léÈL kÎC fI t¥V i<hnhvhË hsJ-
hdK...]ÁÎK ̀<‰...iHÏ fHn>,vnÍ...hÏ vh ;I fH ;N dÂÎK ,
uVØ [äÎK !!..... fI nsJ >,vnÍ& >kÈH vh fI r<‰ d: fÁNÍ
oNhdD tÆX fI t<jäHgÎöJ...iH , hiHgD tNvhsÎ<Ë "iäI"
;VnÍ? d¶ÁD hdK >rHdD ;I nv gäHõ vhÍ vhÍ >fD , s™ÎN
ckNhË oÎ„D iL o<ù...jÎ~ aNÍ! d: vdH‰ hc hdK

<̀‰...iH vh fI fÆÎI löá<̈Ë "iäI" k¥VnÍ?
 d¶ÁD hc hdK "iäI"iHÏ kH]ÎC! iÎîD fI

,chvjòHkI...iHÏ ;ú<v ̀VnhoJ kúNÍ? cfHkL ̈‰ , oNhÏ
k¥VnÍ&  hc hdK "iäI...iH" ]ÎCÏ fI ,chvè ,vcù ,
;HvlÁNhkA kVsÎNÍ? >dH fVoD hc kÂHdÁN=HË lí„S hc
hdK "iäI...iH" kûÎäúHË kúNÍ? hw± fæBhvdN pḦ ;I
nhvdL fI iÂI s<cË lD...ckÎL& d: "[<hgN,c" =VnË
;„™J iL fI o<nlHË& d¶ÁD fI l¢ä<uHè fCkÎL› >dH
[ÁHã " iäI...;ÁÁNÍ" nv ;ÁHv ]ÁNdK lÎ„ÎHvn j<lHkD ;I
fI fHcd¥ÁHË , lNdVhË ̀Vså<gÎS , löá<̈Ë tNvhsÎ<Ë
t<jäH‰ nhnÍ& hl¥HË nhvn ;I hkN;D hc hdK "iäI...iHÏ
o<aÂCÍ" vh fI fVoD hc sVnfÎVhË , oäVkæHvhË ,
k<döÁN=HË kúVdHè ,vcaD iL iäI ;VnÍ fHaN? h=V
rVhv hsJ kHÊ nvdHtJ...;ÁÁN=HË "iäI...iHÏ uHfV
iNhdéD" hu±Ê a<n& ]Vh fÆÎI nvdHtJ...;ÁÁN=HË hdK

<̀‰...iHÏ ;êÎT käHdN hsÂúHË vsHkI...hÏ , hu±Ê a<n
jH lVnÊ fúÁHsÁNaHË? tVrD iL kNhvn ]I ;öD fHaN›
hc löá<̈Ë ,vcaD , lVnhË sÎHsJ =VtéI& jH hiHgD
l¢ä<uHè , sVnfÎVhË , r„L fI nsJ...iH , r„L fI lCniHÏ
,vcaD& kHÊ iÂI vh hu±Ê ;ÁÎN jH f„¥I "uÂI l„<μ" hc
lK vhqD a<n!.

  nh,v ">Í" ;úÎNÍ? pÂ„I ;ÁÎN!.
 d¥D hc hj™HrHè , v,dNhniHÏ oÎ„D fHpH‰ t<jäH‰

lH nv sH‰ ..7931.& p†<v , vaN v,chtC,Ë ̀NdNÍ...hÏ

[NdN f<n fI kHÊ› "pÂ„I l®<gD t<jäHgÎöJ...iH , fHcd¥ÁHË
, ;Hnv tÁD jÎL...iH iÁæHÊ löHfÆI fI s<Ï nh,v"! d¶ÁD
fH,v ;ÁÎN hdÁ¢<v ;I fHcd¥ÁHË lH , péD hu†HÏ ;Hnv
tÁD jÎL...iHÏ lòé„T& iÁæHÊ cnË d: s<è haéäHÍ fI
xV́ nh,v pÂ„I lD...;ÁÁN& h=V l®<‰...iH hdÁæ<kI fI
hiHgD kÎúHf<v pÂ„I ;VnÍ f<nkN&  iÂæD ciVÍ  jVμ
lD...aNkN! nv hdK h,hoV ;Hv fI [HdD vsÎNÍ ;I fHcd¥ÁHË
n, jÎL nv ,s¢ÂöHfÆI fN,Ë hdÁ¥I fNhkÁN nh,v fVhÏ
]D s<è cnÍ& iÂÎK ;I wNhÏ s<è vh lD...aÁ<kN
lHkÁN >,hv fV sVù oVhã lD...a<kN& fHfH hw± aHdN
nh,v fÎîHvÍ nv pHgD ;I s<è nv niHkA f<nÍ& o<hséI
d: >Í f¥úN , >Ë >Í j<Ï s<è ̀ÎîÎNÍ , fI wNh nv>lNÍ!
,gD fHcd¥ÁHË lH hw± fI ngÎG , u„J hdK s<è ;úÎNË
;HvÏ kNhvkN& jÁÈH ;HvÏ ;I nv >Ë gñ§I lD...;ÁÁN ií<Ê
l®<gD fI s<Ï nh,v fÎîHvÍ hsJ , =HiD h,rHè péD
hc pS ̈löI o<n iL hsé™HnÍ lD...;ÁÁN , ]ÁHË nh,v
vh fI hdÁö< , >kö< iG lD...niÁN ;I hkæHv fîI déÎL =ÎV
>,vnÍ...hkN& fH hdK h,qHß , hp<hgD ;I nhvn ̀ÎA lD...v,n
, jú¥Î±è nh,vÏ , tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ iL tÆX k§HvÍ...=V
iöéÁN& fHdN lÁé§V f<n ;I nv sH‰ [NdN& fHcd¥ÁHË lH
;I iV sH‰ léñ<‰...jV lD...a<kN& nv löHfÆHè f¶NÏ fH
;T =V=D , chk< cdVa¥L , ;„I ;<fÎNË fI w<vè
nh,v& fI hséÆäH‰ sH‰ ..8931.. fV,kN! ,gD lK d:

Î̀úÁÈHn nhvÊ ;I iÂI lú¥±è ií<Ê fI nh,v pG
a<n› ;HtÎöJ nv löHfÆHè >dÁNÍ fI nh,vhË d:
"a<;V fVrD" fNiÎN ;I iV ;S fI h, nsJ cn fH
"a<;V" oú¥A ;ÁN! hw± ̀ÎúÁÈHnÊ vh ;HlG...jV
hvhmI lD...niL› fI k§V lK ;ÂÎéI nh,vhË tNvhsÎ<Ë
t<jäH‰ fN kÎöJ fH hsé™HnÍ hc j¥Á<g<\Ï...iHÏ [NdN
nv t†HdD fI hf¶Hn n, léV lVfU& nv hxVh́ nh,vhË
k<uD hg¥éVdöÎéI hdíHn ;ÁN jH hc >Ë fI uÁ<hË "a<;V

sÎHv" hsé™HnÍ a<n& lÁ§<vÊ hdK hsJ ;I ,réD nh,vÏ
fVhÏ r†H,è ,hvn clÎK lD...a<n& fI lñQ hdÁ¥I
fHcd¥ÁHË fI xVtA ií<Ê lD...fVkN , iÂÎK ;I fI n,
léVÏ nh,v lD...vsÁN& >Ë t†HÏ hg¥éVd¥D fHcd¥ÁHË
vh jñJ...hgú¶Hß rVhv fNiN , fVØ >kÈH vh oú: ;ÁN!!!
dH hw± lD...j<hkÎL "nh,v vfHè" j<gÎN ;ÁÎL , "nh,viHÏ
>iÁD" vh f™VséÎL nhoG clÎK ;I h=V s<è haéäHiD
cn , fHcd¥ÁHË fI xVtA pÂ„I ;VnkN& hdK ">nÊ >iÁD"
fCkN , iÂI fH cd¥ÁHË vh gJ , ̀Hv ;ÁN! ,hÏ oNh ]ÆNv
]Vè , ̀Vè =™éL? ,gD fH,v ;ÁÎN o<hkNË ]VkN dHè
lK& hc ndNË ií<Ê nséI [Â¶D t<jäHgÎöJ...iHÏ
fH;±sÂHË fI xV́ nh,v& fNjV kÎöJ!.

 s¥I...iH sVjHË  vh "h,ô" k¥ÁN
aHcnÍ...iH?

 pḦ ;I wñäJ hc sH‰ ..8931.. fI lÎHË >lN ,
hc >Ë [HdD ;I hw<̈ t<jäHgÎöJ...iHÏ fHaæHiD lH
fI a¥G pÎVè...>,vÏ nv pH‰ léñ<‰ aNË iöéÁN&
fN kÎöJ fI d: z„L [æVs<cÏ ;I nhvn nv pR
fHcd¥ÁHË fHaæHiD lH v,h lD...a<n haHvÍ ;ÁL& d:
z„L ;ÂVa¥K ;I >nÊ vh ,hnhv lD...;ÁN fI pH‰ chv
hdK t<jäHgÎöJ...iHÏ pVtI...hÏ , t<Ø...pVtI...hÏ chv
chv =VdI ;ÁN! hoÎVh& d¶ÁD xD n, i™éI =BaéI , hc
iÁæHlD ;I löHfÆHè rÈVlHkD fHaæHÍ...iHÏ >sÎH
aV,ß aNÍ& , ]<Ë iÂClHË löHfÆHè gÎ+ fVjV
;ú<vlHË iL nv pH‰ fV=ChvÏ hsJ& sHclHË gÎ+
]HvÍ...hÏ kNhaJ , kNhvn yÎV hc hdÁ¥I löHfÆHè vh
]ÈHv v,c d: fHv fV=Chv ;ÁN# iÂÎK hj™HØ iL htéHn
, fI lñQ hdÁ¥I n, jÎL sVoHfD jÈVhkD , säC<̀ù
hw™ÈHkD ,hvn fHcÏ...iH aNkN& kH=ÈHË wNhÏ >Í ,
t®HË , kHgI fHcd¥ÁHË fI sÎHvÍ ̀„<j<Ë vsÎN! , iÂæD
=™éÁN^ "hdK ]I ,q¶D hsJ& lH oöéI lD...a<dL&

iÁ<c fHcÏ gÎ+ vh hkíHÊ kNhnÍ...hdL fHdN fVhÏ gÎ+
>sÎH >lHnÍ a<dL , >Ë löHfÆI ;I jÂHÊ lD...a<n , fI
hdVhË fVlD...=VndL& sI v,c f¶N n,fHvÍ nv gÎ+
o<nlHË d: löHfÆI fHdN fV=Chv ;ÁÎL& ]Vh fHdN iV
]ÈHv v,c d: löHfÆI fNiÎL?".

 fH,v ;ÁÎN fH aÁÎNË hdK pVtÈH ha: nv pNrI
]úÂHkL p„ÆI cnÍ hsJ!..... >oV ]Vh fHdN fI hdK "kHkHcÏ...iH"
hdÁÆNv z„L a<n?...læV hdK x™„¥D...iH ]ÆNv nv>lN nhvkN
;I fHdN iV ]ÈHv v,c d: löHfÆI fV=Chv ;ÁÁN? hc d:
fHcd¥K nv[I ..2.. ;I ̈hrG sHgD ̀HkûN lÎ„Î<Ë j<lHË
lD...=ÎVn& jH séHvÍ...iHdD ;I ̈hrG sHgD d: lÎ„ÎHvn
j<lHË nvdHtJ lD...;ÁÁN ]ÆNv j<rU nhvdN? hdK aHcnÍ

ö̀ViH oöéI lD...a<kN! .
 uíF### ,hr¶H fHdN =™J uíF! lK kÂD...nhkL

hdK t<jäHgÎöJ...iHÏ lê± pVtI...hÏ...iH& v,Ï =™éK
]ÁÎK pV́...iHdD vh nhvkN? ]¢<vÏ hsJ ;I lN‰
jé< ;VnË fHcd¥ÁHË hv,H̀dD , lN‰ aHnÏ f¶N hc =„úHË
vh sI s<jI dHn lD...=ÎVkN& hlH kæHÍ kÂD...;ÁÎN ;I >kÈH
]ÆNv ̀úJ sV iL löHfÆI lD...niÁN? h=V aÂH nv
x<‰ sH‰ d¥D n, lHÍ fHdN ]ÈHv v,c d: fHv löHfÆI
fNiÎN& pVtI...hÏ...iHÏ t<jäH‰ [ÈHË sHgD n,hcnÍ lHÍ
]ÁÎK fVkHlI...hÏ nhvkN , =HiD h,rHè péD sI v,c
d: fHv `H fI löHfÆHè lÈL lD...=BhvkN& hlH kR
kÂD...ckÁN! vhséD ,réD löHfÆHè jÂHÊ lD...a<n ,
rÈVlHË lD...a<dN , s¥I...fHvhË lD...a<dN& pöHfD
lVhrF fHaÎN ;I läHnh d¥D hc s¥I...iHÏ
]ÈHvlÎ„Î<Ë j<lHkD ;I nv i<h ̀V,hc ;VnÍ
fV sVjHË tV,n kÎHdN , h,ô
kú<dN!.

k<v,cjHË

läHvμ

" fI [Á+ l®„<.gÈH f™VséÎN!.

lñöK h;äVchnÍ
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. - ,réD lêGlK =ÎV hdK oÁHsÈHÏ ,vcaD ,
lñé¥ViH& l™J...o<viH , hoé±õ...=ViH

htéHnÏ lD...tÈÂD!!.

[ÁHã ,cdV oÎ„D n,sJ nhvÍ hc uÂ„¥Vnù j¶VdT
, jÂíÎN ;ÁÎL # fÎH n, jH «fI fI » , «]I ]I» ;ÁÎL!

. - ]Vh nhvÏ tVhv lD...;ÁD?!!.



79

  .wN sH‰ fI hdK sHgÈH!!.

 - v,c sÎCnÍ...fNvÏ aÂHiH fH
]D fHcÏ lD...;ÁÎN?. - xäR l¶Â<‰ fH sVk<aJ

,vcù hdVhË!!.

ŒhpÂN uäNhg„ÈD kÎH



آرمان افشار پور با علیرضا بصیرى (مربى)آرمان افشار پور با علیرضا بصیرى (مربى)

مســابقات پرش با اسب گروه نوجوانان در فستیوال اسب ملى با حضور چهره هاى مطرح و صاحب نام استانهاى سراسر کشور در ورزشگاه 12 هزار 
نفرى آزادى تهران برگزار شــد و در گروه نوجوانان آرمان افشارپور سوارکار پرتوان و خوش اخالق باشگاه شبدیز کاشان با مربیگرى علیرضا بصیرى 
ســوارکار و مربى نام آشــنا موفق به کسب مدال برنز شد و بر روى سکوى سوم با اقتدار ایستاد.مســابقات پرش با اسب کالس نوجوانان همیشه از 
حساسیت خاص و رقابت پرشــور برخوردار بوده است و این بار هم چنین عظمتى داشت و نوجوانان آینده ساز کشورمان، بلند پرواز و پرفروغ ظاهر 
شدند. در این رهگذر٬ آرمان افشارپور سوارکار باشگاه شبدیز کاشان پس از عبور مقتدرانه و بدون خطا از راند اول به اتفاق 12 سوارکار دیگر به باراژ 
راه یافت. در رقابت باراژ «آرمان» تحت مربیگرى علیرضا بصیرى هوشــمندانه ظاهر شد و با دعاى خیر مادرش (دکتر نادره اربابى) با اسب پرقدرت 
«گولیات» پروازهاى شــیک و تماشایى خود را به رخ کشید و بدون خطا و با ثبت زمان 29/38 ثانیه به عنوان سوم رسید و بر سکوى افتخار ایستاد.  
آرمان افشــارپور از 9 سالگى تحت حمایت مادرش (دکتر نادره اربابى) که خودش از سوارکاران و عالقه مندان سوارکارى است وارد جرگه سوارى شد 
و در باشــگاه شبدیز کاشان پله هاى ترقى را طى کرد. آرمان در طى دو سال اخیر در پیکارهاى شب هاى رمضان در اصفهان، مسابقات جام کالك در 
استان البرز افتخارات ارزشمند کسب کرده است و در مسابقات هفتگى استان اصفهان حضور پرفروغ داشت. او اینک با کسب موفقیت در فستیوال 
اســب ملى نام خود را مطرح کرد تا باز هم از این نوجوان شایسته شهرستان کاشان حرفهاى جدیدترى بشنویم. آرمان در راه آینده افکار خوبى در 
سر دارد تا با تمرینات سخت و فشرده به آینده نگاه ویژه داشته باشد و در این راه سخت مادرش و علیرضا بصیرى (مربى) یاور او خواهند بود. با این 

اوصاف٬ این موفقیت را به خانواده اش ٬ علیرضا بصیرى (مربى) و همچنین مدیران باشگاه شبدیز کاشان تبریک مى گوییم.

آرمان افشـار پور با مادر سوارکارشآرمان افشـار پور با مادر سوارکارش
 در ورزشگاه  در ورزشگاه 1212 هـزار نفـرى آزادى تهران هـزار نفـرى آزادى تهران

زشگا د کش ا تانها ا نا ا ط ها ه ض ا ل ا ال ت ف د انا ن گ ا ا ش قات ا

مسابقات پرش با اسب گروه نوجوانان در فستیوال اسب ملىمسابقات پرش با اسب گروه نوجوانان در فستیوال اسب ملى

«آرمان افشارپور»«آرمان افشارپور»
با اسب پرقدرت «گولیات» مدال برنز گرفتبا اسب پرقدرت «گولیات» مدال برنز گرفت
کوالك کرد در تهران  باشگاه شبدیز کاشان  کوالك کردسوارکار  در تهران  باشگاه شبدیز کاشان  سوارکار 

مادر و پسر در یک روز صاحب مادر و پسر در یک روز صاحب 
جایزه و روزت شدندجایزه و روزت شدند
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