
شنبه2 اسفند 1399-شماره  3316- سال شصت و ششم

نگاه چند بعدى بهنگاه چند بعدى به
«اوت انداز» استثنایى لیگ برتر«اوت انداز» استثنایى لیگ برتر

--------
گفت و گو باگفت و گو با

«باروت دهه «باروت دهه 5050 ملوان» ملوان»
--------

پرونده خارجىپرونده خارجى
بى مهرى با ستاره محبوببى مهرى با ستاره محبوب

--------
انتخابى، معماى این روزهاى انتخابى، معماى این روزهاى 

کشتىکشتى
--------

پرش با اسب ایرانپرش با اسب ایران
صد آفرین به جام کارآفرینصد آفرین به جام کارآفرین

نگاهى به مورد عجیب پرسپولیسنگاهى به مورد عجیب پرسپولیس

کاپیتان تمام نشدنىکاپیتان تمام نشدنى

راه طوالنىراه طوالنى
 و هزار کار انجام نشده  و هزار کار انجام نشده 

پیش روى رئیس جدید فوتبالپیش روى رئیس جدید فوتبال



براى حامد  آفرين  مالكين جام كار  با اسب  مسابقات پرش 
و  اسب  مالك  و  پيشكسوت  رئوفى  ديويد  اسب جولى،  حسينى، 
ياشا بوئر مربى باشگاه فرمان آرا  بسيار ارزشمند و افتخار آفرين 

بود.
از مسابقات، حامد حسينى كه عنوان سوم جام  دراين دوره 
آزمون را در چنگ داشت، اين بار با مربيگرى پاشا بوئر سواركار و 
مربى كاردان، در مسابقات O1 مالكين جام كار آفرين شركت كرد 

با  بايك سوارى شيك، نمايش عالى داشت و پرقدرت و پرتوان  و 
اسب  «جولى» بدون خطا و ثبت زمان 40/78 ثانيه باالتر از مدعيان 
مسابقات  ادامه  در  بعد  روز  ايستاد.حسينى، سه  قهرمانى  تخت  بر 
«جام كار آفرين» در پيكارهاى O2 مالكين شركت كرد  ودر ميان 
بيش از 60 سواركار با اسب جولى دوباره پرواز كرد و از راند اول بدون 
خطا به باراژ راه يافت. در باراژ رقابت بسيار حساس بود كه حامد 
حسينى با چهار خطا روبرو شد و با ثبت زمان 34/09 ثانيه عنوان 

هشتم را كسب كرد و درجمع جايزه بگيران قرار گرفت.
 با اين اوصاف، كسب افتخارات ارزشمند، درطى يكماه اخير، 
براى اين سواركار واسب «جولى» قابل تحسين است كه اين نشان 
از تمرين منظم سواركار دارد تا به سواركار باشگاه فرمان آرا تبريك 
ويژه تقديم كنيم. اميدواريم ديويد رئوفى مرد مودب و خوش اخالق 
باشگاه فرمان آرا با صحت و سالمتى در ميدان باشد و همچون امروز 

به  سواركاران شايسته فرمان آرا و استان البرز خدمت نمايد.

حامد براى آفرين كار جام مالكين اسب با پرش بامسابقات پرتوان و پرقدرت و داشت عالى نمايش شيك، سوارى بايك گرفت.و قرار بگيران جايزه درجمع و كرد كسب را هشتم

حامد حسينى و ديويد رئوفىحامد حسينى و ديويد رئوفى

حامد و ياران هميشه همراهحامد و ياران هميشه همراه

جام برفراز دستان مردان فرمان آراجام برفراز دستان مردان فرمان آراشادى مردان باشگاه فرمان آرا در جام كارآفرينشادى مردان باشگاه فرمان آرا در جام كارآفرينى اهداى جايزه توسط پاشا بوئر به حسينى 
يت
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 طراحى جلد از عليرضا راعى

آخرين اخبار از ورزش ايران و جهان را در سايت كيهان ورزشى بخوانيد :

WWW. kayhanvarzeshi.ir

پيام  پيامبر(ص)

 زبان قاضى ميان دو راه است،يا 
به سوى بهشت راه مى گشايد و يا 

به سوى آتش شعله ور دوزخ.

انتظارات   اهالى فوتبال
  قـرار اسـت 10 اسـفند ،انتخابات فدراسـيون فوتبال 
برگـزار شـود.اهالى فوتبـال و عالقـه مندان به اين رشـته 
در كشـور پيش از برگـزارى انتخابات از دسـت اندركاران 
اين اتفاق مهم مطالبه اى مشـترك دارنـد و آن هم برپايى 
انتخابات فدراسيون فوتبال در فضايى سالم و دور از حاشيه 
اسـت.تمام كسـانى كه رويدادهاى داخلـى فوتبال ايران را 
پيگيـرى مـى كننـد و از تصميمات گذشـته و اوضاع كنونى 
فوتبال گله مند هسـتند انتظار دارند كـه برگزارى انتخابات 
فدراسـيون فوتبال به دور از پشـت پرده ها و نفوذ برخى از 
افراد منفعت طلب شـكل بگيرد و خروجى اش واقعى باشد.

جماعـت فوتبالى كشـور توقع دارند كه انتخابات شـفاف و 
روشـن باشـد و حتى برخى از افراد قادر نباشـند كه فضاى 
انتخابـات فدراسـيون فوتبال را به سـمت و جريان دلخواه 
خود سـوق دهند.نگرانى جماعت فوتبالى كشـور از اتفاقات 
پيش از انتخابات اسـفند ماه در روزهاى گذشته محسوس 
شـد و متاسفانه از گوشه و كنار شنيده مى شود كه عده اى 
با سوابق تاريك كه متاسفانه صاحب نفوذ در عرصه فوتبال 
هسـتند با اسـتفاده از جريان سـازى و البى گرى به دنبال 
مسـموم كردن فضـاى قبل از انتخابات هسـتند تا خروجى 
انتخابات فدراسـيون فوتبال همانى شـود كه مـى خواهند.

برگـزارى انتخابـات فدراسـيون فوتبال در فضاى سـالم و 
شفاف ،ضرورت و نياز كنونى اين رشته ورزشى و پرمخاطب 

است.
فوتبال طى سـالهاى اخيـر با سـوءمديريت و تصميمات 
نابخرادنه همراه بـوده و اهالى فوتبال از اين فضاى مه آلود 
خسـته شـده اند.اهالى فوتبال و تمامى عالقه مندان به اين 
رشته ورزشى در كشور اميدوارند كه با انتخاب رئيس جديد 
فدراسـيون فوتبال شـاهد مبارزه واقعى با فساد و باندهاى 
داللى باشند.مفاسدى كه به فوتبال كشور زيان وارد كرده و 
چهره آن را تخريب نموده اسـت.مبارزه با فساد و باندهاى 
داللـى كه طى سـالهاى گذشـته فوتبال را بـه خدمت خود 
درآورده اند و ظاهرا دسـت بردار نيسـتند مهم ترين مطالبه 
اهالـى فوتبـال و عالقه مندانش از رئيس آينده فدراسـيون 
اسـت.همانطور كه در شـماره هاى قبلى اشاره مستقيم شد 

بزرگترين معضـل كنونى فوتبال ايران ،سـوءمديريت بوده 
است.سـوءمديريتى كه فوتبال را به سـمت حواشى مخرب 
سـوق داد. عقد قرارداد عجيب با مارك ويلموتس، سرمربى 
پيشـين تيم ملى فوتبال يكى از مواردى اسـت كه خروجى 
سوءمديريت در راس فوتبال بوده است.موارد ديگرى هم در 
اين زمينه موجود است كه به فوتبال و خانواده اش خسارت 
وارد كرده است.متاسـفانه اختيار فوتبال طى سـالهاى اخير 
در دسـت افرادى قرار داشته كه تصميماتشان براى فوتبال 
در برخـى از زمينه هـا مفيد نبود و آن را با مشـكالت جدى 

مواجه كرد.
قطعا مديريت فوتبال ،زمانى به سـمت ثبات و تصميمات 
معقوالنـه پيش مى رود كه افرادى دلسـوز سـكان هدايت 

فدراسيون فوتبال را در دست بگيرند.
فوتبال در كشـور ما هم طرفداران چنـد ده ميليونى دارد، 
پس نبايد گرفتار زد و بندها و حاشـيه سـازى افرادى شود 
كه اهالـى فوتبال دل پردردى از آنهـا دارند.همان هايى كه 
بـا تصميمات شـان،  فضـاى شـائبه برانگيـزى در فوتبال 
و مديريتـش بـه وجـود آوردنـد. نگرانى بخشـى از جامعه 
فوتبـال در روزهـاى پيـش از انتخابات فدراسـيون فوتبال 
نشـات گرفته از همين مسـائل اسـت.اهالى فوتبـال ديگر 
نمى خواهند سـكان هدايت فوتبال به دسـت كسانى بيفتد 
كه آن را با سـوءمديريت به سـمت فضايى بحث برانگيز و 
پرحرف و حديث پيش بردند و خروجى شـان پس از سالها 
مديريت در فوتبال بدهكارى و زيان هاى مالى بوده اسـت.

اهالـى فوتبـال و عالقه مندانش اميدوارنـد اين بار خروجى 
انتخابات فدراسيون فوتبال كسانى باشند كه براى مبارزه با 
فساد عزم راسخى داشته و در فوتبال مديريت كنند و هدف 
شـان خدمت به فوتبال پرظرفيت و مسـتعد كشور باشد.به 
حد كافى براى آبادى فوتبال شـعار داده شـده و وقت عمل 
فرا رسيده اسـت.اميدواريم كه انتخابات فدراسيون فوتبال 
در فضـاى سـالم و به دور از البى گرى و جريان سـازى ها 
برگزار شـود و كار و بار فوتبال به دسـت افراد مدير،كاربلد 

و سالم بيفتد.  

  گروه فوتبال

 ما را در اينستاگرام دنبال كنيد

kayhanvarzesh
i.ir

 والدت باسعادت امام على(ع) 
و امـام محمد تقـى(ع)را تبريك 

مى گوئيم.

چشم انداز هفته
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بازتاب رویدادهابازتاب رویدادها
لغو دوباره انتخابى بوکس المپیک

 به خاطر کرونا 

المپیک  هاى  بازى  براى  جهان  بوکس  انتخابى  مسابقات 
توکیو که قرار است ماه ژوئن برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس 
کرونا لغو شد.  عالوه بر وضعیت همه گیرى، دلیل دیگر برگزار 
از  اروپا  بوکس  انتخابى  مسابقات  تعویق  مسابقات،  این  نشدن 
آوریل به ژوئن است. در عوض، صالحیت نهایى براى حضور در 

المپیک بر اساس رتبه بندى بوکسورها انجام خواهد شد.
مرحله  کرونا،  گیر  همه  بیمارى  دلیل  به  این،  از   پیش 
ماه  به  مارس  از  نیز  هنرى  در شناى  المپیک  مقدماتى  نهایى 
مى موکول شده بود. قرار بود بازى هاى المپیک توکیو از 24 
ژوئیه تا 9 آگوست 2020 برگزار شود اما به دلیل شیوع عفونت 
ویروس کرونا، یک سال به تعویق افتاد و قرار است از 23 ژوئیه 
تا 8 آگوست 2021 برگزار مى شود و هنوز تکلیف رقابت هاى 
ژاپنى  است.مسئوالن  نشده  مشخص  رشته  چندین  انتخابى 
تاکید دارند که بازى هاى المپیک باید هر طور شده برگزار شود.

ک ال هاى ازى اى جهان ک انتخا قات ا

درگذشت بازیکنى که با آرژانتین 
قهرمان جهان شد

در  لوکه»  «لئوپولدو  خبرداد  آرژانتین  فوتبال  فدراسیون 
سن 71 سالگى درگذشت. این چهره در جام جهانى 1978 که 
کشورش میزبان بود و در پایان قهرمان شد، 4 گل براى تیم 
ملى به ثمر رساند.او که در سانتافه به دنیا آمده بود، براى تیم 
ملى آرژانتین 43 مرتبه به میدان رفت و 21 گل زد.مهم ترین 
تیم باشگاهى او، ریورپالت بود که در سال هاى 1975 تا 1980 
برایش بازى کرد.وى در 207 بازى براى ریورپالت 84 گل زد و 
همراه با آن 5 جام کسب کرد.بعد از دوران بازنشستگى مدتى 
به عنوان دبیر ورزش منطقه مندوزا کارکرد.از سال 2017 نیز 
در بخش جوانان باشگاه ریورپالت فعالیت کرد.در پى درگذشت 
این چهره فدراسیون فوتبال آرژانتین پیام تسلیتى منتشرکرد 
و کالدیو تاپیا، رئیس فدراسیون این کشور درگذشت این چهره 

نامى را تسلیت گفت.

د که» ل لد پ «لئ داد خ ن ژانت آ ال ت ف ن ا فد

افزایش شرط بندى و تبانى در 
رقابت هاى ورزشى در زمان شیوع کرونا

از گاردین، ورزش در دوره شیوع ویروس کرونا با  به نقل 
بازیکنان  تیم ها،  و  است  روبه رو  تبانى  و  شرط بندى  افزایش 
مى دهد.کارشناسان  قرار  هدف  را  پذیر  آسیب  مقامات  و 
در  جهانى  الگو  عنوان  به   Fifa توسط  که   ،  Sportradar
زمینه شرط بندى و تبانى در رقابت هاى ورزشى معرفى شدند ، 
سال  در  ورزشى  رشته   26 در  را  مسابقه  هزار   600 از  بیش 
در  انگیز  شگفت  افزایش  یک  شاهد  و  کردند  ردیابى   2020
کرانیچ،  بودند.آندریاس  فوتبال  دوستانه  بندى بازى هاى  شرط 
گفت:   ،Integrity Services Sportradar مدیرعامل 
دلیل  به   2020 سال  در  ورزشى  رقابت هاى  که  حالى  در 
در  را  گسترده  گسترش  یک  ما  کرد،  سقوط   19-Covid
در  کردیم.  کشف  ورزشى  رقابت هاى  در  تبانى  و  شرط بندى 
گذشته عامالن بازى، ورزش ها و لیگ هایى را که سود و گردش 
مالى آن ها بیشتر است، مانند فوتبال، تنیس و بسکتبال هدف 
که  آنچه  داد:  ادامه  یافته اند. او  تنوع  اکنون  مى دادند اما  قرار 
سازندگان به سرعت فهمیدند این است که بسیارى از ورزش ها 
به دلیل Covid-19 اکنون از نظر اقتصادى رنج مى برند و در 
جایى که پول بسیار کمترى باشد، بازیکنان، داوران، مربیان و 
مدیران به طور فزاینده اى آسیب پذیر هستند. ما حتى دیده ایم 
را تصاحب مى کنند  باشگاه ها  که عوامل سازنده مسابقات کل 

و برخى از کارکنان خود را مى آورند و دست به کار مى شوند. 
بازى در سال 2020  بازى در 2019 به 62  تبانى از 38 

افزایش یافته است.

نا ک ع ش د د زش د گا از نقل ه

10 مربى برتر قرن 21 جهان

فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال جهان در گزینش بهترین 
پرتغالى  سرمربى  مورینیو،  ژوزه  از   21 قرن  در  جهان  مربیان 
کنونى تیم تاتنهام هاتسپر انگلیس به عنوان مربى برتر نام برد.
فهرست 10 مربى برتر قرن بیست و یک به این شرح است:

2- یواخیم لو 1-ژوزه مورینیو 
3- سرآلکس فرگوسن و پپ گواردیوال  4-آرسن ونگر

6- ویسنته دل بوسکه 5- کارلو آنچلوتى  
 7-دیگو سیمئونه   8-دیدیه دشان
10- فابیو کاپلو 9- مارچلو بیلسا  

ت نش گز د ا ال ت ف ا آ خ تا ا فد

طباطبایى: تست کروناى
دو ملى پوش بسکتبال مثبت شد 

انجام  از  بعد  بسکتبال  پوشان  ملى  که  شرایطى  در 
تست کرونا وارد اردوى تیم ملى براى حضور در پنجره سوم 
قرنطینه  شرایط  در  اردو  این  و  شدند  آسیا  کاپ  انتخابى 
کروناى  تست  مورد  دو  شدن  مثبت  خبر  شد،  مى  برگزار 
بازیکنان از سوى فدراسیون تایید شد.البته بازى هاى تیم 
به  شود،  برگزار  قطر  در  بود  قرار  که  سوم  پنجره  در  ملى 
دلیل ممنوعیت ورود اتباع خارجى به این کشور لغو شده و 

بازیکنان به تمرینات تیم باشگاهى خود بازگشته اند. 
در  بسکتبال  فدراسیون  رییس  طباطبایى،  رامین 
گفت و گو با سایت فدراسیون بسکتبال عنوان کرد: طبق 
دستورالعمل هاى بهداشتى ملى و بین المللى، تمام اعضاى 
 IgG و IgM ،PCR تیم ملى پیش از ورود به اردو تست
دادند. IgG و IgM دوتا آنتى بادى هستند که علیه این 
نشان دهنده  باشد  باال   IgM اگر  مى شوند،  تولید  ویروس 
انتقال  را  ویروس  و مى تواند  است  بیمار  فرد  که  است  این 
فرد  یعنى  باشد،  باال   IgG و  باشد  پایین   IgM اگر  دهد. 
این  است.  ایمن  االن  اما  داشته  را  بیمارى  این  در گذشته 
شاخص ها و مالك هاى پزشکى مربوط به این بیمارى است. 
از  اردوى تیم ملى،  به  بازیکنان  از ورود کادر فنى و  پیش 
همه اعضا تست کرونا گرفته شد و جواب تست تمامى افراد 
منفى بود. به همین دلیل با خیال راحت وارد اردو شدیم و 
سعى کردیم محیط اردو کامال ایزوله باشد، حتى کارکنان 

هم تست کرونا دادند تا مشکلى به وجود نیاید.
تیم  اعضاى  تست  وقتى جواب  کرد:  اضافه  طباطبایى 
ملى از سوى آزمایشگاه به ما داده شد، فهمیدیم تست دو 
نفر از بازیکنان مثبت است. در حقیقت آن موقع بازیکنان در 
منزلشان بودند و ارتباطى با بقیه اعضا نداشتند. دوره بدون 
عالمت این بیمارى ممکن است بین یک تا دو هفته طول 
با یک تست متوجه  بتوانیم  بکشد، خیلى سخت است که 
این بیمارى بشویم، اما خوشبختانه ما به موقع متوجه این 
موضوع شدیم. با توجه به لغو مسابقات انتخابى کاپ آسیایى 
2021، فرصتى به وجود آمد تا این دو بازیکن بتوانند دوران 

نقاهت خود را بگذرانند.

انجام از بعد ال کت ب شان پ ل که ایط ش د
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رضازاده: وزنه بردارى هنوز 
در خطر حذف قرار دارد 

 2 امیدوارم  گفت:  وزنه بردارى  فدراسیون  اسبق  رئیس 
سهمیه را براى المپیک توکیو بگیریم و هر دو سهمیه به مدال 
ختم شود.حسین رضازاده درباره وضعیت وزنه بردارى و کسب 
بگیریم، شنیدم  باید 2 سهمیه  اظهار داشت:  المپبک،  سهمیه 
مانده  باقى  ازبکستان  فقط  و  کلمبیا هم حذف شده  مسابقات 
است. وزنه برداران در حال حاضر در اردوى اهواز هستند. شرایط 
سخت است، وزنه بردارى جزو رشته هاى مدال آور است. امیدوارم 
به  سهمیه  دو  هر  و  بگیریم  توکیو  المپیک  براى  را  سهمیه   2
مدال ختم شود.رئیس اسبق فدراسیون وزنه بردارى در خصوص 
گفت:  ایجاد شده،  نابسامانى هاى  و  فدراسیون جهانى  وضعیت 
و  جهانى  فدراسیون  برنامه هاى  المپیک  بین المللى  کمیته 
دوپینگ را رصد مى کند. امیدوارم با انتخابات و هیات اجرایى 
بارها  که  این سوال  به  پاسخ  در  بهتر شود. وى  خوب، شرایط 
کرده، گفت:  تهدید  المپیک  از  به حذف  را  وزنه بردارى   IOC
وزنه بردارى قبال هم به خاطر دوپینگ تهدید مى شد و هنوز این 
خطر هست اما امیدواریم با انتخابات فروردین ماه ریاست جهانى 
و مدیریت خوب این خطر برداشته شود. رضازاده در پاسخ به 
سوال خبرنگارى مبنى براینکه فکر مى کنید ایران شانس کسب 
کرسى داشته باشد، خاطرنشان کرد: شرایط سخت است. البته 
همه از دوستان ما هستند اما باید ارتباطات زیادى گرفت چون 
رقابت سخت  دارند.  رقابت  کرسى  براى کسب  همه  در جهان 
امیدوارم ما هم صاحب کرسى شویم. رضازاده درباره  اما  است 
تمایل دوباره اش به حضور در کنفدراسیون آسیا، یادآور شد: من 
هنوز عضو هیات اجرایى کنفدراسیون وزنه بردارى آسیا هستم، 
این دوره تمام شود باید فدراسیون نماینده را معرفى کند. عالقه 
دارم که دوباره کرسى را بگیرم چون از جنس وزنه بردارى هستم 

و دوست دارم در این رشته خدمت کنم.

2 ا د ا گفت: ى دا زنه ن ا فد ق ا ئ

زمان برگزارى انتخابات اتومبیلرانى 
مشخص شد

اتومبیلرانى  و  موتورسوارى  فدراسیون  انتخاباتى  مجمع 
روز 16 اسفند با حضور 6 کاندیدا برگزار مى شود. محمدرضا 
اتومبیلرانى  و  موتورسوارى  فدراسیون  سرپرست  مقصودلو 
فدراسیون  ریاست  انتخابات  کرد:  اظهار  مطلب،  این  اعالم  با 
موتورسوارى و اتومبیلرانى از ساعت 10 صبح در سالن فارسى 
انتخابات  این  افزود:  برگزار مى شود.وى  المپیک  آکادمى ملى 
عزیزه  مطلبى،  ندا  فراهانى،  محمد  شامل  کاندیدا   6 حضور  با 
تراز، مهران همتیان، مازیار ناظمى و جواد برات برگزار خواهد 
محمود  گفت:  پایان  در  اتومبیلرانى  فدراسیون  شد.سرپرست 

صیدانلو نیز از حضور در انتخابات کناره گیرى کرد.

ان ل ات ى ا ت ن ا فد ات انتخا ع ج

تندیس 6 قهرمان المپیکى
 رونمایى شد

برگزار  المپیک  ملى  آکادمى  محل  در  که  درمراسمى 
حضور  با  توفیق»  «جهانبخت  مرحوم  تندیس  از  نخست  شد، 

خواهرزاده این قهرمان رونمایى شد. 
دومین تندیس متعلق به «ناصر گیوه چى» بود که با حضور 

همسر و فرزندش رونمایى شد.
سومین رونمایى از تندیس «عبداهللا موحد» بود که وى در 
آمریکا ساکن است که از طریق فضاى مجازى به دلیل حضور 

نداشتن در این آیین غبطه خورد. 
نفر بعدى «عباس جدیدى» بود. 

پنجمین تندیس به «حسین رضازاده» اختصاص یافت که 
با حضور وى و مقامات ارشد رونمایى شد. 

در نهایت «على کشفیا» قهرمان پارالمپیک هم از تندیس 
خود رونمایى کرد.

آ

دستگیرى یک مدال آور المپیکى به 
جرم قاچاق مواد مخدر

یک شناگر استرالیایى به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر 
شد. به دنبال تحقیق در مورد عرضه متیل آمفتامین به ارزش 
یک  جمله  از  مرد  دو  سیدنى  پلیس  دالر،  میلیون   2 از  بیش 
شناگر المپیکى را دستگیر کرد. اسکات میلر 45 ساله در خانه 

اسکله خود در روزل دستگیر شد.
مخدر  مواد  دستگیر شده  فرد   2 این  مى کند  ادعا  پلیس 
معروف به "یخ" را در داخل شمع پنهان کرده اند. تحقیقات در 

این خصوص همچنان ادامه دارد.
میلر مدیر یک  ادعا کرد که  پلیس  کارآگاه  واتسون  جان 
عملیات  یک  این  گفت:  است.واتسون  بوده  جنایى  سندیکا 
کوچک نبود. آنها به خوبى سازمان یافته بودند و بودجه خوبى 
المپیک  در  پرونده  این  متهمان  از  یکى  میلر  داشتند.اسکات 

1996 در مسابقات شنا به مدال نقره و برنز دست یافته بود.

تگ د خد اد قاچاق ج ه ا ال ت ا شناگ ک

 فدراسیون والیبال با بى اخالقى ها 
برخورد نمى کند!

اتفاقى رخ  ایران  در هفته بیست و نهم لیگ برتر والیبال 
داد که نشان داد همچنان فدراسیون براى برخورد با بى اخالقى، 

حتى در کمترین میزان نیز عزمى ندارد.
شهردارى  و  ارومیه  شهردارى  تیم هاى  مسابقه  از  ماجرا 
پایان  در  آغاز شد.  برتر  لیگ  و هفتم  بیست  در هفته  ورامین 
بودند.  کرده  پیدا  لفظى  درگیرى  تیم   2 بازیکنان  مسابقه، 
تصویربردار تلویزیونى مطابق وظیفه خود مشغول ثبت اتفاقات 
به  فیزیکى  برخورد  و  فحاشى  با  ارومیه  تیم  بازیکن   2 اما  بود 

سوى او هجوم بردند.
بازى،  پایان  از  پس  داد.  رخ  بهمن   17 روز  اتفاق  این 
را  سال افزون  فرهاد  و  یلى  پوریا  مسابقات  و  رویدادها  کمیته 
آنها  به پرونده  انضباطى  تا کمیته  ثانوى محروم کرد  تا اطالع 
رسیدگى کند. جلسه کمیته انضباطى 20 بهمن برگزار و حکم 
تصمیم  با  شد.  منتشر  فدراسیون  سایت  در  بعد  روز  یک  آن 
زدن  سیلى  فیلم  که  یلى  والیبال،  فدراسیون  انضباطى  کمیته 
او به تصویربردار تلویزیونى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده 
است به 2 جلسه محرومیت قطعى و سال افزون هم به 2 جلسه 

محرومیت تعلیقى محکوم شدند.
این  که  بود  معنا  این  به  یلى  براى  محرومیت  جلسه   2
براى حضور در مسابقات حساس مرحله  بازیکن هیچ مشکلى 
مقدماتى  مرحله  پایان  تا  هفته   2 زیرا  داشت  نخواهد  پلى آف 
باقى مانده بود. اما حتى همین حکم حداقلى هم تا پایان پابرجا 
نماند و این بازیکن پس از یک جلسه غیبت، در ترکیب اصلى 

تیمش قرار گرفت.
روز  در  دارد،  جلسه  دوشنبه ها  فقط  که  انضباطى  کمیته 
برگزارى مسابقات هفته بیست و نهم نشست تجدیدنظر درباره 
حکم یلى را برگزار کرد و یک جلسه محرومیت او را به حالت 
تعلیق درآورد. به این ترتیب این بازیکن 10 روز پس از سیلى 
زدن به فیلم بردار، دوباره براى شهردارى ارومیه وارد زمین شد.

والیبال  در  بارها  اخیر  سال هاى  در  اتفاقاتى  چنین  نظیر 
ایران سابقه داشته است. فدراسیون نیز با وجود اینکه همیشه 
مدعى برخورد جدى و قاطع با بى اخالقى هاست، هیچگاه گامى 

عملى براى حل این مشکل برنداشته است.
سال  در  والیبال،  فدراسیون  رییس  داورزنى  محمدرضا 
1391 و زمانى که لیگ برتر هر هفته با درگیرى و زد و خورد 
مواجه شده بود، مدعى شد:«اگر بازیکنان یا تماشاگران تیمى 
فحاشى کنند، ناظر باید بالفاصله بازى را متوقف کند و تیمى 

که فحاشى کرده است بازنده اعالم مى شود.»

خ اتفاق ان ا ال ال ت گ ل نه ت هفته د
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گذرگاه

«نویدکیا» از اصول خود سخن مى گوید
سرمربى جوان سپاهان در گفت و گویى نکات جالبى را مطرح کرد.

ژنتیکى  لحاظ  از  ما  گفت:  خود  ظاهرى  تغییرات  مورد  در  کیا  نوید 
خیلى مو نداریم، اما ریزش موى من نسبت به پنج ماه گذشته طبیعى بود. 
استرس زیاد، فشار زیاد و کم خوابى داشتم و هشت روز پس از عقد قرارداد 
به لیگ قهرمانان آسیا رفتم. کار خاصى نمى شد انجام داد و فقط باید تیم 
را مى شناختیم. خیلى روزهاى سختى بود و من تجربه این کار را نداشتم. 
شاید اگر جاى دیگر مربیگرى مى کردم، این فشارها را حس نمى کردم. همه 
چیز از روز اول جدید بود و تمام مسئولیت ها هم با من بود. نفر اول بابت 

هر اتفاقى باید پاسخگو باشد. واقعاً روزهاى سختى بود.
اظهار  در سپاهان گذراند،  را  اینکه شب هاى سختى  بیان  با  نویدکیا 
داشت: خدا را شکر پاى اصول و نظرات فنى خود ایستادم و روزهاى خوبى 
مى دانم  و  شدند  تبدیل  خوبى  تیم  به  کم کم  بچه ها  شد.  ایجاد  ما  براى 
به  بچه ها  مى شود.  و سخت تر  و سخت تر  بعد، سخت تر  به  این  از  کارمان 
اعتمادبه نفس خوبى رسیدند تا خود را در ساختار تیمى قرار بدهند. فرقى 
میان بازیکن فیکس و ذخیره نیست و هر کسى اگر یک دقیقه هم بازى 
کند، با تمام وجود بازى مى کند. این موضوع لذت بخش است و امیدوارم 
شرایط بهترى فراهم کنیم. احتمال اینکه راحت تر بتوانم شرایط را کنترل 

و تحمل کنم، بیشتر است.

ویترینویترین
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سپاهان به استقالل نزدیک شد!
 25 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در بازى هفته پانزدهم خود، عصر 
بهمن 1399 تیم استقالل تهران را شکست داد. این دو تیم تاکنون در 
مسابقه   29 در  استقالل  که  اند  رفته  هم  مصاف  به  رسمى  مسابقه   77
با  نیز  مسابقه   20 و  اند  رسیده  پیروزى  به  مسابقه   28 در  سپاهان  و 
بازى  اولین  بدانید که  پایان رسیده است. جالب است  به  نتیجه تساوى 
دور  از  که  بازى  آن  در  درآمد.  تصویر  به   1350 بهمن   8 روز  تیم،  دو 
دست  صفر  بر   4 برترى  به  استقالل  تیم  شد،  برگزار  ایران  لیگ  رفت 
در  مژدهى  عباس   ،40 و   32 دقایق  در  مظلومى  غالمحسین  کرد.  پیدا 
را  استقالل  تیم  گلهاى   ،89 دقیقه  در  حق وردیان  کارو  و   67 دقیقه 
سرمربى  رایکوف،  مرحوم  تیم،  دو  مصاف  اولین  در  رساندند.  ثمر  به 
عهده  بر  را  سپاهان  هدایت  یاورى،  محمود  مرحوم  و  بود  استقالل  تیم 
اش،  بازیگرى  دوران  در  سپاهان،  فعلى  سرمربى  نویدکیا  محرم  داشت. 
بین  در  حیث  این  از  و  رفت  میدان  به  استقالل  تیم  برابر  مرتبه   26
این  گلزنان  بهترین  است.  رکورد  صاحب  و  پیشتاز  تیم،  دو  بازیکنان 
و  خطیبى  رسول  سیدصالحى،  سیدمهدى  هستند.  سپاهان  از  هم  بازى 
بودند  شده  موفق  کدام  هر  سپاهان،  سابق  بازیکن  سه  استپانیان،  لئون 

کنند. باز  را  استقالل  تیم  دروازه  مرتبه   6 که 

آمــار هفتهآمــار هفته
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اوت دستى تنها تاکتیک پیکان
پرتاب مواج و سرعتى اوت دستى در فوتبال معمول است.مربیان از این طریق 
به گل مى رسند و تیم حریف را تحت فشار مى گذارند.تیم پیکان با اوت دستى 
هاى مواج نادر محمدى مدافع خود در فصل کنونى لیگ برتر به گل رسیده است. 
حتى یک پیج انگلیسى با نزدیک به 15 میلیون فالوور، فیلم اوت دستى هاى 
بازیکن پیکان را در شبکه اجتماعى منتشر کرده و فالوورهایش از اوت دستى نادر 
محمدى استقبال کرده اند و از باشگاه هاى لیگ جزیره خواسته اند محمدى را 
به لیگ برتر ترانسفر کنند.براى عالقه مندان به فوتبال پرتاب هاى بلند در جریان 
بازى جالب است ولى این که تنها تاکتیک یک تیم و مربى اش در طول بازى 
باشد عجیب به نظر مى رسد.در بازى پرسپولیس و پیکان که با برد مشکى و قرمز 
پوشان لیگ برتر خاتمه یافت پیکان ،غیر از اوت دستى هاى نادر محمدى برنامه 
دیگرى نداشت!نادر محمدى آنقدر اوت دستى انداخت که پرتاب هایش در دقایق 
پایانى چند متر خطا داشت و از کنار دروازه پرسپولیس بیرون مى رفت!قطعا نادر 
محمدى خسته شده بود.بدون شک مربیان در بازى هاى آینده براى تاکتیک 
پیکان راهکارى پیدا مى کنند یا بازیکن بلند قامتى را مقابل محمدى مى گذارند 
تا اوت دستى هایش خطرى ایجاد نکند.همانطور که پرسپولیسى ها در نیمه دوم 

متوجه شدند که چگونه تنها تاکتیک پیکان را مهار کنند.

نماى نــزدیکنماى نــزدیک

یق 
تى 
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نگرانى دو نامزد از فضاى انتخابات فدراسیون فوتبال
على کریمى و مهدى 
نامزدهاى  کیا  مهدوى 
انتخابات فدراسیون فوتبال 
منتشر  مشترك  اى  بیانیه 
به  دو  این  کردند.بیانیه 
معناى نگرانى از فضاى قبل 
از انتخابات بود.در بخشى از 
بیانیه کریمى و مهدوى کیا 
آمده است:«با ما یا بدون ما 
انتخابات 10  در  امیدواریم 
نباشد  همانی  فضا  اسفند 
که سال ها فوتبال ایران از 
آن لطمه خورده و در کنار 
فقط  جمعیت  میلیون   85
بهره  آن  از  خاص  اي  عده 
برده اند و فوتبال هم قربانی 
اساس  و  پایه  بی  شعارهاي 

شده است.» 

گالیه سرمربیان شهر خودرو و سایپا از برخى باشگاه ها
افراد منتسب به برخى از باشگاه هاى لیگ برترى 
با  شده  ثبت  قراردادهاى  و  مقرارت  به  توجه  بدون 
بازیکنان دو تیم شهرخودرو و سایپا وارد مذاکره شده 
اند.بطوریکه صداى سرمربیان این دو تیم درآمده است.

از رفتار برخى مربیان  با شکایت  سید مهدى رحمتى 
باشد  این خیلى زشت  ها گفت:فکر مى کنم  باشگاه  و 
قرارداد دارد  ما  با  بازیکنى که  با  تیم ها  مربیان دیگر 
درصد   40 ما  بازیکنان  مى گیرند.  تماس  روز  شبانه 
آن  که  درصد   30 دیگر  بعضى  و  اند  داشته  دریافتى 
هم در قراردادشان قید شده بود. شده باشد آسمان را 
به زمین، زمین را به آسمان بدوزم از طریق مسئوالن 
سرمربى  صادقى  مى کنم.ابراهیم  فراهم  را  پول  استان 
تیم سایپا هم با گالیه از رفتار و پیشنهادات مالى برخى 

باشگاه ها گفت:نگرانى ما این است که برخى تیم ها با بازیکنان ما وارد مذاکره شده اند که خیلى 
خوب نیست. بازیکنان ما به خصوص جوان ترها با باشگاه سایپا قراردادهاى بلندمدتى دارند که ارقام 
آن بسیار پایین است. مثًال رقم قرارداد یک بازیکن 300 میلیون تومان است اما به او بابت یک سال 
و نیم پیشنهاد قرارداد چهار پنج میلیاردى مى دهند. با این اوصاف ذهن این بازیکن دیگر پیش ما 

نمى ماند. فاصله رقم قرارداد برخى تیم ها با ما خیلى زیاد است.

یادى از شهرآورد شماره 51
به  هفته،  این  تقویم  ستون  در 
 51 شماره  شهرآورد  کوتاه،  صورت 
اسفند   5 تاریخ جمعه  در  که  تهران 
1379 برگزار شد را با هم مرور مى 
شهرآورد   ،1379 ماه  دى  در  کنیم. 
رفت لیگ جنجالى به پایان رسید و 
دو تیم به تساوى 2 - 2 رسیدند. در 
و  بود  استقالل صدرنشین  که  حالى 
پرسپولیس در رده دوم جدول، روز 5 
اسفند، دو تیم با قضاوت «پاسکوآله 
در  ایتالیا،  کشور  از  رودمونتى» 
مالقات  را  یکدیگر  آزادى  ورزشگاه 
با  شهرآورد  آن  در  استقالل  کردند. 

تک گل علیرضا اکبرپور به پیروزى رسید. اکبرپور در دقیقه 72 با دریافت توپ بلندى از سیروس 
دین محمدى و با عبور از على انصاریان و یونس باهنر، با داوود فنایى سنگربان حریف تک به تک شد 
و با عبور دادن توپ از زیر دستان وى، دروازه پرسپولیس را گشود. اکبرپور در کنار هادى طباطبایى 
و جواد زرینچه، بهترین بازیکنان شهرآورد شماره 51 بودند. در شهرآورد 51، منصور پورحیدرى 

سرمربى استقالل بود و على پروین سرمربى پرسپولیس.

نمــاى دورنمــاى دورتقــویمتقــویم

زیــر پوستىزیــر پوستى
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اظهارات چالش برانگیز برخى مدیران!
مدیران  برخى  بیان  طرز 
برانگیز است  باشگاه ها چالش 
باشگاه  مدیران  برخى  ظاهرا   .
ها در حاشیه سازى از بازیکنان 
جوان در حال سبقت هستند.

سخنگوى  بیان  به  نگاهى  با 
متوجه  مطرح  باشگاه  یک 
انداختن  تیکه  که  شویم  مى 
از  جزیى  رقیب  تیم  مربى  به 
شود  مى  محسوب  وظایفش 
رقیب  باشگاه  با  درگیرى  از  و 
در  دیگرى  ندارد!مدیرى  ابایى 
آستانه بازى برابر تیم حریف پا 

را فراتر مى گذارد و حواشى بازیکن اسبق تیمش را - که زمانى فوروارد باشگاه خود بوده - بیان مى 
کند تا از این طریق در فضاى مجازى به تیم حریف حمله کند.خالصه این که با نگاهى به صحبت 
هاى برخى مدیران و سخنگوها به این پایان بندى مى رسیم که برخى کماکان نمى دانند در فوتبال 
مسئول هستند و چه جایگاه حساسى دارند!تصور مى کنند هر چه بیشتر علیه تیم رقیب صحبت 

کنند در نزد هواداران تیم خود محبوب تر هستند!

تلنــگرتلنــگر
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«نوراللهى»
بهترین گلزن پرسپولیس 

در نیم فصل
نوراللهى  احمد  درخشش 
ایامى  در  پرسپولیس  تیم  هافبک 
محمدى  گل  یحیى  مهاجمان  که 
جاى  ندارند  را  دلخواه  عملکرد 

تحسین دارد.
و  زند  مى  گل  هم  نوراللهى 
بازیکنان  مفیدترین  از  یکى  هم 
پرسپولیس در نیم فصل بوده است.

قبل  نوراللهى  که  این  جالب 
برابر گل  پرسپولیس  رویارویى  از 
رساندن  ثمر  به  با  سیرجان  گهر 
لیگ  نخست  فصل  نیم  در  گل   5
سرخپوشان  گلزن  بهترین  برتر، 

شد.

بیرون مستطیــلبیرون مستطیــل
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رها بودگى ورزش و قراردادهاى استعمارىرها بودگى ورزش و قراردادهاى استعمارى
راه طوالنى و هزار کار انجام نشدهراه طوالنى و هزار کار انجام نشده
پیش روى رئیس جدید فوتبالپیش روى رئیس جدید فوتبال

تکاپوتکاپو

راه دشوار و هزار کار انجام نشده
اگر همه چیز طبق اعالم قبلى پیش برود، قرار است در  
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  اسفند)  رو(دهم  پیش  روزهاى 
تایید صالحیت شده  از میان چهار کاندیداى  برگزار شود و 
فدراسیون  ریاست  مسند  بر  آراء  اکثریت  احراز  با  نفر  یک 
بدون  است  یکسال  نزدیک  که  فدراسیونى  بنشیند.  فوتبال 

رئیس و با سرپرست اداره مى شود.
رئیس آینده فدراسیون فوتبال- هر شخصى که باشد- 
روى  و  نشده  عمل  ووظیفه  ناکرده  هزارکار  و  دشوار  راهى 
از  قبل  که  همانطور  واقعا  اگر  که  دارد  مانده  معطل  زمین 
انتخابات و تالش براى جلب آرا ادعا مى کرد که"مى خواهد 
فوتبال را درست کند"؛ بعد ازریاست و شروع مسئولیت هم 
قصد درست کردن فوتبال را داشته باشد ، باید قدم در این 
راه دشوار بگذارد  و براى سروسامان دادن به وضع فوتبال و 
روبه راه کردن این رشته جذاب و پرطرفدار آن هزار کار انجام 

نشده  و معطل مانده را عملى کند.
قدم در مسیر صحیح

البته ما مى دانیم که عمر این مسئولیت ها و دوران این 
ریاست ها کوتاه و زودگذراست و فرصت ها مثل ابر مى گذرند، 
بنابراین نه ما و نه هیچکس دیگرى توقع ندارد رئیس آینده 
فوتبال در این زمان کوتاه به تمام مشکالت فوتبال برسد و 
اوضاع و احوال آن را به نحو ایده آل سروسامان بخشد. اما هم 
اینکه مسئول آینده فوتبال، گام در مسیر صحیح و اصالحى 
بگذارد و حرکت را در آن آغاز کند، خود مى تواند موفقیت 
بزرگى براى فوتبال به حساب بیاید و امیدوارى هاى واقعى در 
نزد عالقمندان و دلسوزان به وجود آورد که فوتبال راه خود 
را پیدا کرده و در ادامه الجرم به نوبت و یکى، یکى، آن هزار 
کار انجام نشده، به بهترین صورت عملى و انجام خواهد شد.

تو پاى به ره گذار و از ره مهراس
خود راه بگویدت که چون باید رفت

وخدمت  نوشته  بارها  که  همانطور  و  ما  گمان  به 
فوتبال  اصلى  مشکل  ایم  داشته  معروض  محترم  خواننده 
بایسته  مسیر  و  راه  در  که  است  این  ما ،  ورزش-  بلکه   -
مقصود  منزل  و  هدف  به  منتهى  راه  و  کند  نمى  حرکت 
هم  است.این  گرفته  پیش  در  روى  بیراهه  و  کرده  گم  را 
بلکه حساب شده  یا تصادفى نیست.  و  امرى طبیعى  البته 
و معلول علت هایى است که بارها به آن اشاره شده است. 
را  او  وذهن  نبریم  سر  را  خواننده  حوصله  اینکه  براى  اما 
ماجرا(  این  اصلى  علت  که  مى کنیم  عرض  نکنیم  خسته 
فوتبال  رهابودگى   " فوتبال)  و  ورزش  روى  بیراهه  یعنى 

وخیلى دیگر از جاهاى ورزش" است. 
پیامد رها بودگى ورزش

ورزش چون "رها" است و چون از سوى متولیان اصلى 
وقت ها  خیلى  اوال  شود  نمى  گرفته  جدى  ورزش  قانونى  و 
مدیریت آن به دست اهلش نمى افتد و نا اهالن و نا مدیران 
و غیر ورزشى ها سکان مدیریت آن را به دست مى گیرند 
و به طور طبیعى آنها هم نمى توانند ورزش را و فوتبال را 
در مسیر درست هدایت کنند چون حتى اگر بخواهند ازآنجا 
که سرجاى خود ننشسته ، ورزش را نمى شناسند ، راه را از 
و...کجروى ورزش و رشته هایى  بیراهه تشخیص نمى دهند 

مثل فوتبال تداوم پیدا مى کند.
بلبشوى مدیریتى

ثانیا باز چنان که بارها نوشته و تاکید کرده و هشدار داده 
ایم وقتى فوتبال از جانب متولى اصلى ( یعنى دولت ها) جدى 
" رها" مى شود، آن وقت  به حال خود  گرفته نمى شود و 
خواه و ناخواه دندان طمع تیز مى شود و سروکله طمعکاران 

در اطراف ورزش و رشته هاى پرطرفدارى چون فوتبال که در 
آن مبالغ هنگفتى هم در جریان است ومیان اجزاء و عناصر 
آن جابجا مى شود پیدا مى شود. این جماعت هم وقتى مى 
توانند طماعى خود را ارضا نمایند و منافع نامشروع خود را 
در  فوتبال  نباشد، که  کاردان  کار دست  آورند که  به چنگ 
مسیر بایسته حرکت نکند، که شلختگى و بلبشو بر مدیریت 
خود  جاى  در  پول  که  نباشد،  نظارت  که  باشد،  حاکم  آن 

هزینه نشود و...!
تداوم این وضع به نفع کیست؟

منافع  تامین  و  تضمین  براى  به طور طبیعى  بنابراین   
وضع  حفظ   " و  روند  همین  ادامه  طرفدار  خود  نامشروع 
موجود" هستند. وضعیتى که اداره و مدیریت ورزش و فوتبال  
دست اهلش نباشد. بى سرو سامانى و شلختگى ادارى و مالى 
واستخوان خرد  آگاهان  کار  و  بلدها  کار  باشد.  آن حاکم  بر 
کرده ها کنار و منزوى باشند و غریبه هاى ناآشنا به کار بر 
صندلى هاى ریاست و پست هاى حساس تکیه زده باشند و... 
در چنین صورتى است که فوتبال و ورزش  راه را گم و هدف 
را فراموش مى کند، به جاى آنکه مصالح عموم و منافع ملى 
را دنبال کند و در پى تحقق انتظارات مردم باشد در بیراهه 
منافع مشتى فرصت طلب و باندهاى منفعت جو  و... را جور 
مى کند و صحنه را براى گردوخاك کردن غریبه هاى شهرت 
 " و  کارشناس"  و"  مربى"   " و  مدیر"  عنوان"  تحت  طلب 

مشاور" و... هموار مى کند.
مخالفان تغییرات مثبت

این است که عرض مى کنیم اولین گام در جهت اصالح 
قدم  و  روى  بیراهه  به  دادن  پایان   ، موجود  وضع  اساسى 
گذاشتن در " راه" است. طبیعى است که این کار به آسانى 
امکان پذیر نیست و کسانى که در وضع موجود صاحب نام 
و نان شده و براى خود دم و دستگاه و تیتر و عنوانى به هم 
اند حاضر نیستند، میدان را براى تغییراتى که به ضرر  زده 
آنهاست خالى نمایند و با استفاده از ابزار و امکانات در اختیار  
- به ویژه رسانه ها و از میان رسانه ها هم رسانه هاى ظاهر 
الصالح و وابسته به  تشکیالت و سازمان هاى آبرودار و... مثل 
صداو سیما و بعضى خبرگزارى ها و سایت هاو...- با چنگ 
و دندان به جنگ تغییرات مثبت و کسانى که دنبال چنین 

تغییراتى هستند- مثال مدیر آینده فوتبال- خواهند آمد.
چون  فوتبال  در  کرده  رخنه  جریانات  و  باندها  این 
سال هاست به لطف بى در وپیکرى فوتبال و وجود مدیران 
اهل مماشات و باج دادن و کنار آمدن ، اکنون خود را صاحب 
فوتبال وبلکه ورزش مى دانند و... همان طور که اشاره شد در 
برابر هر تغییر مثبت و اقدام اصالحى با همه وجود مقاومت 
مى کنند، اما چون مایه و سوادى  ندارند و جایگاه و اعتبارى 
نزد اهالى ورزش ندارند و پایگاه و ریشه اى در نزد مردم و 
جمعیت عالقمند به ورزش ندارند، و باالخره به خاطر ضعف ها 
و پرونده آلوده و مفسده انگیزى که دارند، به راحتى در مصاف 
اصالح  و  مردم  به  خدمت  قصد  که  مصممى  هاى   اراده  با 
ورزش و فوتبال را داشته باشند، شکست خورده، آسانتر از آن 

چیزى که تصور مى رود عقب نشینى مى کنند.
«اراده مصمم »

کمبود مدیریتى ورزش
مصمم"  اراده   " این  نبود  ما  فوتبال  و  ورزش  مشکل    
و  کارى  محافظه  بدون  و  مردانه  و  مرد  که  اى  اراده  است. 
مصلحت اندیشى  تصمیم داشته باشد به وضع ورزش ورشته 

 ازسیدسعیدمدنى
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پرطرفدارى مثل فوتبال سروسامان دهد واگر امروز داوطلب 
بوده که خادم  ونیت  این قصد  با  است  فوتبال شده  ریاست 
ورزش و خدمتگزار مردم و جوانان مردم باشد. واى به حال 
فوتبال که کسانى که امروز  شال و کاله کرده وعزم خود را 
جزم کرده که برصندلى مدیریت فوتبال بنشینند بر خالف 
اندیشه  پنهان  هاى  الیه  در  دهند،  مى  که  شعارى  و  حرف 
و  روزمرگى  تداوم  و  موجود  وضع  ادامه  دنبال  خود  نیت  و 
به  صعود  ظاهرى(مثل  و  سطحى  اقدامات  به  زدن  دست 
و...)  مدیریتى  روى ضعف هاى  ماله کشى  براى  جهانى  جام 
استفاده بردن از مواهب مدیریتى و کنار آمدن و باج دادن به 
پدر خوانده هاى شارالتان مسلکى باشند که فوتبال ما را به 
نفع خود آلوده تباهى ها کرده و از راه بدر برده اند و... در باره 
انتخابات فوتبال و رئیس آینده فدراسیون و مسیر پیش رو 
در  باشد،  باقى  عمرى  اگر  و...  فوتبال  در  کار نشده  هزار  و 

شماره هاى آینده باز هم خواهیم نوشت.
 قرار دادهاى

استعمارى در فوتبال!
حجت االسالم سید محمد رضا تاج الدینى، نایب رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در حاشیه 
قرار دادهاى   " از  ورزش"   در  اشتغال   " تخصصى  نشست 
یکجانبه و استعمارى در ورزش" انتقاد کرد و وعده داد که 
طرح هایى در مجلس  وجود دارد  که ورود مربیان خارجى 
را محدود  واستفاده از مربیان داخلى و توان ملى را حمایت 
مى کند. ما در اینجا قصد پرداختن به صحبت هاى آقاى تاج 
الدینى را نداریم ، از ریز وجزییات طرح هایى هم که ایشان 
اشاره مى کند اطالع دقیق نداریم که بخواهیم به تحلیل ضعف 
و قوت هاى آن بپردازیم. فقط به بهانه این حرف ها اوال باید 
بگوییم متاسفانه در ورزش ما به خاطر  فقدان نظارت بایسته  
در نزد بعضى مدیران و بخش عمده اى از رسانه ها، دیدگاه و 
به داشته هاى خودى و  ناباورى  " کتمان خویشتن" و  تفکر 
پر  بسیار  و عمدتا غرب  اجانب  به  دلدادگى  مقابل  ودر  ملى 
ورزش،  در  دیدگاهى  چنین  و خروجى  است. حاصل   رنگ 
وزیانى  ضرر  با  توام  سراسر  و  آنچنانى  قراردادهاى  همین 
مسلک   مربیان دالل  با  ما  ورزش  در  اوقات  برخى  که  است 
و بازیکنان  فاقد کیفیت بسته مى شود. قراردادهایى که به 
واداده  و  رژیم هاى ضعیف  دوران  قراردادهاى  یاد  را  ما  حق 
امکانات  و  ملى  ثروت  که  مى اندازد  پهلوى  وابسته  یا  قاجار 
مادى کشور را در اختیار اجانب طماع و سلطه گران خارجى 
و عمدتا غربى مى گذاشت و به حق باید به آنها " قرار دادهاى 

استعمارى" لقب داد.

کاله گشاد سود جویان
بر سر مدیران ورزش

که  دانند  مى  ورزش  آگاه  عالقمندان  و  فهیم  خواننده 
ولو  کارآمد  مربیان  از  استفاده  مخالف  سلیمى  عقل  هیچ 
ورزشى  سرشار  استعدادهاى  پرورش  و  کشف  براى  خارجى 

جوانان برومند این سرزمین ، نیست.
یا  و  پرت ها  مرحله  از  یا  و  هوچى ها  بعضى  البته 
ازسر  به دست و صاحب میکروفون ورسانه،  قلم  دالل هاى 
انداختن  راه  با  مى کنند  سعى  مغرضانه   کامال  یا  نا آگاهى 
این  و...  به شعور طرفداران ورزش  توهین  و  هو و جنجال 
معنا را القا نمایند و به دلیل بى توجهى به علم روز ورزش 
این است که   واقعیت  اما  بدرانند و عزادارى کنند  یقه  و... 
با  مخالفت  اوال  مى گیرد  مخالفتى صورت  باره  این  در  اگر 
و  بى حساب  که  است  ورزش  در  استعمارى  قرار دادهاى 

کتاب و بدون مطالعه الزم و با القاء دالل هاى فرصت طلب 
همکارى  و  مشارکت  یا  وخامى  طماع  جویان  منفعت  و 
با دالل  ویا همکار و شریک  واداده مرعوب  بعضى مدیران 
ورزش  مصلحت  و  صالح  اینکه  بدون  شود  مى  منعقد  ها 
در نظر گرفته شده باشد (مثل قرار داد ویلموتس) و ثانیا 
است  اى  خارجى  بازیکنان  و  مربیان  استخدام  با  مخالفت 
داریم.  کشور  در  را  بهترش  بلکه  آنها ،  نظیر  و  مثل  که 
ورزش  مدیریت  جاى  جاى  بر  که  برسد  روزى  امیدواریم 
کسانى بنشینند که هم مدیر باشند و هم ورزش را بشناسند 
بعضى  که  باشند  برخوردار  صالبتى  و  شخصیت  چنان  واز 
سودجویان داراى شناسنامه ایرانى که  جاده صاف کن عناصر 
و  آنها  به  شدن  نزدیک  جرات  هستند،  خارجى  کیفیت  بى 
رخنه و نفوذ در نزد آنها نداشته باشند، چه رسد به اینکه کاله 
سر مدیران بگذارند و با بدتر٬ آنها را همدست خود در سوء 

استفاده ها و انعقاد قرار دادهاى استعمارى نمایند...!
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کاریکاتور
مسابقات سوارکارى نونهاالن برگزار نشدمسابقات سوارکارى نونهاالن برگزار نشد

-بدون شرح!!-بدون شرح!!

-بدون شرح!!-بدون شرح!!

در حاشیه خاموشى هاى اخیردر حاشیه خاموشى هاى اخیر

نقل وانتقاالت وبازیکن هاى زرنگ امروزى!نقل وانتقاالت وبازیکن هاى زرنگ امروزى!

-اگه به خاطر من مسابقه شون رو برگزار نمى کنید -اگه به خاطر من مسابقه شون رو برگزار نمى کنید 
قول میدم کارى به کارشون نداشته باشم !قول میدم کارى به کارشون نداشته باشم !

-نه بابا اسپانسرش رو نداریم-نه بابا اسپانسرش رو نداریم
وگرنه کسـى ازتو نمـى تـرسه!!وگرنه کسـى ازتو نمـى تـرسه!!
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فوتبال  2  اسفند 1399  شماره  123316

گلها: احمد نوراللهى (30)، امید عالیشاه (60)، 
مهدى شیرى (68)، احمدرضا زنده روح (72 - گل 

بخودى) و سیامک نعمتى(87)
سیامک  و   (30) آقایى  سعید  گلها:  پاس 

نعمتى(60)
سعید  کمک   با  حیدرى  پیام  متوسط  داورى 

على نژاد و فرهاد فرهادپور
اخطار: علیزاده از گل گهر

اخراج: بهنام برزاى (84) از گل گهر
هوا: سرد زمین: هموار بدون تماشاگر

ورزشگاه: شهید سردار سلیمانى سیرجان 
- جمعه اول اسفند 1399 - ساعت 15:40

 ،(2) بشاگردى  مهرداد  سیرجان:  گل گهر   *
سهرابیان  آرمین  کاپیتان)،   -  2) ابراهیمى  علیرضا 
(2)(69 - امین پورعلى)(2)، بهنام برزاى (2)، میالد 
زکى پور (3)، علیرضا علیزاده (3)، احمدرضا زنده روح 
افراز)(2)،  عرفان   -  55)(2) (2)، رضا محمودآبادى 
على اصغر عاشورى (3)، سعید صادقى (3) و یونس 

شاکرى (2)
سرمربى: امیر قلعه نویى

پرسپولیس: حامد لک (4)، کمال کامیابى نیا 
مهدى  کاپیتان)،   -  4) حسینى  جالل  سید   ،(3)
 ،(3) سرلک  میالد   ،(4) آقایى  سعید   ،(3) شیرى 
احسان   ،(4) نعمتى  سیامک   ،(4) نوراللهى  احمد 
پهلوان (3)(84-محمد مهدى مهدى خانى)، وحید 
امیرى (3)(75 - مهدى عبدى)(3)، امید عالیشاه(4)

(85-على شجاعى)
سرمربى: یحیى گل محمدى

نگاه کلى: پرسپولیس در بازى معوقه از هفته 

این  بود،  رفت  دور  بازى  آخرین  واقع  در  که  دهم 
فرصت را داشت تا صدرنشین دور رفت لیگ بیستم 
لقب بگیرد. قلعه نویى سرمربى و منشا، بهترین گلزن 
گل گهر، غایبان بزرگ میزبان بودند. پرسپولیس در 
جلو  از  نیز  دوم  نیمه  در  و  زد  گل  یک  اول،  نیمه 
کشیدن احساسى و دستپاچگى بازیکنان حریف بهره 
برد و 4 گل دیگر زد تا با برد 5 بر صفر، صدرنشین 

دور رفت لیگ بیستم لقب بگیرد.
سمت  در  پهلوان   30 دقیقه  گل:  شرح 
و  نفوذ سریع  انداخت که  راه  را  آقایى  زمین   چپ 
نه  دفع  با  او  زمینى  ارسال  و  بازیکن  این  خطرناك 
تا  رسید  نوراللهى  احمد  به  ابراهیمى  چندان خوب 
باز کند. دقیقه  بازیکن دروازه خالى گل گهر را  این 
فرار  و  عالیشاه  به  نعمتى  زیباى  پاس در عمق   60
این  را  زمین  راست  سمت  از  او  تماشایى  و  سریع 
بازیکن با شوت زمینى تبدیل به گل دوم پرسپولیس 
کرد. دقیقه 68 پاس در عمق شیرى و شوت روى 
اما  داد،  برگشت  بشاگردى  را  نعمتى  دیدنى  پاى 
گل  با ضربه سر شیرجه اى سومین  مهدى شیرى 
حرکت   72 دقیقه  رساند.  ثمر  به  را  پرسپولیس 
سریع شیرى از سمت راست زمین و ارسال زمینى 
در عرض او را زنده روح در مقابل دیرك اول و با دفع 

توپ اشتباه وارد دروازه خودى کرد.
ارسال  و  آقایى  به جلوى  رو  پاس  دقیقه 87 
تا  کرد  دفع  بدى  شکل  به  بشاگردى  را  شجاعى 
توپ مقابل پاى نعمتى بیفتد و این بازیکن دروازه 

سیرجانى ها را براى بار پنجم باز کند.
گل  به  رسیدن  براى  گهر  گل  ویژه:  حادثه 
تساوى تالش مى کرد که در دقیقه 60 با دریافت 

گل از عالیشاه غافلگیر شد و شکست را پذیرفت.
از  عالیشاه  امید  میدان:  بازیکن  برترین 

پرسپولیس.

معوقه از هفته دهم
هفته شانزدهم لیگ برترفوتبالپرسپولیس توفان به پا کرد و صدرنشین شد

به تعویق افتاد
مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال 
آغاز  اسفند  یازدهم  از  کشور  باشگاه  هاى 
تیم  مسابقات  زمان  تغییر  دلیل  به  مى شود. 
ملى در مقدماتى جام جهانى و به جهت اینکه 
سازى  آماده  براى  بیشترى  فرصت  ها  باشگاه 
خود در دور برگشت مسابقات لیگ برتر داشته 
قرار  قبال  که  شانزدهم  هفته  مسابقات  باشند، 
بود طى روزهاى 5 و 6 اسفند برگزار شود یک 
 12 و   11 روزهاى  در  و  افتاد  تعویق  به  هفته 
بازیها  تغییر زمان  این  برگزار مى شود.  اسفند 
و  ها  باشگاه  با  همراهى  و  همکارى  جهت  به 
استفاده بهتر از پنجره نقل و انتقاالت زمستانى 

مى باشد.
بازیکن جوانان

شهرخودرو درگذشت
قائینـــى  مهـــدى 
جوانان  تیـــم  عضـــو 
در  مشهد  شهرخودروى 
رانندگى  سانحه  یک 
جــان به جان آفــرین 
باشگاه  کرد.  تسلیـــم 
مشهد  شهـــرخودروى 
مهدى  که  داد  خبـــر 
تیم  این  بازیکن  قائینى 
در یک سانحه رانندگى 
است.گفته  گذشته  در 
مى شود که این بازیکن عضو 
تیم جوانان شهرخودرو بوده و در ترکیب تیم زیر 21 
سال این تیم مشهدى بازى مى کرد.کیهان ورزشى 
این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت مى گوید.

سایت بلژیکى:
بیرانوند حد متوسط ندارد!

فوتبال نیوز بلژیک به بررسى دیدار آنتورپ 
برابر گالسکورنجرز  بیرانوند  علیرضا  و عملکرد 
پرداخت.به نقل از فوتبال نیوز بلژیک،  آنتورپ 

در دور رفت مرحله یک شانزدهم نهایى لیگ 
اروپا با نتیجه 4 بر 3 در خانه به گالسکورنجرز 
اسکاتلند باخت.علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم 
ملى فوتبال ایران روى گل اول اشتباه بزرگى 
داشت. او در بازیهاى اخیر نیز نشان داده است 
بسیار  عملکرد  بازیها  در  یا  ندارد  متوسط  حد 

اول  صحنه  ضعیف.روى  بسیار  یا  دارد  خوبى 
که گالسکورنجرز به گل رسید او ضعیف عمل 
کرد ولى در ادامه یک سیو بسیار خوب داشت.

پنالتى  نقطه  روى  از  نیز  را  گل  یک  بیرانوند 
دریافت کرد و در ادامه مصدوم شد و در حالى 
 75 دقیقه  در  بود،  پیش   2 بر   3 تیمش  که 
را   5 نمره ضعیف  تا  کرد  ترك  را  بازى  زمین 

دریافت کرده باشد.

جدول رده بندى لیگ برتر

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازيتیم
11586121830-پرسپولیس

215843251828-سپاهان
315753181126-استقالل

415582161023-فوالد
515654151223-صنعت نفت آبادان

615573151422-آلومینیوم اراك
715645141322-تراکتور

815645131222-مس رفسنجان
915645181822-گل گهرسیرجان

1015465111218-نفت  مسجدسلیمان
1115465151718-پیکان

1215537151918-شهر خودرو
1315384101317-سایپا

1415186152311-ذوب آهن
1515231011209-نساجى مازندران

161515910228-ماشین سازى تبریز

گل گهر سیرجان (0) صفر
 پرسپولیس تهران (1)5

جـدول گلـزنهاجـدول گلـزنها
12 گل: سجاد شهباززاده (سپاهان اصفهان)

10 گل: گادوین منشا (گل گهرسیرجان)
8 گل: امین قاسمى نژاد (شهر خودرو)

7 گل: محمد عباس زاده (تراکتور تبریز)
حامد  (پرسپولیس)،  نورالهى  احمد  گل:   6
پاکدل (آلومینیوم اراك)، طالب ریکانى (صنعت نفت 

آبادان) و پیمان بابایى (ماشین سازى تبریز)
5 گل: ساسان حسینى (نفت  مسجدسلیمان) و 

فراز امامعلى (مس رفسنجان)
جـدول پاس گلـهاجـدول پاس گلـها

4 پاس گل: کریم اسالمى (نساجى قائمشهر)
(پرسپولیس)،  نورالهى  احمد  گل:   پاس   3
احمدى  مصطفى  رفسنجان)،  (مس  رضایى  مهرداد 
شجاعى  مسعود  اراك)،  (آلومینیوم  سینگ  امید  و 
رفیعى  سروش  و  شهباززاده  سجاد  (تراکتور)، 
(سپاهان)، احمد رضا زنده روح، بهنام برزاى و سعید 
على  و  جهانى  میالد  گهرسیرجان)،  (گل  صادقى 
عباس  و  (سایپا)  جعفرى  رضا  آهن)،  (ذوب  دشتى 

بوعذار و محمدمهدى محبى(نفت  مسجدسلیمان)

برنامه بازى هاى هفته شانزدهم لیگ برتربرنامه بازى هاى هفته شانزدهم لیگ برتر
دوشنبه 11 اسفند 1399

تبریز  تراکتور    - مسجدسلیمان  نفت  
محمدى  بهنام  شهید  ورزشگاه   -  14:30 (ساعت 

مسجدسلیمان)
(ساعت  تهران  استقالل   - رفسنجان  مس 

14:30 - ورزشگاه شهداى رفسنجان)
(ساعت  خودرو  شهر   - ماشین سازى تبریز 

14:30 - ورزشگاه شهید سلیمانى تبریز)
نساجى قائمشهر - آلومینیوم اراك (ساعت 15 

- ورزشگاه شهید وطنى قائمشهر)
(ساعت  اصفهان  آهن  - ذوب  فوالد خوزستان 

17:30 - ورزشگاه شهداى فوالد اهواز)
سه شنبه 12 اسفند 1399

پیکان تهران - صنعت نفت آبادان  (ساعت 15 
- ورزشگاه دستگردى تهران)

(ساعت  گهرسیرجان  گل   - اصفهان  سپاهان 
15:30 - ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

(ساعت  تهران  سایپا    - تهران  پرسپولیس  
17:15 - ورزشگاه آزادى تهران)
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فوتبال در تمام دنیا اصولى دارد که پایبندى 
یا عدم پایبندى اجزایش به آن اصول، موفقیت 

ها و  شکست ها را به دنبال خواهد داشت.
بازیکنان بســیارى  در دنیا و حتى در کشور 
خودمان ســراغ داریم که اســتعدادهاى نابى 
داشــتند اما به علت نادیــده گرفتن چارچوب 
هاى حرفه اى، هم خودشان و استعدادشان رو 
به نابودى رفتند و امروز کمتر نام شــان را مى 
شــنویم و در مقابل، نام فوتبالیست هایى را در 
ذهن خود داریم که ماندگار شــدند و تا آخرین 
روزهاى فعالیت حرفه شــان مثمر ثمر بودند و 
این، حاصل نشد مگر در سایه پایبندى آنان به 

اصول حرفه اى و اخالقى. 
یکى از آن ماندگاران  ، «سید جالل حسینى» 
کاپیتان ارزشــمند و زحمتکش پرســپولیس 
اســت؛ بازیکنى که پله هاى موفقیت و شهرت 
را با تالش و ممارست پیمود و امروز در حوالى 
40 سالگى همچنان ستونى قابل اتکا و مطمئن 
براى هواداران پرسپولیس محسوب مى شود و 
هم در بعد اخالقى و هــم در زمینه فنى براى 
تیمش گره گشــا اســت؛ نمونه اخالقى ماجرا 
الگوپذیرى بازیکنــان جوان از وى و مثال فنى 
نیز، گل هاى سه امتیازى هفته هاى گذشته او 

با پیراهن سرخ پرسپولیس است.
بررسى زندگى ورزشــى این بازیکن در این 
مقال نمى گنجد اما در یک کالم مى توان گفت 
که؛ اگر همچنان تمام نشــدنى جلوه مى کند، 

این مهم، ریشه در زندگى درست وى دارد.
در این روزگار که برخى بازیکنان و کاپیتان 

ها به جاى آنکه بزرگترى کنند و یارى رســان 
تیم خود باشــند، تنها خودشان را مى بینند و  
عامل حاشیه سازى و نماد ساالر بازى شده اند 
و صــد البته این فاصله گرفتن شــان از اصول 
اخالقــى، با افت فنى نیز روبرو شــده اســت، 
بازیکنانى چون «ســید جالل حسینى» نعمت 

بزرگى محسوب مى شوند.
کاپیتان سرخپوشــان طى ســال هاى اخیر 
بویژه در مواقــع بحرانى بــه خوبى نقش یک 
بزرگ تــر را ایفا کرد و نــوع رفتار و گفتار وى، 
تاثیر قابل توجهى در روند حرکتى پرسپولیس 
داشــت. احترامى که این کاپیتــان همواره در 
صحبــت هاى خــود براى رقیبان قائل اســت 
موجب شده تا اغلب هم تیمى هایش به تاسى 

از وى مراقب مصاحبه هاى خود باشند و ...
  امــا در امتــداد ماجــراى عجیب و خاص 
چنین بازیکنى که در این ســن و ســال بهتر 
از جوانترهــا مى جنگــد و تاثیر مــى گذارد، 
ایــن حقیقت تلخ نمایان مى شــود که چنین 
محصوالتى، در فوتبال بــى صاحب و بى در و 
پیکر ما «خودساخته» بوده و از دل یک ساختار 
مستحکم فرا باشگاهى و باشگاهى بیرون نیامده 
انــد که اگر جــز این بود، امروز از این دســت 
بازیکنــان در حال تکثیــر بودند و ما نیز با این 
نگرانى که مبادا نسل چنین بازیکنانى منقرض 
شود به سال هاى پایانى فوتبال«سیدجالل» ها 

نگاه نمى کردیم و ...
 امیدواریم روزى برســد کــه فوتبال ایران 

بازیکنان را به مسیر ماندگار شدن سوق دهد.

محمودزاده: پنجره نقل و انتقاالت استقالل و پرسپولیس بسته است
مسئول نقل و انتقاالت لیگ برتر گفت: فسخ یک طرفه قرارداد براى بازیکنان تبعات حقوقى دارد و 
ممکن است باعث محرومیت آنها شود. فریبرز محمودزاده مسئول نقل و انتقاالت لیگ برتر در خصوص 
تعیین بازه زمانى نقل و انتقاالت نیم فصل اظهار داشت: از روز شنبه دوم اسفند ماه تا پایان ساعت 
با باشگاه ها به توافق  بازیکنانى است که  تایید  ادارى بیست و هشتم اسفند ماه، زمان ثبت ادارى و 
برسند البته فسخ قرارداد به خصوص فسخ قرارداد توافقى هر زمانى مى توانند با یکدیگر قطع همکارى 
کنند. او در خصوص حداکثر سهمیه قراردادهاى جدید عنوان داشت: هر باشگاهى نسبت به ثبت بازیکن 
جدید حداکثر  6 بازیکن را  مى تواند در اختیار بگیرد با رعایت شرایط آیین نامه. یعنى داشتن جاى 
خالى در لیست اسامى خودشان، ان شاءاهللا نسبت به ثبت قراردادها اقدام کنند که سازمان لیگ هم در 
این محدوده در خدمت باشگاه ها هست. مسئول نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال با اشاره به مطالبات 
باشگاه ها تاکید کرد: چون شرایط نیم فصل شرایط خاصى است ان شااهللا باشگاه با مراجعه به کمیته 
تعیین وضعیت و انضباطى، مشکالت حقوقى شان را که بخشى از آن در ابتداى فصل حل کردند بخش 
دیگر را در نیم فصل حل کنند که نسبت به ثبت قراردادها دچار مشکل نشوند. محمودزاده در رابطه 
با نام تیمهاى که پنجره نقل و انتقاالتشان بسته است، تصریح کرد:  در لیگ برتر پنجره نقل و انتقال 
پرسپولیس و استقالل بسته است و با توجه به شرایطى که وجود دارد باید مکاتباتى با فیفا انجام داده و 
نسبت به حل مطالباتشان اقدام کنند که فیفا هم بعد حل این مسئله فورا نامه نگارى را انجام مى دهد 

اگر نه که به مشکل برمى خورند. باشگاه فوالد خوزستان هم باید براى حل مشکلش اقدام کند.

احتمال برگزارى سوپرجام قبل از پایان سال یا در عید نوروز
مسؤول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران آخرین وضعیت تغییرات در برنامه لیگ برتر 
را تشریح کرد. سهیل مهدى درباره تعویق یک هفته اى شروع نیم  فصل دوم لیگ برتر اظهار داشت: 
متاسفانه ویروس کرونا برنامه ریزى بزرگ ترین مسابقات بین المللى مانند مقدماتى جام جهانى و لیگ 
قهرمانان آسیا را بار دیگر تحت تاثیر قرارداد و با توجه به جابه جایى جدید در برنامه مسابقات انتخابى 
جام  جهانى تیم  ها از فشار اردوى تیم ملى خارج شدند. سرمربى تیم ملى برنامه هاى خود را فردا اعالم 
خواهد کرد و ما هم به ایام فیفادى احترام مى گذاریم. وى افزود:  پس از لغو شدن رقابت هاى انتخابى 
جام جهانى پنج روز از فشار مسابقات  کمتر شد. تیمها از دو اسفند وارد پنجره انتقاالتى مى شوند و 5 
اسفند هم زمان اولین دیدار نیم فصل بود. به همین فرصت مناسبى براى تیم ها در راستاى جابه جایى 
بازیکنان و آمادگى شان وجود نداشت. از این فرصت استفاده کردیم و با توجه به تغییرات اردویى تیم 
ملى زمانى که در اختیارمان قرار گرفت به این طرف اضافه کردیم و البته تغییر خاصى هم نداشتیم. 
مسؤل کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ادامه داد:  پنجره نقل و انتقاالتى به قوت خود باقى 
است و این زمان از 2 اسفند شروع و تا 28 این ماه به اتمام مى رسد. دیدارهاى هفته شانزدهم لیگ را 
از 5 و 6 اسفند به یازدهم این ماه منتقل کردیم تا تیم ها از این فضا استفاده کرده و هماهنگى بیشترى 
با بازیکنان جدید خود به دست آوردند. مهدى درباره اینکه تا پایان سال 99 چند هفته از لیگ برتر 
برگزیده مى شود توضیح داد: تا پایان نیم فصل دوم 15 هفته باقى مانده اما سه موضوع سبب تداخل 
انجام  ابتدا مقدماتى جام جهانى است که در خرداد ماه  برنامه ها مى شود.  با سایر  بازى هاى لیگ برتر 
نماینده داریم.  خواهد شد بحث دیگر رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا است که ما در آن مسابقات 4 
موضوع سوم ایام شب هاى قدر است که در آن زمان نمى توانیم مسابقاتى را برگزار کنیم. وى درباره 
زمان برگزارى دیدار سوپرجام گفت: این موارد جدول مسابقات مان را در نیم فصل دوم سنگین تر مى کند 
اما با تمام این مسائل سوپرجام را به دلیل اینکه یک تک بازى است و براى هواداران دو تیم تراکتور و 
پرسپولیس نشاط و شادى فراهم مى کند حتما برگزار مى کنیم.  احتمال مى دادیم در پایان سال بتوانیم 
سوپرجام را برگزار کنیم اما با توجه به تغییر برنامه ها احتمال دارد این مسابقه در عید نوروز یا قبل 
از آن برگزار شود. مسؤل کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران تصریح کرد:  البته زمان قطعى 
سوپرجام بستگى به اردوى تیم ملى دارد اجازه بدهید این زمان را با اطالعات بیشترى اعالم کنیم. جام 
حذفى هم که طبق برنامه هاى سال هاى قبل 100 درصد باید برگزار شود. دو مرحله از آن انجام شده و 
تیم هاى دسته هاى پایین تر مسابقات خود را در این جام برگزار کردند پس از اعالم نمایندگان لیگ هاى 
استانى دو و یک دسته اول و دسته دو قرعه کشى را انجام داده و نمایندگان رده هاى پایین تر به تیم هاى 
لیگ برتر ملحق خواهند شد. مهدى درباره احتمال برگزارى یک مرحله از جام حذفى پیش از اتمام 
سال 1399 عنوان کرد: با توجه به فشردگى رقابت ها نمى توانم قطعى صحبت کنم اما اگر برنامه هایمان 
اجازه بدهد این کار را انجام خواهیم داد. مى خواهیم با توجه به شرایط کرونا نهایت استراحت و آرامش 

را براى تیم ها در نظر بگیریم زیرا در این شرایط وضعیت اقامت و سفر کردن براى تیم ها سخت است.
وى ادامه داد: در ابتداى فصل امتیازهایى مانند افزایش تعداد تعویض ها، تعداد جذب بازیکنان براى 
تیم ها ایجاد کردیم تا بتوانیم شرایط کرونایى را پشت سر بگذاریم همچنان سیاست به جاى خود باقى 
است و سعى مى کنیم تیم ها را با آرامش بهترى وارد مسابقات کنیم. مسؤل کمیته مسابقات سازمان 
لیگ فوتبال ایران درباره احتمال تعطیلى مسابقات در زمان برگزارى لیگ قهرمانان گفت:  این موضوع 
همه به بحث میزبانى تیم هاى ایرانى باز مى گردد. کنفدراسیون فوتبال آسیا تا کنون میزبان مسابقات را 
مشخص نکرده و این موضوع بنابر قوانین داخلى هر کشور و مدیریت بهداشتى آنها درباره پروتکل هاى 
بهداشتى مشخص خواهد شد. شاید الزم باشد تیم هاى ما 5 تا 10 روز قبل از شروع لیگ قهرمانان در 
آن کشور حاضر شوند. مهدى ادمه داد: االن نمى دانیم تیم هاى ما در کشورمان میزبان خواهند بود یا 
خیر. بنا داریم حتى االمکان مسابقات را با کمترین وقفه برگزار کنیم اما 4 نماینده کشورمان در مسابقات 
لیگ هستند و اگر بخواهیم بازى آنها را در لیگ برتر برگزار کنیم دست کم بازى 8 تیم به تعویق خواهد 
افتاد. در این شرایط جدول ما بار دیگر دچار تغییر خواهد شد اما اگر میزبانى ها اجازه بدهد و شرایط به 
شکلى باشد که بتوانیم دست کم یک بازى را در همان زمان برگزارى لیگ قهرمانان انجام بدهیم سعى  

خواهیم کرد با کمترین فشار لیگ را برگزار کنیم.

اب حمید ترابپور حمید ترابپور ت د ح

نگاهى به مورد عجیب پرسپولیسنگاهى به مورد عجیب پرسپولیس
کاپیتان تمام نشدنىکاپیتان تمام نشدنى
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نامه باشگاه پرسپولیس
به کنفدراسیون فوتبال آسیا 

درباره آل کثیر

به  نامه اى  در  پرسپولیس  باشگاه 
شد  آن  خواستار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
تمرینات  در  آل کثیر  عیسى  حضور  امکان  که 
محرومیت  پایان  شدن  نزدیک  به  توجه  با  را 
وى بررسى کند. بنابر اعالم امیر على حسینى، 
کنفدراسیون  به  نامه اى  در  پرسپولیس  باشگاه 
فوتبال آسیا خواستار آن شد که امکان حضور 
عیسى آل کثیر در تمرینات را با توجه به نزدیک 
مدیر  کند.  بررسى  وى  محرومیت  پایان  شدن 
امور بین الملل باشگاه پرسپولیس در این ارتباط 
با توجه به نزدیک شدن  گفت: این درخواست 
تا  است  شده  مطرح  بازیکن  محرومیت  پایان 
را  سازى  آماده  برنامه هاى  در  حضور  امکان 
گذشته  دوشنبه  روز  درخواست  این  کند.  پیدا 
شد.  ارسال  ایران،  فوتبال  فدراسیون  طریق  از 
نیمه فروردین  از  گفتنى است؛ عیسى آل کثیر 
مى تواند  ماهه اش   6 محرومیت  پایان  با  ماه 

پرسپولیس را در مسابقات همراهى کند.
بازگشت مدافع جوان 

پرسپولیس به این تیم
میانى  مدافع  محمدعلى پور،  عارف 
براى گذراندن خدمت سربازى  که  پرسپولیس 
به فجرسپاسى شیراز پیوسته بود، پس از اتمام 
خدمت سربازى اش به صورت قرضى به پیکان 
که  جوان  مدافع  این  بود.  شده  منتقل  تهران 
را  ایران  تیم  جوانان  کاپیتانى  و  سابقه حضور 
گل  یحیى  نظر  با  اکنون  دارد،  کارنامه  در  نیز 
به دست  را  تیم  این  محمدى مجوز حضور در 
آورده و در صورتى که بتواند به کیفیت مدنظر 
کادرفنى دست یابد، در رقابت براى حضور در 
ترکیب و لیست این تیم در نیم فصل دوم قرار 

خواهد گرفت.
جدایى رسمى

6 بازیکن از نساجى
قائمشهر،  نساجى  فوتبال  تیم  بازیکن   6
تیم هاى  با  و  شده  جدا  تیم  این  از  رسما 
نساجى  فوتبال  تیم  بستند.  قرارداد  مختلف 
براى  جاللى  مجید  درخواست  طبق  مازندران 
و  شد  خواهد  تقویت  مسابقات  دوم  فصل  نیم 
دروازه بان  راد  جاللى  سعید  حضور  تاکنون 
قطعى  تیم  این  در  شهرخودرو  اول  فصل  نیم 
موسى زاده،  امیرحسن  امروز  تا  است.  شده 
آرمان  آباد)،  خرم  على دوست(خیبر  شاه  روزبه 
اسماعیل زاده،  حسین  امیر  قاسمى(پیکان)، 
بازیکنانى  سرافزار  محمد  و  نوروزى  مصطفى 
هستند که از این تیم رسما جدا شدند. همچنین 
با وجود مطرح شدن شایعه جدایى کریم اسالمى 
از نساجى، این بازیکن همچنان بازیکن این تیم 
محسوب مى شود.باشگاه نساجى نیز در صورتى 
که براى اسالمى پیشنهاد رسمى دریافت کند با 

توافق به این بازیکن اجازه جدایى خواهد داد در 
این صورت وى در نساجى ماندنى خواهد  غیر 
بود. تیم فوتبال نساجى مازندران در دیدار آینده 

خود به مصاف آلومینیوم اراك خواهد رفت.
پرسپولیس همچنان منتظر 

صدور رضایت نامه مغانلو

شهریار  جذب  براى  پرسپولیس  باشگاه 
این  نامه  مغانلو همچنان منتظر صدور رضایت 
بازیکن است.  شهریار مغانلو مهاجم اسبق تیم 
پیش  تابستانى  انتقاالت  و  نقل  در  که  پیکان 
فصل با وجود قرار گرفتن بین گزینه هاى مدنظر 
«سانتاکالرا»  باشگاه  به  پرسپولیس  کادرفنى 
پرتغال ملحق شد، اکنون به یکى از مهم ترین 
اهداف نقل و انتقاالتى سرخ پوشان تبدیل شده 
دومین  دارد  نظر  در  پرسپولیس  باشگاه  است. 
گلزن برتر فصل قبل لیگ را براى تقویت خط 
حمله اش جذب کند اما قرارداد داشتن وى با 
براى حضورش  بزرگى  مانع  به  پرتغالى  باشگاه 
تبدیل  محمدى  گل  یحیى  شاگردان  جمع  در 
شده است. با وجود تمام اخبار ضد و نقیضى که 
تاکنون درباره بحث صدور رضایت نامه مغانلو از 
با وجود  اما  منتشر شده  پرتغالى  باشگاه  سوى 
دریافت  به  موفق  وى  تاکنون  جدى  مذاکرات 
رضایت نامه نشده است. البته با توجه به تالش 
هاى مغانلو براى دریافت رضایت نامه، بالفاصله 
پس از تحقق این امر این مهاجم لژیونر مذاکرات 

نهایى خود را با پرسپولیس انجام خواهد داد.
محرومیت منشا از سوى کمیته 

استیناف تایید شد

در خصوص  را  خود  راى  استیناف  کمیته 
بازیکن تیم گل گهر سیرجان صادر کرد. به نقل 
از سایت رسمى فدراسیون،  با توجه به گزارش 
نساجى  هاى  تیم  بین  مسابقه  رسمى  مقام 
مازندران و گل گهر سیرجان از سرى رقابتهاى 
گادوین  سوى  از  پانزدهم،  هفته  در  برتر  لیگ 
تخلفاتى  سیرجان  گهر  گل  تیم  بازیکن  منشا، 
مبنى بر رفتار غیر ورزشى در خور صدور قرار 

دستور موقت عنوان شد.
 100 ماده  استناد  به  اساس  همین  بر 
مقررات انضباطى و تا صدور راى مقتضى، وى 
از همراهى و حضور در تمامى مسابقات فوتبال 
تجدید  از درخواست  و محروم شد. پس  معلق 
این  خصوص  در  گهر  گل  باشگاه  خواهى  نظر 

از  پس  استیناف  کمیته  انضباطى،  کمیته  راى 
از  از آنجایى که رفتار منشا  بررسى اعالم کرد 
ناقض  و  عمومى  عفت  منافى  رفتارهاى  جمله 
به  است،  فوتبال  نظم  و  کلى  رفتارهاى  اصول 
استناد ماده 100 مقررات انضباطى فدراسیون، 
ضمن رد اعتراض مشارالیه، دستور موقت صادر 

و عینا تایید مى شود. این تصمیم قطعى است.
فرهاد مجیدى به ژاپن مى رود

حضور  براى  دارد  قصد  مجیدى  فرهاد 
به  مربیگرى  پیشرفته  کالس  دوره  یک  در 
در  حضور  براى  کند.مجیدى  سفر  ژاپن  کشور 
سپس  و  کند  نام  ثبت  باید  اول  کالس ها  این 
مقدمات سفر خود به ژاپن را فراهم نماید. این 
 1400 سال  بهار  در  فراوان  احتمال  به  سفر 
انجام خواهد شد. سرمربى سابق استقالل قبًال 
هم چند کالس مربیگرى را در اسپانیا و ایتالیا 
پشت سر گذاشته بود و حاال عزم خود را جزم 
که  هم  ژاپن  مربیگرى  کالس هاى  در  تا  کرده 
با حضور مدرسان برجسته فیفا انجام مى شود، 

شرکت کند.
باشگاه استقالل: فکرى لیست 

مازاد ندارد

شده  مطرح  شایعات  به  استقالل  باشگاه 
سایت  داد.  نشان  واکنش  اخیر  روزهاى  طى 
باشگاه استقالل نوشت: در روزهاى اخیر برخى 
رسانه ها اقدام به انتشار لیست هایى تحت عنوان 
لیست مازاد استقالل در نیم فصل کرده اند که 
را  اخبار مذکور  این وسیله  به  استقالل  باشگاه 
تکذیب مى کند. بر این اساس و با نظر محمود 
خروجى  لیست  فصل  نیم  در  استقالل  فکرى، 
ندارد.در لیست تیم فوتبال استقالل چند جاى 
خالى هم وجود دارد که با نظر سرمربى محترم، 
پر  جدید  بازیکنان  با جذب  خالى ها  جاى  این 

خواهد شد.
نخستین رنکینگ فیفا در سال 2021

 ایران تیم بیست و نهم جهان و 
دوم آسیا

توسط  فوتبال  جهانى  رنکینگ  نخستین 
رده  در  ملى کشورمان  تیم  که  اعالم شد  فیفا 
ترین  تازه  گرفت.  جاى  آسیا  دوم  و  29جهان 
رنکینگ تیم هاى ملى توسط فدراسیون جهانى 
فوتبال روز پنج شنبه 18 فوریه 2021  اعالم 
شد که تیم ملى ایران با 1449 امتیاز در بیست 

ونهم جهان و بعد از ژاپن(29 رنکینگ جهانى) 
دومین تیم برتر قاره کهن قرارگرفت. همچنین 
 2021 سال  در  نخستین  که  رنکینگ  این  در 
امتیاز  با 1780  بلژیک  فوتبال  ملى  تیم  است، 
تیم اول جهان شد. فرانسه با 1755 امتیاز دوم 

و برزیل با 1743 امتیاز سوم شدند.
چمنیان: شجاعى براى ادامه 

سرمربیگرى شرط دارد

شجاعى  گفت:  تراکتور  فوتبال  تیم  مربى 
دارد  تراکتور شرط  در  ادامه سرمربیگرى  براى 
زیرا مى خواهد این تیم به مدعى لیگ برتر و 
قهرمانان  لیگ  در  ایران  براى  شایسته  نمایند ه 

تبدیل شود.
وضعیت  آخرین  درباره  چمنیان  عباس 
اظهار  تراکتور  فوتبال  تیم  سرمربى  انتخاب 
داشت: در تمرین ما به جز 5-4 بازیکن غایب 
سایر نفرات حضور داشته و مسعود شجاعى هم 
با انگیزه و پرتالش بود. اکنون 2 چالش در تیم 
ما وجود دارد. تعیین تکلیف خود شجاعى و از 
آن مهم تر انتخاب سرمربى یکى از این موارد 
روى  ماجرا  این  شدن  طوالنى  قطعا  که  است 
کیفیت تراکتور تاثیر مى گذارد و از طرفى جذب 
بازیکنان جدید هم یکى دیگر از چالش ها است. 
امیدواریم هرچه سریع تر این دو موضوع حل و 
فصل شود. با توجه به تعویق یک هفته اى لیگ 
فرصت در اختیار تمام تیم ها قرار مى گیرد تا با 
فراغ بال بیشترى نسبت به ترمیم خود و جذب 
بازیکن جدید اقدام کنند. البته سرعت عمل در 
تیم ما براى جذب نفرات جدید باید بیشتر باشد. 
آنچه ما شنیده ایم و از شواهد هم برمى آید این 
است که رحیمى مدیر باکیفیت و خوش قولى 
است و تمام تالش خود را براى جذب بازیکن 
باکیفیت که بتوانند  به تیم کمک کنند، به کار 

مى گیرد.
مربى تیم فوتبال تراکتور ادامه داد: انتظار 
داریم رحیمى درباره تعیین تکلیف سرمربى و 
جدى  و  سریع  خیلى  جدید  بازیکنان  انتخاب 
عمل کند تا قول هایى که به هواداران داده بود 
این  توانمندى هاى  به  توجه  با  شود.  عملیاتى 
مدیر حتما دل هواداران را شاد مى کند و منتظر 
هستیم تراکتور براى دور برگشت رویایى بسته 
میالد  نام  شدن  مطرح  درباره  چمنیان  شود. 
فخرالدینى، عکاشه حمزاوى و میالد فخرالدینى 
تراکتور  مازاد  لیست  احتمالى  نفرات  عنوان  به 
گفت: تا جایى که از مسعود شجاعى اطالع دارم، 
لیست مازاد به هیچ وجه اعالم نشده بود. با توجه 
به روحیات، شخصیت و حرفه اى گرى که از وى 
لیست  این شکل  به  مى دانم  بعید  داریم  سراغ 
مازاد را اعالم کند. بحث فخرالدینى جدا است و 
این بازیکن 5- 4 هفته قبل به دلیل مشکالت 
خانوادگى اش درخواست جدایى داده بود. مربى 
تیم تراکتور تصریح کرد: شجاعى تاکید داشت 
لیست خروجى نداریم اما 4- 3 بازیکن باکیفیت 
فصل  نیم  در  تیم  شدن  آماده  و  تقویت  براى 

فوتبال
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المپیک  گزینشى  مسابقات  تعویق  با 
کلمبیا، سهراب مرادى و کیانوش رستمى 
شرایط  بردارى  وزنه  المپیکى  قهرمانان 
المپیک  سهمیه  کسب  براى  دشوارى 
توکیو خواهند داشت. دومین مرحله اردوى 
آمادگى تیم ملى وزنه بردارى کشورمان براى 
حضور در مسابقات قهرمانى آسیا و گزینشى 
المپیک توکیو که از 19 دى ماه آغاز شده 
بود به پایان رسید تا اردونشینان براى حضور 
باشگاه هاى  اختیار  برتر در  لیگ  فینال  در 
خود قرار گیرند. این اردو به میزبانى اهواز 
این  به  شده  دعوت  نفرات  که  شد  برگزار 
تمرینات به شرح زیر بودند:حافظ قشقایى، 
على  سلطانى،  حسین  جوادى،  مصطفى 
زارعى،  محمد  چراغى،  صالح  میرى، 
کیانوش رستمى، سهراب مرادى، سید ایوب 
موسوى، رسول معتمدى، على هاشمى، کیا 
لیگ  نهایى  مرحله  داودى.  على  و  قدمى 
و  جوانان  سنى  رده  در  وزنه بردارى  برتر 
بزرگساالن از امروز تا 2 اسفندماه به میزبانى 
باشگاه ملى حفارى و در سالن شهداى اهواز 
برگزار مى شود. اردوى تیم ملى در شرایطى 
در اهواز به پایان رسید که ملى پوشان حاضر 
تست  شدن  اعالم  مثبت  خبر  با  اردو  در 
کرونا سرمربى خود مواجه شدند. البته گفته 
مى شود حال عمومى برخواه خوب است. از 
ملى پوشان هم تست کرونا گرفته شد که 
نتیجه آن منفى بود. از میان نفرات دعوتى 
به اردو ایوب موسوى در اردو حضور نداشت 
که به دلیل آسیب دیدگى از اردو خارج شد 
تا مصدومیت خود را درمان کند. داود باقرى 
وزنه  پزشکى  رئیس کمیته  نایب رئیس و 
بردارى درباره وضعیت عمومى سرمربى تیم 
ملى وزنه بردارى پس از مثبت شدن تست 
کروناى او عنوان کرد: محمدحسین برخواه 
سرمربى تیم ملى به من اطالع داد سردرد و 
بدن درد دارد و من نیز از او خواستم تست 
کرونا بدهد که نتیجه آن مثبت بود. تا االن 
عالئم شدیدى  تماس هستم،  در  او  با  که 
ملى پوشان  که  زمانى  داد:  ادامه  او  ندارد. 
وارد اردو مى شدند نیز آنها را مورد ارزیابى 
قرار مى دادیم و تست کرونا گرفتیم و جواب 
همه منفى بود. از این رو اجازه دادیم اردوها 

ادامه پیدا کند. ما طبق همین ارزیابى هایى 
سختگیرانه  رعایت  و  مى دهیم  انجام  که 
تیم هاى  اردوهاى  دادیم،  اجازه  پروتکل ها 
ملى و همچنین دو مرحله لیگ جوانان و 
وزنه برداران  هم  تا  شود  برگزار  بزرگساالن 
هم  و  بگیرند  قرار  آماده  سازى  مسیر  در 
آنها شود.  به  برگزارى لیگ کمک مالى  با 
تاکنون هم مشکلى نداشتیم تا اینکه این 
اتفاق رخ داد.رئیس کمیته پزشکى فدراسیون 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وزنه بردارى 
نبود پس چگونه  اردو قرنطینه کامل  مگر 
سرمربى مبتال شده، تاکید کرد: از خانواده 
تا اجتماعات بزرگ تر نمى توان ادعا کرد که 
قرنطینه کامل انجام مى شود. البته خود من 
در آغاز اردوها جلسات خصوصى را برگزار 
کردم و تمام نکات بهداشتى و اینکه زدن 
ماسک و رعایت فاصله اجتماعى تا چه اندازه 
با ارزش است را به ملى پوشان تاکید کردم. 
براى اینکه مطمئن شویم که مشکلى وجود 
ندارد هر 10 روز تست مى گرفتیم همان طور 
که گفتم تا االن منفى بوده و این تست ها 
ابزار کنترل ما بوده اند وگرنه زندانى کردن 

ورزشکار که امکان پذیر نیست.
حذف گزینشى المپیک  از 

مسابقات وزنه بردارى کلمبیا
در شرایطى که تست کروناى سرمربى 
و  شده  اعالم  مثبت  وزنه بردارى  ملى  تیم 
سایر ملى پوشان نیز منتظر پاسخ تست هاى 
خود هستند، روز گذشته اعالم شد مسابقات 
وزنه برداران  بود  قرار  که  کلمبیا  وزنه بردارى 
ایران در آن شرکت کنند، عالوه بر اینکه به 
تعویق افتاده است، دیگر گزینشى المپیک 
نیز نیست. مسابقات گزینشى المپیک کلمبیا 
قرار بود 12 تا 16مارس (22 تا 26 اسفند) 
برگزار شود. اکنون در تقویم فدراسیون جهانى 
این مسابقات به تعویق افتاده است و در ماه 
مى برگزار مى شود و مهم تر اینکه این مسابقات 
نیست.فدراسیون  المپیک  گزینشى  دیگر 
کیانوش  مرادى،  سهراب  ایران  وزنه بردارى 
رستمى، على هاشمى و على داودى را براى 
حضور این مسابقات ثبت نام کرده بود و قرار بود 
پس از فینال لیگ برتر فهرست نهایى ارسال 
شود. به این ترتیب تنها مسابقاتى که گزینشى 

المپیک است و پیش روى وزنه برداران قرار 
دارد، قهرمانى آسیا در ازبکستان است که 16 
تا 25 آوریل (27 فروردین تا 5 اردیبهشت) 
المپیک  گزینشى  مى شود. مسابقات  برگزار 
براى رشته وزنه بردارى در این دوره متفاوت 
از دوره هاى دیگر برگزار مى شود و ورزشکاران 
باید در 6 گزینشى المپیک با سطوح طالیى، 
نقره اى و برنز شرکت کنند و حتما باید در 
چهار مسابقه گزینشى وزنه  بزنند. در تمام این 
6 گزینشى نام وزنه برداران ثبت و از آنان تست 
دوپینگ به عمل خواهد آمد.کاهش سهمیه 
وزنه بردارى ایران موجب شده تا در بین چهار 
مدعى دسته هاى 96، 109 و به اضافه 109 
کیلوگرم تنها 2 وزنه بردار ملى پوش راهى توکیو 
شوند. کالف انتخاب این 2 وزنه بردار زمانى 
پیچیده تر مى شود که در دسته 96 کیلوگرم 
2 قهرمان و ملى پوش نامدار حضور دارند. هر 
چند که حضور همزمان «کیانوش رستمى» 
کیلوگرم  دسته 96  در  مرادى»  و «سهراب 
عمال یکى از این ورزشکاران را از قطار توکیو 
پیاده خواهد کرد. رستمى و مرادى هر چند 
که در اواخر فروردین ماه به مسابقات قهرمانى 
آسیا اعزام خواهند شد و مى توانند امتیاز آن را 
براى خود ذخیره کنند اما این تنها کافى نیست 
بلکه باید در یک گزینشى دیگر هم حضور پیدا 
کنند. تا قبل از این قرار بود این 2 قهرمان را 
به مسابقات گزینشى در کشور کلمبیا اعزام 
شوند که با موکول شدن رقابت هاى کلمبیا به 
اواخر اردیبهشت عمال این مسابقات از جرگه 
رقابت هاى گزینشى المپیک خارج شد چون 
بنا به اعالم کمیته بین المللى المپیک مسئوالن 
فدراسیون جهانى وزنه بردارى باید تا اواسط 
اردیبهشت ماه امتیازات را اعالم و نفرات برتر 

را به این کمیته معرفى کنند.
امتیازات  شمار  اگر  شرایط  این  با 
رستمى و مرادى به حد نصاب نرسد این 
المپیک  با  تلخ  وداعى  باید  وزنه بردار  دو 
سهمیه  تاکنون  ایران  در  باشند.  داشته 
 109 اضافه  به  دسته  در  داودى  على 
فاصله  نیز  و على هاشمى  کیلوگرم قطعى 
کمى تا رسیدن به توکیو دارد. هاشمى با 
کسب موفقیت در مسابقات قهرمانى آسیا 

عمال راهى توکیو خواهد شد. 

گوناگون

حذف گزینشى المپیک از مسابقات وزنه بردارى کلمبیاحذف گزینشى المپیک از مسابقات وزنه بردارى کلمبیا
کار مرادى و رستمى براى حضور در المپیک سخت شد کار مرادى و رستمى براى حضور در المپیک سخت شد 

ادامه سرمربیگرى  احتمال  درباره  مدنظر هستند.چمنیان  دوم 
عنوان  مدنظر  بازیکنان  جذب  صورت  در  تراکتور  در  شجاعى 
کرد: وى شروطى دارد که به بهتر شدن شرایط تراکتور کمک 
مى  و  دارد  حضور  تراکتور  در  است  سال   3 شجاعى  مى کند. 
خواهد این تیم در سطح مدعیان قهرمانى در ایران و نماینده 
شایسته اى براى کشورمان در آسیا باشد و براى تشکیل چنین 
تیمى باید نفراتى قوى جذب شوند. چمنیان درباره برنامه هاى 
دوم  فصل  نیم  شروع  در  هفته اى  یک  تعویق  از  پس  تراکتور 
تمام  و  است  برگزارى  حال  در  مختلف  لیگ هاى  داد:  توضیح 
تیم ها درگیر مسابقات هستند. به همین دلیل نمى توانیم بازى 
دوستانه خاصى برگزار کنیم. یکى از مشکالت تراکتور در نیم 
فصل اول این بود که هیچ وقت نتوانستیم دیدار تدارکاتى قوى 
انجام بدهیم. احتمال دارد در روزهاى شنبه(امروز) و یکشنبه با 
جمع بندى کادرفنى تمرینات را تعطیل کرده و از دوشنبه طبق 
زحمات مدیر باشگاه و جذب بازیکنان جدید کار خود را براى 

شروعى قدرتمندانه در نیم فصل دوم استارت بزنیم.
مسابقات انتخابى جام جهانى رسما متمرکز شد
برگزارى بازى ها از 10 الى 25 خرداد

تعویق  از  رسمى  صورت  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 به ماه ژوئن خبر داد. سایت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت رسمى اعالم کرد به دلیل 
آسیایى  کشورهاى  میان  سفر  محدودهاى  و  کرونایى  شرایط 
آسیا  هاى  ملت  جام  و   2022 جهانى  جام  انتخابى  مسابقات 
افتاد. سایت کنفدراسیون  تعویق  به  ژوئن  ماه  به  2023 چین 
فوتبال آسیا نوشت: براى حفظ سالمتى بازیکنان و تیم ها قرار 
شد این بازى ها به صورت متمزکز برگزار شود و از فدراسیون 
ها براى درخواست میزبانى خواسته شد تا اقدامات الزم را انجام 
انتخابى جام جهانى در ماه  دهند. طبق زمان بندى مسابقات 
ژوئن(خرداد) برگزار مى شود. این مسابقات قرار است از تاریخ 

31 مى( 10 خرداد) تا 15 ژوئن(25 خرداد) برگزار شود.
اقدام رسمى ترابزون براى تمدید با حسینى

باشگاه ترابزون اسپور ترکیه 
براى تمدید قرارداد مدافع ایرانى 
اش پیشنهاد باال بردن دستمزدش 
را داد. سایت «صباح» ترکیه خبر 
داد مسئوالن باشگاه ترابزون اسپور 
اقدام رسمى براى تمدید قرارداد 
ایرانى  مدافع  حسینى  مجید 
جلسه  اولین  دادند.  انجام  خود 
مسئوالن ترابزون با مدافع ایرانى 
تشکیل شد. در این جلسه ترابزون 

پیشنهاد تمدید قرارداد با افزایش دستمزد را به حسینى ارائه کرد 
که با استقبال مدافع ایرانى همراه شد. مجید حسینى در سال 
2018 از استقالل راهى ترابزون اسپور شد. مدافع ایرانى در طول 
2 و نیم سال گذشته عملکرد خوبى براى تیم ترکیه اى داشته به 
همراه خاطر مسئوالن باشگاه به دنبال تمدید دوباره قرارداد این 

بازیکن هستند.
دیدار تدارکاتى استقالل و سایپا لغو شد

دیدار تدارکاتى بین تیم هاى فوتبال استقالل و سایپا برگزار 
نخواهد شد. با توجه به تعویق یک هفته اى مسابقات لیگ برتر 
قرار بود تیم هاى استقالل و سایپا در دیدار تدارکاتى به مصاف 
این  این وجود هماهنگى هاى الزم براى برگزارى  با  هم بروند. 
مسابقه فراهم نشد و کادر فنى دو تیم براى زمان این مسابقه 
به توافق نرسیدند تا دیدار تدارکاتى سایپا و استقالل لغو شود.
معرفى شمشیربازان اعزامى به جام جهانى سابر

جهانى  جام  در  ایران  شمشیربازى  ملى  تیم  ترکیب 
در  سابر  شمشیربازى  جهانى  جام  شد.  مشخص  بوداپست 
بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد که تیم ملى کشورمان 
مجتبى  کرد.  مسابقات شرکت خواهد  این  در  با 5 شمشیرباز 
فرزاد  فتوحى،  محمد  رهبرى،  محمد  پاکدامن،  على  عابدینى، 
باهر 5 ملى پوش اعزامى هستند. این مسابقات اواخر اسفندماه 
ملى پوشان  براى  تدارکاتى  مسابقه  یک  که  مى شود  برگزار 

کشورمان محسوب مى شود.

دومین جلسه هیئت مدیره 
جمعیت حامیان هواداران فوتبال 
دومین  ماه  بهمن  بیست ونهم  چهارشنبه  روز 
هواداران  حامیان  جمعیت  مدیره  هیئت  جلسه 
ورزش  وزارت  یک  شماره  ساختمان  در  فوتبال  
و  اهمیت  بر  جلسه  این  در  شد.  برگزار  جوانان  و 
ضرورت حضور فعال جمعیت براى فرهنگ سازى در 
حوزه هوادارى در ورزش به ویژه فوتبال تأکید شد.

قهرمانى تیم بهداد سلیمى در لیگ برتر وزنه بردارى
تیم گهر زمین سیرجان با سرمربیگرى بهداد سلیمى قهرمانى لیگ برتر وزنه بردارى 
شد.فینال لیگ برتر وزنه بردارى  سال 99  به مدت چهار روز  در اهواز برگزار شد. در این 
دوره رقابت براى کسب عنوان قهرمانى بین تیم هاى گهر زمین سیرجان،  ملى حفارى  و 
فودالد خوزستان بود که در تیم گهر زمین سیرجان  توانست عنوان نخست را به دست 
آورد.با وجود اینکه  رقابت فوق سنگین هنوز به پایان نرسیده اما قهرمانى گهر زمین مسجل 
شده است.سرمربیگرى این تیم  بر عهده  بهداد سلیمى بود و او در دومین تجربه مربیگرى 
خود در لیگ برتر وزنه بردارى براى دومین سال پیاپى عنوان قهرمانى را به دست آورد. 

پارسال نیز او با تیم بازار بزرگ ایران قهرمان شده بود.
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بازگشت فجرسپاسى به جمع مدعیان
هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ دسته اول 
ماه  بهمن   26 و  روزهاى 25  طى  ایران  فوتبال 
در  پیگیرى شد که  در شهرهاى مختلف کشور 
مقابل  بازى خانگى  هوادار  تیم  بازیها،  مهمترین 
شاهین را واگذار کرد و تیم هاى فجر، پارس و 
ارزشمندى  و  مهم  بردهاى  به  آستارا  شهردارى 
عنایتى  رضا  شاگردان  که  شرایطى  در  رسیدند. 
در تیم هوادار امیدوار بودند که با کسب پیروزى 
رایکا  بازى سخت مس کرمان مقابل  از  خانگى، 
استفاده کنند و جایگاه خود در رتبه اول را تثبیت 
کنند اما این اتفاق رخ نداد و شاهین در تهران تیم 
هوادار را زمین گیر کرد تا مس کرمان با یک پیروزى 
شیرین برابر آرمان گهر به تنهایى صدرنشین شود. 
در خرم آباد، خیبر شکستى تلخ را تجربه کرد و 
با نتیجه 2 بر 1 بازى را به تیم شهردارى آستارا 
واگذار کرد. شهردارى که با حضور پایان رافت به 
تیمى مدعى در لیگ دسته اول تبدیل شده، با این 
پیروزى به رتبه چهارم رسید تا در کورس صعود به 
لیگ برتر قرار گیرد. ملوان بندرانزلى فرصتى ویژه 
براى صعود به رتبه ششم را از دست داد و در خانه 
مقابل نود ارومیه متوقف شد. بازى حساس دیگر 
این هفته در سیرجان بین تیم هاى فجر و آرمان 
گهر برگزار شد. جایى که نماینده شیراز با گل هاى 
«فرزان دانا» به بردى شیرین دست یافت و 24 
امتیازى شد تا به یک قدمى صدر جدول برسد. در 
شهر جم، تیم پارس با تک گل على فاتح به برترى 
رسید تا تیم محمد نصرتى نیز دوباره به نیمه باالى 
جدول برسد. تیم فوتبال بادران در ورزشگاه سردار 
جنگل رشت میهمان تیم چوکاى تالش بود که 
در پایان شاگردان محسن عاشورى در تیم بادران 
موفق شدند حریف تالشى خود را با نتیجه پر گل 
4 بر 2  از پیش رو بردارند. در این دیدار جذاب و 
مهیج که 6 گل داشت، ابتدا چوکایى ها با استفاده 
از غفلت بادرانى ها موفق شدند در دقیقه 12 بازى 
دست  بازى  اول  گل  به  طاهرنژاد  کنعان  توسط 
نیافت  تداوم  یابند. شادى چوکایى ها دو دقیقه 
تا اینکه احسان پیرهادى یکى از ستاره هاى این 
روز بادرانى ها موفق شد در دقیقه 14 بازى را به 
تساوى بکشاند تا همه چیز به حالت اولیه بازگردد.

در ادامه دو تیم تالش زیادى را براى گلزنى 
انجام دادند اما تالش هر دو تیم ثمرى نداشت تا 
اینکه نیمه اول با تساوى 1 - 1 خاتمه یافت. پس 
از شروع نیمه دوم باز این چوکایى ها بودند که 
بادران روى  از غفلت مدافعین  با استفاده مجدد 
یک ارسال از جناحین توسط سامان نورمحمدى 
در دقیقه 49 به گل دوم دست یافتند. پس از گل 
دوم چوکا این  تیم براى حفظ نتیجه عقب نشست 
و تمام نقاط نفوذ براى بازیکنان حریف بست اما 
این تیم بادران بود که سرتا پا حمله شد و با آوردن 
2 بازیکن تازه نفس، روند تاکتیکى و رو به جلو 
بادران  تعویض  از 2  کرد. پس  تغییر  ها  بادرانى 
فضاى  ایجاد  براى  آنها  هاى  پاسکارى  و  حمله 
مناسب براى راهیابى به سمت دروازه چوکایى ها 
در دقیقه 89 جواب داد و این مرتضى خراسانى 
بود که توانست گل تساوى بخش تیمش را به ثمر 
برساند. پس از  این گل؛ نارنجى پوشان که خواستار 
صعود به صدر جدول بودند دست از تالش خود 
برنداشتند و موفق شدند با کامبکى دراماتیک به 
ترتیب در دقیقه 2+90 و 6+90 به گلهاى سوم 
و چهارم دست یابند و در نهایت با کسب  برد و 

سه امتیاز مهم این بازى سوغات صدرنشینى را از 
رشت به پایتخت ببرند. هفته پانزدهم، روز جمعه 
اول اسفند 1399 با انجام یک بازى بین تیمهاى 
چوکا و پارس جنوبى شروع شد و امروز (2 اسفند) 

نیز 8 بازى دیگر انجام مى شود.
نتایج هفته چهاردهم

* خیبر خرم آباد 1 - شهردارى آستارا 2
خیبر،  براى  رستمى(20)  عارف  گلزنان: 
براى  نصیرى(19)  جابر  و  دالور(12)  سعید 

شهردارى
ولى  کمک  با  صالحى  محمدعلى  داور: 

کاووسى و مرتضى یوسف شهریارى
ورزشگاه: تختى خرم آباد

* رایکا بابل صفر - مس کرمان صفر
نادر  و   (مربى مس)  رکوعى  فرزین  اخراج: 

دست نشان (سرمربى رایکا)
داور: وحید زمانى با کمک هادى طوسى و 

محسن سلطانى
ورزشگاه: شهداى هفتم تیر بابل

* ملوان بندرانزلى صفر - نود ارومیه صفر
اکبر  على  کمک  با  جو  صادقى  حامد  داور: 

نورى و محمد نورى
ورزشگاه: تختى بندرانزلى

* آرمان گهرسیرجان 1 - فجرسپاسى 2
آرمان  براى  فر(13)  قائدى  سعید  گلزنان: 

گهر، فرزان دانا(64 و 72) براى فجرسپاسى
رضا  کمک  با  حسینى  سیدحسین  داور: 

احمدى و محمد صفار
ورزشگاه: امام على (ع) سیرجان

* هوادار تهران صفر - شاهین بوشهر 1
گل: سینا اسدبیگى(63)

سعید  کمک  با  محمدى  على  کیوان  داور: 
باهنر و مصطفى بابایى

ورزشگاه: شهداى اسالمشهر
* پارس جنوبى جم 1 - خوشه طالیى 

ساوه صفر
گل: على فاتح

پناهى و  بهزاد  با کمک  امید سعیدفر  داور: 
عباس سعادت 

ورزشگاه: تختى جم
* قشقایى شیراز 3 - استقالل مالثانى 1

گلها: محمد خادمى (32)، امین هاشمى فر 
قشقایى،  براى   (86) سنجاقکى  مرتضى  و   (45)

میالد نجفى (69) براى استقالل
داور: وحید صالحى با کمک یداهللا کلوندى و 

عبدالعلى شکرگذار
ورزشگاه: پارس شیراز

* چوکا تالش 2 - بادران تهران 4
سامان  و   (12) نژاد  طه  کنعان  گلها: 
پیرهادى  احسان  چوکا،  براى   (49) نورمحمدى 
اسالمى  حسین   ،(89) خراسانى  مرتضى   ،(14)

(2+90) و ایمان غالمى (6+90) براى بادران
داور: رضوان سرشار با کمک حسین گلشنى 

و مهران مصطفوى
ورزشگاه: سردار جنگل رشت

ریحان  گل   - خوزستان 3  استقالل   *
البرز صفر

داوودى  رامین   ،(12) معاوى  محمد  گلها: 
(14) و بهروز بارانى (90+4)

غالمرضا  کمک  با  آشورى  یعقوب  داور: 

حسینعلى  و  محمدى 
سلطانى

تختى  ورزشگاه: 
اهواز

بهترین هاى 
هفته چهاردهم

بادران  هفته:  تیم 
تهران

مربى هفته: محسن 
عاشورى (بادران تهران)

بازیکن هفته: فرزان 
دانا (فجرسپاسى شیراز)

رضوان  هفته:  داور 
 - تالش  (چوکا  سرشار 

بادران تهران)
چوکا  هفته:  بازى 

تالش - بادران تهران
میزبان برتر: قشقایى شیراز (ورزشگاه پارس 

شیراز)
تیم منتخب هفته چهاردهم
1 - وحید عزیزى (فجرسپاسى شیراز)

2 - محمد زینالى (نود ارومیه)
3 - محمد معاوى (استقالل خوزستان)

4 - سعید دالور (شهردارى آستارا)
5 - مرتضى سنجاقکى (قشقایى شیراز)

6 - سینا اسدبیگى (شاهین بوشهر)
7 - جابر نصیرى (شهردارى آستارا)

8 - على فاتح (پارس جنوبى جم)
9 - احسان پیرهادى (بادران تهران)
10 - فرزان دانا (فجرسپاسى شیراز)

11 - ایمان غالمى (بادران تهران)

جدول گلزنان
8 گل: حمید کاظمى ( هوادار تهران)

غالمى  ایمان  و  پیرهادى  احسان  گل:   5
(بادران تهران)، پیمان میرى (مس کرمان) و على 

خسرونژاد (رایکا بابل)
آباد)،  خرم  (خیبر  رستمى  عارف  گل:   4
فرزان دانا (فجرسپاسى شیراز)، على فاتح (پارس 
ساوه)،  طالیى  (خوشه  دهقانى  کامبیز  جنوبى)، 

فرشاد جانفزا (استقالل خوزستان)
خوزستان)،  (استقالل  بارانى  بهروز  گل:   3
(قشقایى  مرتضى سنجانکى  و  فر  هاشمى  امین 
امیرمحمد  کرمان)،  (مس  بابامحمدى  شیراز)، 
منصف (رایکا بابل)، محمد مهرى (ملوان انزلى)، 
پویا سیف پناهى (بادران تهران)، سجاد عبدویى 
سجاد  و  محمودآبادى  امیر  مالثانى)،  (استقالل 

للى 

تى 

اى 
هم

ران 

سن 
ن)

زان 
ز)

وان 
 -  

لگلزناوکا  د

جدول رده بندى لیگ برتر

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازيتیم
11584313728-مس کرمان

21474315925-بادران تهران
314662171024-فجر سپاسى
414734191424-هوادار تهران

514734161224-شهردارى آستارا
61465314723-استقالل خوزستان

715645181422-پارس جنوبى جم
8144737619-شاهین شهردارى بوشهر

914464121218-ملوان بندر انزلى
1014464131718-استقالل مالثانى

1114455161717-رایکا بابل
121445591217-خوشه طالیى ساوه

1315375141316-خیبر خرم آباد
1414446151816-آرمان گهر

151435691414-قشقایى شیراز
1615357132114-چوکا تالش

1714338101912-گل ریحان البرز
181432951311-نود ارومیه
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بهزاد سلطانى  گهر سیرجان)،  (آرمان  حسامى 
و سعید دالور (شهردارى آستارا)، میالد صارمى 

(پارس جنوبى)
برنامه مسابقات هفته پانزدهم

جمعه 1 اسفند 1399
* چوکا تالش1 - پارس جنوبى جم1

چوکا،  براى  اعتمادى(55)  رضا  گلزنان: 
ایمان شورآبى(93) براى پارس

ورزشگاه: سردار جنگل رشت
*مس کرمان2 -  خیبر خرم آبادصفر

گلها: بهرام رشید فرخى(42) و محمد على 
صفیا(78)

ورزشگاه: امام على (ع) سیرجان
شنبه 2 اسفند 1399

خوزستان   استقالل   - آستارا  شهردارى 
(ساعت: 14 - ورزشگاه: سردار جنگل رشت)

فجر سپاسى شیراز - هوادار تهران (ساعت 
14:30 - ورزشگاه: پارس شیراز)

(ساعت:  شیراز   قشقایى   - تهران  بادران 
14:30 - ورزشگاه: شهداى اسالمشهر)

نود ارومیه - رایکا بابل (ساعت: 14:30 - 
ورزشگاه: تختى ارومیه)

استقالل مالثانى - ملوان انزلى (ساعت: 15 
- ورزشگاه: تختى اهواز)

شاهین بوشهر - گل ریحان البرز (ساعت: 
15 - ورزشگاه: شهید مهدوى بوشهر)

تالشى ها همچنان در حسرت 
بازگشت به پوریاى ولى

جارى  فصل  در  تالش  فوتبال چوکاى  تیم 
رقابت هاى لیگ دسته اول دور از ورزشگاه خانگى 
به سر مى برد و مجبور است در ورزشگاه سردار 
چوکاى  کند.  میزبانى  رقبایش  از  رشت  جنگل 
تالش فصل گذشته در شرایطى به همراه استقالل 
مالثانى به رقابت هاى لیگ دسته اول فوتبال ایران 
راه پیدا کرد، که تا پیش از شیوع ویروس کرونا، در 
ورزشگاه پوریاى ولى به میدان مى رفت و حضور 
تماشاگران پرشور تالشى براى بازیکنان این تیم 
نیروى محرکه  اى قوى به شمار مى رفت و آنها در 
طول مسابقه به این تیم براى کسب پیروزى کمک 
مى کردند. حاال اما با شروع رقابت هاى لیگ دسته 
اول به دلیل نواقصى که ورزشگاه پوریاى ولى دارد، 
چوکا از میزبانى در این ورزشگاه محروم شده و روز 
فریبرز محمودزاده مسئول مسابقات  پنج شنبه 
لیگ دسته اول بازدیدى میدانى از ورزشگاه تالشى 
ها داشت تا بابرشمردن ایرادات آن، نسبت به رفع 
آنها اقدام شود.هادى صادقى سرپرست تیم فوتبال 
چوکا در مورد مشکالت این ورزشگاه اینطور توضیح 
مى دهد:«اولین مشکلى که آقاى محمودزاده به آن 
اشاره داشتند، مربوط به ابعاد زمین بود. در حال 
حاضر طول زمین 95 متر است که باید 105 متر 
شود.» او ادامه داد:«دومین مشکل مربوط به جایگاه 
ویژه است که باید مطابق با الزامات سازمان لیگ 
طراحى شود و درنهایت آقاى محمودزاده تاکید 
داشتند که اتاق دوپینگ و رختکن داوران باید مورد 

بازسازى قرار بگیرد.»
این ها مشکالتى هستند که فعال شاگردان 
على لطیفى را از میزبانى در ورزشگاه پوریاى ولى 
که به آشیانه عقاب ها در ادبیات فوتبالى ایران 
معروف است، محروم کرده است. هواداران تیم 
مسئوالن  کمک  با  امیدوارند  اما  چوکا  فوتبال 
شهر تالش و همینطور مالکان جدید باشگاه، این 
نواقص هر چه زودتر برطرف شوند و آنها به جاى 
پذیراى  خانه  در  در رشت،  از حریفان  میزبانى 

رقباى خود باشند. 

اتحاد ساالر صفر - نفت ایرانیان 3
 52) سیدامیر حسینى  و   (42) مروتى  حسین  گلها: 

و 89)
داور: همایون احمدیان

ورزشگاه: زمزم
پرسپولیس 1 - نیروى زمینى 1

سعید  پرسپولیس،  براى   (62) عمرى  محمد  گلها: 
الیاسى (17) براى نیروى زمینى

داور: محمد مقدم
ورزشگاه: اسماعیلى

آینده سازان صفر - استقالل صفر
داور: رئوف سیفى

ورزشگاه: انرژى اتمى
آبى پوشان کوشا صفر - هوادار صفر

داور: حامد صادقى جو
ورزشگاه: دیهیم

المپیک اندیشه صفر - بادران صفر
داور: محمدحسین ترابیان

ورزشگاه: فکورى
پاس قوامین 1 - اسپاد الوند 2

امیرحسین  پاس،  براى   (25) افراسیابى  ابوذر  گلها: 
دودانگه (40) و عرفان محمدى (48) براى اسپاد الوند

داور: یاسر همرنگ
ورزشگاه: شاهین

اسپهبد قارن صفر - سایپا 2
گلها: مصطفى فرهادى (85) و یاسین هنرمند (87)

داور: مهدى احمدى
ورزشگاه: انرژى اتمى

عقاب 1 - مقاومت 3
باقرى  على  عقاب،  براى   (45) راستگو  صادق  گلها: 
(37)، ارشد پارسى (80) و محمد قلى نژاد (84) براى 

مقاومت
داور: فرهاد قاسمى

ورزشگاه: دوشان تپه
پیکان 4- دناصبا صفر

گلها: على شیرى (10)، 
 ،(31) افضلى  علیرضا 
و   (40) امینى  محمدطاهر 

امیرمحمد گلزار (77)
داور: امین نعمت زاده

ورزشگاه: عطرسیب
بهترین هاى هفته 

یازدهم
تیم هفته: نفت ایرانیان

محمد  هفته:  مربى 
فدایى (مقاومت)

سیدامیر  هفته:  بازیکن 
حسینى (نفت ایرانیان)

داور هفته: فرهاد قاسمى 
(عقاب - مقاومت)

پرسپولیس  هفته:  بازى 
- نیروى زمینى

ورزشگاه  برتر:  میزبان 
شاهین

تیم منتخب هفته 
یازدهم

کریمى  محمد   -  1
(المپیک اندیشه)

خصوصى  سجاد   -  2
(مقاومت)

3 - محمدرضا میرحسینى (پیکان)
4 - محمد ناجیان (اسپاد الوند)

5 - حامد حسین زاده (آینده سازان)
6 - على افخمى (سایپا)

7 - فردین یوسفى (پیکان)
8 - حسین مروتى (نفت ایرانیان)

9 - سیدامیر حسینى (نفت ایرانیان)
10 - مصطفى فرهادى (سایپا)

11 - محمد عمرى (پرسپولیس)
برنامه مسابقات هفته دوازدهم

دوشنبه 4 اسفند 1399
اسپاد الوند - المپیک اندیشه (ساعت 10 - ورزشگاه 

کشورى)
هوادار - آینده سازان (ساعت 10:30 - ورزشگاه زمزم)

ورزشگاه   -  11 (ساعت  ساالر  اتحاد   - پرسپولیس 
درفشى فر)

نیروى زمینى - عقاب (ساعت 11 - ورزشگاه جى)
مقاومت - پیکان (ساعت 11 - ورزشگاه پنجم آذر)

ورزشگاه   -  11 (ساعت  کوشا  پوشان  آبى   - بادران 
هما)

ورزشگاه   -  12:30 (ساعت  قارن  اسپهبد   - دناصبا 
دیهیم)

امام  ایرانیان (ساعت 14 - ورزشگاه  استقالل - نفت 
رضا (ع))

سایپا - پاس قوامین (ساعت 14 - ورزشگاه اسماعیلى)
جدول گلزنها

10 گل: على زارع (مقاومت)
8 گل: سید امیر حسینى (نفت ایرانیان)

7  گل: امیر ارسالن دالورى (پیکان)
6 گل: محمد عمرى (پرسپولیس)

ابوالفضل  و  زمینى)  (نیروى  قاسملو  سجاد  گل:    5
بابایى یکتا (بادران)

4  گل: على امینایى (استقالل)، امیرحسین خدامرادى و 
محمدحسین فالح (استقالل تهران)،  مهدى رحمتى (دنا 

صبا) و علیرضا رضایى (سایپا)

بررسى مسابقات فوتبال 
نونهاالن تهران

تساوى استقالل و پیکان 
در مسابقه اى تماشایى

در هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر 
فوتبال نونهاالن تهران، بازى تیمهاى 
استقالل و پیکان، تماشایى و پر گل از 

کار درآمد.
نتایج هفته دهم نونهاالن

جوان  پارسیان   -  2 *پرسپولیس 
صفر

هاورى  و   (50) گودرزى  مهیار  گلها: 
نوذرى (83)

*داماش تهران 2 - شاهین 1
و   (22) ریحانى  امیرمهدى  گلها: 
داماش،  براى   (54) غفارى  محمدحسین 

مهدى فرهادى (90) براى شاهین
*یاران خوراکیان صفر - سایپا 2

و   (8) هاشمى  سیدمحمد  گلها: 
امیرحسین امانى پور (45)

*مهر یاران 2 - باتیس 1
گلها: محمد على زاده ( 7) و رضا رضایى 
احمدوند  مهدى  یاران،  مهر  براى   (17)

(90) براى باتیس
*ماهان پیوس 1 - ستارگان نورى 1

براى   (19) قلیچى  امیرمحمد  گلها: 
 (12) هاشمى  محمدپویا  پیوس،  ماهان 

براى ستارگان نورى
*پیکان 2 - استقالل 2

و   (22) رستمى  محمدامین  گلها: 
باربد  پیکان،  براى   (55) ایوبى  مجتبى 
 (52) اسدى  امیرمحمد  و   (26) میرزایى 

براى استقالل
*نارنجى پوشان کوهسار صفر - ایرانمهر 3

گلها: امیرحسین نصرتى (9) و علیرضا 
محسن زاده (52 و 90)

*دوستى مهر 1 - پیروزان تکین 1
گل: حسین قاسملو (57) براى دوستى 
مهر، امیرمحمد مردى (87) براى پیروزان 

تکین
*کیا 4 - مقاومت 1

گلها: پارسا احمدوند (12)، فائز طاقانى (36)، 
سروش غنى پور (66) و هادى حافظى (68) 

براى کیا، مهدى اهللا وردى (70) براى مقاومت
جدول رده بندى:

1 - کیا  25 امتیاز
2 - مهر یاران 20 امتیاز
3 - ایرانمهر 20 امتیاز 

4 - پارسیان جوان 19 امتیاز
5 - پیروزان تکین 19 امتیاز

6 - پیکان 18 امتیاز
7 - استقالل 18 امتیاز

8 - داماش تهران 17 امتیاز
9 - پرسپولیس 15 امتیاز

10 - شاهین 13 امتیاز
11 - دوستى مهر 11 امتیاز

12 - باتیس 10 امتیاز
13 - سایپا 9 امتیاز

14 - ستارگان نورى 8 امتیاز
15 - نارنجى پوشان کوهسار 8 امتیاز

16 - ماهان پیوس 6 امتیاز
17 - یاران خوراکیان 6 امتیاز

18 - مقاومت 2 امتیاز

بررسى هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امیدهاى تهران
پیکان صدر جدول را پس گرفت

بهمن   29 چهارشنبه  روز  تهران،  امیدهاى  فوتبال  برتر  لیگ  یازدهم  هفته  مسابقات 
و  زمینى  نیروى  تیمهاى  بازى،  مهمترین  در  و  پیگیرى شد  تهران  مختلف  هاى  ورزشگاه  در 
پرسپولیس برابر هم به میدان رفته و به نتیجه تساوى دست یافتند. تیم پیکان هم برابر تیم 
از تیم استقالل پس  از دو هفته، صدر جدول را  تا بعد  دناصبا به برترى پر گلى دست یافت 

بگیرد. نتیجه بازیهاى هفته یازدهم به شرح زیر است:

جدول رده بندى لیگ امیدها

امتیازخوردهزدهباختمساوىبردبازينام تیم
11181221325- پیکان

21173122724-استقالل
31173112324-بادران

41171322622-مقاومت
51155117620-سایپا

611623141120-نیروى زمینى
711614151219-نفت ایرانیان

81144310916-هوادار
91143412915-پرسپولیس

10113449913- آبى پوشان کوشا
1111335102412- اسپاد الوند

121125481011- پاس قوامین
1311326141911- دنا صبا

1411317152210- اسپهبد قارن
151131752210- آینده سازان

16112369129- الم     پیک اندیشه
17112277168- عقاب نهاجا
18110476284- اتحادساالر
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انتصاب یک رزمى کار به عنوان مشاور سرپرست دوچرخه سوارى! 
سرپرست فدراسیون دوچرخه سوارى یک رزمى کار را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است.

فدراســیون دوچرخه سوارى در دوران سرپرستى به سر مى برد و افشین داورى نیز سرپرستى این 
فدراســیون را بر عهده دارد.سرپرست فدراسیون، محمود رشیدى رییس پیشین فدراسیون ورزش 
هاى رزمى را به عنوان مشاوره خود منصوب کرده است.نکته مهم این است که فدراسیون دوچرخه 
ســوارى با توجه به تکمیل نشدن ساختمان جدیدش، مکانى  براى خود ندارد از این رو فعال بخش 
ادارى فدراســیون در کمپ تیم هاى ملى در پیســت دوچرخه سوارى مستقر است. در این شرایط 
که  فدراســیون و ملى پوشان به طور مشترك در حال استفاده از کمپ هستند، یک اتاق نیز براى 
رشیدى در نظر گرفته شــده است.رشیدى بیشتر سمت هایى که داشته در رشته هاى رزمى بوده 

است.
سرمربى تیم ملى هندبال تا پایان سال انتخاب مى شود

علیرضا پاکدل رییس فدراســیون هندبــال گفت: به جد در حال پیگیرى نهایى شــدن گزینه 
خارجى سرمربى تیم ملى هستیم و قطعا قبل از پایان سال به نتیجه خواهیم رسید.
اداى احترام لژیونر والیبال به انصاریان و میناوند

ملى پوش و لژیونــر والیبال ایران یــاد و خاطره «على 
انصاریــان» و «مهرداد میناوند» را در جریان مســابقه تیم 
اسکرا در لیگ اروپا گرامى داشت.میالد عبادى پور ملى پوش 
والیبال ایران که  براى تیم اســکرا بلخاتوف بازى مى کند با 
انتشــار تصویرى یاد و خاطره «على انصاریان» و «مهرداد 
میناوند» دو بازیکن اســبق فوتبال کشورمان را که به دلیل 
کرونا جان خود را از دســت دادند، زنده کرد. لژیونر والیبال 
ایران در حاشــیه بازى تیمش در جام حذفى لهســتان، با 
لباســى حاوى تصویر این دو زنده یاد حاضر شــد و خاطره 

این عزیزان را گرامى داشت. 
عقب نشینى فدراسیون جهانى وزنه بردارى

با تذکر کمیته بین المللى المپیک
فدراســیون جهانى وزنه بردارى، قانون جدید خود را در مورد تعلیق کشورها حذف کرد و همان 
قانون قبلى را اجرا خواهد کرد.فدراســیون جهانى وزنه بردارى در جدیدترین تصمیمات خود اعالم 
کرده بود کشــورهایى که در طول یک سال چهار تســت دوپینگ مثبت داشته باشند، تعلیق مى 
شوند. این در حالى است که قبال کشورها با سه نمونه دوپینگ مثبت در یک سال تعلیق مى شدند.

این تصمیم واکنش هاى منفى زیادى را به دنبال داشــت و حتى کمیته بین المللى المپیک هم به 
ماجرا ورود کرد و دوباره تذکر جدى را به وزنه بردارى داد و خواســتار توضیح در مورد علت تغییر 
قوانین مبارزه با دوپینگ شــد.هیات اجرایى فدراسیون جهانى جلسه اى را با آژانس بین المللى ضد 
دوپینگ برگزار کرد و تصمیم گرفت همان قانون قبل را در مورد تعلیق کشــورها اجرا کند. بر این 
اســاس قانون چهار دوپینگ مثبت در یک سال حذف شــد و کشورها با همان سه نمونه دوپینگ 

مثبت در یک سال تعلیق مى شوند.
سهراب مرادى براى حفارى وزنه نزد

سهراب مرادى به دلیل مصدومیت قادر به همراهى تیم وزنه بردارى ملى حفارى در فینال لیگ 
برتر کشور نشد.فراز رامهرمزى ســرمربى تیم وزنه بردارى ملى حفارى   در خصوص غیبت سهراب 
مرادى در ترکیب این تیم در فینال لیگ برتر کشــور در اهواز، اظهارکرد: مرادى در جریان اردوى 
اهواز دچار کمردرد شــدید شد که همان درد قدیمى بود و فدراســیون از او خواست براى درمان 
بــه تهران برود. البته او بعــد از اردو هم در محل تمرین تیم ما حاضر شــد و حتى نفر اصلى تیم 
حفارى در دســته 102 کیلوگرم بود ولى وقتى شــرایط او را دیدیم، حقوقى جایگزین او شــد و 

مرادى نتوانست تیم حفارى را در فینال همراهى کند.
کاهش محرومیت مادام العمر قهرمان کشتى جهان 

با پیگیرى و رایزنى هاى فدراســیون کشــتى، محرومیت طالب نعمت پور قهرمان کشتى فرنگى 
جهان به 8 ســال کاهش یافت.پس از پیگیرى و رایزنى هاى فدراسیون کشتى در مورد محرومیت 
مادام العمر طالب نعمت پور از اتحادیه جهانى کشتى، محرومیت این کشتى گیر لرستانى به 8 سال 
کاهش یافت.بر اســاس اعالم اتحادیه جهانى کشتى محرومیت طالب نعمت پور دارنده مدال طالى 
کشتى فرنگى جهان در سال 2013 و بازى هاى آسیایى در سال 2010 و دارنده 3 مدال طال، نقره 
و برنز قهرمانى آســیا در تاریخ 15 خردادماه 1401 به پایان خواهد رســید و این کشتى گیر اسبق 
کشورمان که داراى توانایى هاى باالى فنى نیز مى باشد مى تواند پس از این تاریخ مربیگرى کشتى 
را آغاز نماید.طالب نعمت پور چند ســال پیش به دلیل اینکه دو بار مرتکب دوپینگ شــده بود، با 

محرومیت مادام العمر توسط اتحادیه جهانى کشتى مواجه شد.

گوناگون

توضیحات سرمربى تیم 
ملى کشتى آزاد درباره 

انتخاب ملى پوشان
غالمرضا محمدى ســرمربى تیم 
ملى کشــتى آزاد دربــاره برگزارى 
انتخابى وزن 74 کیلوگرم کشتى آزاد 
بین یونس امامى و جمال عبادى که 
با برترى امامى در تک مبارزه به پایان 
رسید و برخى انتقادات از اینکه چرا 
تنها یک کشــتى برگزار شد، گفت: 
این کشــتى در شــرایط کامال برابر 
و عادالنه برگزار شــد و ما به هر دو 
کشــتى گیر 10 روز قبل از مبارزه 
اعالم کردیم کــه رقابت انتخابى در 
ســر وزن قانونى برگزار خواهد شد. 
حتــى ایــن موضوع را نیــز بر روى 
سایت فدراسیون رسما اعالم کردیم 
که ممکن اســت در تک مبارزه و یا 
بر اســاس نظر کادر فنى بر اســاس 
دو برد از سه مبارزه باشد.در ضمن، 
اینکه بخواهیم پــس از باخت براى 
از گفتن واقعیت  توجیه عملکردمان 
خــوددارى کنیم کار پســندیده اى 
نیست و صورت خوشى ندارد.شرایط 
کامال برابر بود و امامى توانســت در 
یک مبارزه کامال برتر با شایســتگى 
به برترى برســد.وى دربــاره برنامه 
نهایــى کادر فنى تیم ملى کشــتى 
آزاد بــراى انتخاب نفرات المپیکى و 
حرف و حدیث هــاى زیاد پیرامون 
این مســئله، گفت: ما از جام تختى 
و رقابت هاى قهرمانى آسیا در سال 
گذشته و به طور کلى مسابقات قبل 
از شــیوع کرونا، یک سرى از کشتى 
گیــران را به اردو دعــوت کردیم. با 
هدف حضور در رقابت هاى قهرمانى 
جهــان در صربســتان، رقابت هاى 
انتخابى تیم ملــى را برگزار کردیم 
اما رقابت هــاى قهرمانى جهان لغو 
شد. در چنین شرایطى مبنا و مالك 
اصلى ما براى شــناخت ترکیب تیم 
ملــى همــان رقابت هــاى انتخابى 
تیم ملى براى حضور در مســابقات 
اســت.  صربســتان  جهان  قهرمانى 
البته احتمال دارد با توجه به شرایط 
و صالحدید کادر فنــى، بین تعداد 
تورنمنت  اوزان،  برخى  در  محدودى 
هــاى بیــن المللى و حتــى رقابت 
انتخابى را نیز براى شناخت ترکیب 
تیم ملى در المپیک داشــته باشیم. 
ممکن اســت حتى کشتى گیرى که 
در انتخابى تیم ملى قهرمان شده نیز 
براى محک بیشــتر به تورنمنت بین 

المللى اعزام شود.

تشکر و قدردانى 
از تمامى ســروران گرانقدر خودم در تحریریه کیهان ورزشــى،  موسسه کیهان، همکاران محترم در 
شهرســتانها، خوانندگان عزیز مجله در سراسر کشور و همچنین مردم و ورزشکاران سه استان همجوار 
گیالن، مازندران و گلستان  که در پى درگذشت برادر بزرگوارم، مرحوم مغفور شادروان بهروز هوشمند،  با 
حضور در مراسم تشییع، خاکسپارى،  ترحیم یا با ارسال تاج گل، پیام، پیامک، تماس تلفنى، نصب بنر و 
پالکارد باعث دلگرمى و تسلى خاطر اینجانب و خانواده معزى شدند، نهایت تشکر و قدردانى را دارم. باشد 

که بتوانم در مراسم هاى شادى و موفقیت فرزندان شما جبران کنم. 

تسلیت به همکار
بــا کمال تاســف با خبر شــدیم که آقــاى محمود 
محمــدى همکارمان در غم از دســت دادن دایى عزیز 

خود عزادار است.
بــه وى و خانواده  بدینوســیله  کیهان ورزشــى 
گرامــى اش تســلیت مى گویــد و از درگاه خداوند 
متعــال بــراى آن مرحــوم رحمت و غفــران الهى 

دارد. مسئلت 

شاگردان سرمربى تیم ملى والیبال در 
رده سوم سوپر لیگ روسیه 

تیم زنیت کازان روســیه که هدایــت آن را والدیمیر 
آلکنو ســرمربى تیم ملى والیبال ایران بر عهده دارد به 
یک پیروزى مقتدرانه دیگر در سوپر لیگ والیبال روسیه 
دســت یافت. در هفته بیست وچهارم سوپر لیگ والیبال 
روســیه، تیم زنیت کازان میزبان دینامــو لنینگراد بود. 
شــاگردان والدیمیر آلکنو در این بازى موفق شدند در 
ســه ســت متوالى و با نتیجه 3 بر صفر به یک پیروزى 
مقتدرانه دســت یابند. زنیت با این پیروزى 48 امتیازى 

شد و در رده سوم جدول رده بندى ایستاد.
اهداى پرچم حرم مطهر امام رضا(ع) 

به رئیس فدراسیون کاراته 
در حاشــیه برگزارى مســابقات هفته اول سوپر لیگ 
کاراتــه، تیم هیــات کاراته شهرســتان کالت، پرچمى 
متبرك از حرم امام رضا (ع)، به سیدحســن طباطبایى 
رئیس فدراســیون کاراته اهــدا کــرد.در این مراســم 
کیکاوس ســعیدى دبیر کل کمیته ملى المپیک، سید 
حسن طباطبایى رئیس، وحید مومنى سرپرست دبیرى، 
محســن خمارلو نایب رئیس فدراســیون کاراته، محمد 
مهدى عطایــى رئیس هیــات کاراته اســتان تهران و 
ابوالقاســم پایدار رئیس سازمان لیگ و مسابقات حضور 
داشــتند.قبل از این مراسم صلوات خاصه امام رضا علیه 
السالم در سالن شهید افراسیابى طنین انداز شد و کاراته 

کاران به امام هشتم شیعیان اداى احترام کردند.
انتخاب رئیس جدید

کمیته برگزارى المپیک توکیو
رئیس جدید کمیته برگزارى المپیک توکیو مشخص 
شــد. هیئت اجرایى المپیــک و پارالمپیــک توکیو در 
نشســتى ،ســیکو هاشــیموتو را به عنوان رئیس جدید 
کمیتــه برگزارى این رقابت ها معرفى کرد. هاشــیموتو، 
وزیر امور المپیک و پارالمپیک 2020 در فاصله پنج ماه 
مانده به آغــاز بازى هاى المپیک توکیو، به عنوان رئیس 
جدید کمیته برگزارى بازى هــاى المپیک و پارالمپیک 
2020 انتخاب شد.یوشــیرو مورى 83 ســاله به دنبال 
اظهاراتى علیــه زنان عضو کمیته ها و فدراســیون  هاى 
ورزشى از سمت ریاست کمیته برگزارى المپیک توکیو 
کناره گیرى کرده بود.ســیکو هاشــیموتو از سمتش به 
عنوان وزیــر المپیک توکیو کناره گیرى کــرد تا بتواند 

رئیس کمیته برگزارى این رقابت ها شود. 
همدوره اى غالمرضا تختى و 

پیشکسوت کشتى درگذشت
حســین پور  ابوالفضــل 
پیشکسوت کشــتى و از دوستان 
صمیمى و همــدوره اى غالمرضا 
تختــى، در ســن 89 ســالگى 
درگذشــت. حســین پور به دلیل 
 ICUســکته مغزى ســه ماه در
بسترى بود و در دو هفته گذشته 

نیز در کما بسر مى برد.
درگذشت  ورزشى،  کیهان 
پیشکســوت کشــتى را به 
جامعه  و  پور  حسین  خانواده 

ورزش تسلیت مى گوید.
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مربى نخواهد٬ اوت دستى نمى اندازم
بازیکن حرفه اى مى بایست در خدمت تیم و مربیانش باشد.محمدى 
هم به این اصل فوتبالى و حرفه اى معتقد است و مى گوید: تا زمانى که 
مربى از من بخواهد اوت اندازى را ادامه مى دهم .اگر مربى نخواهد قطعا 
اوت دستى نمى اندازم و وظایف محول شده را در زمین انجام خواهم داد.

اعتراض به 
اوت دستى هاى نادر!

گذشته  هاى  هفته  طى 
پیکان  کادرفنى  به  اى  هجمه 
وارد شد مبنى بر این که پیکان 
برنامه اى غیر از اوت دستى هاى 
بطوریکه  ندارد.  محمدى  نادر 
مقابل  بازى  از  پس  هجمه  این 
گذشته  هفته  در  پرسپولیس 
از  گالیه  با  محمدى  شد.  بیشتر 
از  گوید:من  مى  انتقادات  این 
برتر  لیگ  جارى  فصل  ابتداى 
هاى  اوت  گذشته  سال  حتى  و 
بلند پرتاب مى کردم اما نمى دانم 
ناگهان چه شد که پس از بازى با 
اعتراض ها  قدر  این  پرسپولیس، 
شده  زیاد  پیکان  و  من  علیه 

است. 

این نگاه 
توهین آمیز است

نگاه  از  محمدى  نادر 
به  کارشناسان  از  تعدادى 
گشودن  براى  پیکان  تاکتیک 
دارد. انتقاد  حریفان  دروازه 
یک  گوید:متاسفانه  مى  وى 
پیکان  که  مى گویند  مدام  عده 
تاکتیک  دستى  اوت  از  غیر  به 
توهین  حرف  این  ندارد.  دیگرى 
و  تارتار  پیکان،مهدى  باشگاه  به 

کادرفنى ما است.

اوت دستى
تاکتیک دو تیم لیگ برترى

در هفته پایانى نیم فصل نخست،دو 
رسیدند. گل  به  بلند  دستى  اوت  با  تیم 
براى  تاکتیک  این  از  نیز  ها  تیم  سایر 
نادر  کنند.  مى  استفاده  گل  به  رسیدن 
مى  خود  توانایى  از  دفاع  در  محمدى 
برتر  لیگ  در  تیم   2 هفته  گوید:همین 

ایران روى اوت دستى به گل رسیدند.
کسى به آنها توجه نکرد.

پیکان ،تمرین 
اوت دستى ندارد!

در  نادر محمدى  زعم  به  پیکان  تیم 
تمرینات هفتگى براى تاکتیک اوت دستى 
وى،تمرکز  گفته  گذارد.به  نمى  وقت  وى 
هاى  تاکتیک  روى  تمرینات  در  پیکان 
بازى هاى  با تماشاى  البته  دیگرى است. 
به  اینطور  برتر  لیگ  نیم فصل  در  پیکان 
بلند  پرتاب هاى  ظاهرا  و  رسد  نمى  نظر 
محمدى تنها تاکتیک پیکان براى گلزنى 

است.

شاهد  امسال  برتر  لیگ  در 
ظهور چندین پدیده بودیم .استعدادها مثل 

نامى براى  فصول گذشته در لیگ پدیدار شدند و 
تیم  از  ،مدافعى  بیستم  لیگ  ابتداى  کردند.از  پیدا  خود 

به  توانست  بلند و مواجش  اوت دستى هاى  با  پیکان تهران 
تیم  مدافع  محمدى  نادر  حاضر  شود.درحال  بدل  موثرى  مهره 

پیکان با پشتک ها و پرتاب هاى بلندش بیشتر از همبازیاتش مطرح 
شده است و تاکتیک اصلى پیکانى ها به شمار مى آید.حتى مى توان 

پیکان  تاکتیک  تنها  محمدى  نادر  وار  پشتک  اندازى  اوت  که  نوشت 
است.بطوریکه یک تیم لیگ برترى قبل از بازى برابر پیکان دست به 
ابعاد زمین ورزشگاه خانگى اش زد تا پرتاب هاى سریع و بلند محمدى 
فوالد خوزستان  مقابل  بازى  از  قبل  ها  پیکانى  نباشد.گرچه  کارساز 
متوحه عریض شدن زمین مسابقه شدند و به میزبان و ناظر بازى 

اعتراض کردند.بدون تردید نادر محمدى رکورددار پرتاب بلند 
اوت دستى درعالم فوتبال است.نادر قادر است توپ را بیش 

از پنجاه متر بطور مواج و سرعتى پرتاب کند که در نوع 
خود کم نظیر است. این هفته سراغ نادر محمدى 

مدافع اوت انداز پیکان رفتیم.

ژیمناستیک کار 
سابق

کودکى  دوران  در  محمدى  نادر 
خاطر  همین  به  و  بود  کار  ژیمناستیک 
است که قبل از اوت دستى با توپ، پشتک 
انجام  نمایشى  کار  است  قادر  و  مى زند 

دهد.
محمدى  نادر  به  ژیمناستیک 

که  کرده  کمک  پیکان  مدافع 
زیبـا  هایش  پرتــاب 

شود.
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  «نادر محمدى»«نادر محمدى»  
مدافع تیم پیکان تهرانمدافع تیم پیکان تهران،،  رکورددار اوت دستىرکورددار اوت دستى
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هدفم اروپاست
سایر  مثل  محمدى  نادر 
به  دارد  عالقه  ها  فوتبالیست 
شود.وى  ترانسفر  اروپا  فوتبال 
مى  خود  فوتبالى  آینده  درباره 
گوید:دوست دارم در عالم فوتبال 
اهداف برسم. به  و  پیشرفت کنم 
اروپا فکر  فوتبال  بازى در  به  من 
مى کنم و امیدوارم روزى به هدف 

خود دسترسى پیدا کنم.

علت باخت
بـه پـرسپـولیس

به  پرسپولیس  برابر  پیکان  شکست 
شکل  غفلت  یک  روى  بر  محمدى  نادر  زعم 

گرفت.به تعبیر مدافع پیکان حق شاگردان مهدى 
تارتار مقابل پرسپولیس باخت نبود.وى مى گوید: 
متاسفانه روى یک لحظه غفلت گل خوردیم و در 
خورد.  بسته  در  به  کردیم  تالش  هرچه  ادامه 

اگر کل بازى را نگاه کنید، ما موقعیت هاى 
و  داشتیم  پرسپولیس  به  نسبت  بهترى 

واقعا حقمان در این بازى شکست 
نبود.

دفاع از عملکرد 
تدافعى و بازیسازى

براساس  مدافعان  معمول  بطور 
شوند. مى  مطرح  شان  تدافعى  عملکرد 
هم  بازیکنان  برخالف  محمدى  نادر 
هایش  دستى  اوت  براساس  خود  پست 
باره  شناخته شده است. محمدى دراین 
بارها از خودش دفاع کرده و مى گوید:در 
از  مانع  بارها  پیکان  دفاعى  ترکیب خط 
چندین  شدم،  حریف  بازیکنان  عبور 
براى  زمین  عقب  از  بازیسازى  در  بار 
مهاجمان تیمم مشارکت کردم اما کسى 
از عملکردم در خط دفاع حرفى نمى زند!

نیم فصل دوم 
جبران مى کنیم

پیکان در چند بازى اخیرش برخالف 
نتایج خوبى  برتر  لیگ  کنونى  ابتداى فصل 

این  در  پیکان  است.مدافع  نکرده  کسب 
ابتداى  در  خوبى  گوید:شروع  مى  خصوص 
فصل داشتیم، اما سه، چهار بازى است که 

نتایج خوبى نمى گیریم. ان شاا... بتوانیم 
در نیم فصل دوم جبران کنیم و یک 

جایگاه خوب براى پیکان به 
دست بیاوریم.



فوتبال
گزارشى از تیم فوتبال سپاهان و اوج گیرى اش در لیگ برترگزارشى از تیم فوتبال سپاهان و اوج گیرى اش در لیگ برتر

رگبار طالیى درآسمان فوتبال ایرانرگبار طالیى درآسمان فوتبال ایران
تیمهاى استقالل تهران و سپاهان اصفهان عصر روز شنبه 25 
بهمن ماه، حساس ترین بازى هفته پایانى دور رفت لیگ بیستم 
حرفه اى فوتبال ایران را برابر هم برگزار کردند. این بازى در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان برگزار شد و تیم سپاهان در آن به برترى 2 بر 
صفر دست پیدا کرد. سپاهان با این برد، استقالل را پس از هفته ها 
از صدر جدول رده بندى پایین کشید و در عوض خودش صدرنشین 
براى طالیى پوشان، مهم است.  از جهتى دیگر  این پیروزى  شد. 
سپاهان که حدود 5 دهه با استقالل رقابتى نزدیک و شانه به شانه 
داشته، چند سالى بود که در اصفهان موفق به شکست استقالل نمى 
شد و انگار سپاهانى ها در اصفهان  برابر استقالل، طلسم شده بودند. 
سپاهان در دهه هاى قبلى به گربه سیاه استقالل شهرت پیدا کرده 
بود و تنها تیمى در ایران بود که در بازیهاى رودررو با تیم استقالل، 
از حیث تعداد برد از این تیم پیش بود. استقاللى ها اما در سه چهار 
سال اخیر، ورق را برگرداندند و در برابر سپاهان صاحب پیروزى هاى 

خوبى شدند. 
پر افتخار مثل سپاهان

سپاهان با کسب پنج مقام قهرمانى در دوره هاى دوم، نهم، دهم، 
یازدهم و چهاردهم لیگ برتر، دومین تیم پرافتخار در مسابقات لیگ 
برتر فوتبال ایران به حساب مى آید و سومین تیم ایرانى است که به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده و تنها تیمى از ایران است که به 
جام باشگاه هاى جهان در سال 2007 میالدى راه یافت. سپاهان 
باشگاهى در  اولین  ایران و  پرافتخارترین تیم دهه هشتاد فوتبال 
براى  در سال 1390،  توانست  که  است  ایران  فوتبال  لیگ  تاریخ 
سومین دوره متوالى قهرمان لیگ برتر شود. سپاهان همچنین با 
چهار قهرمانى در جام حذفى، یکى از تیم هاى پرافتخار این جام به 
حساب مى آید. سپاهان در ایران به عنوان باشگاهى با ثبات، ساختار 
و سازماندهى مناسب، منظم و اصولى شناخته شده است و با قهرمانى 
در فصل 82 - 1381 به عنوان اولین قهرمان غیر تهرانى در تاریخ 

لیگ فوتبال ایران، به سلطه تیم هاى تهرانى پایان داد.
سنت شکنى زردپوشان

سپاهان از سال 1350 وارد لیگ فوتبال ایران شد، البته گذشته 
و عقبه این تیم بیشتر بوده و به سال 1332 باز مى گردد. سپاهان 

فعلى، وارث باشگاه شاهین اصفهان است، همانطور که پرسپولیس 
وارث باشگاه شاهین تهران است. سپاهان در دهه هاى پنجاه، شصت 
و هفتاد شمسى، باشگاه کم نقصى بود و نتایج نسبتا خوبى کسب 
کرد اما نتوانست همپاى تیمهایى مثل استقالل و پرسپولیس، افتخار 
کسب کند و بازیکن پرورش دهد. اوج گیرى سپاهانى ها از سال 
1381 شروع شد، یعنى زمانى که آنها به بقیه تیمها آموختند که 
قهرمانى در لیگ ایران فقط برازنده تیمهاى پایتخت نشین نیست. 
(استقالل، پرسپولیس،  تهرانى  تیمهاى  از سال 1380، فقط  قبل 
پاس و سایپا) در لیگ سراسرى فوتبال ایران قهرمان شده بودند و 
از شهرستانى ها خبرى نبود، سپاهان اما این طلسم را شکست. در 
اواخر همان دهه بود که سپاهان، سه سال پیاپى قهرمان لیگ برتر 
شد و تعداد قهرمانى هایش در یک دهه را به عدد چهار رسانید تا 
لقب بهترین تیم فوتبال ایران در دهه هشتاد به این باشگاه اصفهانى 
تعلق بگیرد. دهه 90 را اما باید به باشگاه پرسپولیس تهران اختصاص 

بدهیم که چهار سال پیاپى توانست در لیگ قهرمان شود. 
وقتى روزهاى تلخ از راه رسید

سپاهان در دهه 90، در لیگ صاحب یک عنوان قهرمانى (در 
سال1393) و یک عنوان نایب قهرمانى (در سال 1397) شده و در 
اکثر سالها، نتایج خوبى کسب نکرده است. طالیى پوشان دیار زاینده 
رود در سال 1398، در رده پنجم لیگ قرار گرفتند. در سال 1397، 
نایب قهرمان شدند و پایین تر از پرسپولیس و باالتر از استقالل 
قرار گرفتند. در سال 1396، در لیگ به رتبه نازل چهاردهم دست 
یافتند و خیلى خوش شانس بودند که به لیگ دسته پایین تر سقوط 
نکردند. سپاهان در سال 1395، در لیگ به عنوان پنجمى دست 
یافت و در سال 1394 نیز یازدهم شد و ...سپاهانى ها در سالهاى 
اخیر با مربیان خارجى و چند غیر اصفهانى مثل امیر قلعه نویى و 
حسین فرکى، در لیگ حضور پیدا کردند اما دیگر نتایج کسب شده، 
نتایج سالهاى دور نشد و انگار سپاهان از دور مدعیان خارج شد و 
.  ..سال گذشته، سپاهان با مربیگرى امیر قلعه نویى، تیم خوب و پر 
مهره اى را روانه مسابقات کرد و نتایج خوبى هم گرفت اما در اوایل 
دور برگشت این تیم اصفهانى که در صدر جدول هم حضور داشت، 
دچار بحران و حاشیه شد و از قهرمانى افتاد؛ به نحوى که در دو هفته 

پایانى بازیها، قلعه نویى از هدایت این تیم کنار رفت. سال قبل از 
گوشه و کنار شنیده مى شد که در اصفهان، زمینه مربیگرى محرم 
نویدکیا در سپاهان، در حال فراهم شدن است و اصفهانى ها مى 
خواهند پرافتخارترین بازیکن تاریخ خود را وارد گردونه مربیان کنند.

سپاهانى متفاوت
وارد  انسانى خود  با حفظ سرمایه هاى  امسال  اصفهانى  تیم 
بازیهاى لیگ شد و گرچه در ابتدا، مدعى نشان نداد و چند نتیجه 
ضعیف کسب کرد اما به مرور به شرایط عالى نزدیک شد و تا صدر 
جدول پیش رفت. سپاهان در دور رفت لیگ بیستم، چند نتیجه 
جالب گرفت تا ما را متقاعد کند که لقب تیم دوباره مدعى شده را 
به این تیم اختصاص دهیم. سپاهان پس از چند سال در اصفهان 
موفق شد تا استقالل را شکست دهد. در تهران از پرسپولیس، امتیاز 
باارزشى را دشت کرد و پس از سالها توانست تیم تراکتور را در شهر 

تبریز مغلوب کند. 
سپاهان در پایان دور رفت با کسب 8 برد، 4 تساوى و 3 باخت، 
25 گل زده و 18 گل خورده و کسب 28 امتیاز، در صدر جدول قرار 
گرفت. سپاهان بهترین خط حمله را داشت و بهترین گلزن لیگ 

(سجاد شهباززاده) هم عضو این باشگاه است .
محرم نویدکیا به عنوان پر افتخارترین بازیکن تاریخ باشگاه 
تاریخ  بازیکن  افتخارترین  پر  البته  که  جام   9 با کسب  سپاهان 
یک  شماره  مرد  اکنون  شود،  مى  محسوب  نیز  اصفهان  فوتبال 
کادر فنى سپاهان محسوب مى شود. او حمایت مدیریت باشگاه 
و طرفداران سپاهان را به دنبال خود دارد و در صورت بى حاشیه 
بودن - که البته محرم این اصل را در زمان بازیگرى اش رعایت 
در  اش  ماندگارى  تواند  مى  بیشتر،  اقتدار  کمى  و   - کرد  مى 
سپاهان را براى چند سال بیمه کند. سپاهان چند سالى بود که 
در لیگ ایران، مدعى بزرگى براى کسب عنوان قهرمانى محسوب 
ترین مدعى  بیستم، قطعا جدى  تیم در دوره  این  اما  نمى شد 
نیازمند،  پیام  مثل  اى  باتجربه  بازیکنان  حضور  است.  قهرمانى 
کروش  حسینى،  محمدرضا  شهباززاده،  سجاد  محبى،  محمد 
تیم  فنى  وزن  ...بر  و  پورقاز  عزت  مهدى،  نژاد  محمد  استنلى، 

سپاهان افزوده است. 

 سعید حاجى بابایى
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t<jäH‰ 

kH=ÈHË t<jäH‰ jÈVhË lÈL aN.!.

hkéòHfHè d: iÎHè nv sHdI huéVh°.iHÏ tVh,hË.
Œ fÈÂK hsNÏ.

h,hdG i™éI =BaéI wN,v hx±uÎI fV=ChvÏ
líÂU hkéòHfHjD iÎHè t<jäH‰ jÈVhË oÎ„D iH vh
lé¶íF ;Vn# fH `HdHË n,vÍ vdHsJ päÎF hg„I
aÎVhcÏ ;I lNdVdJ h, fH hkéÆHnhjD iL iÂVhÍ hsJ
hc lNè iH ̀ÎA l<q<ß fV=ChvÏ hkéòHfHè hdK
iÎHè l¢Vó aNÍ hlH hvhnÍ hÏ fVhÏ hkíHÊ >Ë
lúHiNÍ kÂD aN#  nv aVhd¢D ;I fI k§V lD vsÎN

S̀ hc lNè iH ,r™I nv hdK hlV líNnh aHiN eäJ
kHÊ kHlCniH , fVvsD w±pÎJ >kÈH fHaÎL nv >séHkI
hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fI kH=ÈHË v,c ]ÈHvÊ
hs™ÁNlHÍ clHË fV=ChvÏ líÂU hkéòHfHjD iÎHè
t<jäH‰ jÈVhË hu±Ê aN..!.

hdK nv pHgD hsJ ;I kHlCniHÏ jHdÎN
w±pÎJ aNÍ hdK hkéòHfHè fI ngÎG ,r™I x<̈kD
t¶HgÎéD nv hdK clÎÁI kNhaéI hkN , hc hvhmI fVkHlI
iH , hiNh́ o<n fI líÂU fHc lHkNÍ hkN# fVkHlI
iHdD ;I nv hdK clHË ;<jHÍ jH v,c hkéòHfHè tVwéD
fVhÏ hvhmI ̀ÎA v, kò<hiÁN nhaJ..#.

k¥éI [HgF jV hdK ;I nfÎV iÎHè t<jäH‰ jÈVhË
nv hdK fHvÍ , nv ̀HsO fI d: s<h‰ nv oû<ü
aHmäI iHÏ l<[<n =™J^ iÎ} aHmäI hÏ ,[<n
kNhvn# lH lNè iHsJ nv ̀D fV=ChvÏ hkéòHfHè
iöéÎL , hdÁ: lí<ciHÏ ̈cÊ vh nvdHtJ ;VnÍ hdL.!.

nhséHË x<¨kD hkéòHfHè.
fV=ChvÏ hkéòHfHè iÎHè t<jäH‰ jÈVhË

nhséHkD x<̈kD nhvn# ;úÂ¥A l<[<n fÎK
lNdV;G sHfR ,vcù , [<hkHË hséHË jÈVhË ;I
hnhlI ;Hv vdÎS iÎHè vh jò„™D >a¥Hv lD nhköJ
;Hv vh fI [HdD vsHkNÍ f<n ;I hvjäH£ hnhvÏ fÎK
iÎHè , hnhvÍ ;G ;Hl± r¢U aNÍ f<n# [„öHè ̀D
nv ̀D , vhdCkD iHÏ l<[<n nv ̀D hoé±́ k§ViH
h[HcÍ sHlHË =VtéK ;Hv iÎHè t<jäH‰ vh kÂD nhn#
fI uäHvjD nv hdK fHvÍ iÎîæHÍ j¶HlG ̈cÊ fÎK hnhvÍ
;G ,vcù , [<hkHË , tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fI ,[<n
kÎHlN jH nv jò„™D >a¥Hv lHiÈH iÎHè t<jäH‰ fN,Ë
löá<gD rHk<kD fI vhiA fV,n..#.

vrHfJ 31 lNuD
lNè iH Î̀A nfÎV;G tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ fH

hvsH‰ kHlI.hÏ fI iÎHè t<jäH‰& hsHlD htVhn nhvhÏ

aVhdX lNdVdéD fVhÏ aV;J nv hkéòHfHè vdHsJ
iÎHè t<jäH‰ hséHË jÈVhË vh hu±Ê ;Vn# lÈNÏ
l„: >fHn& u„ÎVqH dCnhkD& päÎF hg„I hf<hgñöK
aÎVhcÏ& hsÂHuÎG =<nvcÏ& pöÎK oäÎVÏ&
pöÎK ho<è& u„D hd„¥H& lñÂN lñÂ<nÏ
aHiÁúÎK& lñÂN l<lÁD& kÎÂH k¥ÎöH& líÎN
;Î<lVeD& líÎN oHj<kD , hlÎVpöÎK téHpD
htVhnÏ iöéÁN ;I j<sX tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ l<vn
jHdÎN rVhv =VtéI hkN..#.

.44 .u†< fHdN hc xVdR aV;J nv líÂU
hkéòHfHjD iÎHè t<jäH‰ hséHË jÈVhË& vmÎS hdK
iÎHè vh fI lNè ]ÈHv sH‰ l¶VtD ;ÁÁN ;I hdK
htVhn aHlG vmÎS tNvhsÎ<Ë )vmÎS líÂU(&
lNdV;G ,vcù , [<hkHË hséHË )kHdF vmÎS
líÂU(& sI u†< iÎHè vmÎöI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰
lÆÎL jÈVhË& vmÎS iÎHè t<jäH‰ hséHË jÈVhË&
v,sHÏ ..51.. iÎHè t<jäH‰ aÈViHÏ jHf¶I hséHË
jÈVhË& vmÎS iÎHè t<jäH‰ [Á<ã aVØ )fI uÁ<hË
kÂHdÁNÍ ]ÈHv p<cÍ aÈV jÈVhË( , kÂHdÁNÍ jÎL iHÏ
t<jäH‰ gÎ+ fVjVÏ hséHË iöéÁN..#.

päÎF.hg„I hf<hgñöK aÎVhcÏ iúJ sH‰
vmÎS iÎHè t<jäH‰ hséHË jÈVhË f<nÍ , löá<gÎJ
,Ï hc s<Ê hs™ÁN lHÍ ..79.. fI hjÂHÊ vsÎNÍ hsJ#

hlH hc >Ë clHË jH;Á<Ë hkéòHfHè iÎHè t<jäH‰ hkíHÊ
kúNÍ jH hc hdK k§V hj™HrD uíÎF nv t<jäH‰ lH vrL
fò<vn# hdK hkéòHfHè nv pHgD rVhv hsJ fV=Chv
a<n ;I fI huéÆHn föÎHvÏ hc ;HvaÁHsHË& t<jäH‰
jÈVhË v, fI kHf<nÏ hsJ , löá<̈Ë iÎHè t<jäH‰
fI [HÏ >k¥I jÂV;CaHË v,Ï ̀ÎúVtJ , j<s¶I
hdK vaéI V̀xVtNhv nv `HdéòJ fHaN& nv=ÎV
hj™HrHè , löHmG pHaÎI hÏ iöéÁN#pḦ hlH nv
aVhd¢D hkéòHfHè n,vÍ s<Ê tVh vsÎNÍ hsJ ;I
hjÈHlHè cdHnÏ fI vdÎS iÎHè köäJ nhnÍ lD a<n
, aHmäI iHdD nv l<vn uÂ„¥Vn ,Ï l¢Vó hsJ#
fVoD lÁéÆNhË aÎVhcÏ h, vh fI hnhvÍ oHk<hn=D
hdK iÎHè , lVj¥F aNË fI jò„™HjD nv vnÍ iHÏ
`HdI léÈL lD ;ÁÁN hlH fVhÏ hnuHdúHË sÁNÏ
kNhvkN# d¥D hc lÈL jVdK hjÈHlHè aÎVhcÏ hsé™HnÍ
hc hl¥HkHè , f<n[I iÎHè fVhÏ ;öF vhÏ hsJ#
nv hdK fHvÍ k¥éI rHfG j<[I hp†Hv sVV̀sJ iÎHè
t<jäH‰ hséHË jÈVhË fI lí„S fI oHxV s™V
oHk<hnÍ hÏ fVoD hc hu†HÏ líÂU fI lúÈN fH
f<n[I iÎHè hsJ..!.

l<qU =ÎVÏ kHlCniH u„ÎI hkéòHfHè.
wN,v uíÎF hx±uÎI fV=ChvÏ líÂU

hkéòHfHè l<qU =ÎVÏ aNdN j¶Nhn rHfG j<[ÈD
hc kHlCniH vh nv fV nhaéI hsJ# hdK kHlCniH
l¶éÆNkN pHlÎHË aÎVhcÏ ;I k™<b o<n nv
tNvhsÎ<Ë vh fVfHn vtéI lD fÎÁÁN fVhÏ hdK ;I h,
vh fHv ndæV fI hdK ̀öJ fVsHkÁN nv wNnkN jH föH£
hkéòHfHè iÎHè vh c,njV hc  hkéòHfHè tNvhsÎ<Ë
fV`H ;ÁÁN..#.

jÈNdN fI ;ÁHvÍ =ÎVÏ
fH hdíHn aHmäI nv oû<ü noHgJ iHÏ oHü

nv hlV fV=ChvÏ hkéòHfHè iÎHè t<jäH‰ hséHË
jÈVhË clClI ;ÁHvÍ =ÎVÏ j¶Nhn rHfG j<[ÈD hc
kHlCniH fI =<ù vsÎN# hdK =V,Í qÂK jÂHõ fH
iL , hmé±́ u„ÎI päÎF hg„I aÎVhcÏ hféNh fI t¥V
j<rT hkéòHfHè iöéÁN# =™éI lD a<n h=V >kÈH
l<tR fI hdK ;Hv kú<kN fH j<[I fI ]ÎÁA oHü
hu†HÏ líÂU , ̀ÎV,cÏ r¢¶D sVV̀sJ t¶„D
iÎHè fÎA hc n, s<Ê kHlCniH nv huéVh° fI
jò„™Hè hpéÂHgD hc p†<v nv wñÁI hkéòHfHè
;ÁHvÍ =ÎVÏ o<hiÁN ;Vn# fD =ÂHË n,n hdK
;úÂ¥A iH fÎA hc iV ;S fI ]úL vdÎS hnhvÍ
;G ,vcù , [<hkHË o<hiN vtJ# ̀ÎA hc hdK vqH
=G lñÂNÏ vdÎS sHfR hdK hnhvÍ ;G fH hséÁHn
fI lNhv;D lHiÈH [„<Ï fV=ChvÏ hkéòHfHè hdöéHn
, h;Á<Ë fI k§V lD vsN vdÎS t¶„D hdK hnhvÍ ;G
nv >cl<kD [NÏ rVhv =VtéI hsJ..#.

iÂîÁHË f±j¥„ÎT
hc gñ§I kæHvù hdK l¢„F jH v,c fV=ChvÏ

hkéòHfHè iV gñ§I lÂ¥K hsJ hj™HrD oHü v,Ï
niN# péD hl¥HË g®< hdK hkéòHfHè ,[<n nhvn hlH
>kîI nv hdK fHvÍ lÈL hsJ q¶T >a¥Hv lNdVdJ
,vcù lHsJ# q¶™D ;I h[HcÍ lD niN d: ;Hv
sHnÍ , rHk<kD nv ̀D fVoD lÁHtU aòûD pN,n
n,sH‰ ,rJ lÈL jVdK iÎHè t<jäH‰ ;ú<v vh fæÎVn
, hdK iÎHè nv pHgD fI vhÍ o<n fV,n ;I jò„T hc
sV v,Ï >Ë fäHvn# fD =ÂHË hdK v,kN lÁHt¶D fVhÏ
uNÍ hÏ nhvn ;I fI >Ë jK lD niÁN# =™éI lD a<n
hvjäHxHè oHü fÎK hdK iÎHè , fVoD htVhn
löá<‰ nv tNvhsÎ<Ë , lÁHtU l<[<n fHuE aNÍ jH
[Nh‰ iHÏ ̀ÎNh , ̀ÁÈHkD a¥G fæÎVn ;I fI c,nÏ
fI c,hdHÏ lòé„T >Ë o<hiÎL ̀VnhoJ..#.



فوتبال

جوان هایىجوان هایى که قهرمان جزیره را تعیین مى کنند
حاال فوتبال انگلیس مملو از جوان هایى است که استعداد فوق العاده اى 
دارند و براى تیم هایشان ارزش زیادى دارند و براى رسیدن به چند جاى خالى 
در تیم ملى انگلیس تالش زیاید دارند. تعدادى از آنها با خالقیت و نبوغ خود 
باعث شدند تا چند تیم باالى جدول، در کورس قهرمانى یا رسیدن به سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپا قرار بگیرند. آنها امید دارند تا با تالش خودشان تیم هایشان 
را به جمع 4 تیم صدرنشین یا حتى قهرمانى برسانند. منچسترسیتى فیل فودن 
را دارد، استون ویال به داشتن جک گریلیش مى نازد، لستر با در اختیار داشتن 
بازیکنى مانند جیمز مدیسن امتیازات را درو مى کند، چلسى میسون مونت را رو 
کرده و آرسنال از پدیده اى به نام بوکایو ساکا پرده برداشته است. حتى تیم هاى 
دیگر از این دست بازیکنان دارند که هر کدام مى توانند در دیدارى تاثیرگذار و 
با استعداد خود روند حرکتى تیمشان را تغییر دهند. این خالقیت و نبوغ، لیگ 
برتر این فصل را اگرچه بدون تماشاگر برگزار مى شود اما هیجان انگیز کرده 
است. این ستاره هاى جوان در این فصل داستان خود را به خوبى روایت کرده اند 
و چشمان خود را به موفقیت ها در مسابقات داخلى دوخته اند تا سهم خود را در 
تیم ملى انگلستان بیابند و شانس حضور در جام  ملت هاى اروپا 2020 را بیابند.

گریلیش در این فصل بیش از ستاره هاى جوان تیم هاى دیگر در 
ترکیب تیمش حضور داشته و دقایق بیشترى را به نام خودش ثبت کرده 
است. او در 16 گل تیمش دخیل بوده که این شامل 6 گل و 10 پاس گل 
مى شود. او همچنین براى هم تیمى هایش 75 شانس گلزنى ایجاد کرده که 
در نوع خودش بى نظیر است. او در این فصل تحسین بسیارى از کارشناسان 
را دریافت کرده و با توجه به اینکه تیمش براى رسیدن به سهمیه لیگ 
اروپا تالش مى کند، به نظر این تحسین ها دور از انصاف نبوده است. گابریل 
آگبنالهور، مهاجم اسبق استون ویال با بیان اینکه او بهترین بازیکن فعلى 
فوتبال جزیره است مى گوید «تا اینجاى فصل اگر بخواهیم عادالنه قضاوت 
کنیم، حقیقتا او بهترین بازیکن لیگ بوده است. براى من که بزرگترین 
تحسین کننده کوین دى بروینه هستم، تا اینجاى فصل جک بهترین بازیکن 
لیگ بوده است. او در هر بازى یا پاس گل مى دهد یا گل مى زند و کارهاى 
مهمى درون زمین انجام مى دهد. اگر این کارها را بازیکنان دیگرى انجام 

داده بودند، مردم دیوانه وار او را مى پرستیدند».
جک در کودکى عالقه خاصى به گابى آگبنالهور، مهاجم ویال، داشت 
که تنها در یک باشگاه به میدان رفت و 13 فصل در تیم اول حضور داشت، 
بهترین گلزن تاریخ باشگاه در لیگ برتر بود و سه بازى ملى نیز براى 
انگلیس انجام داد. آگبنالهور هنوز در ویال بود که گریلیش براى اولین 
افتخار  با  بار در سال 2015 و در سن 19 سالگى به تیم اول رسید و 
شاهد رکوردهاى ابتدایى جک در زندگى حرفه اى خود بود: اولین حضور 
در ترکیب اصلى در جام جذفى برابر بلکپول در ژانویه 2015، اولین حضور 
کامل او در ترکیب تیم در لیگ برتر در جریان تساوى 3- 3 خانگى برابر 
کویینز پارك رنجرز در آوریل، نقش مهم او در همان ماه در جریان پیروزى 
1- 2 ویال برابر لیورپول در نیمه نهایى جام حذفى، حضور بعدى او در دیدار 
فینال (هرچند با نتیجه 0- 4 مغلوب آرسنال شدند)، و اولین گلش در لیگ 
برتر که در جریان شکست 2-3 برابر لسترسیتى به ثمر رسید. توانایى 
حمل توپ برزیلى طور فوق العاده؛ لطافت سرزندگى و خیال پردازى؛ مهارت 
استثنایى در دریبل زنى با سرعت؛ موهاى مشکى صاف و نرم؛ جوراب هاى 
تا نیمه باال کشیده که قلم بندى به اندازه تمبرهاى پستى را نمایان مى کند. 
جک گریلیش در زمین بازى بدون هیچ مشکلى از بین تمامى بازیکنان 
تشخیص داده مى شود. او مورد توجه یونایتد قرار دارد و بعید نیست سال 

آینده او را با پیراهن شیاطین سرخ ببینیم.
فیل فودن را نباید از نظر بیندازیم. بازیکنى که دقایق کمترى نسبت 
به گریلیش به میدان رفته اما آمار عملکردش عالیست. پپ گواردیوال در این 
فصل تغییرات زیادى در ترکیب تیمش پیاده کرده که بى شک مقصر اصلى 
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میسون مونت- چلسى میسون مونت- چلسى 



 که قهرمان جزیره را تعیین مى کنندجوان هایى که قهرمان جزیره را تعیین مى کنند
آن فودن است. شاید اگر او در تیم هاى دیگر لیگ برترى بازى مى کرد، هر 
هفته از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان مى رفت اما نمایش خیره کننده 
اخیرش باعث شده تا در سیتى حداقل شانس بیشترى براى بازى کردن 
پیدا کند. فودن در یازده بازى از ابتدا به میدان رفته و بیش از 1205 دقیقه 
با پیراهن آبى سیتى در میدان حضور داشته است. او تاکنون در لیگ برتر 
6 گل زده و 4 پاس گل داده است. فودن در میان تمام بازیکنان لیگ برتر 
بیشترین دقت پاس را دارد و در دریبل زنى حتى عملکرد بهترى نسبت به 
جیمز مدیسن دارد. او تحت نظر پپ گواردیوال به یکى از بهترین بازیکنان 
لیگ برتر تبدیل شده است. وین رونى درباره بازى فودن مى گوید «توصیه 
من به فودن این است که با همین روند به کارش ادامه دهد؛ زیرا او به 
چیز دیگرى نیاز نداردو تاکنون فوق العاده بوده است. من فکر مى کنم 
از  به خوبى  بوده و گواردیوال  این فصل  بازیکنان  بهترین  از  او یکى  که 
توانایى هایش استفاده کرده است. چند بار با فودن صحبت کردم و متوجه 
شدم که او پسر بسیار فعالى است؛ بنابراین او باید همین طور به کارش 
ادامه دهد، زیرا کارى که در زمین انجام مى دهد سرگرم کننده است و من 
از تماشاى بازى او لذت مى برم. من فکر مى کنم چند بازیکن دیگر مانند 
جک گریلیش وجود دارند که مى توانند به تیم ملى انگلیس کمک کنند. 
این بازیکنان باید در ترکیب تیم ملى براى مسابقات یورو حضور داشته 
باشند و بازى کنند؛ زیرا واقعا بازیکنان خوبى هستند و چیز هاى زیادى به 

تیم ملى اضافه مى کنند».
تا  اما تالش زیادى داشته  این فصل 6 گل زده  میسون مونت در 
براى رسیدن به پیراهن تیم ملى دیده شود. او 55 موقعیت گلزنى براى 
هم تیمى هایش خلق کرده که پس از گریلیش در رده دوم از این حیث 
قرار دارد. مشکل در تمام کنندگى بازیکنان چلسى است که منجر به اخراج 
فرانک لمپارد هم شد. گلزنى به اصلى ترین چالش بازیکنان چلسى تبدیل 
شده به نحوى که تیمو ورنر تا این مقطع از فصل گل هاى بسیار کمى زده 
است. مونت در میان بازیکنان محبوب لمپارد قرار داشت و حاال با آمدن 

توماس توخل این شرایط برایش ادامه دارد. 
«پدرم مدام از من در مورد شرایطم در باشگاه سوال مى کرد چرا که 
بازیکنان جوان زیادى موفق نشده بودند که به رده بزرگساالن راه پیدا کنند. در 
واقع جان ترى تنها کسى بود که واقعا از رده جوانان باشگاه به رده برزرگساالن 
رسیده بود و در نهایت نیز دوران حرفه اى فوق العاده اى را در چلسى داشت. 
من همیشه باور داشتم که مى توانم به تیم اصلى راه پیدا کنم و به سختى براى 
رسیدن به این هدف تالش مى کردم و اجازه نمى دادم کسى، حتى پدرم با 
سوال هایش، تمرکز مرا بهم بریزد. من در نهایت به پدرم گفتم مى خواهم در 
چلسى بمانم و تالشم را بکنم. من باور داشتم که مى توانم به تیم اصلى باشگاه 
راه پیدا کنم و وارد این مسیر شوم». این جمالتى است که مونت در آخرین 

مصاحبه اى که کرده است به زبان آورده است.
مونت بازیکنى همه کاره است که مى تواند در پست هاى متفاوتى بازى 
کند. مونت مى تواند به عنوان یک وینگر یا به عنوان هافبک وسط بازى 
کند. اگرچه همه ى آن ها خوب است اما او در پست اصلیش یعنى هافبک 
هجومى، جایى که خالقیت و تهدیدى مداوم براى دفاع حریف ایجاد مى 
کند، بهترین عملکرد خود را نشان مى دهد. توانایى مونت در دریافت پاس 
از هر زاویه اى و حرکت سریع به جلو با لمس هاى بسیار کم، یک ویژگى 
بسیار مهم او است و این به این معنى است که او به عنوان یک بازیکن 
شماره 10 کارآمدتر است. مونت بیشتر به عنوان هافبک فورمیشن 3-3-4 
در چلسى بازى کرده است. هرچند او هرگز به عنوان هافبک وسط یا به 
عنوان هافبک هجومى در فرم 4-2-3-1 بازى نکرده است. او 32 بازى از 
38 بازى لیگ برتر در فصل 2020/2019 را بازى کرده و در آن ها نقش 
اساسى داشت. هنگامى که چلسى توپ را در اختیار دارد، سعى مى کند در 

موقعیتى قرار گیرد که پاس دادن به او آسان باشد. مانند عکس زیر که او 
در میانه میدان خودش را آزاد مى کند و راس بارکلى در نیمه ى حریف به 
او پاس مى دهد. مونت توپ را با پاى عقبى خود مى گیرد و با به جلو بردن 

آن، موقعیت گلى براى چلسى فراهم مى سازد.
به ستاره هاى  نسبت  اما  زده  اینجا 5 گل  تا  آرسنال  در  باکایا ساکا 
براى  تیم هاى دیگر پاس هاى کمترى داده و موقعیت هاى کمترى  جوان 
هم تیمى هایش خلق کرده است. او اگرچه نتوانسته موقعیت هاى زیادى ایجاد 
کند اما از نظر دریبل زنى در رده دوم قرار دارد و به وضوح مشخص است که چه 
نقش مهمى در حرکت تیمى آرسنال دارد. او یکى از بهترین بازیکنان تیم میکل 
آرتتا در این فصل بوده است. او در میان بهترین بازیکنان ماه گذشته لیگ برتر 

قرار داشته و به تازگى قراردادش را توپچى ها تمدید کرده است.
آخرین چهره جوان لیست ما جیمز مدیسن است که این روزها بیش 

با وجود مونت و جیمز مدیسون،  قرار دارد.  بازیکنى زیر ذره بین  از هر 
انگلیس دو بازیکن خط میانى دارد. رحیم استرلینگ، هرى کین، مارکوس 
رشفورد، تامى ابراهام و جیدون سانچو از پاس هاى رو به جلوى مونت بهره 
مى برند. او نقش محورى در تیم لسترسیتى دارد و در هفته هاى اخیر 
زمانیکه جیمى واردى دچار مصدومیت شد، این موضوع را بیش از پیش 
ثابت کرد. او در این فصل 3 گل زده و 4 پاس گل داده که همه آنها در 
8 بازى آخرش در لیگ برتر بوده است. مدیسون در سال 2018 از نوریچ 
سیتى در ازاى 25 میلیون یورو به لستر نقل مکان کرد. وى با انتقالش به 
تیم توانایى هاى بیشترى نشان داد و حتى به تیم ملى انگلیس نیز دعوت 
شد. او که در تابستان به شدت مورد توجه منچستریونایتد و رئال مادرید 
قرار داشت،  تا سال 2025 قراردادش را تمدید کرد و حقوق وى نیز به دو 

برابر افزایش یافت.
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 مسابقات پرش با اسب جايزه بزرگ «جام كارآفرين» باشركت 
35 سواركاردر تاالر سرپوشيده با شگاه  آزمون آغاز شد وسواركاران 
به رقابت پرشور پرداختند كه  از گذشته  اين دوره در كالسى فراتر 
درنهايت ،حسين رضايى قهرمان ايران در ميان مدعيان كوالك كرد 

وجام قهرمانى را به دست  آورد.
شب پايانى مسابقات «جام كار افرين» با مسابقات جايزه بزرگ 
پيوند خورد و35 سواركار نامدار ايران دراين مسابقه حرفه اى  شركت 

كردند.تايك شب  ديدنى و بيادماندنى  روى موانع بلند باالى 145 
سانتى مترى طراحى كنند  در اين رهگذر ،  10 سواركارموفق شدند 
از راند اول بدون خطا به سوى باراژ پروازكنند. در التهاب و حساسيت 
كه   درسال 1396بود  ايران  قهرمان  رضايى  اين حسين  باراژ  ميدان 

درميدان پرفروغ درخشيد.
به  «هلندين»  پرواز  بلند  و  پرقدرت  اسب  با  رضايى،  حسين 
مالكيت «ماهديس ميرزاجانى» مالك و سواركار قهرمان، وارد ميدان 

رقابت شد.او پس از يك راند درخشش بدون خطا به باراژ راه يافت.
با اعتماد به  ادامه كار ،سبكبال در «باراژ» حضوريافت و  رضايى در 
نفس باال، با تكنيك و تاكتيك هاى برتر، پيچ هاى كوتاه و عالى، بدون 
خطا از فراز موانع بلند پروازكند وبا ثبت زمان 80/33ثانيه به عنوان 

قهرمانى و جام طاليى رابه  چنگ اندازد.
با اين قهرمانى ، نشان كه  ايران  رضايى اميد آينده سواركارى 

هنوز مثل گذشته پرقدرت و پر فروغ است.
اهداى جام قهرمانى به حسين رضايى اهداى جام قهرمانى به حسين رضايى 

توسط دكتر خليلى رئيس فدراسيونتوسط دكتر خليلى رئيس فدراسيون

كت اش ن» آف كا «جام گ ز زه جا ا ا ش قات 145ا االى لند انع ى اندن اد دن د ش ك تا دند اك ا ه خطا ن د خشش د اند ك از ا شد ت قا

حسين رضايىحسين رضايى
و خانواده ميرزا جانى (مالك اسب)و خانواده ميرزا جانى (مالك اسب)
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ihsezrav nahyak

t<jäH‰ oHv[D 

[N,‰ gÎ+ hkæ„ÎS
jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc
.1-lÁîöéVsÎéD.326152644135
.2-lÁîöéVd<kHdéN.423174051364
.3-göéVsÎéD.424146246264
.4-]„öD.422166044224
.5-,séÈHÊ.4221667382.24.
.6-gÎ<v<̀‰.421176542304
.7-h,vj<Ë.221147430373
.8-hsé<Ë.. ,d±.221138634263
.9-jHjÁÈHÊ.320167635263
.01->vsÁH‰.4201401135243
.11-gÎNc.3201211042423
.21-,g<viÂåé<Ë.428601522303
.31-sH,jÈÂåé<Ë.328501039392
.41-;VdöéH‰.. ̀Ḧõ428511722492
.51-fVhdé<Ë.425118520362
.61-fVk„D.327511719262
.71-kÎ<;öG.427431520452
.81-t<̈Ê.323911911381
.91-,sJ.. fV,l<d}422751915531
.02-a™Î„N.. d<kHdéN.423291510411

[N,‰ gÎ+ hsåHkÎH .
jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc
.1-hj„éÎ¥<lHnvdN.127131443145
.2-vmH‰...lHnvdN.325144149194
.3-fHvs„<kH.224144941264
.4-s<dH.224135236154
.5-.s<sÎNhn.320185730283
.6-,dHvmH‰.328213234263
.7-féÎS.320130113.8333.
.8-=VhkHnh.32869728303
.9-s„éH,dæ<.32788924392
.01-fÎ„äHm<.228401236282
.11-g<hkéI.22697132372
.21-h,sHs<kH.326701221352
.31-,hgÁöÎH.32599822342
.41-oéHtI.326611719242
.51-;HndC.326611029342
.61->̈,õ.325711024322
.71-hdäHv.324901916212
.81-,hdHn,gÎN.324901224312
.91-hgîI.12399911381
.02-h,mö¥H.3220111813361

j<rT n,v hc hké§Hv fH,hvdHdD.iH

v,s<kVÏ fHoJ& kVhjC,vÏ fI wNv vtJ
gÎ+ iHÏ t<jäH‰ hv,`H i™éI =BaéI fV=Chv aN# nv hkæ„ÎS& gÎ<v<̀‰ nv hnhlI ;öF kéHd{

q¶Î™A& hdK i™éI lÆHfG göéVsÎéD jK fI a¥öJ ..3-1.. nhn# lÁîöéVsÎéD& wNvkúÎK gÎ+
[CdVÍ fH ..3.. =G jHjÁÈHÊ vh hc ̀ÎA v, fVnhaJ# lÁîöéVd<kHdéN fVhfV ,sJ fV,l<d} ..1-1.. lé<rT
aN , >vsÁH‰ , ]„öD kÎC fV vräHÏ o<n y„äI ;VnkN# nv hsåHkÎH& hj„éÎ¥<lHnvdN iÂîÁHË fI d¥I
jHcÏ o<n hnhlI lD.niN# aH=VnhË sÎÂá<kI hdK i™éI fH kéÎíI ..2-1.. hc sN =VhkHnh =BaéÁN ,
..45.. hléÎHcÏ aNkN# fHvs„<kH nv ,vcaæHÍ kÎ<;Â~ [úÁ<hvÍ =G fI vhÍ hkNhoJ , >̈,õ vh ..5-1..
nv iL ;<fÎN# vmH‰ lHnvdN fH =G iHÏ fÁClH , ;V,õ lÆHfG lÎÈÂHkA ,hgÁöÎH ̀ÎV,c aN# nv hdéHgÎH&
d<,ké<õ , lÎ±Ë fVhfV vräHÏ o<n a¥öJ o<vnkN# d<,Í nv ndNhvÏ lÈL fH d: =G kéÎíI vh fI
kH̀<gD ,h=Bhv ;Vn , lÎ±Ë kÎC lÆHfG jÎL hsåCdH fH n, =G l®„<ã aN# hdÁéVlÎ±Ë hc a¥öJ

iÂúÈVÏ.hù kÈHdJ fÈVÍ vh fVn , ..3-1.. ̈jCd< vh kH;HÊ =BhaJ# kVhjC,vÏ fH hdK ̀ÎV,cÏ fḦjV hc
lÎ±Ë nv wNv [N,‰ sVÏ.> rVhv =VtJ# vÊ kÎC fH kéÎíI ..3..-w™V h,ndÁCÍ vh a¥öJ nhn# nv
>gÂHË& fHdVË l<kÎO nv [NhgD sòJ , k™öæÎV lÆHfG fÎ„™„N fH jöH,Ï ̀V=G ..3-3.. lé<rT aN#
fH,hvdHdD.iH nv pH‰ pHqV fH ..94.. hléÎHc ̀ÎúéHc f<kNs„ÎæH iöéÁN# n,vjÂ<kN nv oHkI fVhfV iHtK
iHdL fI jöH,Ï ..2-2.. vqHdJ nhn# jÎL vnÍ n,lD ̈dåCd+ iL ..2-1.. h,=öä<vø vh hc ̀ÎA v,
fVnhaJ , tHw„I.hù fH fHdVË vh fI ..5.. hléÎHc ;HiA nhn# nv tVhköI& ̀HvÏ sK \vlK lÆHfG kÎS fI
sòéD , fH kéÎíI ..2-1.. fI fVjVÏ nsJ dHtJ# gÎG& wNvkúÎK g<aHlåÎ<kI fVhfV fVsJ fN,Ë =G
lé<rT aN# lHvsD fH iÂÎK kéÎíI fVhfV f<vn, fI jöH,Ï nsJ dHtJ# gÎ<Ë hc l<Ë ̀<gÎI a¥öJ
o<vn , l<kH;< lÆHfG g<vdK jK fI jöH,Ï ..2-2.. nhn# .Œ ha¥HË i<aÂÁN 

hkæ„ÎS- i™éI ..42.
.ŒgöéVsÎéD ..3..- gÎ<v<̀‰ ..1.. .
=G^ lNdö<Ë )..97..( ,hvnÏ )..28..( fHvkS

)..58..( fVhÏ göéV& w±ó )..76..( fVhÏ gÎ<v<̀‰ .
.Œ;VdöéH‰ ̀Ḧõ w™V- fVk„D ..3.. .
=G^ l<kNs<Ë )..5..( v,nvdæC )..01..( ̈,j<Ë )..74..( .
.ŒlÁîöéVsÎéD ..3..- jHjÁÈHÊ w™V .
=G^ v,nvÏ )..32..- ̀ÁHgéD( =<kN,=HË )..05.. , ..66..( .
.ŒfVhdé<Ë w™V- hsé<Ë ,d± w™V .
.ŒsH,jÈÂåé<Ë ..1..- ,g<viÂåé<Ë ..2.. .
=G^ hdÁæC )..52..( fVhÏ sH,jÈÂåé<Ë& ,õ

)..25..- ̀ÁHgéD( ké< )..66..( fVhÏ ,g<viÂåé<Ë .
.Œ,sJ fV,l<d} ..1..- lÁîöéVd<kHdéN ..1.. .
=G^ ndHË )..2..( fVhÏ fV,l<d}& tVkHkNc )..54..( fVhÏ

lÁîöéV .
.Œ>vsÁH‰ ..4..- gÎNc ..2.. .
=G^ h,fHlÎHk+ )..41.. & ..04..- ̀ÁHgéD , ..84..(

fÎVdK )..54..( fVhÏ >vsÁH‰& hsé<vd{ )..95..( ;HséH
)..96..( fVhÏ gÎNc .

.Œh,vj<Ë w™V- t<̈Ê ..2.. .
=G^ lHoH )..84.. , ..56..( .
.Œ,séÈHÊ ..3..- a™Î„N w™V
=G^ vdS )..14..- Á̀HgéD( nd<ç )..85..(

tVnvd: )..09..( .
.Œ]„öD ..2..- kÎ<;HsG w™V .

=G^ \dV, )..13..( ,vkV )..93..( .

hsåHkÎH- i™éI ..32.
.Œs„éH,dæ< ..3..- hgîI ..1.. .
=G^ sHkéD lÎÁH )..54.. , ..96..( lÁNc )..74..(

fVhÏ s„éH& vdí<kD )..15..( fVhÏ hgîI .
.Œ=VhkHnh ..1..- hj„éÎ¥<lHnvdN ..2.. .
=G^ iVvh )..76..( fVhÏ =VhkHnh& d<vkéI )..46..(

;<vÍ.> )..57..( fVhÏ hj„éÎ¥< .
.Œs<dH ..1..- h,mö¥H w™V .
=G^ hgñNhnÏ )..75..( .
.ŒhdäHv ..1..- ,hdHn,gÎN ..1.. .
=G^ ;Î¥I )..32..( fVhÏ hdäHv& löH )..6..-

Á̀HgéD( fVhÏ ,hdHn,gÎN .
.ŒfHvs„<kH ..5..- >̈,õ ..1.. .
=G^ jVdÁ¥H, )..92.. , ..47..( löD )..64.. , ..57..( tÎV<̀

)..08..( fVhÏ fHvs„<kH& vd<[H )..75..( fVhÏ >̈,õ .
.ŒoéHtI w™V- s<sÎNhn ..1.. .
=G^ hdöHμ )..03..( .
.ŒvmH‰ lHnvdN ..2..- ,hgÁöÎH w™V .
=G^ fÁClH )..21..( ;V,õ )..24..( .
.Œg<hkéI w™V- h,sH,s<kH ..1.. .
=G^ f<ndÂÎV )..47..( .
.Œ,dHvmH‰ ..1..- féÎS ..2.. .
=G^ l<vk< )..56..- ̀ÁHgéD( fVhÏ ,dHvmH‰& t¥HdV

)..54..( hlVs<Ë )..25..( fVhÏ féÎS .

.Œ;HndC w™V- fÎ„äHm< ..4.. .
=G^ fVkæ<mV )..5.. , ..92..( g<C̀ )..51..( ,d„ÎHÊ )..35..( .

hdéHgÎH- i™éI ..22.. .
.Œf<g<kÎH ..1..- fÁ<ké< ..1.. .
=G^ sHkö<Ë )..2..( fVhÏ f<g<kÎH& ,d<̈ )..06..( fVhÏ fÁ<ké< .
.Œj<vdÁ< w™V- [Á<h w™V .
.ŒkH̀<gD ..1..- d<,ké<õ w™V .
=G^ hdÁöÎÁÎI )..13..- ̀ÁHgéD( .
.ŒhsåCdH ..2..- lÎ±Ë w™V .
=G^ lH[Î<vÍ )..75..( fHsé<kD )..76..( .
.ŒvÊ ..3..- h,ndÁCÍ w™V .
=G^ ,vj< )..5.. , ..52..- ̀ÁHgéD( v,nvdæC )..09..( .
.Œ;HgÎHvÏ w™V- >jḦkéH ..1.. .
=G^ l<vdG )..09..( .
.ŒsÂåN,vdH ..2..- tÎ<vkéÎÁH ..1.. .
=G^ ;ÎéH )..13..( ;<hgÎHv̈ )..27..( fVhÏ

sÂåN,vdH& [Hi<,d} )..73..( fVhÏ tÎ<vkéÎÁH .
.Œ;V,j<kI ..1..- sHs<g< ..2.. .
=G^ [<kHõ )..62..( fVhÏ ;V,j<kI& fVhvnÏ

)..41..( ;H<̀j< )..94..- ̀ÁHgéD( fVhÏ sHs<g< .
.ŒhdÁéV ..3..- ̈jCd< ..1.. .
=G^ g<;H;< )..22..- Á̀HgéD , ..64..( lHvjÎÁC

)..46..( fVhÏ hdÁéV& hs¥ḦkéI )..16..( fVhÏ ̈jCd< .
.Œ,v,kH ..2..- ̀HvlH ..1.
=G^ =VhsD )..31..- fHcd¥K pVdT( fHvhμ

)..26..( fVhÏ ,v,kH& ;<]¥H )..8..- ̀ÁHgéD( fVhÏ ̀HvlH .

>gÂHË- i™éI ..12.. .
.Œ¨dåCd+ ..2..- h,=öä<vø ..1.. .
=G^ h,gÂ< )..83..- Á̀HgéD( ;Á¥< )..34..( fVhÏ

¨dåCd+& ;HgÎ<vÏ )..67..- ̀ÁHgéD( fVhÏ h,=öä<vø .
.Œg<v;<cË ..2..- lHdÁC ..2.. .
=G^ >̈vd< )..41..( aÎ: )..48..( fVhÏ g<v;<cË&

=±jC‰ )..98..( hsé<=V )..09..( fVhÏ lHdÁC .
.Œn,vjÂ<kN ..2..- iHtK iHdL ..2.. .
=G^ sHkî< )..42..( iHgÁN )..18..( fVhÏ n,vjÂ<kN&

nhf<v )..13..( fä< )..15..( fVhÏ iHtK iHdL .
.Œhaé<jæHvè ..1..- iVjHfVgÎK ..1.. .
=G^. ;Ḧcd} )..64..( fVhÏ haé<jæHvè& kéC

)..28..( fVhÏ iVjHfVgÎK .
.Œ,vnvfVlK w™V- tVhdä<vø w™V .
.Œd<kÎ<Ë fVgÎK w™V- aHg¥I w™V .
.Œ,,g™öä<vø w™V- =±nfHô w™V .
.ŒtVhk¥™<vè ..2..- ;„K w™V .
=G^ sÎ„<h )..75..( hkNd¥H )..97..( .
.ŒfHdVË l<kÎO ..3..- fÎ„™„N ..3.. .
=G^ g<hkN,tö¥D )..94..( j<gÎö< )..85..(

nd<dS )..07..( fVhÏ fHdVË& ,dHç )..9..( ̀ÎåV )..73..(
=äHdV )..94..( fVhÏ fÎ„™„N .

tVhköI- i™éI ..52.. .
.Œ`HvÏ sK \vlK ..2..- kÎS ..1.. .
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ihsezrav nahyak

[N,‰ gÎ+ >gÂHË .
jÎL.fHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc
.1-fHdVË ..l<kÎO.125142169294
.2-¨dåCd+.123153738144
.3-tVhk¥™<vè.120192349293
.4-,,g™öä<vø.120192239193
.5-g<v;<cË.120165933263
.6-n,vjÂ<kN.120138141333
.7-=±nfHô.12894731333
.8-tVhdä<vø.12876533313
.9-d<kÎ<Ë.. fVgÎK.12795435203
.01-haé<jæHvè.12687835362
.11-,vnvfVlK.02587427232
.21-iHtK ..iHdL.126501239332
.31-h,=öä<vø.126411124322
.41-;„K.125601025312
.51-iVjHfVgÎK.124611627381
.61->vlÁÎH.. fÎ„™„N.025321815381
.71-lHdÁC.123531122441
.81-aHg¥I.12164151259

[N,‰ gÎ+ tVhköI .
jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc
.1-gÎG526172245155
.2-H̀vÏ.. sK.. \vlK.527135755145
.3-gÎ<Ë.525173152225
.4-l<kH;<.525146257394
.5-vË.420186136283
.6-¨kS.520178534373
.7-léC.52988924253
.8-l<Ë ̀<gÎI.5201501145453
.9-lHvsD.32977926243
.01->k|Í.52014110304.43.
.11-f<vn,.529601729233
.21-fVsJ.529421734413
.31-vdÂS.527801133392
.41-kÎS.428511823392
.51-sÁJ hjÎK.527801526392
.61-hséVhsä<vø.528431430482
.71-g<vdK.426531035432
.81-kHkJ.5240111520422
.91-kÎÂS.425361221581
.02-nd|,Ë.522941718351

[N,‰ gÎ+ hdéHgÎH .
jÎLfHcÏfVnlöH,ÏfHoJcnÍo<vnÍhléÎHc
.1-hdÁéV.225152454205
.2-lÎ±Ë.225143545294
.3-vÊ.223145745334
.4-d<,ké<õ.122163149124
.5-kH<̀gD.123117541204
.6->jḦkéH.221174949204
.7-¨jCd<.222146730304
.8-sHs<g<.22976633343
.9-,v,kH.22967824233
.01-sÂåN,vdH.229301333303
.11-[Á<h.22.679421352.
.21-f<g<kÎH.226601926342
.31-hsåCdH.226601038342
.41-h,ndÁCÍ.226601321342
.51-fÁ<ké<.226601522442
.61-tÎ<vkéÎÁH.225701225322
.71-j<vdÁ<.222119231471
.81-;HgÎHvÏ.223631420451
.91-H̀vlH.222731514.331.
.02-;V,j<kI.223361322521

=G^ nvh;ö„V )..22..( ;ÎK )..67..( fVhÏ sK
\vlK& g<C̀ )..05..( fVhÏ kÎS .

.ŒvdÂS ..1..- ̈kS ..1.. .
=G^ ck„D )..31..( fVhÏ vdÂS& s<j<;H )..16..(

fVhÏ ̈kS .
.ŒgÎ<Ë ..1..- l<Ë ̀<gÎI ..2.. .
=G^ ̀H;<méH )..64..( fVhÏ gÎ<Ë& sH,hkÎV )..02..(

,hiD )..56..( fVhÏ l<Ë ̀<gÎI .
.Œl<kH;< ..2..- g<vdK ..2.. .
=G^ fK dNv )..84..- Á̀HgéD , ..09..( fVhÏ

l<kH;<& l<tD )..26.. , ..67..( fVhÏ g<vdK .
.ŒléC ..1..- hséVhsä<vø ..2.. .
=G^ n̈dK )..81..( fVhÏ léC& j<lHs<Ë )..33..

, ..48..( fVhÏ hséVhsä<vø .
.ŒvË w™V- sÁJ hjÎK ..2.. .
=G^ f<kH=H )..72..( k<vndK )..17..( .
.Œ>k|Í ..1..- kHkJ ..3.. .
=G^ lHkæHkD )..33..- ̀ÁHgéD( fVhÏ >k|Í& sÎÂ<Ë

)..4..( g<ch )..7..- ̀ÁHgéD( fHläH )..58..( fVhÏ kHkJ .
.Œnd|,Ë w™V- kÎÂS ..2.. .
=G^ vdåHvè )..67..( hgÎHs<Ë )..78..( .
.ŒgÎG w™V- fVsJ w™V .
.Œf<vn, w™V- lHvsD w™V .

fVkHlI fHcÏ iHÏ n,v >dÁNÍ .
hkæ„ÎS- i™éI ..52.. .

[Â¶I- h,‰ hs™ÁN^ ,g<viÂåé<Ë - gÎNc .
aÁäI- ..2.. hs™ÁN^ sH,jÈÂåé<Ë - ]„öD& fVk„D

- ,sJ fV,l<d}& gÎ<v<̀‰ - h,vj<Ë& t<̈Ê - a™Î„N .
d¥úÁäI- ..3.. hs™ÁN^ ,séÈHÊ - jHjÁÈHÊ&

hsé<Ë ,d± - göéVsÎéD& >vsÁH‰ -

lÁîöéVsÎéD& lÁîöéVd<kHdéN - kÎ<;HsG .
n,aÁäI- ..4.. hs™ÁN^ fVhdé<Ë - ;VdöéH‰ ̀Ḧõ .

hsåHkÎH- i™éI ..42.. .
[Â¶I- h,‰ hs™ÁN^ féÎS - oéHtI .
aÁäI- ..2.. hs™ÁN^ hgîI - hdäHv&

hj„éÎ¥<lHnvdN - g<hkéI& ,hgÁöÎH - s„éH,dæ<&
,hdHn,gÎN - vmH‰ lHnvdN .

d¥úÁäI- ..3.. hs™ÁN^ fHvs„<kH - ;HndC&
s<sÎNhn - >̈,õ& h,mö¥H - =VhkHnh& fÎ„äHm< -
,dHvmH‰ .

n,aÁäI- ..4.. hs™ÁN^ h,sHs<kH - s<dH .

hdéHgÎH- i™éI ..32.. .
[Â¶I- h,‰ hs™ÁN^ tÎ<vkéÎÁH - hsåCdH&

;HgÎHvÏ - j<vdÁ< .
aÁäI- ..2.. hs™ÁN^ ̈jCd< - sÂåN,vdH& [Á<h

- ,v,kH& sHs<g< - f<g<kÎH .
d¥úÁäI- ..3.. hs™ÁN^ ̀HvlH - h,ndÁCÍ& lÎ±Ë

- hdÁéV& >jḦkéH - kH<̀gD& fÁ<ké< - vÊ .
n,aÁäI- ..4.. hs™ÁN^ d<,ké<õ - ;V,j<kI .

>gÂHË- i™éI ..22.. .
[Â¶I- h,‰ hs™ÁN^ fÎ„™„N - ,,g™öä<vø .
aÁäI- ..2.. hs™ÁN^ ;„K - haé<jæHvè&

=±nfHô - lHdÁC& tVhk¥™<vè - fHdVË l<kÎO&
tVhdä<vø - d<kÎ<Ë fVgÎK& aHg¥I - n,vjÂ<kN .

d¥úÁäI- ..3.. hs™ÁN^ h,=öä<vø - g<v;<cË&
iVjHfVgÎK - ̈dåCd+& iHtK iHdL - ,vnvfVlK .

tVhköI- i™éI ..62.. .
[Â¶I- h,‰ hs™ÁN^ fVsJ - gÎ<Ë .
aÁäI- ..2.. hs™ÁN^ sÁJ hjÎK - vdÂS& kHkJ - lHvsD .
d¥úÁäI- ..3.. hs™ÁN^ l<Ë ̀<gÎI - vË& kÎS

- léC& kÎÂS - f<vn,& hséVhsä<vø - >k|Í& ̈kS
- nd|,Ë& g<vdK - gÎG& ̀HvÏ sK \vlK - l<kH;< .

[N,‰ =„CkHË .
hkæ„ÎS .

.71.. =G^ w±ó )gÎ<v<̀‰(& ..41.. =G^ tVkHkNc
)lÁîöéVd<kHdéN( ;ÎK )jHjÁÈHÊ( ,### .

hsåHkÎH .
.61.. =G^ s<hvc )hj„éÎ¥<(& ..51.. =G^ löD

)fHvs„<kH(& ..31.. =G^ l<vk< ),dHvmH‰( ,### .

hdéHgÎH .
.61.. =G^ v,kHgN, )d<,ké<õ( g<;H;< )hdÁéV(&

..41.. =G^ hfVhiÎÂ<,d} )lÎ±Ë( ,### .

>gÂHË .
.52.. =G^ g<hkN,tö¥D )fHdVË(& ..61.. =G^ sÎ„<h

)tVhk¥™<vè(& ..51.. =G^ iHgÁN )n,vjÂ<kN( ,### .

tVhköI .
.61.. =G^ hläHÌ )sK \vlK(& ..31.. =G^ fK

dNv )l<kH;<( n`HÏ )gÎ<Ë( ,### .

                                        Œ  kÂHdD hc ndNhv jÎL iHÏ fHdVË l<kÎO , fÎ„™„N                                                                                      Œ  g<;H;< lÈH[L hdÁéV nv ndNhv jÎÂA lÆHfG ̈jCd< nfG ;Vn 
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 fÁÎHn aÈÎN o<n vh fHc dHtJ

 fÁÎHn aÈÎN )..2..( ..2.

 =G...iĤ líÎN k<v,cÏ )..92..( , uäHõ ;ÎòöV,Ï )..83..(.

 ̀<vh )..0..( ..0.

 nh,v^ vaÎN pöK...chnÍ fH ;Â: y±l¶„D xHiVoHkD , hfVhiÎL sÎN k|hn

 ho¢Hv^ uäHõ ;ÎòöV,Ï hc fÁÎHn aÈÎN

 jÂHaH=V^ ..3.. iChv jK

Œ fÁÎHn aÈÎN^ píJ aHÍ käHjD - lÈVnhn eHfÆD...tV& líÎN hsNÏ& jÆD s„ÎÂHkD";HÎ̀éK"& d<sT

s<vhkD- o„ÎG [¶™VÏ& lñÂN \hgI löéÆÎL& hdÂHË uHgÂD nhl®HkD& k§Hl¶„D =VhlD )hc nrÎÆI ..57..

pöK hséÎ„D(& líÎN k<v,cÏ , uäHõ ;ÎòöV,Ï )hc nrÎÆI ..66.. lÈVnhn hlÎK aÎVhcÏ( .

 boÎVÍ...iĤ uäNhgI [<hiVÏ& u„D...h;äV cvdK rNÊ , fHf: y™<vÏ hwG

 lVfD^ uäHõ l<sÎ<kN

Œ ̀<vĥ líÎN pNhnÏ )hc nrÎÆI ..64.. pöK aÈVÏ(- lñÂN ̀H;HkD )hc nrÎÆI ..65.. fÈV,c rÁäVÏ(&

pöÎK uöæVÏ ";HÎ̀éK"& lÈNÏ ;äÎVÏ& hlÎV >rH[HkD- iHnÏ hv;ÎHË )hc nrÎÆI ..77.. hlÎV nséíVnÏ(&

vqH lú: uÁäV& hw®V ckNdI& lÁû<v u„D...hw®V h;äVÏ , lÈNÏ t±lVcÏ

 boÎVÍ...iĤ hw®V k<vÏ , >vù k<>l<c

 lVfD^ hpÂN oNhnhn

 ,vcaæHÍ aÈÎN aÎV,nÏ& sI...aÁäI ..03.. lVnhnlHÍ ..96- fÁÎHn aÈÎN fH p†<v uäHõ l<sÎ<kN

fI uÁ<hË lVfD , ;öF sI hléÎHc xD n, ndNhv =BaéI hkN;D fI ,q¶ÎJ o<n nv [N,‰ vnÍ...fÁNÏ

sV,sHlHË fòúÎN , fVhÏ n, hléÎHc hdK ndNhv pöHã [Nh=HkI...hÏ fHc ;VnÍ f<n# nv lÆHfG& ̀<vh ;I

fD...vlR fHcÏ lD...;Vn fÁÎHn aÈÎN fH hsé™HnÍ hc d: ;Hv hk™VhnÏ , d: haéäHÍ hc lNhtU ̀<vh fI o<hséI

o<n vsÎN#. ̀<vh ;I nv fHcÏ...iHÏ rä„D o<ã zHiV aNÍ f<n& nv hdK v,c hc iÂHË hféNh fD...lÎG , ̀V haéäHÍ

nv lÎNhË kúHË nhn#. ̀S hc pN,n ..03.. nrÎÆI t<jäH‰ fD...pöHã , ;éHã hc [HkF n, jÎL& fÁÎHn aÈÎN v,Ï

;Hv hk™VhnÏ , a„Î: uHgD o„ÎG [¶™VÏ ;I fI xHØ nv,hcÍ ̀<vh ;<fÎNÍ aN& nv fV=úJ j<sX líÎN

k<v,cÏ , fH d: f®G ̀H fI =G vsÎN# ̀S hc hdK =G& fÁÎHn lñéH£...jV , i<aÎHvhkI...jV fI fHcÏ hnhlI nhn ,

<̀vh fN,Ë j®ÎÎV >iÁæD fHcÏ vh nkäH‰ ;Vn# nv nrÎÆI ..83.. fÁÎHn aÈÎN fI =G n,Ê vsÎN# hvsH‰ d: j<ç

uÂÆD , f„ÁN hc lÎHkI lÎNhË , haéäHÍ lö„L pöÎK uöæVÏ& lNhtU ̀<vh fHuE aN jH fH ]VoA , qVfI

o<ã uäHõ ;ÎòöV,Ï n,lÎK =G fVhÏ fÁÎHn aÈÎN vrL fò<vn# pḦ& fÁÎHndÈH fÎA hc fÎA fI ̀ÎV,cÏ

nv sHdI hpéÎH£ fÎúéV hlÎN,hv aNkN , fH p†<v o<ã \hgI löéÆÎL nv lÎHkI lÎNhË , k™<biHÏ ;HvsHc

o„ÎG [¶™VÏ fI lÎNhkNhvÏ ̀VnhoéÁN#. nv kÎÂI n,Ê& ̀<vh lûÂL...jV aV,ß ;Vn , fH pV;J...iHÏ sVdU

t±lVcÏ , h;äVÏ nv oX pÂ„I ;I ;ÂéV ̀úé<hkI...hÏ vh nhaéÁN& n‰ fI pHneI...iH föJ# nv nrÎÆI ..05..

qVfI ;VkV hlÎV >rH[HkD nv >séHkI ,v,n fI nv,hcÍ j<sX aHÍ käHjD fV=úJ nhnÍ aN ;I nv a„<yD [„<Ï

nv,hcÍ n,& sI fHv fòJ =G j<sX dHvhË ̀<vh hc ;T vtJ# ̀<vh ;I fÁÎHn aÈÎN vh jH pN,nÏ nv ̈μ ntHuD

ndN fH p†<v fÎúéV dHvhË o<n nv ̀úJ lñ<xI [VdÂI pVdT s¶D nv j±tD =G...iHÏ o<vnÍ nhaJ#

nv nrÎÆI ..65.. fÈV,c rÁäVÏ nv fN, ,v,n fI clÎK d: l<r¶ÎJ lÁHsF vh fH fD...nréD fI iNv nhn , fÈéVdK

fòJ ̀<vh nv nrÎÆI ..46.. fH ntU kHrW j<ç j<sX líÎN hsNÏ , qVfI sV t±lVcÏ iÂVhÍ fH ,h;ÁA o<ã

aHÍ.... käHjD hc nsJ vtJ#.

löHfÆHè t<jäH‰ fHaæHÍ iHÏ jÈVhË )9631(

 ̀Hõ fI o<hséI...hù vsÎN

 ̀Hõ )..0..( ..1.
 =G^ vqH hlVÏ )..75..(.

 fHk: jíHvè )..0..( ..0.
 nh,v^ lÁ<]ÈV hd„NvÊ fH ;Â: i<aÁ+ lÎVchmD , pöK tV[D
 jÂHaH=V^ ..5.. iChv k™V
Œ ̀Hõ^ fÈChn y±lå<v- hlÎV l<s<Ï...kÎH& lHv;Hv >rH[HkÎHË& lñÂN oH;å<v& vqH vqHmD...lÁA-

u„ÎVqH p¥ÎL...chnÍ ";HÎ̀éK"& pÂÎN hséÎ„D& h;äV d<s™D )hc nrÎÆI ..18.. u¢HM oVnlÁN(& vqH hlVÏ )hc
nrÎÆI ..38.. ;HlÎHv ;Hvnhv- lñöK =V,sD)hc nrÎÆI ..68.. kÎ¥D hf<s¶ÎNÏ( , u„D...hw®V lNdV v,séH#.

 boÎVÍ...iĤ kHnv fHrVÏ , pöÎK ;<Í...=ÎV
 lVfD^  tÎV,c ;VdÂD .
Œ fHk: jíHvè^ líÎN vqHmD - päÎF cd<vÏ)hc nrÎÆI ..06.. u„ÎVqH ;VdÂD(& fÈÂK

oNh;VÊ";HÎ̀éK"& pÎNv g¢T...hgI k|hn& lû¢™D hvnséHkD& tViHn jíööD- lñÂN hs¥<mD& líÎN
kHzVchnÍ& dNhgI s„ÎÂHkD )hc nrÎÆI ..37.. uHn‰ ̈¨kD(- líÎN jVhfD)hc nrÎÆI ..46.. hf<hg™†G hpÂNÏ(
, hw®V vqHmD#.

 boÎVÍ...iĤ [±‰ ]<`HkD , sÎN hw®V k<cË
 lVfD^ ̀V,dC hf<xHgF
 ,vcaæHÍ aÎV,nÏ& sI...aÁäI ..03.. lVnhn ..96.- ̀Hõ ,réD hc a¥öJ nhvhmD nv lÆHfG ,pNè fHoäV aN&

fI o<fD nhköJ ;I fVhÏ vsÎNË fI wNv [N,‰ fHdN hc sN fHk: jíHvè uä<v ;ÁN# ̀Hõ ;I xD d¥D n, i™éI
=BaéI ké<hköéI f<n fH ̀ÎV,cÏ hc lÎNhË oHvì a<n& nv yÎHã vs<‰ yÁD...chnÍ n, ho¢HvÍ& vqH hlVÏ vh fI oX lÎHkD
, nv ;ÁHv p¥ÎL...chnÍ& d<s™D , hséÎ„D fI lÎNhË tVséHn , nv oX pÂ„I iÂîÁHË fH =V,sD , lNdV v,séH ̀H fI lÎNhË
=BhaJ# nv v,fV,& fHk: jíHvè ;I jÎÂD [<hË& n,kNÍ , ̀V lÈVÍ hsJ& fH =ÂHvnË ..5.. lNhtU hc iÂHË >yHc kúHË nhn
;I fI nkäH‰ ;öF d: hléÎHc , nv ̀D lÈHv =V,sD , lNdV v,séH hsJ ;I d: kÎÂI vh oÎ„D o<ã aV,ß , jÂHÊ
;Vn# fHk: jíHvè fH >k¥I lÈH[L ciVnhvÏ ]<Ë uHn‰ ̈¨kD vh fV v,Ï kÎÂ¥J boÎVÍ...iH kúHkNÍ f<n& hlH hw®V
vqHmD& lNhtU o<n vh fI iÂVhÍ líÎN jVhfD iHtä: jÎÂA fI oX pÂ„I tVséHn , jíööD& ;I d: lÈH[L f<n&
nv ntHß zHiV aN# hdK l¢„F uÂ± dHn>,v >Ë aN ;I fHk¥D...iH fI nkäH‰ t<jäH‰ jNht¶D iöéÁN#. fHk: jíHvè nv
kÎÂI h,‰ o<ã zHiV aN , fI g¢T oX lÎHkD...hù ;I nv >Ë kHzVchnÍ& hs¥<mD , s„ÎÂHkD fHcÏ lD...;VnkN& fVjVÏ
köäD o<n vh fI ̀Hõ kúHË nhnkN# n, a<è hs¥<mD , kHzVchnÍ hc nhoG lñ<xI [VdÂI ̀Hõ& ;I iV ;NhÊ d:
tVwJ o<ã fVhÏ nsJ...dHfD fI =G f<n& fI a¥G o¢VkH;D hc f®G nv,hcÍ ̀Hõ fI oHvì vtJ# fVhÏ ̀Hõ ;I nv
iÁæHÊ pÂ„I fH k™Vhè ̀V j¶Nhn fHk: jíHvè v,fV, lD...aN& d: fHv a<è >rH[HkÎHË fH hoé±́ hkNμ hc ;ÁHv nv,hcÍ
=BaJ , fHv n,Ê qVfI ;L...[HË lNdVv,séH nv nsJ...iHÏ vqHmD [HÏ =VtJ& hc p<hnë kÎÂI kòöJ f<n#. nv kÎÂI
n,Ê& ̀Hõ fÈéV , ií<lD...jV zHiV aN& hlH lêG kÎÂI kòöJ nv clÎK pVdT& fH k™Vhè ̀Vj¶Nhn fI "fK...föJ"
lD...o<vn , vhÍ =„CkD vh lú¥G lD...dHtJ# jH hdÁ¥I nv nrÎÆI ..75.. vqH hlVÏ hc tHw„I ..52.. léVÏ ]ÁHË qVfI yHt„æÎV
;ÁÁNÍ...hÏ fI j<ç k<hoJ ;I hc aÎV[I vqHmD iL ;HvÏ sHoéI kä<n , j<ç nv =<aI ]~ nv,hcÍ fHk¥D...iH [HÏ
=VtJ jH ̀Hõ fNhkN ;I fH a<è iL lD...a<n fI =G vsÎN!. ̀ÎA hc hdK =G& ̀Hõ fH a„Î: lNdVv,séH fI ndVμ
nv,hcÍ fHk: jíHvè ;<fÎN , nv pöVè =G lHkNÍ f<n# iÂHiÁæD , d¥åHv]æD dHvhË ̀Hõ  fI ,d|Í hséÎ„D& p¥ÎL...chnÍ
, d<s™D nv oX lÎHkD , p†<v nhmL =V,sD , lNdVv,séH nv oX pÂ„I fH pV;Hè tVnÏ& fHk¥D...iH vh nv jÁæÁH rVhv
nhnÍ f<n# qÂK >k¥I fHk: jíHvè f¶N hc =G ;I nvdHtJ ;Vn , fH sI j¶<d†D ;I hkíHÊ nhn& iÎîæHÍ ké<hköJ nv,hcÍ

H̀õ vh jÈNdN ;ÁN , sVhkíHÊ ̀Hõ fI >kîI ;I lD...o<hsJ vsÎN#.

Œ jVhfå<v

t<jäH‰ hc kæHÍ >vaÎ<
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 lV,vÏ fV kéHd{ t<jäH‰ fHaæHiÈHÏ jÈVhË

 sI =G hdVhkåHμ fVhÏ ̀Vså<gÎS

 uÆHã ..2..- ̀ÎHÊ w™V& kÎÂI h,‰ w™V - w™V
 =G...iĤ nrÎÆI ..38.. j<sX h;äV rHsÂD )ntHß ̀ÎHÊ(

, nrÎÆI ..09.. f<sÎ„I y±Ê ,tHo<hÍ fVhÏ jÎL uÆHã#.
 nh,v^ >rHÏ h;äV pR...fÎK& ;Â:...nh,vhË

>rHdHË^ hdVì kÎ¥VtéHv , lÁ<]ÈV pÎNvÏ# jÂHaH=V
nv pN,n ..5.. iChv jK#.

 [Â¶I ..03.. fÈÂK lHÍ ..94..- jÎL fVØ nv
]ÈHvlÎK v,c fHcdÈH d: fV w™V aÈVfHkD vh
a¥öJ nhn# kÎÂI h,‰ d: fV w™V# nh,v >rHÏ
hf<hgÆHsL pHì hf<hgñöK& ;Â: nh,vhË >rHdHË^
[ÂúÎN hoäHvÏ , pöÎK s„ÎL...>fHnÏ# i<h >téHfD
, köäéÚH sVn& jÂHaH=V nv pN,n ..51.. iChv jK# jÁÈH
=G löHfÆI nrÎÆI ..21.. j<sX [ÈHkæÎV téHpD
fVhÏ fVØ#.

 ̀Vså<gÎS ..3.. - >vhvhè w™V
 kÎÂI h,‰ d: fV w™V fI s<n ̀Vså<gÎS
 =G...iĤ nrHdR ..01.& ..45.. , ..58.. j<sX w™V

hdVhkåHμ#.
 nh,v^ >rHÏ [¶™V kHlNhv# ;Â: nh,vhË

>rHdHË^ lñÂN vdHpD , lÁ<]ÈV k§VÏ# jÂHaH=V
nv pN,n ..01.. iChv jK#.

 n,aÁäI ..62.. fÈÂK lHÍ ..94.. - htöV )kæÈäHË
sHfR(& d:& rûV dO w™V- kÎÂI kòöJ w™V& w™V-
nh,v >rHÏ nh,,n pÎNvÏ& ;Â: nh,vhË >rHdHË^ hdVì kÎ:
vtéHv , lû¢™D huéÂHnÏ- jÂHaH=V kCnd: fI ..7.. iChv
jK- jÁÈH =G fHcÏ nv nrÎÆI ..86.. j<sX líéäD
;Vnk<vÏ fVhÏ htöV#.

`ÎV,cÏ ̀Hõ fVhfV hsé<h fòHvsJ  
 n,aÁäI ..62.. fÈÂK lHÍ ..94..- ̀Hõ jÈVhË ..2.& hsé<h fòHvsJ d:- kÎÂI kòöéÎK w™V- w™V# nh,v >rHÏ

hf<hgÆHsL pHì hf<hgñöK& oX kæÈNhvhË >rHdHË^ vqH pÎNvÏ , [ÂúÎN hoäHvÏ& i<h >téHfD , löHuN , hkN;D sVn#
clÎK kHlöHuN& jÂHaH=V fÎA hc nÍ iChv jK#.

 =„ÈĤ lñÂNu„D lHg¥ÎHË nrÎÆI ..35.& lÈNÏ lÁH[HjD nrÎÆI ..16.. fVhÏ ̀Hõ jÈVhË& jHjHv , nrÎÆI
..78.. hc v,Ï kÆ¢I ̀ÁHgéD fVhÏ hsé<h fòHvsJ#.

 ̀Hõ^ lñÂN oÂöI- pöÎK =HcvhkD- pöK päÎäD );HÎ̀éK(& líÎN p„<hdD )lñöK i<aÁæD(- [<hn
hg„I...,vnÏ- iÂHd<Ë aHiVoD )u„D lÁH[HjD(- lñÂ<n dH,vÏ- ̀V,dC lÎVchpöK- lñÂNu„D lHg¥ÎHË- lÈNÏ
lÁH[HjD- hw®V aVtD )hlÎVr„D aÎNhdD(#.

 ;„D^ [< tVdCv vh =<aÂHgD o<hiL nhn
 sVhkíHÊ lñÂNu„D ;„D cfHË =ú<n , l¢HfR l¶Â<‰ nvfHvÍ löHfÆI

>dÁNÍ o<n fH [< tVdCv rÈVlHË lúJ...ckD [ÈHË nv nséI sÁæÎK...,cË ̀ÎA...fÎÁD
;Vn , =™J^ "fVhÏ jÁäÎI tVdCv h, vh l®„<ã o<hiL ;Vn#" lñÂNu„D nvo<hsJ
;Vn ;I fVhÏ iV n,v löHfÆI d: nh,v fæBhvkN# h, nv l<vn hdK nvo<hsJ o<n
=™J ;I lD...o<hiN fVhÏ iV n,v d: nh,v jHcÍ k™S fHaN jH fé<hkN fH sVuéD ;I h,
nhvn ̀H fI ̀HdA nv wñÁI lúJ...ckD fN,n!. lñÂNu„D ;„D hzÈHv ;Vn^ "lK nv iÁæHÊ
uÆN rVhvnhn fI tVdCv =™éL ;I h, vh =<aÂHgD pöHfD o<hiL nhn# hdK jÁäÎI fVhÏ >Ë
hsJ ;I h, lVh fI [HÏ lñÂNu„D tÆX ;„D o¢Hã ;Vn , ndæV hdÁ¥I nv fVhfV lK o<n
vh rÈVlHË kHlÎN!".. "lK tVdCv vh >kîÁHË cdV qVfHè ̀D...nvD̀ o<n rVhv o<hiL nhn ;I jH;Á<Ë
lCÍ...hù vh kîúÎNÍ fHaN# >kîÁHË fI sVuJ o<hiL [ÁæÎN , fI h, qVfI o<hiL cn ;I ]úL fúV vh oÎVÍ ;ÁN#".

  hsé<hfòHvsJ fV [<hkHË hdVhË y„äI ;Vn
  ]ÈHvaÁäI ..82.. fÈÂK...lHÍ ..94.. - hsé<hfòHvsJ d:& jÎL [<hkHË hdVhË w™V - kÎÂI kòöJ w™V - w™V
 nh,v >rHÏ nh,n pÎNvÏ& ;Â: nh,vhË >rHdHË^ lñöK clHkD , lû¢™D huéÂHnÏ - jÂHaH=V fÎA hc

i™J iChv jK# i<h >téHfD , sVn& jÁÈH =G fHcÏ nv nrÎÆI ..09a¥öJ hséÆ±‰.. fH qVfI >chn j<sX jHjHv,#.
a¥öJ hséÆ±‰

 [Â¶I ..03.. fÈÂK...lHÍ ..94.. - hsé<hfòHvsJ d: - hséÆ±‰ jÈVhË w™V - kÎÂI kòöJ d: fV w™V
- nh,v >rHÏ uäNhgVqH l<c,Ë& ;Â: nh,vhË >rHdHË^ hdVì kÎ:...vtéHv , pöÎK u§ÎÂD...,pNè# i<h >téHfD
, köäéH sVn# jÂHaH=V fÎA hc ̀HkCnÍ iChv jK#.

 jÁÈH =G fHcÏ nv nrÎÆI ..14.. j<sX "jHjHv," fVhÏ hsé<h
 hséÆ±‰^ kHwV píHcÏ& =<nvc päÎäD& r„Î}...oHkD);HÎ̀éK(& h;äV ;Hv=V[L& lö¶<n l¶ÎÁD&

kûVhg„I uäNhg„ÈD& [±‰ xHgäD)lö¶<n l|niD(& ;Hv, pR...,vndHË& u„D [äHvÏ& uäHõ l|niD)[<hn
rVhã(& lÈNÏ pHì...lñÂN)u„ÎVqH pHì...rHsL(#.

 jÎL l„D >gÂHË nv jÈVhË
 i™éI =BaéI tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ >gÂHË yVfD hx±ß nhn ;I jÎL l„D >lHj<v >Ë ;ú<v nv löHfÆI [HÊ n,séD

oVnhnlHÍ nv jÈVhË& aV;J lD...;ÁN#. hdK jÎL iL...h;Á<Ë nv >tVdÆHÏ yVfD lú®<‰ nhnË löHfÆI hsJ , hdK
röÂéD hc fVkHlI >lHnÍ sHoéK hdK jÎL fVhÏ fHcÏ...iHÏ hgÂåÎ: l<kÎO ..2791.. hsJ#. jÎL >lHj<v >gÂHË yVfD
léú¥G hc ..81.. fHcd¥K& d: lVfD& d: ̀Ca: , d: lHsH\niÁNÍ hsJ , n, jK hc hu†HÏ tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ >gÂHË
yVfD kÎC nv hdK s™V iÂVhÍ jÎL fI jÈVhË o<hiÁN >lN#.



w™ñI hÏ ;I fH uÁ<hË >vaÎ< ;ÎÈHË ,vcaD ̀ÎA v,Ï aÂHsJ& vhÍ hkNhcÏ aNÍ jH fH ]Hç u¥S iHÏ rNdÂD , f¶†H lÁéúV kúNÍ hc ,vcù ;ú<v& aÂH
o<hkÁN=HË =VhlD vh fI niI iHÏ =BaéI fäVn› v,c=HvÏ ;I ,vcù nv jÂHlD  hf¶Hn lé™H,è hc hlV,c f<n#hlÎN,hvdL hdK w™ñI l<vn j<[I aÂH rVhv
=ÎVn#qÂÁH o<hkÁN=HkD ;I rûN nhvkN u¥öÈHÏ rNdÂD o<n hc ,vcù ;ú<v vh fVhÏ ]Hç fI lí„I hvsH‰ ;ÁÁN lD j<hkÁN hc xVdR hdÂÎG ;ÎÈHË ,vcaD

hrNhÊ kÂHdÁN#                                          moc.oohay@ihsezravnahyak

>vaÎ< ;ÎÈHË ,vcaD
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Œ.lñVÊ k<dN;ÎH , hnl<kN fCd: n, fHcd¥K såHiHË hw™ÈHË nv
sH‰ 18..#.hdK jû<dV nv pHaÎI ndNhv hdK jÎL fH ̀Vså<gÎS fI eäJ
vsÎNÍ hsJ..#.såHiHË nv>Ë  sH‰ rÈVlHË gÎ+ fVjV aN , k<dN;ÎH
, fCd: fÈéVdK =„CkHË jÎL hw™ÈHkD gÆF =VtéÁN.

Œ.,pÎN iHaÂÎHË , vs<‰ o¢ÎäD c,ì oX pÂ„I ̀Hõ nv sH‰ 6731#.,pÎN hdK v,ciH fI
uÁ<hË lVfD jÎL l„D , vs<‰ fI uÁ<hË sVlVfD >g<lÎÁÎ<Ê hvhμ t¶HgÎJ nhvkN

Œ..jÎL t<jäH‰ ,pNè nv sH‰ 0731 räG hc ndNhv fH hséÆ±‰› ndNhvÏ ;I fI jöH,Ïd:-d: hkíHlÎN , fVhÏ hséÆ±‰ aHiVô fÎHkD , fVhÏ ,pNè rHsL ;úH,vc =„CkD
;VnkN#.hdöéHnÍ hc vhsJ ̂ lVp<Ê vqH sÎÁ¥D )lVfD(& pÂÎN >fHrD& pÂÎN hfVhiÎÂD&rHsL ;úH,vc& u„D cvdÁîI& líÎN [±gD )sVlVfD(& lÈNÏ hf¢ñD& vqH lñÂNÏ , hw®V
hgÂHsD# .kúöéI hc vhsJ^ vqH lVj†D chnÍ& hpÂN oHnÊ hgúVd¶I&  hd<ã s„ÎÂD& pöÎK l¶ÂHv& pÂÎN g<hsHkD , ,pÎN ;VnÏ
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Œ.sI fHcd¥K ;„ÎNÏ sHdåH nv sH‰ 0831#.hdöéHnÍ hc vhsJ^ líéäD jÆ<Ï&
fÈÁHÊ hf<hgÆHsL ̀<v , pöÎK ;HzÂD

Œ.jû<dV aHiÎK kûÎVÏ kÎH ,ckI fVnhvsHfR ,  l<tR hdVhË , nhvkNÍ lNh‰
x±Ï [ÈHkD sH‰ 9991)>jK( nv v,c=Hv [<hkD

.Œ
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 .u„D aíHuD& lNhtU
sHgÈHÏ n,v fHaæHÍ
b,ã >iK hw™ÈHË

, jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË

[<hkHË ndV,c
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بى مهرى با 
ستاره محبوب ونگر

 آرمین زمانى
و  فراز  از  بعد  باالخره 
مسوت  فراوان،  نشیب هاى 
شد  جدا  آرسنال  از  اوزیل 
تا به ترکیه برود و با پیراهن 
ستاره  بزند.  توپ  فنرباغچه 
ونگر  رفتن  زمان  از  آلمانى 
مورد  کرات  به  آرسنال  از 
از  بعد  مربى هاى  بى مهرى 

ونگر قرار گرفت تا این که آرتتا او را به طور 
آلمانى  ستاره  گذاشت.  کنار  تیم  از  کامل 
که روزى نبوغ و پاس هاى گل زیبایش هر 
حاال  مى آورد،  وجد  به  را  فوتبالى  هوادار 
تبدیل به یک بازیکن مازاد شده بود. شاید 
شدن  کم رنگ  اتفاق  این  دلیل  مهم ترین 
ترکیب  در  بازى ساز  هافبک هاى  حضور 
تیم هاى بزرگ است و اوزیل در واقع قربانى 
این اتفاق شد اما هر چه که بود، هافبک 
آلمانى با بى مهرى کامل در لندن مواجه شد 
و حاال اوزیل در لیگ ترکیه فصل جدیدى 

از دوران حرفه اى خود را آغاز مى کند. 

پرونده خارجى

نى
و
ت 
شد 
هن 
ره 
گر 
رد 
از 

مسوت اوزیل



فوتبال
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ممنون به خاطر لحظات خوب
رورى اسمیت(نیویورك تایمز)

مسوت اوزیل پاس جک ویلشیر را دریافت کرد، سپس با وجود این که مدافعان حریف در حال دویدن به سمت او بودند، بدون این که به توپ نگاه کند، سرعتش 
را کم کرد. نیازى نداشت به توپ نگاه کند، به جاى آن نگاهى به جایگیرى اولیویه ژیروه انداخت که تازه 12 روز بود با هم هم تیمى شده بودند. تنها چند بار در 
کنار هم تمرین کرده بودند اما اوزیل به راحتى فهمید یار جدیدش قصد انجام چه کارى را دارد. سپس توپ را براى مهاجم فرانسوى فرستاد و ژیرو نیز به راحتى 
دروازه را باز کرد. ژیروه براى خوشحالى بعد از گل سراغ مردى رفت که همه چیز را براى او مهیا کرده بود. اوزیل در اولین بازى تاثیرش را گذاشته بود. حضور این 
هافبک در زمین باعث انرژى گرفتن یارانش شده بود. بسیارى از هواداران از دیدن بازى او به وجد آمده بودند و منتظر چیزهاى بیشتر بودند. آن هم در شرایطى که 
تا آن مقطع اوزیل تنها 11 دقیقه براى آرسنال به میدان رفته بود. شبى که اوزیل در آخرین فرصت قبل از بسته شدن پنجره تابستانى به آرسنال پیوست، هواداران 
بیرون ورزشگاه امارات جمع شده بودند و منتظر رونمایى از خرید جدیدشان بودند. وقتى انتقال نهایى شد، هواداران جورى خوشحالى مى کردند که انگار تیمشان گل 

پیروزى دیرهنگامى را وارد دروازه حریف کرده است. این حجم از شادى هواداران قابل درك بود. آرسنال در سال هاى قبل روزهاى سختى را سپرى کرده بود. تیم آرسن ونگر به خاطر بازپرداخت 
وامى که صرف ساختن ورزشگاه امارات شده بود، از نظر مالى مشکالت زیادى داشت و به همین خاطر مربى فرانسوى مجبور بود به بازیکنان ارزان و جوانان آکادمى آرسنال قناعت کند. رفتن 
بازیکنان بزرگ باشگاه به تیم هاى دیگر و براى پول بیشتر تبدیل به یک مساله رایج شده بود. آرسنالى ها یک سال قبل از خرید اوزیل به رابین فن پرسى اجازه داده بودند به منچستریونایتد برود. 
آرسنالى که همیشه یکى از مدعیان قهرمانى بود حاال جاه طلبى هایش تا سطح صعود به لیگ قهرمانان کاهش یدا کرده بود. خرید اوزیل به نشانه پایان روزهاى تیره و تار باشگاه تعبیر شد. حاال 
باشگاه در ازاى شکستن رکورد نقل و انتقاالت خود یک فوق ستاره را از رئال مادرید به خدمت گرفته بود. اوزیل سمبل شروعى جدید براى آرسنالى ها بود. باشگاه دیگر مقروض نبود و مى توانست به 
جایگاه اصلیش در میان تیم هاى بزرگ برگردد. البته که همه چیز مطابق میل آرسنالى ها پیش نرفت. دوران حضور اوزیل با پرواز وى به استانبول براى پیوستن به فنرباغچه، تیم مورد عالقه دوران 
کودکى اش، آن هم به طور رایگان به پایان رسید. اوزیل در بازه 7 ساله و نیمه حضورش در آرسنال فاتح سه جام حذفى شد و نقش مهمى در حضور آرسنال در کورس قهرمانى سال 2016 ایفا 
کرد اما نمى توان گفت که اوزیل توانست سرنوشت باشگاه آرسنال را تغییر دهد.آرسنالى که اوزیل به آن پیوست حضورى همیشگى و ثابت در لیگ قهرمانان داشت اما هنگام رفتن ستاره آلمانى، 
آرسنال در حال دست و پا زدن براى کسب سهمیه حضور در لیگ اروپا بود. بخشى از این افت را مى توان گردن اوزیل انداخت. در هر صورت باید گفت که حضور اوزیل در لندن آن طور نبود که 
خودش یا آرسنال دوست داشتند. در این میان برخى هواداران معتقد بودند خود اوزیل مشکل تیم است و برخى دیگر اعتقاد داشتند او مى تواند راه حلى براى تیمشان باشد.اگر چه نمى توان حضور 
اوزیل در آرسنال را یک ناکامى مطلق نامید اما قطعا حضورش موفقیت آمیز هم نبوده است.او در آرسنال فاتح لیگ برتر، لیگ قهرمانان و حتى جایزه بهترین بازیکن فصل نشد. اوزیل هیچوقت 
نتوانست مانند روزهاى اولش در آرسنال بدرخشد. در مورد او فقط مى توان گفت که در آرسنال چند لحظه درخشان داشت و نه چیز دیگرى. این تصور غلط وجود دارد که باید طرفدارى تیمى 
بود که به جام هاى قهرمانى و افتخارات فراوان مى رسد اما این طور نیست. طرفدارى از یک تیم به معناى خاطرات و لحظات خوب داشتن به همراه یک تیم است. بردن قطعا حس خوبى است چرا 
که بیشتر از باختن براى هواداران لحظات خاطره انگیز خلق مى کند. همه قهرمانى را دوست دارند چون بهترین لحظات را رقم مى زند اما نباید از لحظات خوب مابین نیز غافل شد و اگر چه اوزیل 
هیچوقت باشگاه را در مسیرى نبرد که آرسنالى ها در آرزویش بودند اما لحظات خوب زیادى ایجاد کرد. همین پاسى که در یازدهمین دقیقه حضورش در پیراهن آرسنال داد، یکى از این بى شمار 
لحظات است. گل هاى او مقابل نیوکاسل، لودوگورتس، ناپولى و 19 پاس گلى که در بهترین فصلش داد، مثالى دیگر از این لحظات خوب است. اوزیل بارها پاس هاى هوشمندانه داد و هر وقت او 
در زمین بود این حس وجود داشت که آرسنال هر لحظه ممکن است به گل برسد. نمى توان گفت این لحظات هیچ ارزشى ندارند. شاید اوزیل عصر جدیدى را در آرسنال رقم نزده باشد اما لذت 

از مسیر به اندازه رسیدن به مقصد خوشایند است و اوزیل در طول مسیر لحظات خوب زیادى را براى هواداران رقم زد.

مز)
ش

 در 
حتى 
این 
 که 
ران

گل 
گ آ

36

33
16

ه  
مار

 ش
  13

99
د 

سفن
2  ا

 



37

33
16

ه  
مار

 ش
  13

99
د 

سفن
2  ا

 

عاقبت نافرجام یک کهکشانى در لباس توپچى ها
نیک ایمس(گاردین)

وقتى بازیکنان آرسنال در سپتامبر 2013 از مسابقات ملى برگشتند هیجان زیادى داشتند. توپچى ها یک ستاره را براى میانه زمین جذب کرده بودند و به نظر مى رسید یک مغر متفکر واقعى به این 
تیم آمده است. هواداران تصور مى کردند ستاره آلمانى ورق را برایشان برمى گرداند و آنها را مجددا به روزهاى اوج برمى گرداند و بازیکنان نیز با چنین طرز فکرى پا به زمین تمرین آرسنال گذاشتند. یکى از 
کارکنان آن زمان باشگاه که تجربه کار روزانه با اوزیل را دارد، مى گوید مسوت اوزیل خیلى زود به درك متقابلى با بازیکنان هم پستى خود نظیر سانتى کازورال و توماس روسیچکى رسید. او مى گوید:«ناگهان 

باشگاه یک بازیکن بزرگ خرید و مى شد حس کرد که قرار است دوباره اتفاقات بزرگى در تیم بیافتد. همه هیجان داشتند و حس مى کردند اتفاقات مهمى در پیش است.»
با این حال خداحافظى مسوت اوزیل که با کمترین استقبال هواداران صورت گرفت، خود گویاى همه چیز است. با وجود روزهاى خوبى که اوزیل در برخى از مقاطع حضور 7 و نیم ساله اش در آرسنال 
داشت اما وقتى خبر پیوستن این بازیکن به فنرباغچه اعالم شد، همه طرفداران نفس راحتى کشیدند. هیچ کس مشکل شخصى با این بازیکن نداشت اما بسیارى از هواداران فعلى توپچى ها در حقیقت 
منتظر رسیدن چنین روزى بودند چرا که حواشى این بازیکن که خیلى وقت بود در ترکیب اصلى تیم هم به میدان نمى رفت، تاثیر منفى زیادى روى باشگاه گذاشته بود و کارى از مدیران تیم هم برنمى آمد 

به جز این که صبر کنند تا قرارداد گرانقیمت این بازیکن یا به پایان برسد و یا فسخ شود.
دوران او در آرسنال سرشار از فراز و نشیب بود و با وجود منازعاتى که بین هواداران در مورد دوران این بازیکن در باشگاه وجود دارد، درك برخى مسائل بسیار ساده است. پررنگ ترین نکته در مورد 
اوزیل این است که خرید او هیچوقت آن طور که باید باعث اوج گرفتن آرسنال نشد. او تبدیل به سمبل اعتراضات به آرسن ونگر در سال هاى آخر حضور این مربى شد اما افراد کمى مى توانند انکار کنند 
که اضافه شدن او به آرسنال در آن سال هاى ابتدایى به تیم کمک زیادى کرد. اگر چه آرسنال از زمان حضور اوزیل در وردربرمن وى را زیرنظر داشت اما در واقع او هیچوقت یک هدف بلندمدت نبود. در 

آن زمان تردیدهایى در مورد قدرت بدنى این هافبک وجود داشت اما وقتى اوزیل به رئال رفت، معلوم شد این نگرانى ها بى جا بوده است.
وقتى خورخه مندس، مدیر برنامه هاى هافبک آلمانى براى پیوستن اوزیل به آرسنال با سران باشگاه لندنى تماس گرفت، اوزیل هدف جدى لیست خرید آرسنال نبود. رئال براى خرید گرت بیل به پول نیاز داشت و 
مى خواست، بنزما و دى ماریا را بفروشد. در آن زمان ونگر به شدت دنبال دى ماریا بود و با توجه به این که آرسنال در آن زمان براى خرید سوارز و هیگواین تالش کرده و ناموفق بود، جذب دى ماریا را بسیار جدى گرفتند. 
سران آرسنال نماینده خود را به آسپانیا فرستادند اما به آنها گفته شد شرایط تغییر کرده و فقط اوزیل در دسترس است. اوزیل هم پستى کریس رونالدو بود و در نتیجه بیشتر اوقات روى نیمکت مى نشست. الو، یکى از 
سران وقت باشگاه آرسنال مى گوید:«شوکه شده بودیم. در طول آن 4 یا 5 روز همه قطعات پازل سر جایشان قرار گرفتند. هروقت یک باشگاه بتواند چنین خریدى بکند، قطعا هیجان زده مى شود. مى دانستم اوزیل ما را به 

تیم بهترى تبدیل مى کند و این کار را هم کرد.»
اوزیل نمى خواست رئال را ترك کند. حس مى کرد جدایى از رئال قدمى رو به عقب است اما خیلى زود در انگلیس جا افتاد و در این اتفاق لوکاس پودولسکى و پرمرته ساکر، هم وطنانش و همچنین سانتى کازورال نقش 

زیادى داشتند. هر نگرانى در مورد عملکرد این هافبک با موجى از پاس هاى گل در دو یا سه فصل اولیه حضور اوزیل در آرسنال، از بین رفت. 
با این که گفته مى شد اوزیل دوندگى کافى ندارد اما افراد داخل باشگاه هم از دیدن این که ستاره آلمانى در صدر لیست بازیکنان دونده باشگاه است، شوکه مى شدند و از سوى دیگر الکسیس سانچزى که فصل بعد 
از اوزیل به لندن آمد و تصور مى شد دوندگى زیادى دارد، معموال در پایین لیست بیشترین دوندگان باشگاه آرسنال بود. در این میان، اوزیل دائما براى یارانش پاس گل مى فرستاد و آرسنال نیز در جدول باال مى رفت و 

بدشانسى بزرگ آنها وقتى بود که نتوانستند در نبرد  براى قهرمانى در فصل 16-2015 لستر را شکست دهند.
اوزیل در تمرینات با انجام حرکات فوق العاده با توپ هم تیمى هایش را شگفت زده مى کرد و با وجود تمام این مسائل، به نظر عجیب مى رسد که چطور همه چیز ناگهان براى اوزیل اشتباه پیش رفت. اطالعات اندکى 
در مورد دالیل میکل آرتتا براى کنار گذاشتن اوزیل از برنامه هایش در دست است. بیشتر گمانه زنى ها در مورد حقوق هفته اى 350 هزار پوندى او بود که اوزیل در سال 2018 امضا کرده بود. در آن زمان ونگر مصرانه 

مى خواست بازیکن آلمانى را نگه  دارد با این حال پیشنهاد دادن چنین مبلغى به اوزیل نه در آن زمان و نه در حال حاضر، منطقى به نظر نمى رسد.
ونگر در سال 2019 در این باره گفت:«این روزها اکثرا فکر مى کنند وقتى با یک بازیکن قرارداد 5 ساله مى بندیم، به مدت 5 سال یک بازیکن خوب داریم اما وقتى آنها تمرین مى کنند لزوما به این معنى نیست که 
بهترین عملکردشان را هم دارند. چرا که ممکن است در حریم امن خود قرار گرفته باشند و دیگر احساس خطر نکنند.» با این وجود، ونگر نقش زیادى در قدرت گرفتن اوزیل داشت و وقتى عملکرد این بازیکن رو به افت 
گذاشت، چشم هایش را به روى این اتفاق بست. یکى از اعضاى تدارکات باشگاه آرسنال مى گوید:«آرسن مى دانست چطور با مسوت کنار بیاید. آنها درك متقابلى از هم داشتند. اوزیل در زمین بازى آزادى زیادى داشت و 

به نظر من هم مسوت به چنین چیزى نیاز دارد. بازیکنى مثل اوزیل را نمى توان زیاد محدود کرد و باید اجازه دهید خودشان را نشان دهند. آرسن او را درك مى کرد.»
با این وجود، رفتن ونگر آن هم چندین ماه بعد از تمدید قرارداد اوزیل با مبلغى سنگین، قطعا لحظه سرنوشت سازى بود. اوزیل از بازى زیر نظر اوناى امرى لذت نمى برد. امرى نقش محورى تیم را از اوزیل گرفت 

و او را بازیکنى مثل سایرین نامید. اوزیل در آن زمان اصال سعى نکرد ناراحتى اش را پنهان کند و حضور بازیکنان آلمانى دیگر نظیر کوالسیناچ و شوکوردان مصطفى نیز باعث شد که اوزیل گروه خودش را تشکیل دهد. 
بعد از حضور آرتتا، هم تیمى سابق اوزیل، در آرسنال، این بازیکن اندکى اوج گرفت اما در نهایت شیوع ویروس کرونا مهر پایانى بر دوران هافبک آلمانى در آرسنال زد. در این میان اوزیل هم کمک چندانى به شرایط 
خودش نکرد و بعد از شیوع کرونا، درخواست باشگاه براى کم کردن حقوقش را رد کرد تا با سران باشگاه هم به مشکل بخورد. کم کم این حس به وجود آمد که در حالى که دقایق بازى اوزیل در آرسنال هر روز کمتر از 
قبل مى شود، میزان مشکالتى که او براى باشگاه درست مى کند، روز به روز در حال افزایش است. با این حال مدرکى وجود ندارد که اوزیل به خاطر دالیل غیرفوتبالى به فروش رسید. به نظر مى رسد فروش او در نتیجه عدم 
تفاهم با مربى باشد. اوزیل و آرسنال نتوانستند آن روزهاى خوبى را که در اوایل حضور هافبک آلمانى به هواداران وعده داده بودند را محقق کنند و میراث مسوت در آرسنال چندین بازى فوق العاده اى است که هر بازیکن 

برجسته دیگرى مى توانست از خود برجاى بگذارد. شاید براى برخى هواداران همین کافى باشد و شاید برخى دیگر از این دستاوردها رضایت نداشته باشند.

سال هاى پرفراز و نشیب
نیک رایت(اسکاى اسپورت)

سپتامبر 2013 بود که خبرنگار اسکاى بعد از برد یک بر صفر آرسنال مقابل تاتنهام از آرسن ونگر پرسید تیمش براى روزهاى آخر نقل و انتقاالت چه برنامه اى دارد و مرد فرانسوى 
گفت:«شاید سورپرایز خوبى برایتان داشته باشیم.»

آرسنال تا آن مقطع تنها دو بازیکن را به شکل رایگان به خدمت گرفته بود. آنها متیو فالمینى و یحیى سانوگو را به تیم اضافه کرده بودند و هواداران از این بابت خیلى احساس ناراحتى 
مى کردند. آنها بازیکنان بهترى مى خواستند و در عرض 48 ساعت این اتفاق افتاد. سورپرایز خوب ونگر در قالب خرید مسوت اوزیل از رئال مادرید تعبیر شد تا هافبک آلمانى تبدیل به سومین 
بازیکن گرانقیمت تاریخ لیگ برتر شود. هافبک آلمانى در حالى پا به امارات گذاشت که به عنوان یکى از بهترین بازیکنان خالق دنیا شناخته مى شد. بازیکنى بااستعداد که در جام جهانى 
2010 درخشیده بود و پاس گل هاى بى شمارش در رئال مادرید باعث شده بود تبدیل به بازیکن محبوب کریستیانو رونالدو شود. اوزیل براى دادن اولین پاس گلش در آرسنال نیز تنها به 11 

دقیقه زمان نیاز داشت تا پائولو دى کانیو، مربى ساندرلند در پایان بازى در مورد او بگوید:«باید کفش هایش را چک کنیم. چون به نظر جادویى بودند.»
اوزیل در سال هاى بعد نیز پاس گل هاى زیادى داد. افراد معدودى با قدرت تکنیکى وى و دیدش از بازى برابرى مى کنند. با این حال هافبک آلمانى قطعا روزهاى پر فراز و نشیبى را 

تجربه کرد. او در دو سال اول حضورش در لندن دو بار فاتح جام حذفى شد و در جام جهانى نیز با آلمان به قهرمانى رسید اما از نظر انفرادى، سومین سال حضور وى در آرسنال واقعا فوق العاده بود. نمایش هاى او در فصل 
16-2015 ماهرانه و خالقانه بود. اوزیل در آن فصل در 45 بازى روى به ثمر رسیدن 28 گل نقش داشت. هافبک هلندى 19 پاس گل داد که یک پاس کمتر از رکورد تیرى هانرى بود و 146 موقعیت گل ایجاد کرد که 

بیشترین موقعیت گل ایجاد شده توسط یک بازیکن در دو دهه اخیر بوده است.
آرسنال در کریسمس همان سال به لطف یک گل و یک پاس گل اوزیل صدرنشین شد تا ونگر در مورد او بگوید:«او تبدیل به یک فوتبالیست فوق العاده شده است.» با این حال آنها در نهایت جدال قهرمانى را به لستر 

واگذار کردند. اگر چه اوزیل در آن سال به عنوان بهترین بازیکن سال آرسنال انتخاب شد اما دیگر هیچوقت نتوانست مثل آن فصل بدرخشد و عملکردش فصل به فصل بیشتر افت کرد.
سال 2018 اوج فراز و نشییب هافبک آلمانى در آرسنال بود. او که فصل را با امضاى قراردادى با ارزش دستمزد 350 هزار پوند در هفته شروع کرده بود، فصل را با از دست دادن جایگاه ثابتش در تیم به پایان برد. در 
این میان ونگر، اصلى ترین حامى اوزیل نیز از آرسنال رفت و هافبک آلمانى نیز بعد از یک جام جهانى فاجعه بار، از تیم ملى بازنشست شد. این بازنشستگى براى آرسنال خوب بود چرا که با اوزیل اجازه مى داد تمرکزش را 
روى باشگاه بگذارد اما در نهایت پیشبینى ونگر درست تر از کار در آمد که گفته بود:«وقتى مى دانید که دیگر در جام جهانى یا یورو به میدان نمى روید، بخشى از انگیزه تان کاهش پیدا مى کند. اگر اوزیل در تیم ملى بازى 
نکند قطعا بخشى از انگیزه هایش را از دست مى دهد.»قطعا اوناى امرى هم این موضوع را حس کرده بود. او در گفت وگو با اسکاى در ژانویه 2019 گفت که در تالش است انگیزه هاى از دست رفته اوزیل را احیا کند اما این 

تالش ها بى نتیجه ماند و چند ماه بعد از حضور امرى در آرسنال، هافبک آلمانى به طور کامل از تیم کنار گذاشته شد.
امرى در نهایت یک بار دیگر اوزیل را به تیم برگرداند چرا که به نتیجه گرفتن نیاز داشت اما بعد از رفتن مربى اسپانیایى، فردى لیونبرگ مربى موقت تیم هم بعد از شکست مقابل سیتى یک بار دیگر اوزیل را از تیم 

کنار گذاشت و در بعد از آمدن آرتتا هم اوزیل دیگر در تیم دیده نشد تا آخرین حضور فیکس این بازیکن به ماه مارس سال گذشته برگردد.
اوزیل که به نظر مى رسید قصد ندارد خودش را با برنامه هاى آرتتا وفق بدهد و دیگر نمى توانست نمایش هاى خوب گذشته اش را تکرار کند، به طور کل محو شد تا در زمانى که باشگاه به بازیکنى در کالس او نیاز مبرم 

داشت، پرداخت دستمزد وى فقط یک پول دور ریختن محض باشد.
با این وجود بعد از سه فصل پر فراز و نشیب که اوزیل به ندرت در آن به میدان رفت، هنوز هم جایگاه دومى در خلق موقعیت در لیگ برتر به این هافبک تعلق دارد و تنها کریستین اریکسن با انجام 42 بازى بیشتر 
باالتر از اوزیل قرار گرفته است. آرتتا در ماه ژانویه در مورد اوزیل گفته بود:«کارى که مسوت در این باشگاه کرده فوق العاده است و در تاریخ باقى مى ماند و شکى در آن نیست.» آرتتا اصرار داشت که قبل از کنار گذاشتن 

هافبک آلمانى، به او فرصت زیادى داده تا جایگاهش در تیم را پس بگیرد اما کنار گذاشتن وى از تیم به معناى شکست اوزیل در انجام این مهم بوده است اما نباید تنها اوزیل را براى اتفاقاتى که افتاد مقصر دانست.
تقصیر او نبود که آرسنال نتوانست در آخرین سال هاى حضور ونگر در باشگاه، تیم را به اندازه کافى تقویت کند. یا جایگزینان ونگر نتوانستند سیستم تهاجمى تیم را طورى بچینند که از مهارت هاى اوزیل نهایت استفاده 
را ببرند. یا اینکه فوتبال مدرن به سرعت از حالت تکنیکى به حالت فیزیکى تغییر پیدا کرد. با وجود تمام این حرف ها باید گفت، حسى که بعد از شنیدن خبر جدایى اوزیل به هواداران این تیم دست داد، بیشتر احساس 

آرامش خاطر بود تا ناراحتى. هیچ کس در سال 2013 نمى توانست پیش بینى کند که آمدن اوزیل به آرسنال چنین پایانى پیدا مى کند اما با گذشت نزدیک به یک دهه، اوزیل با دورانى پر فراز و نشیب از آرسنال رفت.
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فوتبال

...از توپ جمع  کن تا پسر شگفت انگیز
با  خوبى  ارتباط  زندگى اش  تمام  در  تقریبا  فودن 
مقابل  سیتى  پیروزى  از  پس  است.  داشته  منچسترسیتى 
توپ  که  دورانى  به  مربوط  را  خودش  از  عکسى  او  لیورپول، 
جمع کن سیتى بوده، منتشر کرد. به دنبال آن هم عکس گلى 
که در آن شب زد را منتشر کرد و پایین آن نوشت "طورى که 
شروع شد و طورى که ادامه دارد". او در مصاحبه با مجله گل 
روزى را به یاد مى آورد که این فرصت را پیدا کرد تا با لباس 
عروسک هوادار سیتى به درون زمین برود و در آن قدم بزند. 
"یادم مى آید اولین بارى که به من اجازه دادند تا به درون زمین 
بروم، پنجم نوامبر و فقط 6 سال داشتم. به عنوان یک بازیکن 

کودك باشگاه سیتى حس خوبى داشتم".
 2012 مى   13 تاریخ  حتما  باشید،  سیتى  طرفدار  اگر 
گل  بخاطر  که  روزى  است.  یادماندنى  به  تاریخ  یک  برایتان 
یادها  در  تلویزیونى  گزارشگر  توسط  آن  اعالم  شیوه  و  آگوئرو 
تا  شد  باعث   QPR مقابل  او  گل   94 دقیقه  در  است.  مانده 
قهرمانى از دستان یونایتد خارج شود و به سوى سیتى بچرخد و 
یکى از دراماتیک ترین قهرمانى هاى تاریخ لیگ برتر رقم بخورد. 
سال  یازده  فقط  زمان  آن  در  فودن  بدانید  تا  شد  گفته  اینها 

مقابل  منچسترسیتى  دراماتیک  بازى 
پپ  شاگردان   1-4 مقتدرانه  برد  از  جدا  لیورپول، 

گواردیوال مقابل لیورپول، یک جذابیت دیگر هم داشت و آن 
هافبک 20 ساله سیتیزن ها یعنى فیل فودن بود که یک گل زد و در 

3 گل دیگر نقش مستقیم داشت. پپ گواردیوال از او به عنوان بازیکنى یاد 
مى کند که استعداد بزرگى دارد اما همچنان مى تواند پیشرفت کند. اما شاید از 

خودتان پرسیده باشید که چگونه فودن به هیجان انگیزترین بازیکن جوان فوتبال 
انگلستان تبدیل شد؟ او در استاك پارت شهر منچستر رشد کرد و با دوستانش در 
خیابان بازى مى کرد. او حتى تا همین دو سال قبل هم فوتبال خیابانى را ادامه مى داد 
تا اینکه باشگاه منچسترسیتى از او خواست که به دلیل احتمال باالى مصدومیت در 
خیابان، این کار را متوقف کند. فودن در تمام طول زندگى اش هوادار سیتى بوده و از 
4 سالگى به این تیم پیوسته است. مادرش هم هوادار سیتى است اما پدر و برادرش 
هوادار سرسخت رقیب دیرینه یعنى منچستریونایتد هستند. او درباره دربى هاى 
شهر منچستر مى گوید "این دربى ها همیشه براى ما دیوانه وار بوده چراکه خانواده 

ما به دو قسمت سیتى و یونایتد تقسیم شده است. زمان بازى برادرم پیراهن 
یونایتد را مى پوشید و من پیراهن سیتى و وقتى هر تیمى گل مى زد، آن 

یکى را اذیت مى کرد. پدرم هم طرفدار یونایتد است اما به ورزشگاه 
مى آید و بازى هاى ما را تماشا مى کند. وقتى از او مى پرسم 

طرفدار چه تیمى است، مى گوید سیتى! کم کم او را 
تغییر داده ام".
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فیل فودن؛فیل فودن؛
 ... از یک طرفدار متعصب ... از یک طرفدار متعصب

تا یک فوق ستارهتا یک فوق ستاره
سن داشت. خودش درباره آن روز مى گوید "دقیقا پشت دروازه 
نشسته بودم و دیدم توپ چگونه وارد دروازه شد. یادم مى آید 
وقتى داور سوت را زد، همه هواداران وارد زمین شدند. من و 
مادرم هم همین کار را کردیم. همه دور آگوئرو را گرفته بودند و 
نیروهاى امنیتى تالش مى کردند تا او را به داخل تونل ببرند. اما 
خب همه جا پر از تماشاگر بود و شما نمى توانستید کوچکترین 
حرکتى کنیدو واقعا یک روز بزرگ بود و خوب درك مى کنم 
بفهمم  مى توانستم  اطرافیانم  واکنش هاى  از  بود.  مهم  چقدر 
چقدر این برد ارزش داشت. فکر نمى کنم هیچ وقت مانند آن 

دوباره تکرار شود. این یک خاطره خاص بود".
بازیکن «سیتى»

در آن روز که آگوئرو آن گل معروف را زد، فودن هنوز در 
آکادمى سیتى مشغول به آموزش و یادگیرى بود و در سالهاى 
پس از آن هم همه مراحل را طى کرد تا دوران سنى مختلف 
را در تیم هاى پایه پشت سربگذارد و به تیم اصلى و بزرگساالن 
او  با  تا هم  تیمى شدن  آگوئرو  با  اسطوره سازى  از  فودن  برسد. 
جوانترین  رکورد  فودن   2017 دسامبر   6 روز  در  رفت.  پیش 
بازیکن انگلیسى حاضر در لیگ قهرمانان اروپا را با 17 سال و 
192 روز شکست. در همان دوران بود که گواردیوال درباره فودن 
صحبت هایى جذاب کرد "او 17 ساله است و بازیکنى است که 

باشگاه  او  بازیکن ماست.  آکادمى سیتى رشد کرده و حاال  در 
را دوست دارد و هوادار این تیم بوده و این براى ما یک هدیه 
است. او به زودى به ترکیب اصلى خواهد رقت و هرگز فروخته 

نخواهد شد".
قهرمان جام جهانى

او در میان بازیکنانى قرار داشت که توانستند به قهرمانى 
انگلیس  قهرمانى  دومین  این  کنند.  پیدا  دست  جهان  جوانان 
 1966 سال  به  آنها  اولین  که  بود  جهانى  جام  رقابت هاى  در 
او  شد،   برگزار  هند  کشور  در  که  مسابقاتى  در  برمى گردد. 
پیراهن زیر 17 ساله سه شیرها را بر تن کرد؛ تیمى که عالوه 
بر فودن، جیدون سانچو ستاره فعلى دورتموند و کالوم هودسون 
اودوى پدیده چلسى را هم با خود داشت. او در بازى فینال دو 
گل زد و در پایان مسابقات توپ طال را به عنوان بهترین بازیکن 

به دست آورد.
اینیستاى استاك پارت

مهارت ها و توانایى هاى فودن درون زمین باعث شده تا به 
او لقب اینیستاى استاك پارت را بدهند. اینیستا که خود ده سال 
عناوین  و  بود  بارسلونا  رویایى پپ گواردیوال در  تیم  قبل جزو 
زیادى را با این تیم در رقابت هاى مختلف بدست آورد، در آن 
دوره الگوى بازیکنان نوجوان بسیارى بود. در سال 2019 بود 
که گواردیوال درباره فودن گفت "او مستعدترین بازیکنى است 
که تاکنون به چشمش دیده است". در آن زمان خیلى ها تصور 

 عرفان خماند



کردند که او در مورد فودن اغراق مى کند و مجذوب تکنیک ها و 
مهارت هایى شده که او را به یاد لیونل مسى و اینیستا انداخته 
است اما گذشت زمان ثابت کرد که گواردیوال مسحور نشده بود 
و آنچه واقعیت داشت را بیان کرده است. عملکرد فودن در چند 
بازى اخیر به خوبى این مساله را ثابت کرده است. حاال بیشتر از 

هر زمانى او را مورد ستایش قرار مى دهند.
مقایسه با اسکولز

مستقیم  تاثیر  برتر  لیگ  در  گل   18 در  تاکنون  فودن 
به  بار   8 و  شکافته  را  دروازه  تور  خودش  بار  داشته؛ 10 
پل  آمار  با  برابر  دقیقا  این  است.  داده  گل  پاس  هم تیمى هایش 
اسکولز اسطوره  منچستریونایتد در همین سن است و این موضوع 
بازى  در  است.  افزوده  بازیکن  دو  این  بین  مقایسه ها  شدت  بر 
مقابل چلسى از 16 پاس او 4 بخت گلزنى براى هم تیمى هایش به 
دست آمد که آمارى بهتر از تمام بازیکنان حاضر در زمین بود. هر 
چند فودن که محصول آکادمى سیتى است، سعى دارد چندان 
فودن  دهد. فیل  ادامه  آموختن  به  و همچنان  نکند  بلندپروازى 
در این باره گفت: هنوز خیلى چیزها هست که باید یاد بگیرم. 
امروز  که  محرز  ریاض  هستند.  اینجا  باکیفیتى  بسیار  بازیکنان 
روى نیمکت بود خیلى راحت مى توانست فیکس باشد.  بازیکنان 
باکیفیتى در باشگاه داریم و من باید در هر بازى عملکرد خوبى 
دارد  زیادى  معناى  مربى  تمجید  کنم.  پیشرفت  و  باشم  داشته 
داده اید.  ارائه  بازى  در  را  خود  توان  درصد  وقتى صد  مخصوصا 
و قصد  لذت مى برم  فوتبالم  از  است. من  احساس خیلى خوبى 
برابر  ببرم. پیروزى سیتزن ها  بازى کردن لذت  از  دارم همچنان 

چلسى، سومین برد متوالى آنها در لیگ برتر بود.  
درخشش در آنفیلد

از بحران مصدومیت  با تیمى که  اکثر مربیان در رویارویى 
رنج مى برد و دو هافبک میانى را در قلب خط دفاعش قرار داده 
است، تصمیم مى گیرند که از یک مهاجم نوك بالفطره استفاده 

کنند. اما پپ گواردیوال این کار را نکرد. به جاى آزمودن جوردن 
هندرسون و فابینیو با قدرت گابریل ژسوس، گواردیوال در عوض 
تیمش  نوك  مهاجم  عنوان  به  فودن  فیل  از  که  گرفت  تصمیم 
باعث  مى کند، چندان  بین خطوط حرکت  در  که  کند  استفاده 
دور شدن هندرسون و فابینیو از پست هایشان نمى شود و بیشتر 
آنها را ترغیب مى کند که به پست هاى اصلى خود بیایند. روبرتو 
فیرمینو از لیورپول یک شماره 9 کاذب به شمار مى آید اما فودن 
مطمئنا ”کاذب تر“ از او است. البته گواردیوال با این مفهوم غریبه 
نیست؛ استفاده او از لیونل مسى بود که آغازگر استفاده بسیارى 
از مربیان از هافبک هاى هجومى آرام و خالق به عنوان مهاجمان 
نوك اسمى شد. بنابراین آیا فودن نقش مسى را بازى مى کند؟ 
آیا فودن در واقع مسى جدید گواردیوالست؟ خب، نه. او در واقع 
چیزى بیشتر از این است. فودن بازى را در پست مهاجم نوك 
آغاز کرد و کمى عقب  مى کشید تا تعدد نفرات در خط میانى را 
افزایش دهد. بهترین مثال از بازى شماره 9 کاذب او در اواسط 
نیمه اول دیده شد، وقتى که او از آن دست حرکات انجام داد و 
طورى با توپ بازى کرد که مسى و فیرمینو در طول این سال ها 
بودن  مناسب  در  که  کارهایى  آن سبک  از  داده اند،  انجام  بارها 
فودن به عنوان یکى از گزینه هاى حضور در این پست ضرورى 
است. فودن فقط براى دریافت توپ عقب نمى کشید، او براى باز 
پس گیرى آن نیز عقب مى رفت. با توجه به بازى سازى لیورپول 
از میانه میدان، فودن عقب مى آمد تا انسجام منچسترسیتى را 
حفظ کرده و توپ ارسالى از سوى تیاگو آلکانتارا به سمت دیگر 
خط میانى براى کورتیس جونز را قطع کند. گواردیوال بین دو 
نیمه سیستمش را تغییر داد و از 3- 3- 4 به 1- 3-2- 4 رفت 
ایجاد  تیمش  کنارى  مدافعان  براى  بیشترى  دفاعى  حمایت  تا 
کند. گوندوگان کمى عقب تر رفت، برناردو سیلوا نیز کمى جلوتر 
عقب  توپ  بدون  محرز  ریاض  و  استرلینگ  رحیم  گرفت.  قرار 
مى کشیدند و رودرى حاال به جاى حرکات تکى در جلوى خط 

دفاع، باید با بازیکن کنارى اش همکارى مى کرد. نقش فودن روى 
سیتى  بازیکن  هجومى ترین  هنوز  او  نکرد.  چندانى  تغییر  کاغذ 
در جلوى میدان بود. او همچنان تا خط دفاعى عقب مى کشید 
تا برترى عددى چهار برابر سه مقابل موتور حرکتى لیورپول در 
میانه زمین را ایجاد کند. اما کارهاى بیشترى نیز انجام مى داد. 
فودن فقط یک شماره 9 کاذب نبود بلکه در برخى موارد مهاجم 
کامل تیم بود. وقتى ادرسون متوجه شد که ترنت الکساندر آرنولد 
به او نزدیک شده، به امید این که توپ به زمین حریف برسد، 
یک ضربه بلند زد. سپس کمى بعد، گواردیوال بار دیگر سیستم 
را تغییر داد و ژسوس را جانشین محرز کرد که به معناى حضور 
فودن در سمت راست بود. او از آنجا تقریبا بالفاصله پاس آلیسون 
را قطع کرد، هندرسون را از کنار دریبل زد و توپ را به داخل 
محوطه شش قدم فرستاد تا گوندوگان آن را به گل تبدیل کند. 
و البته سپس زمان درخشش فوق العاده فودن رسید- که نشان 
دهنده ارزش واقعى بازیکن چپ پاى حاضر در بال راست بود. او 
توپ را از آن سمت در اختیار گرفت، از کنار اندرو رابرتسون عبور 
آلیسون شلیک  به سوى دروازه  را  قوا آن  تمام  با  کرد و سپس 
کرد. استفاده گواردیوال از سیستم بدون مهاجم در منچسترسیتى 
تفاوت بسیارى با روش مشابه او در بارسلونا دارد، جایى که شاید 
بازیکن  یک  اما  مى کرد  حس  را  مناسب  مهاجم  یک  فقدان  او 
وجود داشت- کسى که در نهایت به بهترین گلزن تاریخ باشگاه 
برود.  به میدان  این پست  دائمى در  به صورت  تبدیل شد- که 
حاال گواردیوال ترجیح مى دهد از چندین بازیکن بخواهد که به 
سردرگمى  باعث  و  بگیرند  قرار  پست  این  در  چرخشى  صورت 
دى  کوین  و  گوندوگان  برناردو،  محرز،  ژسوس،  شوند.  حریفان 
بروین همگى در سیستم هاى شناور در طول چند سال گذشته 
به طور چرخشى به عنوان مهاجم به میدان رفته اند اما مطمئنا 
هیچکدام نتوانستند مانند فودن در این دیدار، حضورى موثر در 

چندین پست در یک بازى داشته باشند.
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فوتبال خارجى
سرمربى بایرن به رکورد «گواردیوال» رسیدسرمربى بایرن به رکورد «گواردیوال» رسید

فصل فوق العادهفصل فوق العاده  «هانسى فلیک»«هانسى فلیک»
هانسى فلیک سرمربى آلمانى بایرن مونیخ با قهرمانى در جام جهانى 
باشگاه ها به میزبانى قطر ،فاتح شش گانه شد و رکوردهاى فوق العاده اى 
را به نام خود ثبت کرد.بایرن مونیخ در شبى پرخاطره با پیروزى یک بر 
صفر مقابل تیگرس مکزیک قهرمان جام جهانى باشگاه ها شد و با رکورد 
تاریخى بارسلوناى پپ گواردیوال در سال 2009 برابر شد. آبى انارى ها با 
حضور سرمربى اسپانیایى فاتح شش جام در یک فصل شدند و پس از 12 
سال هانسى فلیک این رکورد فوق العاده را با بایرن مونیخ تکرار کرد.فلیک 
در نخستین فصل سرمربیگرى خود با بایرن به چنین افتخار بزرگى رسید 
و شش قهرمانى خاطره انگیز را به نام خود ثبت کرد.بایرن مونیخ پیش 
از این در سال 2013 با یوپ هاینکس تا آستانه کسب شش جام پیش 
رفت که شکست برابر بوروسیا دورتموند در سوپر جام ،آن ها را از رسیدن 
به این افتخار بزرگ بازداشت.به نوشته میسترچیپ کارشناس اسپانیایى، 
سرمربى آلمانى تعداد عناوینش (که کسب 6 جام است ) بیش از شکست 
هایش (5 باخت در فصل) است. او ابتدا فاتح بوندسلیگا شد، سپس در جام 
حذفى آلمان، قهرمانى را تجربه کرد، بیست و سوم آگوست جام قهرمانى 

را در لیگ قهرمانان باالى سر برد، در ماه سپتامبر در سوپرجام اروپا و 
آلمان قهرمان شد و در نهایت فاتح جام جهانى باشگاه ها شد.فلیک در 68 
بازى که هدایت بایرن را بر عهده داشت 58 پیروزى به دست آورد و پنج 
بار مساوى کرد. این تیم تنها پنج شکست را تجربه کرد. در مجموع 205 
گل را به ثمر رساند و 62 بار دروازه اش باز شد.بر این اساس شش گانه 
سرمربى آلمانى به معناى هر یازده بازى یک جام است. قبل از فینال به 
میزبانى قطر ،سرمربى بایرن مونیخ از پیروزى برابر االهلى مصر در نیمه 
نهایى جام جهانى باشگاه ها خوشحال بود اما از عملکرد شاگردانش در 
این بازى راضى نبود.فلیک در یکقدمى جام نارضایتى اش را مطرح کرد 
و مى دانست چطور به تیمش شوك وارد کند.استاد الدوحه نشریه قطرى 
پس صعود بایرن به فینال جام جهانى باشگاه ها در گزارشى نوشت: بایرن 

مونیخ در دیدار برابر االهلى 
مصر توانست با دو گل به 
پیروزى دست پیدا کند.

این پیروزى آسان به دست 

نیامد و بایرن براى شکست االهلى به نبوغ ستارگانش متوسل شد.رابرت 
لواندوفسکى مهاجم گلزن بایرن در این برد نقش اساسى داشت و گل دوم 
بایرن با نبوغ او به ثمر رساند.نمایشى فوق العاده از ماشین گلزنى بایرن 
و فلیک در نیمه نهایى جام باشگاه ها.استادالدوحه در ادامه گزارش خود 
نوشت:بایرن به این ترتیب به فینال جام جهانى باشگاه ها راه پیدا کرد.

فلیک در نشست خبرى بعد از بازى برابر االهلى مصر طورى صحبت 
کرد که بسیار قابل توجه و آموزنده بود.وى سریعا نگرانى اش را از عملکرد 
تیمش بیان کرد: خوشحالیم که توانستیم در این بازى به پیروزى دست 
پیدا کنیم و راهى فینال شویم با این حال باید بگویم که بازى خوبى را به 
نمایش نگذاشتیم و از عملکرد بازیکنان راضى نیستم. گل زود هنگامى 
به ثمر رساندیم. حتى اگر گل دوم را هم نمى زدیم بازهم به پیروزى مى 
رسیدیم. باید اعتراف کنیم که در این دیدار نوسان 
داشتیم و این نگران کننده است.سرمربى بایرن مونیخ 
درباره رویارویى با نماینده مکزیک در فینال به متن 
پرداخت و از بازى دشوار برابر نماینده مکزیک به 
عنوان یک گذرگاه حساس صحبت کرد.فلیک هم به 
تیمش روحیه داد و هم به شاگردانش گوشزد کرد 
که حریف مکزیکى را آسان نپندارند.وى در جمع 
خبرنگاران گفت: بدون شک دیدار سختى خواهد 
بود. تیم مکزیکى دوندگى و قدرت بدنى باالیى دارد 
و بسیار پرتالش است. پیش بینى مى کنم که دیدار 
سختى براى ما باشد با این حال آماده هستیم. ما قبل 
از بازى برابر االهلى هم گفتیم که براى قهرمانى به 

دوحه آمده ایم.
فلیک، جانشین یواخیم لوو؟!

را  فلیک  هانسى  آلمان،  فوتبال  اتحادیه 
نزدیک ترین گزینه براى جانشینى یواخیم لوو 
بعد از جام جهانى معرفى کرد.نشریه بیلد نوشت 
ملى  تیم  کننده  ناامید  هاى  مسابقه  از  که پس 
فوتبال آلمان در سال 2020 ، آینده یواخیم لو بیش از هر زمان 
دیگرى در خطر است. برخى انتظار دارند که مربى تیم ملى پس 
و  بارها  که  او  جانشینى  نامزد  کند.  خداحافظى   2020 یورو  از 
مونیخ  بایرن  مربى  فلیک  هانسى  برده مى شود،  نام  او  از  بارها 
است.البته اولیور بیروف ، مدیر DFB ،درباره این انتخاب  موضع 
گرفت.اولیور بیرهوف معتقد است که یواخیم لو پس از حضور در 
باقى خواهد ماند. مدیر  آلمان  یورو در کادر مربیگرى تیم ملى 
DFB در مصاحبه با اسپورت بیلد گفت: یوگى تا جام جهانى 
2022 در قطر قرارداد دارد. من تصور مى کنم که او با تیم بماند. 
مى  کند  مى  کار  ملى  مربى  عنوان  به  سال   15 تقریباً  که  لوو 
خواهد در جام جهانى نیز روى نیمکت آلمان باشد ولى اگر نتایج 
در یورو خوب نباشد شاید او زودتر از جام جهانى برکنار شود. 
در  موفق  مربى  فلیک،  هانسى  او،  جانشینى  نامزدهاى  از   یکى 
FC بایرن مونیخ است.بیرهوف مدیر تیم ملى آلمان خوشحال 
است که آلمان در حال حاضر مربیان موفقى دارد. یورگن کلوپ، 
ها  مربى  این  فلیک  هانسى  و  توخل  توماس  ناگلسمن،  جولیان 
از  را  هانسى  من  البته  گفت:  افراد  این  درباره  بیرهوف  هستند. 
دوران حضور در تیم ملى فوتبال آلمان به خوبى مى شناسم و 
واقعاً از او قدردانى مى کنم.  فلیک از سال 2006 دستیار لوو در 
تیم ملى بود و پس از پیروزى در جام جهانى 2014 ، او مدیر 
ورزشى شد. این سمت را به مدت دو سال و نیم در اختیار داشت. 
او از نوامبر 2019 مربى بایرن است و فوراً چند گانه را به دست 
با  از شایعات تنش  ، پس  تا سال 2023  با وجود قرارداد  آورد. 
است. نامشخص  او  آینده  ورزشى حسن صالح حمیدزیچ،  مدیر 

تعریف و تمجید هاى بیرهوف از فلیک باعث شده است تا رسانه 
ها این مربى را نزدیک ترین گزینه به جانشینى یواخیم لوو در 

تیم ملى آلمان معرفى کنند. 

 کیوان طباطبایى
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پرش زيباى حسين رضايى براى قهرمانى با اسب« هلندين»پرش زيباى حسين رضايى براى قهرمانى با اسب« هلندين»

اهداى جايزه اهداى جايزه bb11به مجيد شريفى توسط مهندس شمخانىبه مجيد شريفى توسط مهندس شمخانى اهداى جام قهرمانى توسط دكتر خليلىاهداى جام قهرمانى توسط دكتر خليلى
تجليل از بزرگان سواركارى از راست: خوشدل، اصغرى، مقدم، حبيبى، جمشيد خانى و وجدانىتجليل از بزرگان سواركارى از راست: خوشدل، اصغرى، مقدم، حبيبى، جمشيد خانى و وجدانى

اهداى روزت توسط دكتر كريمىاهداى روزت توسط دكتر كريمى
اهداى روزت و جايزه به مجيد شريفى توسط مسعود سهرابىاهداى روزت و جايزه به مجيد شريفى توسط مسعود سهرابى



سومين دوره مسابقات پرش با اسب جام كارآفرين بزرگداشت 
شادروان حاج محمد تقى عالقبنديان باشركت بيش از 380سواركار در 
تاالر سرپوشيده باشگاه آزمون تهران زير نظر هيئت سواركارى استان 
تهران با سرپرستى استاد عزت اهللا وجدانى و مديريت مسعود سهرابى 
برگزار شد و سواركاران طى چهار روز در گروههاى سنى خردساالن ، 

نونهاالن ، نوجوانان  جوانان ، بزرگساالن و مالكين رقابت كردند.
مسابقه گرم وپرشور پونى سواران

براى آينده سواركارى
نقطه جالب توجه اين رويداد ، برگزارى مسابقه پونى سوارى 
بود كه با هدايت و مديريت مسعود سهرابى براى خردساالن انجام 
تا  كرد  ايجاد  سنى  گروه  دراين  فراوانى  شوق  و  شور  كه  گرفت 

همگان به آينده سواركارى ايران نگاه روشن بيندازنند.
 جوايز نقدى ارزنده در شكوه سكوى افتخار

اين مسابقات از نظر حمايت مالى ، جوايز نقدى ، اهداى سكه 

طال و اهداى دستگاه تبلت ، در نوع خودش بى نظير بود و قهرمانان 
و نفرات برتر در بهترين شكل, روى سكوى افتخار ايستادند.
تجليل و تقدير از بزرگان سواركارى ايران

 روز چهارم و در اختتاميه «جام كار آفرين» بعداز مسابقه 
(رئيس فدراسيون  خليلى  مسعود  دكتر  حضور  در  بزرگ ،  جايزه 
فيروزجايى(رئيس هيئت  كريمى  على  دكتر  ايران)،  سواركارى 
سواركارى استان تهران و نماينده مجلس شوراى اسالمى) ، مسعود 
صاحبى (مدير مالى شركت شيشه قزوين) ، شمخانى (مديرعامل 
سواركارى  هيئت  (دبير  حبيبى  شراگيم  هكمتانه) ،  پتروشيمى 
استان تهران) ونمايندگان شركت كار آفرين مراسم تجليل وتقدير 
از پيشكسوتان انجام گرفت و از پيشكسوتان و بزرگان سواركارى 
ايران از جمله (عزت اهللا وجدانى، نورمحمد حبيبى ، كريم اصغرى ، 
)تجليل  عليرضا خوشدل  و  مقدم  مهدى جمشيد خانى ، شاهرخ 
وتقدير شد تاشب خاطره انگيزى براى بزرگان سوارى رقم بخورد.

قهرمانى حسين رضايى ديدن داشت
در شب پايانى ، 35سواركار نامدار ايران دريك شب ديدنى 
باالى 145 سانتى  بلند  موانع  رقابتى جذاب روى  بيادماندنى،  و 
مترى داشتند كه در نهايت10سواركار از راند اول بدون خطا به 
سوى «باراژ» پروازكردند كه در التهاب و حساسيت ميدان «باراژ» 
اين   حسين رضايى قهرمان ايران درسال 1396بود كه ازباشگاه 

بام درميدان درخشيد.
مالكيت  به  «هلندين»  پرقدرت  اسب  با  رضايى  حسين 
شد  موفق  درخشش  راند  يك  از  پس  ميرزاجانى»  «ماهديس 
در «باراژ» بدون خطا از فراز موانع بلند پروازكند وبا ثبت زمان 
نائل آيد و جايزه  ثانيه به عنوان قهرمانى و جام طاليى   33/80

نقدى 180ميليون ريالى را به چنگ آورد.
سكه باران

جدا ازاينكه بهترين جوايز نقدى به سواركاران و نفرات برتر 
(12دور) اهدا شد ، در پايان مسابقه جايزه بزرگ ،از پيشكسوتان 
با جوايز  اجرايى مسابقات  و  فنى  تمامى كادر  ايران ،  سواركارى 
ارزش 400ميليون  (به  آزادى  بهار  اهداى سكه طالى  و  نقدى 

تومان) تجليل وتقدير شدكه در نوع خودش بى نظير بود. 
تجليل از خواهران قهرمان غروى 

 در اين دوره از مسابقات از خواهران قهرمان غروى (مليكا 
و فائزه غروى ) تجليل و تقدير شد

جشن تولد 3سواركار با پروتكلهاى  بهداشتى
مسابقات  در  شركت كننده  سواركار  سه  براى  سوم  روز   
جام كار آفرين به نامهاى (عاطفه براتى ، استاتيرا غفارى و ايليا 
علمحمدى) جشن تولد باشكوهى با رعايت پروتكلهاى بهداشتى 
گرفته شد و دراين مراسم عكس سواركارى متولدين ، روى كيك 

تولدشان نقش بسته شده بودكه جالب توجه بود.
آتش بازى در روز اختتاميه

آتش  جالب  مراسم  سواركارى ،  رويداد  اين  خاتمه  در 
بازى به شكل زيبا انجام گرفت كه با شور و شوق تماشاگران 

بود. همراه 
نواختن سرود وثبت بهترين خاطرات

براى جامعه سواركارى ايران
نكته مهم توزيع جوايز مسابقات ، نواختن سرود بود كه براى 
هر دوره از مسابقات، نواخته شد ودر شب پايانى هم سرود جمهورى 
جامعه  تا  شد  نواخته  مسابقات  ختام  براى حسن  ايران،  اسالمى 
سوارى ايران  با ثبت بهترين خاطرات ، يك دوره مسابقه باشكوه در 

«جام كار آفرين» را در اذهان خود به يادگار بگذارند.

حنانه جواديان (قهرمان نونهاالن) جايزه خودرا از حنانه جواديان (قهرمان نونهاالن) جايزه خودرا از 
امير متين ماندگارى ( قهرمان نوجوانان)امير متين ماندگارى ( قهرمان نوجوانان)آقاى پژمان جهان آرا دريافت مى كندآقاى پژمان جهان آرا دريافت مى كند

محمد امين خواجويى (قهرمان جوانان) روزت محمد امين خواجويى (قهرمان جوانان) روزت 
خود را از آقاى فريبرز عباسى دريافت مى كندخود را از آقاى فريبرز عباسى دريافت مى كند

گلباران يادبود شادروان محمدتقى عالقبنديان  توسط مربيان و سواركاران و فريبرز عباسى گلباران يادبود شادروان محمدتقى عالقبنديان  توسط مربيان و سواركاران و فريبرز عباسى 



جشن تولد سه تن  از سواركاران باشكوه برگزار شدجشن تولد سه تن  از سواركاران باشكوه برگزار شد

نفرات برترگروه جواناننفرات برترگروه جواناناهدايى به شريسا غفارى توسط دكتر خليلىاهدايى به شريسا غفارى توسط دكتر خليلى

نفرات برتر گروه مالكين ازچپ : كيانا فكوريان(نفرات برتر گروه مالكين ازچپ : كيانا فكوريان(11) ، نعمتى() ، نعمتى(22)،سالمت شريف ()،سالمت شريف (33)،كالهدوزان()،كالهدوزان(44)، )، 
ايرانمنش(ايرانمنش(55)، سجادى ()، سجادى (66)و اميرعباس گالب ()و اميرعباس گالب (77))

مسعود برجيان سواركار ارزنده  و  حاميان مسابقهمسعود برجيان سواركار ارزنده  و  حاميان مسابقه

مسعود سهرابى ( مدير مسابقات) از مسعود سهرابى ( مدير مسابقات) از 
رادپور طراح بين المللى تقدير مى كندرادپور طراح بين المللى تقدير مى كند

تقدير از عزت وجدانى تقدير از عزت وجدانى 
توسط دكتر كريمىتوسط دكتر كريمى

نفرات برتر كالس نفرات برتر كالس DD11 با حاميان مسابقه با حاميان مسابقه

اهداى جايزه به معنوى توسط كاظم اهداى جايزه به معنوى توسط كاظم 
وجدانى (قهرمان نامدار ايران)وجدانى (قهرمان نامدار ايران)

اهداى جايزه به كيانا فكوريان اهداى جايزه به كيانا فكوريان 
توسط دهدشتىتوسط دهدشتى

اهداى كادو براى تولد كريم اهداى كادو براى تولد كريم 
اصغرى توسط شريفىاصغرى توسط شريفى

مسئوالن سواركارى تهران با دكتر خليلىمسئوالن سواركارى تهران با دكتر خليلى



نتايج مسابقات پونى سوارى 
1- پارسا دهقان

اسب فرد-باشگاه  پارت
2- ماهان خداداد

اسب ستاره-باشگاه پارت
3- عماد حسين زاده

اسب  كيانمهر-باشگاه پارت
4- رهاسادات غظنفري

اسب جانان-باشگاه پارت
5- آراد ميرزايي

اسب جانان-باشگاه پارت
6- گلشيفته صادقيان

اسب  مهتاب-باشگاه پارت
7- پارسا نكونام

اسب بركت-باش گاه آريا
8 -پادرا جم الي

اسب  آكروجت-باشگاه آريا

پيكارهاى پرش با اسب پونى سواران  با حضور 
هدايت  و  مراقبت  با  كوچولو  سواركاران  گسترده 
برگزار  متر  سانتى   50 درارتفاع  سهرابى  مسعود 
شد و سواركاران در فضايى آكنده از مهر ومحبت 
خانواده ها  و لبخند هاى تحسين برانگيز  استادان 
نورمحمد حبيبى و عزت اهللا وجدانى رقابت ديدنى 
داشتند. پس از سه ساعت رقابت در گروه  نونهاالن، 
نتايج معلوم شد ولى صرف نظر از نتايج ، همه اين 
هستند  ايران  سواركارى  آينده  اميدهاى  نونهاالن 
كه بايد در محيطى پاك رشد كنند .اميدواريم اين 
پديده ها ناپديد نشوند وبتوان بالندگى اين نسل را 

تماشا كرد.

آراد سيساد سواركار خردسال باشگاه پارت در اولين مسابقه رسمى خود درخشيدآراد سيساد سواركار خردسال باشگاه پارت در اولين مسابقه رسمى خود درخشيد
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منجـىمنجـى
این روزهاى «پپ»!این روزهاى «پپ»!

اگر این روزها از خیزش دوباره منچسترسیتى لذت مى برید و به قهرمانى دوباره  
این تیم در لیگ برتر امید پیدا کردید، باید بدانید که زیر پوست تیم متحول شده پپ گواردیوال 
بازیکنى قرار دارد که از زمان آغاز سال جدید میالدى، در خط حمله سیتى و در نقش یک گلزن 
حتى مرگبارتر از رونالدو، مسى و لواندوفسکى بوده است. ایلکاى گوندوغان از ابتداى سال 2021 
توقف ناپذیر بوده و تقریبا در بیشتر بازى ها گل زده که این در هیج کجاى دیگر قاره سبز براى 
هیچ مهاجمى بدین شکل رخ نداده است. بازیکن ملى پوش آلمان در هفته گذشته در شب 
پیروزى 3 بر صفر تیمش مقابل تاتنهام، دو گل دیگر زد تا کمک کند سیتیزن ها با 3 گل از سد 
شاگردان مورینیو عبور کنند. رودرى از نقطه پنالتى گل اول تیمش را زد تا در ادامه با گل هاى 

گوندوغان برد مهم شاگردان پپ در نیمه دوم قطعى شود.
او با دو گلى که مقابل تاتنهام به ثمر رساند، تعداد گلهایش را در لیگ برتر در سال جدید 
به عدد 9 رساند. گلهایى که در نهایت منجر به پیروزى منچسترسیتى شده و این تیم را به سوى 
صدر جدول هدایت کرده است. نه لواندوفسکى و نه مسى و رونالدو نمى توانند با گوندوغان 
برابرى کنند. بازیکنى که در میان 5 لیگ معتبر اروپایى از آغاز سال 2021 بهترین گلزن محسوب 
مى شود. اگر در بازى مقابل لیورپول آن پنالتى را از دست نمى داد، میتوانست تا پیش از اواسط 
ماه فوریه تعداد گلهایش را دو رقمى کند. حاال این مهاجم ترك تبار نیم نگاهى هم به این موضوع 
دارد که مى تواند بهترین گلزن آلمانى لیگ برتر در یک فصل لقب بگیرد. جایى که او با زدن یازده 

گل پشت یورگن کلینزمن و اوه روزلر قرار دارد.
گوندوغان در 9 بازى سال جدید میالدى 9 گل زده در حالیکه پس از او مسى قرار دارد که 
در 6 بازى 8 گل زده و لوئیز سوارز در 7 بازى 8 گل به ثمر رسانده است. پس از این سه بازیکن 
نام بازیکنانى مانند آندره سیلوا از فرانکفورت، یوسف النصیرى از سویا و رارت لواندوفسکى از 

بایرن به چشم مى خورد.
سیتى به لطف درخشش گوندوغان توانسته به مدعى اصلى قهرمانى جزیره تبدیل شود 
و به دنبال شکستن رکوردهاى تازه است. اگر همین روال ادامه پیدا کند آنها مى توانند پس از 
یکسال دوباره قهرمانى را به ورزشگاه اتحاد بازگردانند. شاگردان گواردیوال تمامى 16 بازى آخر 
خود را در تمامى مسابقات با پیروزى پشت سرگذاشته اند. 11 برد در لیگ برتر بدست آمده تا 
آنها را با اختالفى 7 امتیازى نسبت به رقیب همشهرى در صدر جدول قرار دهد. بیشتر این روند 
امیدوارکننده مرهون تالش ها و گلزنى هاى گوندوغان است که در بهترین حالت خود قرار دارد 
و بهترین بازى هاى دوران فوتبال خود را به نمایش گذاشته است. او از همین حاال نامزد اصلى 
کسب جایزه بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس است. به هر حال سیتى در هفته هاى اخیر 
تبدیل به قدرت اول فوتبال اروپا شده و بى تردید ایلکاى گوندوغان در این مسیر نقش مهمى ایفا 
کرده است. عملکرد این بازیکن در توئیتر مورد توجه قرار گرفته و برخى او را آماده ترین بازیکن 
دنیاى فوتبال خطاب کرده اند. در بازى مقابل تاتنهام گل اول ایلکاى گوندوغان روى پاس رحیم 
استرلینگ و با یک ضربه زمینى و دقیق به گوشه دروازه در همان دقایق ابتدایى نیمه دوم به ثمر 
رسید. اما دقایقى بعد و روى پاس بلند ادرسون از حوالى محوطه جریمه سیتى بود که ایلکاى 
گوندوغان در موقعیتى مناسب و بعد از گذر از سد داوینسون سانچس با دروازه تاتنهام تک به 

تک شده و با یک ضربه فنى موفق شد گل سوم سیتى را به ثمر برساند.
هافبک 30 ساله منچسترسیتى و تیم ملى آلمان، نقش مهمى در راهیابى سیتیزن ها 
ایلکاى گوندوعان به عنوان  انگلیس،  با اعالم وب سایت لیگ برتر  به صدر جدول داشت. 
بهترین بازیکن ماه ژانویه 2021 لیگ برتر انگلیس برگزیده شد. گوندوعان در شش مسابقه 
اى که در ژانویه براى منچسترسیتى به میدان رفت، توانست پنج گل به ثمر برساند (یک گل 
به چلسى، یک گل به کریستال پاالس، یک گل به استون ویال و دو گل به وست برومویچ). 
گوندوعان پس از کسب این دستاورد، در توییتر خود نوشت: مفتخرم که بازیکن ماه لیگ 
برتر انگلیس شدم. از همه کسانى که به من راى دادند تشکر مى کنم و البته یک تشکر ویژه 
از تمام هم تیمى هایم که کسب این جایزه بدون حمایت فوق العاده آن ها، ممکن نمى بود.

گوندوغان توانایى هاى زیادى دارد و با دورتموند، حضور در فینال لیگ قهرمانان اروپا را 
نیز تجربه کرده است اما در منچسترسیتى پرستاره، نسبت به بازیکنانى که در کنارش حضور 
دارند، کم نام و نشان تر محسوب مى شود. پپ گواردیوال اما اهمیت هافبک آلمانى را درك مى کند 
و او یکى از مهره هاى ثابت سرمربى اسپانیایى سیتیزن هاست. با این حال، گوندوعان خود 
چندان عالقه اى به حضور در کانون توجهات ندارد. او در گفت و گویى اظهار داشت: یک نفر به من 
گفت، شاید درخشش چندانى نداشته باشم، اما به بازیکنانى که در کنارشان بازى مى کنم اجازه 
درخشش مى دهم و من نیز خودم را اینگونه مى بینم. شما نمى توانید تیمى را متشکل از یازده 
بازیکن که با سبک یکسانى بازى مى کنند و شخصیت مشابهى دارند، بسازید. شما در نهایت باید 
یک هماهنگى ایجاد کنید و یک تصویر عالى و متناسب بسازید و چالش اصلى همین است. موفق 
ترین تیم هاى تاریخ، آن هایى بودند که بازیکنان متفاوتشان با یک ریتم و هارمونى بازى کردند. 
گوندوغان روزهاى خوبى را سپرى مى کنند و بسیارى این فصل را بهترین فصل دوران 
حرفه اى او مى دانند اما هافبک آلمانى بر این عقیده است که در فصل 19/2018 بهترین فرم 
خود را داشته است. او مى گوید: شاید با این موضوع مخالف باشم که در این فصل در بهترین 
فرم هستم چرا که در ماه هاى آخر فصلى که با یک امتیاز اختالف نسبت به لیورپول قهرمان 
لیگ شدیم، احساس بهتر و اعتماد به نفس بیشترى نسبت به بازى خودم داشتم. در آن زمان، 
احساس فوق العاده اى نه فقط در خودم بلکه در تیم وجود داشت. شاید برخى از افراد بر اساس 
آمار مى گویند اکنون فرم بهترى دارم اما باید صادقانه بگویم که من هیچگاه، به آمار و ارقام توجه 
نکردم. وقتى سوت پایان زده مى شود، اگر حس کنم به اندازه اى که مى توانستم خوب بازى 
کردم، احساس خوبى پیدا مى کنم و به خودم افتخار مى کنم. شما به بازیکنى که گلزنى مى کند 
نیاز دارید اما من این بازیکن نیستم. البته که اگر در منطقه مناسبى براى گلزنى قرار گرفته باشم، 

قطعا شانسم را امتحان مى کنم. 
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  خماندخماند



فوتبال خارجى
یـــو  ر نــد آ

گراویــون، بازیکن جوان 
در  بــازى  ســابقه  لوریان 

اینترمیالن را دارد. مجله فرانس 
فوتبال با وى مصاحبه اى انجام 

را  آن  از  بخشــى  که  داده 
مى خوانید.

آندریو گراویون:آندریو گراویون:
تورام، فراتر از یک الگو استتورام، فراتر از یک الگو است

گوادلوپ
آندریو گراویون، بازیکن لوریان مى گوید: «من در گوادلوپ به 
دنیا آمدم. زمانى که دو ســاله بودم والدینم در اوبرویلیه ســاکن 
شدند. در سال 2008 به گوادولوپ بازگشتیم و تا سال 2010 در 
آنجا بودیم و ســپس به فرانسه برگشتیم. در 4 سالگى فوتبال را 
در اوبرویلبه آغاز کردم. زمانى که در تیم کرتى حضور داشتم در 
دیدار با النس توانستم از میانه زمین توپ را درون دروازه حریف 

جاى دهم.»
تغییر پست

وى مى افزاید: «زمانى که خیلى کم سن و سال بودم به خاطر 
جثه بزرگى که نســبت به همساالن خود داشتم به عنوان مهاجم 
وارد میدان مى شــدم ولى یک بار مربى تیم زیر 13 ســاله هاى 
گارژ-له - گونس به من گفت: «اگر مى خواهى به تیم اول راه پیدا 
کنى باید در پســت مدافع به میدان بــروى.» من موافقت کردم. 
در مرحله نیمه نهایى رقابت هاى زیر 17 ساله ها که در پونتیه رى 
برگزار شــد به عنوان مدافع وسط در ترکیب تیم قرار گرفتم و از 

آن زمان در این پست بازى کرده ام.»
اینترمیالن

گراویــون اضافه مى کند: «من با زدن 4 یا 5 گل به عنوان یک 
مدافع وســط فصل خوبى را ســپرى کرده بودم. یک روز محمد 
چاچا، مســئول جذب بازیکنان باشگاه اینترمیالن از عملکرد من 
در یک بازى آزمایشــى خوشــش آمد. در ضمــن او تحت تأثیر 

بازى ام در مقابل ویلپینت قرار گرفت.»
قرارداد

وى مى گوید: «در سال 2014 براى اولین بار به طور آزمایشى 
در اینترمیــالن بــازى کردم. بــراى یادگیرى زبــان ایتالیایى با 
مشکالتى مواجه شدم، هر چند آکســل باکایوکو (بازیکن جوان 
فرانسوى که در سال 2014 به اینترمیالن پیوست) به من کمک 
مى کرد مجبور شــدم یک بازى آزمایشــى دیگر انجام دهم زیرا 
اینترى ها در جذب من تردید داشــتند. به نظــر آنها من زیاد با 
ایتالیایى ها شوخى مى کردم. سرانجام یکى از واسطه هاى باشگاه 
اینترمیالن به نام پى یرلوئیجى کاســیراگى گفت: «دوست دارم با 

گراویون قرارداد امضا کنیــم. مى دانم که او با تالش مى تواند به 
یک بازیکن بزرگ تبدیل شود.»

هندبال
گراویــون مى افزاید: «زمانى حقیقتاً بــه این فکر افتادم که به 
خاطــر هندبال، فوتبال را کنار بگذارم ولــى دو نفر از مربیانم از 
من خواســتند به فوتبال ادامه دهم. من انتخاب خود را کردم و 

سرانجام اینترمیالن پا پیش گذاشت.»
پارى سن ژرمن

وى اضافه مى کند: «بازى با پارى سن ژرمن را به خوبى به یاد 
دارم. اولین بازى ام با پیراهن اینترمیالن بود. یک روز با پدرم در 
خانه نشسته بودم که از طریق واتساپ این پیام را دریافت کردم: 
«روز 27 دســامبر به دوحه بیا.» از بازى در مقابل پارى سن ژرمن 
بسیار خوشــحال بودم. دو دقیقه پس از ورود به زمین به خاطر 

خطا بر روى (ژان- کوین) اوگوستن کارت زرد گرفتم.»
قهرمان

بازیکــن لوریان مى گوید: «روزى کــه قهرمان رقابت هاى زیر 
19 ساله هاى ایتالیا شدم، فوق العاده بود! تیم ما فصل دشوارى را 
سپرى کرده بود. من پنج گل زدم و استفانو وکى، سرمربى ام از 

من بسیار تمجید کرد.»
تقلید

وى اضافــه مى کنــد: «وقتى جــوان بودم از ســبک بازى 
کورت زوما تقلید مى کــردم. در ضمن به رافائل واران به خاطر 
خونســردى اش عالقه زیادى دارم. براى من لیلیان تورام، فراتر 
از یک الگو اســت. همیشه فیلم گل هاى او به تیم ملى کرواسى 

را تماشا مى کنم.»
تجربه

او در ادامه مى گوید: «یک روز مدیــر برنامه هایم با من 
تماس گرفت و گفت که باشــگاه بنه ونتو مرا مى خواهد. در 
آن زمان در گوادلوپ بودم. من این پیشــنهاد را پذیرفتم. 
یــک بازیکن جــوان بایــد تجربــه بینــدوزد. اینترمیالن 
تیمــى با تاریخى غنى اســت ولى حضور در تیــم بنه ونتو 
مى توانســت به پیشــرفت من کمک کند. در اولین بازى ها 
با پیراهن شــماره 95 به میــدان رفتم. هرگز این دوران را 

نمى برم.» یاد  از 
پسکارا

گراویون مى افزاید: «شــش مــاه در بنه ونتو بودم ولى دوران 
خوبى نبود. تیم ما در 15 بازى 15 شکســت داشــت. با مدیر 
برنامه هایم تماس گرفتم و به او گفتم ترجیح مى دهم به عنوان 
یــار قرضى به یک تیم دیگر ملحق شــوم. ولى مربى جدیدمان 
تمایلى به واگذارى من نداشــت. در اولیــن پیروزى تیم که در 
مقابل کیه وو رقم خورد وارد زمین شــدم. ســرانجام به پسکارا 
پیوستم و در آنجا توانستم توانایى هاى خود را نشان دهم. هرگز 
شــهر پســکارا را فراموش نمى کنم. در آنجا همه از من حمایت 
مى کردند. هواداران پســکارا به من گفتند زمانى که به این شهر 
برگــردم، برایم فرش قرمز پهن خواهند کرد. اگر توانســته ام به 
جایگاه کنونى برسم، به خاطر فصلى است که در پسکارا سپرى 

کرده ام.»
لوریان

گراویــون در پایان مى گوید: «دلم مى خواســت به فرانســه 
بازگــردم. مدیر برنامه هایم از من پرســید دوســت دارم به تیم 
لوریان ملحق شــوم و من بى درنگ پاســخ مثبت دادم. لوریان 
بازیکنان بسیار خوب زیادى را تحویل جامعه فوتبال داده است. 
حضور در یکى از قدرتى ترین رقابت هاى اروپا به پیشــرفت من 

کمک خواهد کرد.»
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 ترجمه از اعظم فکورى



اونزموندیال: کودکى ات چگونه گذشت؟
نوآ دیلیبرتو: در یک خانواده فوتبالى بزرگ 
شــدم و اوقات خود را در ورزشگاه مى گذراندم. 

همیشه در حال بازى کردن بودم.
* چه بچه اى بودى؟

- یک بچــه معمولى. در ضمــن دانش آموز 
آرامى بودم.

* آیا به رشته هاى دیگر هم مى پرداختى؟
- هرگز.

* هنگام امضاى قرارداد حرفه اى چه احساسى داشتى؟
- قرارداد حرفه اى ام را زمانى که در تیم زیر 19 ساله ها بودم، 
امضا کردم. تمرین کردن با بازیکنان حرفه اى بســیار جالب بود. 
در اولین بازى حرفه اى ام عملکرد خوبى داشــتم و مدتى بعد به 

مهره اى ثابت در لیگ دسته دوم فرانسه تبدیل شدم.
* اولین بازى ات به عنوان یار ثابت در لیگ دسته دوم 

چگونه بود؟
- فکر نمى کردم این اتفاق به این زودى بیفتد ولى بازى خوبى 

انجام دادم.
* در مورد مربى تیم حرف بزن.

- او مربى شایســته اى اســت و بازیکنان را به خوبى مدیریت 
مى کند.

* در مورد مسابقات لیگ دسته دوم فرانسه چه نظرى 
دارى؟

- مســابقات لیگ دســته دوم فرانسه 
رقابتى بســیار فیزیکى است و درگیرى هاى زیادى 
در آن دیده مى شود...(حرف خود را قطع مى کند). 
بازیکنان بســیار خوبى در این مســابقات حضور 

دارند.
* آیا بازى کردن در والنسین یک افتخار 

محسوب مى شود؟
- قطعا همین طور است!

* پدرت نتوانست در والنسین به یک بازیکن حرفه اى 
تبدیل شود. حتما او از دیدن تو در میان بازیکنان حرفه اى 

این تیم لذت مى برد...
- فکر مى کنم او احساس غرور مى کند.

* در این فصل چه اهدافى را دنبال مى کنى؟
- امیدوارم در بازى هاى زیادى به میدان بروم و به آمار خوبى 

دست پیدا کنم.
* نوآ چگونه آدمى است؟

- خوشرو، قابل احترام و فروتن.
* از اینکه یک بازیکن آینده دار محسوب مى شوى چه 

احساسى دارى؟
- بایــد به تالش ادامه دهم و آرامش خودم را حفظ کنم. من 

هنوز کارى انجام نداده ام.
* آیا لقبى هم دارى؟

- نزدیکانم مرا «نونو» صدا مى زنند.

* چگونه بازیکنى هستى؟
- بازیکنى تکنیکى. من هوشــمندانه عمل مى کنم و در بازى 

با توپ تبحر دارم.
* بازى کدام بازیکنان را بیشتر تماشا مى کنى؟

- پیرلو را تحسین مى کنم. در ضمن بازى بازیکنانى مانند آئوار 
را دوست دارم، یعنى هافبک هاى تکنیکى.

* آیا آرزویى دارى؟
- آرزو دارم تــا آنجا که امکان دارد در بازى هاى بیشــترى به 
میدان بروم و در ضمن در لیگ دسته اول، لیگ قهرمانان اروپا و 

لیگ اروپا بازى کنم.
* آیا آرزوى بازى در تیم خاصى را دارى؟

- خیر.
* اگر فوتبالیست نبودى، چه کاره مى شدى؟

- بدنساز و یا استاد ورزش.
* اگر روزنامه نگار بودى چه سؤالى از نوآ مى کردى؟

- (کمى فکر مى کند) از او مى پرســیدم: «ده ســال دیگر کجا 
خواهى بود؟» و پاســخ مى دادم: «در لیگ دسته اول فرانسه.» به 

هر حال امیدوارم اینطور شود.
* در یک جمله خودت را معرفى کن.

- «طورى زندگى کن که بعدها افسوس نخورى.»
* با توجه به این مصاحبه به خودت چه نمره اى مى دهى؟

- 6/5 از 10. ده ســال دیگر مصاحبه بهترى انجام خواهم داد. 
(مى خندد).

اونزموندیال: اول از همه بگو، االن چه کار مى کنى؟ 
امبو امپنزا: پس از بازنشستگى، مدت کوتاهى در آندرلشت 

بودم ولى از کار کردن در آنجا خوشــم نیامد. مدتى به 
عنوان مشــاور در تلویزیون فعالیت داشتم. سرانجام 

در کالس  هاى یوفا شــرکت کردم. اریک ابیدال، 
کریســتین کارمبو و جونینیو از جمله کســانى 
بودند که در این کالس هــا حضور یافتند. نکات 

زیادى در این کالس ها آموختم.
* آیا بلژیک یا جمهورى دمکراتیک کنگو 

براى تو در اولویت قرار دارند؟ 
- بله. اگر یک تیم و یا فدراســیون فوتبال پیشــنهادى 

ارائه دهند، چرا نباید بپذیرم؟
* رابطه ات با ادن هازارد چگونه است؟

- او دقیقــا مى داند بــرادران امپنزا چه خدمتــى به فوتبال 
بلژیک کرده اند. برخى از افراد این مسئله را نمى دانند. 

* تیم ملى بلژیک در زمان تو چگونه بود؟
- ما هرگز تســلیم نمى شدیم و همیشــه مى خواستیم براى 
کشــورمان بازى کنیم. درست است که تیم ما در دو دوره جام 
جهانى با ناکامى مواجه شــد ولى بازیکنــان از تمام توان خود 

مایه گذاشتند.
* در استاندارد لى یژ به عنوان یک بازیکن خوش آتیه 

گ گذذشت؟ ککودکىات چگونهنه نونزموندیالل:: نسه - مســابقات لیگ دســته دوم فرانسه اا

نوآ دیلیبرتو:نوآ دیلیبرتو:
پیرلو را تحسین مى کنمپیرلو را تحسین مى کنم

؟ کن کا اال گ ا ل ا ال ن ن ا

امبو امپنزا:امبو امپنزا:
اسپورتینگ لیسبون براى اسپورتینگ لیسبون براى 

من جایگاه خاصى داردمن جایگاه خاصى دارد
مطرح بودى.

- تعداد زیادى از بازیکنان بهتر از من بودند که هرگز در تیم 
ملى بازى نکردند و یا قهرمان لیگ نشدند. از سوى دیگر 
بازیکنانى بودند که در سطح پایین ترى نسبت به من 
قرار داشتند اما به تیم هاى بزرگ پیوستند. در هر 

صورت از مسیرى که طى کرده ام، رضایت دارم.
* تو درچهار کشور 
(بلژیــک، پرتغــال، 
ترکیــه و یونان) بازى 
در  هرگز  ولــى  کرده اى 

فرانسه حضور نداشته اى.
- همیشه دلم مى خواست در لیگ 
فرانسه بازى کنم و از اینکه به آرزوى 

خود نرسیدم، ناراحتم.
بیشتر  را  تیم  کدام  در  بازى   *

دوست داشتى؟
- بازى در تمام تیم ها را دوســت 
داشتم ولى اسپورتینگ لیسبون براى 
من جایگاه خاصــى دارد. هر چند در 
هر تیمى که حضور داشــته ام لحظات 
شیرینى را سپرى کرده ام،  به دو دلیل 

ایــن تیم را نام بــردم اول اینکه اولین تیــم خارجى ام بود دوم 
اینکه،  اولین جام را در آنجا به دست آوردم. 

* به کسانى که عقیده دارند نسل کنونى، بهترین نسل 
فوتبال بلژیک است چه پاسخى مى دهى؟

- نباید به وضعیت موجود اکتفا کنیم. باید همیشه براى بهتر 
شدن تالش کرد. شخصا امیدوارم شاهد نسل  هاى بهترى باشیم.

* براى مردم چه پیامى دارى؟
- ورزش باید حاوى پیام هاى مثبت باشــد زیرا بســیارى از 
کودکان، بازیکنــان را به عنوان الگوى خــود انتخاب کرده اند. 
اگر بازیکنان الگوهاى خوبى نباشــند،  نمى توان آنها را بازیکنان 
حرفه اى نامید. فوتبال باید پیام آور مبارزه با نژادپرســتى باشد. 
من مخالفتى با سیاســتمداران و دیگــران ندارم ولى در بلژیک 
هیچکس نمى تواند به اندازه فوتبال، مردم را گردهم آورد. وقتى  
تیم ملى بلژیک ســوم شــد 10 هزار نفر دور هم جمع شدند. 
بنابراین از طریق فوتبال که ورزش شــماره یک بلژیک اســت، 

مى توانیم پیام رسانى کنیم.
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اونز  مجلــه 
نــوآ  بــا  موندیــال 

جوان  هافبک  دیلیبرتو، 
والنســین  مســتعد  و 

مصاحبه اى انجام داده 
که مى خوانید.

 
امبو امپنزا، گلزن 

سابق تیم ملى بلژیک 
مصاحبــه اى بــا مجله 
داده  انجام  اونزموندیال 

که مى خوانید.
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فوتبال

اگر چه در فصل 08-2007 احترام چندانى براى روش هاى 
سم آالردایس قائل نبودم اما اگر نگویم در بازه 8 ماهه حضور او 
براى  که  بودم  احترامى  دادن  از دست  آستانه  در  نیوکاسل،  در 
این  افتخار مى کنم که  نمى برد.  قائل هستم، شب خوابم  خودم 

موضوع را نپذیرفتم اما همه چیز کامال حقیقت دارد.
در آن زمان، اگر چه تعدادى مصدومیت نگران کننده مثل 
کشیدگى کشاله ران، عمل فتق و... مرا از مسیر اصلى ام دور کرد 
اما براى اولین بار به این احتمال فکر کردم که شاید دیگر یکى از 
فوتبالیست هاى برتر دنیا نیستم. مطمئنم در روزهاى تیره و تارم 
به این فکر مى کردم که هنوز توانایى انجام چه کارهایى را دارم؟

اگر چه در آن زمان این تصمیم را آگاهانه نگرفتم اما دوران 
حضور آالردایس در باشگاه تا هنگام اخراجش در ژانویه 2008، 
وقتى بود که برخى چیزها در زمینه سبک بازى من تغییر کرد. 
از سال 1997 به بعد، تنها خودم بودم که تعیین مى کردم چطور 
بازى کنم. مگر این که مثل دوران کیگان در تیم ملى انگلیس، 
دوران  مثل  یا  دهم  انجام  دیگرى  کار  مى خواست  من  از  مربى 
ایجاب مى کرد کار  تاکتیک هاى تیمى  حضورم در رئال مادرید، 
با  انجام دهم. اگر مى خواستم در گوشه ها بازى کرده و  دیگرى 
چون  مى کردم  را  کار  این  کنم،  فرار  آنجا  فضاهاى  از  استفاده 
مى دانستم توانایى اش را دارم. اگر به من گفته مى شد عقب بیایم، 
مى کنم  اعتراف  که  این  وجود  با  کنم،  توپ  حفظ  و  بازیسازى 
اما به خاطر صالح تیم  اوقات تمایلى به این کار نداشتم  گاهى 

این کار را مى کردم.
با این حال از سال 2007 به بعد، این مغز و بدنم بودند که 
تعیین مى کردند چه کنم. به نظر مى رسید روند مصدومیت هایم 
و  باشد  بى پایان  بودند،  جزئى  هم  تعدادى  و  جدى  برخى  که 
که  کارهایى  انجام  توانایى  دیگر  که  بودند  رسانده  جایى  به  مرا 
به  نسبت  اما  بدوم  مى توانستم  هنوز  نداشتم.  را  مى کردم  قبال 
سال هاى گذشته بسیار کندتر بودم. اگر توپ را به فضاهاى خالى 
مى انداختند، هر وقت الزم مى شد بدوم، سواالتى در ذهنم پیش 

به  مادرید  رئال  از  وقتى  مى آمد. 
نیوکاسل آمدم، این حس را داشتم 
بازیکنانى  سایر  از  بهتر  بسیار  که 
مى روند  میدان  به  کنارم  که  هستم 
بازیکنى  مى کردم  حس  حاال  اما 

معمولى مثل آنها هستم.
فهمیدن این موضوع با توجه به 
ذهنیت و سختگیرى که در تمام این 
سال ها داشتم، بسیار ناراحت کننده 
خودم  پیش  که  نبود  طور  این  بود. 
فکر کنم مایکل تو دیگر یک بازیکن 
اما آن روز هم  به درد نخور هستى 

در راه بود.  
که  داشتم  را  حس  این  قطعا 
کم رنگ  شبحى  فزاینده اى  طرز  به 
بودم.  سابقا  که  هستم  بازیکنى  از 
خاطر  به  نمى توانم  آن،  از  بدتر 
تا  باشم  کرده  زیادى  تالش  بیاورم 
کنم  دور  خودم  از  را  فکر  طرز  این 
فیزیکى  نظر  از  مى دانستم  که  چرا 
نمى توانستم مثل سابق باشم و این 
بر طرز فکرم هم غلبه مى کرد. آسب 
دیده بودم. این طور نبود که تبدیل 
شده  غیرحرفه اى  بازیکن  یک  به 
باشم اما در چنین مواقعى چه کارى 

از دستتان برمى آید؟
نسبتا  هنوز  سالگى،   28 در 
نکردم  فکر  هیچوقت  بودم.  جوان 
و  رسیده  پایان  به  بازى ام  دوران 
برسد.  پایان  به  که  نمى خواستم 
داشتم  کوچک  بچه هایى  و  خانواده 
و باید زندگى شان را تامین مى کردم. 
عالوه بر این، اگر چه شخصا طرفدار 
از  تنها  نه  اما  نبودم  آالردایس  سم 
بر رختکن لذت  جو صمیمى حاکم 
مى بردم بلکه سرعت و روش زندگى ام در شمال شرق کشور را 
دوست داشتم. بر خالف باورى که به هواداران قبوالنده بودند، از 
حضور در نیوکاسل خوشحال بودم. البته در مورد مدیریت مدت 

زمان حضورم در زمین مسابقه، نگرانى هایى جدى داشتم. 
   

در  کیگان  کوین  حضور  مى کنم،  فکر  گذشته  به  که  حاال 
اواخر ژانویه 2008 تغییر بسیار مثبتى براى من بود. با این حال 
در آن زمان وقتى حضور او در نیوکاسل اعالم شد، پیش خودم 

فکر کردم: دیگر کارم اینجا تمام است...
نظرم  به  داشتیم،  ملى  تیم  در  که  روابطى  به  توجه  با 
صورت  به  هم  کنار  بتوانیم  او  و  من  نداشت  وجود  راهى  هیچ 
به خاطر دارم در خانه کنار پدرم  مسالمت آمیز همکارى کنیم. 
نشسته بودم و داشتم براى ترك خانه و حضور در دیدار مقابل 
استوك در جام حذفى آماده مى شدم که اعالم شد کیگان مسابقه 

را از روى سکوها تماشا خواهد کرد.
سکوها  روى  کیگان  وقتى  حتى  کشیدم.  عمیقى  نفس 
استوك  مقابل  من)  گلزنى  (و  ما  یک  بر   4 پیروزى  تا  نشست 
را ببیند، هنوز اندکى نگران بودم. این موضوع که در کتابم اولم 
اندکى به او تاخته بودم هم کمک چندانى نمى کرد. به نظرم وقتى 
چیزهایى که در مورد روش مربیگرى اش در تیم ملى و احساسم 
در مورد رفتار بدش با خودم مى نوشتم، هیچوقت فکر نکرده بودم 
ممکن است بعدها مسیرمان مجددا با هم تالقى پیدا کند. البته 
این موضوع باعث نمى شد چیزى عوض شود. روش مربیگرى اش 
و تاثیرى که روى من داشت را دوست نداشتم و مشکلى با بیان 
کردنش نداشتم اما کوین کیگانى که در سال 2008 به نیوکاسل 
آمد کامال شخص دیگرى بود. کیگان از همان آغاز در هر موردى 
که به یک مربى مربوط مى شد، بى نقص بود: مثبت نگر، مشوق، 
دلسوز و همه چیز تمام. تمام چیزهایى بود که بعدا باور کردم 

واقعا هست.

پیش خودم فکر کردم. خوب است، خیالم راحت شد. بگذار 
ببینیم کارمان به کجا مى کشد...

و نهایتا کارمان به جایى بهتر رسید اما اندکى طول کشید تا 
مجددا قدرتمان افزایش پیدا کند. اگرچه کیگان زندگى و تازگى 
بیشترى به رختکن تیم تزریق کرده بود اما هیچوقت حس نکردم 
او روى نیمکت تیم  بازى اول  لزوما تاکتیک دانى نوآور است. 8 
به  مان  بر یک  و 5  بر یک  باخت 4  و  بود  نگران کننده  اندکى 
چندانى  کمک  منچستریونایتد،  و  ویال  استون  دست  به  ترتیب 
به تیم نکرد. سوا از نتایج بدمان، تا آنجا که به کادر فنى مربوط 
مى شد، این بازه زمانى اهمیت بسیار زیادى براى آنها نیز داشت. 
با توجه به این که کوین کیگان تازه به باشگاه آمده بود، به طرز 
غیر قابل اجتنابى باید دوره گذار را طى مى کردیم. در مقطعى در 
هفته قبل از مسابقه مقابل ویال، کیگان متوجه شد یکى از اعضاى 
کنیم  کار  چه  مى داد  نشان  ما  به  داشت  وقتى  عمال  فنى  کادر 
نزدیک بود زمین بخورد. کیگان از این موضوع خوشش نیامد و 
بالفاصله تغییراتى ایجاد شد. در نیوکاسل تا کسى مى رفت، فرد 
جدیدى مى آمد. روش کاریشان همین بود. چیزى که در آن زمان 
نمى دانستیم جزئیاتى بود که هنگام انتخاب کیگان تصویب شده 
باشد  تغییراتى داشته  نیز  باالتر  باشگاه در سطوح  بود  قرار  بود. 
به عنوان مدیر فوتبالى، جف ویتر  وایز  که شامل حضور دنیس 
به عنوان هماهنگ کننده تکنیکال و تونى خیمنز به عنوان نایب 

رئیس واحد خرید بازیکنان بود.
شغل ها  این  تمام  مورد  در  کمى  اطالعات   2008 سال  در 
بگویم  دیگر  بار  یک  باید  مقطع  این  در  و  داشتم  وظایفشان  و 
ارتباط  نیوکاسل،  در  حضورم  دوران  از  باقى مانده  زمان  در  که 
مستقیم بسیار کمى با اشلى، دستیارش درك المبیاس یا سایر 
افراد مسئولى که همین حاال اسم بردم، داشتم. از دید من و به 
عنوان بازیکن، هیچ یک از این عنوان و سمت ها اهمیتى نداشت.

در حالى که روند کارهاى اعضاى هیئت مدیره و مدیریت 
در بیرون از مستطیل سبز در حال شکل گیرى بود، براى کیگان 
تا ماه مارس طول کشید تا بتواند تاثیرات مثبتش را در اتفاقاتى 
که داخل زمین مى افتاد، اعمال کند و خدا را شکر که موفق شد 
چون با توجه به این که در هیچ جامى شرکت نداشتیم و احتمال 
دست و پا زدنمان براى بقا وجود داشت، مى توانستید حس کنید 

که هواداران وفادار سنت جیمز پارك داشتند نگران مى شدند.
اگر چه تازه آغاز کار کیگان بود اما حس مى کردم تردیدهایى 
جدى در مورد توانایى هاى این مربى بین هواداران وجود داشت. 
مقابل  خانه مان  از  خارج   1-1 تساوى  از  بعد  عجیب،  به شکلى 
بیرمنگام در 17 مارس بود که همه چیز شروع به تغییر و بهتر 

شدن کرد. 
در نیمه دوم گل زدم تا بازى به تساوى کشیده شود و سپس 
با توجه در دسترس بودن مارك ویدوکا، اوبافامى مارتینز و من در 
خط حمله تیم، توانستیم روندى کوتاه اما موفق داشته باشیم که 
از 30 مارس با پیروزى 4 بر یک در وایت هارت  لین شروع شد 
و با شکست دو بر صفر به چلسى در اولین هفته ماه مى به پایان 
رسید. توانستم سه گل دیگر بزنم که شامل دو گل در شهرآورد 
تاین اند ور(دیدار نیوکاسل و ساندرلند) در سنت جیمز پارك بود. 
مى توانستید  داشت،  ادامه  نتایجمان  خوب  روند  که  همین طور 
حس کنید جو حاکم بر باشگاه در حال تغییر است. در بسیارى از 
اوقات شرایط بسیار شاد بود. حس مى کردم در حال دیدن نمایى 
هنگام  و  پیش  سال ها  مى توانست  که  هستم  چیزى  از  کوچک 
براى  روز  هر  ما  همه  بیافتد.  اتفاق  ملى  تیم  در  کیگان  حضور 
این طور  این میان  رفتن سر تمرین هیجان زیادى داشتیم. در 
به نظر مى رسید انگار کیگان به طور کامل فراموش کرده است 
قبال با هم دیدار داشته ایم. هیچوقت به چیزهایى که در کتابم در 
موردش نوشته بودم، اشاره نکرد. او در تیم ملى به هیچ عنوان 
نیوکاسل  در  کند.  هدایت  مرا  فردى  به طور  نمى دانست چطور 
همه چیز را درست انجام داد. حتى براى تایید این موضوع، مرا 

کاپیتان تیم کرد.
کیگان فردى شوخ نیز محسوب مى شد. در حالى که همیشه 
هروقت  مى کرد  تالش  همیشه  اما  است  ما  مربى  بود  مشخص 
ترى  هم  معموال  و  شود  ملحق  تیم  شوخ  بازیکنان  به  مى تواند 
داستانى وجود  بود.  فوق العاده اش همراهش  مک درموت دستیار 
دارد که به شکل بى نقصى گویاى دوران مان در نیوکاسل به همراه 
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کیگان است. هنوزم وقتى کیگان را مى بینم یا اسمش را مى شنوم 
با یادآورى این خاطره مى خندم.

به دوست هاى خیلى  تبدیل  نیوکاسل  در  بات  نیکى  و  من 
بازیکنى بى نظیر محسوب  خوبى شدیم. نیکى در زمین مسابقه 
در  که  خصوصیتى  اما  داشت  زیادى  بسیار  توانایى هاى  مى شد. 
مورد او خیلى دوست داشتم، تمایل همیشگى اش براى فدا شدن 
اگر همان طور که قبال تعریف کردم، توسط  بود.  تیم  به خاطر 
به  و  مى شد  بسته  مسیرتان  مى شدید،  احاطه  حریف  بازیکنان 
شدت دنبال کسى بودید تا توپ را به او بدهید، نیکى همیشه با 
تمام وجود تالش مى کرد خودش را برساند. حتى اگر انجام چنین 
کارى به این معنى بود که در شرایطى قرار بگیرد که مجبور به لو 

دادن توپ شود و همه تقصیرها گردنش بیفتد. 
قرار گرفتن در شرایط سخت در زمین مسابقه هیچوقت 
هر  هم تیمى هایش  براى  بود  حاضر  نمى داد.  آزار  را  نیکى 
و  انجام مى داد  را  فداکارى ها  این  بارها  و  بارها  بکند.  کارى 
در عین حال این ویژگى اش طورى بود که شاید همیشه به 
بیش  هم تیمى هایش  عنوان  به  اما  نمى آمد  هواداران  چشم 
از  نیکى  بودیم.  قائل  ارزش   کارش  این  براى  چیزى  هر  از 
کسى  اگر  و  بود  فوق العاده  بازیکنى  مسابقه  پایان  تا  آغاز 
و  انسان  عنوان  به  من  که  مى کرد  نگاه  من  به  طور  آن 
به خودم  قطعا خیلى  مى کنم،  نگاه  بات  نیکى  به  فوتبالیست 

مى کردم.  افتخار 
نیکى  و  من  مى دانستند  مک درموت  و  کیگان  بگذریم، 

در  روز  یک  کیگان  خاطر  همین  به  هستیم.  خوبى  دوست هاى 
بازى کنیم.  تنیس  فوتبال  تا  برگزار کرد  تمرین چالشى  انتهاى 
به  مى تواند  برنده  نفر.  دو  شما  مقابل  در  ترى  و  گفت:«من  او 
بازنده ها فخرفروشى کند.» من و نیکى با صداى بلند خندیدیم. 
گفتم:«مربى با تمام احترامى که برایتان قائلم اما ترى به زحمت 

مى تواند حتى راه برود. تقریبا 100 سالش است!»
کیگان گفت:«نابودتان مى کنیم.» من و نیکى سعى کردیم 
جزئیات بیشترى از این چالش بدانیم و شرایط را سبک سنگین 
کردیم. گفتم:«ببین، اگر چه مربى در روزهاى جوانى اش بسیار 
فوق العاده بود اما او هم تقریبا 100 سال دارد.» نیکى در تایید 

حرفم گفت:«حق با تو است.»
فرداى آن روز مربى دائما پیشنهادش را تکرار مى کرد تا ما 

را قانع کند بازى کنیم. 
حتى  نبودند  مى کنیم.»حاضر  گفت:«نابودتان  دوباره  کیگان 
یک قدم هم پا پس بکشند. کیگان با لبخند ایستاده بود و منتظر 
نفس  به  اعتماد  کنم  انکار  نمى توانم  کنیم.  قبول  را  بود چالشش 
خدشه ناپذیرش ما را نگران کرده بود. حس مى کردم در تله افتاده ایم. 
دوباره به گوشه اى رفتیم تا با هم مشورت کنیم. پرسیدم:«به نظرت 
چیزى را از قلم انداخته ایم؟» نیکى گفت:«گوش کن، از نظر فیزیکى 
موافقت کردم  را شکست دهند.»  ما  بتوانند  آنها  است  غیرممکن 
میزان  و  سال  و  سن  به  توجه  با  مى توانند؟  گفتم:«نمى توانند،  و 
تحرکشان، با هیچ منطقى نمى توانند ما را ببرند. ترى مک درموت 

براى حرکت دور زمین نیاز به یک اسکوتر دارد.»

فکر  که  شده اند  خیاالتى  آنها  رسیدیم  نتیجه  این  به 
توانایى شکست ما را دارند و به همین خاطر چالش  مى کنند 
کیگان را قبول کردیم. گفتیم:«قبول است.» وقتى روز موعود 
جمع  مصنوعى  چمن  زمین  در  زیادى  جمعیت  رسید،  فرا 
زندگى ام  در  هیچوقت  که  بگویم  طور  این  بگذارید  بود.  شده 
و  بود  ایستاده  زمین  عقب  مربى  بودم.  نشده  تحقیر  انقدر 
هر  مى داد.  پوشش  راحتى  به  را  زمین  تمام  کمى  تالش  با 
حالى  در  نبود،  این  فقط  کرد.  دفع  را  فرستادیم  که  توپى 
توپى  هر  نمى کرد،  لمس  را  توپ  حتى  مک درموت  ترى  که 
مى افتاد.  ما  زمین  در  و  مى خورد  تور  لبه  به  مى فرستاد،  که 
تظاهر  اوقات فقط  و گاهى  بود  ایستاده  تور  نزدیک  ترى فقط 
مى کرد مى خواهد به توپ ضربه بزند و سپس جا خالى مى داد 
با  جزئى  برخوردى  توپ  مى گذاشت  فقط  نیز  دیگر  دفعات  و 
سرش داشته باشد. حقه دیگرش این بود که به یک طرف نگاه 

مى کرد و توپ را با سرش به جهتى دیگر مى فرستاد.
معموال  توپ  مى کردند،  که  کارى  هر  صورت،  هر  در 
کیگان  دقت  کنیم.  دفع  را  آن  نمى توانستیم  که  مى افتاد  جایى 
نخورد.  تکان  جایش  از  هیچوقت  درموت  مک  بود.  باورنکردنى 
نه تنها ما را شکست دادند بلکه به معناى واقعى کلمه نابودمان 
کردند. هیچ وقت در زندگى ام چنین درس فوتبالى نگرفته بودم 
و با توجه به این که برنده کسى بود که زودتر 21 امتیاز کسب 

مى کرد، نمى شد گفت آنها شانس آوردند.
ادامه دارد...



سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى جام كار آفرين 
در گروه نونهاالن باشركت سواركاران شاخص چند استان در تاالر 
مقام  به  شايستگى  با  جواديان  وحنانه  شد  برگزار  آزمون  باشگاه 

قهرمانى رسيد.
دراين دوره از مسابقات ،پس از راند اول 10 سواركار شاخص و 
بدون خطا به باراژ رسيدند كه در باراژ حنانه جواديان  نونهال خوشفكر  

با اسب  بامربيگرى هومان جاللى  سواركار و مربى سازنده  زنجانى 
پرقدرت ايرانى «اسپليت» ازباشگاه جم تهران در ميدان درخشيد وبا 
تسلط كامل و با اعتماد به نفس عالى با پيچ هاى كوتاه با توانايى و 
دانايى، بدون خطا و ثبت زمان 24/70 ثانيه در جايگاه اول ايستاد تا 

يك سواركار توانمند را در ميدان  تماشا كنيم.
سال  ايران   قهرمانى  در  چهارم  عنوان  كسب  از  پس  حنانه 

1398در همدان راه پرفروغى را طى كرده است ودر شش ماه  آخرين 
در تمامى رويدادهاى معتبر افتخار آفرين  بوده است. او چند ماه پيش 
از زنجان به تهران كوچ كرد و درنزد هومان جاللى تمرينات خود  آغاز 
كرد تا كارنامه اى پر بار داشته باشد كه كسب نتايج ارزنده در يكسال 
اخير گوياى تمرينات شايسته، دانايى و هوشيارى اوست تا اورا دخترى 

خوشفكر در ميدان سواركارى به حساب آوريم.

سواركاران  باشركت  نونهاالن  گروه  در  آفرين  كار  جام  قهرمانى  اسب  با  پرش  مسابقات 
و  اول سواركاران شاخص  راند  از  و پس  برگزار شد  آزمون  باشگاه  تاالر  در  استان  شاخص چند 
بدون خطا به باراژ رسيدند كه در باراژ مهتا شاكرى فرد نونهال يازده ساله استان زنجان از شهر 
اسب و سواركارى خرمدره بامربيگرى حميد دارستانى سواركار و مربى سازنده با اسب پرقدرت 
توانايى  با  و  وميدان  اسب  بر  تسلط  وبا  درخشيد  ميدان  در  تهران  آزمون  ازباشگاه  «كنتندرو» 
آينده  تا يك سواركار  ايستاد  ثانيه در جايگاه چهارم  و ثبت زمان 30/89  ،بدون خطا  دانايى  و 
دار و شجاع از استان زنجان متولد شود. مهتا شاكرى فرد از چند ماه پيش از زنجان به تهران 
آمد و درنزد حميد دارستانى تمرينات خود  آغاز كرد تا فصل جديدى در سواركارى خود آغاز 
كندوبا كسب نتايج ارزنده در ميدان بدرخشد. بااين اوصاف، اين عنوان چهارمى، آغازى براى بلند 

پروازى اين دختر شجاع زنجانى  است كه مى تواند تداوم داشته باشد.
حرفهاى سواركار امروز .....دامپزشك فردا

من  مهتا شاكرى فرد متولد1388/12/17 از استان زنجان (شهرستان خرمدره) هستم.
رابامربيگرى  پايه  سواركارى  مدت  دراين  مى كنم.  كارى  سوار  كه   هست  6سال   
سواركارى  باشگاههاي  در  خانى  اميرحاجى  و  احمدى  حسين  شعبانى،  سهيل  آقايان 
بود.  سام  نامش  سالگى   3 در  اسبم  اولين  كردم.  دنبال  زنجان  وجواديان  سام  خرم ،  ستاره 
شدم. زنجان  استان  نونهاالن  قهرمانى  نايب  كه  كردم  كسب  «متيو»  اسبم  با  را  مقام  واولين 
بعد ازاين افتخار، اسبم راعوض كردم و با اسب جديدم  «كنتندرو»  موفق به شركت در مسابقات 
حرفه اى شدم. در  حال حاضر يكسال است كه اين ورزش را به صورت كامال حرفه اى زير نظراستاد 
عزيزم حميد رضا دارستانى كه مربى توانمندى است ، شروع كرده ام. در اكثر مسابقات حضورى 
موفق داشتم  و با كسب مقام هاى نايب قهرمان پرش با  اسب تركمن درجام  برنج آسيايى ومقام 
چهارم جام «برنج آسيايى»، مقام چهارم مسابقات هفتگى هيات استان تهران ، مقام ارزشمند 
دارستانى كه  آقاى  استاد خودم  از  ام.  را كسب كرده  كارآفرين»  نونهاالن «جام  چهارم درگروه 
دلسوزانه برايم زحمات فراوانى  كشيده است تشكر مى كنم. آقاى دارستانى، مسبب پيشرفت 
من بوده است كه همچنان دركنار ايشان شاگردى مى كنم. بزرگترين آرزوى من اين است كه در 
آينده در ورزش سواركارى قهرمان ايران شوم  وبا كسب تحصيالت عاليه در رشته دامپزشكى 
دكتر شوم و به سواركارى خدمت كنم. درپايان از خانواده خودم كه هميشه پشتيبان من بوده اند 

تشكر مى كنم كه هميشه  زحمات فراوان برايم كشيده اند.

سواركاران باشركت نونهاالن گروه در آفرين كار جام قهرمان اسبب با پرشش ممسممسمساباابققاتت

«مهتا شاكرى فرد»«مهتا شاكرى فرد»سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى نونهاالن جام «كار آفرين»سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى نونهاالن جام «كار آفرين»
 سوار كار شايسته خرمدره در پايتخت درخشيد سوار كار شايسته خرمدره در پايتخت درخشيد
يك سوار شايسته ديگر  از كالس سازندگى «حميد دارستانى» درخشيديك سوار شايسته ديگر  از كالس سازندگى «حميد دارستانى» درخشيد

طى كرده است ودر شش ماه  آخرين با اسب سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى جام كار آفرين  بامربيگرى هومان جاللى  سواركار و مربى سازنده  1398در همدان راه پرفروغى را ط8زنجانى 

سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى نونهاالن «جام كار آفرين»سومين دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانى نونهاالن «جام كار آفرين»

«حنانه جواديان»«حنانه جواديان»  
 سوار كار شايسته زنجانى براى  تهران قهرمانى آفريد سوار كار شايسته زنجانى براى  تهران قهرمانى آفريد

شاگرد «هومان جاللى» همچنان روى خط افتخار وقهرمانى گام بر مى داردشاگرد «هومان جاللى» همچنان روى خط افتخار وقهرمانى گام بر مى دارد

مهتا شاكرى فرد مهتا شاكرى فرد 
به همراه حميد به همراه حميد 

دارستانى (مربى)دارستانى (مربى)
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ihsezrav nahyak

     ŒV̀ù cdäHÏ pHlN pöÎÁD                                              ŒV̀ù cdäHÏ lHkN=HvÏ                                              ŒV̀ù lñÂN hlÎK o<h[<dD                                       ŒV̀ù cdäHÏ ̀HvsH niÆHË

s<lÎK n,vÍ löHfÆHè rÈVlHkD ̀Vù fH hsF "[HÊ ;Hv >tVdK" pVtI.hÏ fV=Chv aN.

[HlD fD k§ÎV ;I s<hv;HvÏ hdVhË vh sÎVhã ;Vn.
Œ sÎT hg„I jVhfD.

s<lÎK n,vÍ löHfÆHè rÈVlHkD ̀Vù fH hsF [HÊ
;Hv >tVdK , fCv=NhaJ aHnv,hË pHì lñÂN jÆD
u±räÁNdHË )oÎV kÎ: hkNdA( fHaV;J 083s<hv.;Hv
nv =V,iÈHÏ sÁD k<kÈḦË & k<[<hkHË & [<hkHË &
fCv=öḦË , lHg¥ÎJ nv jḦv fHaæHÍ >cl<Ë fI lNdVdJ
lö¶<n sÈVhfD , sVV̀séD tÁD uCè hg„I ,[NhkD fH
iÂ¥HvÏ iÎHè s<hv;HvÏ jÈVhË , k§Hvè tNvhsÎ<Ë
s<hv;HvÏ hdVhË xD ]ÈHv v,c fV=Chv aN#rä± hchdK
löHfÆHè nvsH\ hdK [HÊ nv fHaæHÍ ̀Hvè fV=Chv aNÍ f<n
hdK löHfÆHè fI a¥G ;Hl± pVtI hÏ ,fH [<hdC kÆNÏ ,
hvcaÂÁN >yHc aN , nv x<‰ ]ÈHv v,c s<hv;HvhË hdVhË
hchdK löHfÆHè fD k§ÎV sÎVhã aNkN#jH j<gN d: [HÊ
l¶éäV vh aHiN fHaÎL.#.

tVô lúHv nv hdVhË
tVô lúHv u†< fV[öéI jÎL l„D s<hv;HvÏ hdVhË

nv fHcdÈHÏ >sÎHdD 2002f<sHË ;I hc >lVd¥H fI hdVhË
>lNÍ f<n d¥D hc jÂHaH=VhË ,d|Í löHfÆHè f<n ;I hc ndNË
löHfÆHè gBè fVn#h, hclVø hséHn u„D vqHdD  hfVhc
jÇsT lD ;Vn  ,uÁ<hË ;Vn ;I lVp<Ê hséHnu„D vqHdD
kHf®I ,lVn fD k§ÎV s<hv;HvÏ hdVhË f<n ;I lHkÁN h, ,
lVp<Ê vhlÎK a¥D ndæV kÂD >dN#.

p†<v fCv=HË s<hv;HvÏ hdVhË
nvlöHfÆHè "[HÊ ;Hv >tVdK".
nvhdK n,vÍ hclöHfÆHè p†<v hséHn uCè hg„I ,[NhkD

) lVfD & lNvõ ,h,gÎK lVn x±dD ̀Vù fH hsF hdVhË(
& hséHn lÈNÏ.oHË [ÂúÎN oHkD ) lNvõ & lVfD & l<gT
, léV[L  ;éHfÈHÏ fD k§ÎV s<hv;HvÏ (& hséHn ;VdL
hw®VÏ )lVfD , jVfÎJ ;ÁÁNÍ hsF ,lNh‰ nhv rÈVlHkD
hdVhË(&hséHn k<vlñÂN päÎäD ) lNvõ ,lVfD
s<hv;HvÏ lVn x±dD  ,fVkCÏ hdVhË(& hséHn aHiVô
lÆNÊ )lNvõ & lVfD s<hv;HvÏ , nhvkNÍ lNh‰ rÈVlHkD
hdVhË(& hséHn tVô lúHv) u†< fV[öéI jÎL l„D
s<hv;HvÏ hdVhË nv fHcdÈHÏ >sÎHdD 2002f<sHË (& hséHn
hs™ÁNdHv i<aÂÁN ) nhvkNÍ lNh‰ x±Ï [HÊ vdHsJ
[ÂÈ<vÏ ( & pöÎK t¥VÏ  ) nhvkNÍ  lNh‰ x±Ï rÈVlHkD
hdVhË ( & ;HzL ,[NhkD ) rÈVlHË 3x±dD , i™J lNh‰
rÈVlHkD hdVhË ( u„ÎVqH o<aN‰) lVnÁ̀{ x±dD
rÈVlHkD hdVhË ̀V lNh‰ jVdK s<hv ;Hv hdVhË ( , föÎHvÏ
hc ]ÈVÍ iHÏ s<hvÏ fVhÏ jÂHaHÏ löHfÆHè  hvcaÂÁN
f<n ;I fH p†<vaHË =VlH fòA löHfÆHè f<nkN , nv
j<cdU [<hdC iL aV;J nhaéÁN# hgäéI käHdN tVhl<ù ;Vn
;I hséHn ,[NhkD lNdVdJ h[VhdD v,dNhn vh iL fVuÈNÍ
nhaJ , lVnhkI fVhÏ löHfÆHè cpÂJ ;úÎN#.

.";VdL  hw®VÏ"& fHclHkNÍ lVnhË
sòé¥<ù s<hv;HvÏ

d¥D hc lVnhË kHÊ >aÁHÏ ̀Vù fH hsF ;VdL hw®VÏ
hsJ ;I hc sHgÈHÏ =BaéI iV=HÍ föH£ s<hvÏ ̀Vù
fH hsF fVH̀ lD aN& d¥D hc lVnhË iÂVhÍ hdK ,vcù &

hséHn ;VdL hw®VÏ  f<n #hlÎN,hvdL [<hkÈH hc jíVfÎHè
hvckNÍ hséHn ;VdL hw®VÏ fÎúéVfÈVÍ lÁN a<kN#>rH
;VdL hc nhvkN=HË lNh‰ kÆVÍ , fVkC rÈVlHkD ̀Vù fH
hsF fI pöHã lD >dN ;I oÎ„D iH >vc,Ï iÂÎK
lNh‰.iHÏ >rH ;VdL vh nhvkN#.

jí„ÎG fHa¥<Í nv v,c j<gN
 hséHn hw®VÏ .

lö¶<n sÈVhfD , uCè ,[NhkD nvd: v,c oHxVÍ
hkæÎC  nvd: hrNhÊ hvckNÍ j<gN hséHn ;VdL hw®VÏ vh fH
nu<è hdúHË fI ,sX lÎNhË =VhlD nhaéÁN , p<hgI
oVdN  ;ḦÏ s<hvÏ vh fI hdúHË hiNh ;VnkN#[Nh hchdK&
nvd: hrNhÊ [HgF jV hséHn ;VdL hw®VÏ nv hiNhÏ
[<hdC iL lúHv;J nhaJ#iÂæHË hc hdK ;Hv ;ÂÎéI
h[VhdD gBè fVnkN#nv =BaéI iV;S ;I fVhÏ jÂHaHÏ
löHfÆHè lD >lN , iÎ} sÁòÎéD fH hdK ,vcù
s<hv;HvÏ kNhaJ & nv gÎöJ j<cdU ;ÁÁN=HË [<hdC
rVhv lD.=VtJ ;I föÎHv oÁNÍ nhv f<n ;I léHs™HkI d:
wNÊ hc sHfÆI s<hv;HvÏ ;VdL hw®VÏ vh kNhaéÁN! .

hfVhc vqHdJ n;éV o„Î„D , n;éV ;VdÂD
hc j<cdU [<hdC , s¥<Ï löHfÆHè.
n;éV o„Î„D vmÎS tNvhsÎ<Ë s<hv;HvÏ hdVhË

,réD fI jÂHaHÏ löHfÆHè [HdCÍ fCvø  nv v,c >oV
kúöJ hc lVhsL fHa¥<Í j<cdU [<hdC , s¥<Ï k™Vhè
fVjV fI kÎ¥D dHn ;Vn , =™J fVhÏ h,gÎK fHv f<n ;I
s¥<dD fI hdK cdäHdD xVhpD aNÍ hsJ #lK hc ndNË
hdK s¥< gBè fVnÊ# n;éV ;VdÂD vmÎS iÎHè
s<hv;HvÏ jÈVhË kÎC ;I ;ÁHv n;éV o„Î„D f<n hdK
k<>,vÏ vh séHdA ,  hchdK hrNhÊ rNvnhkD ;Vn#   .

j<cdU [<hdC löHfÆHè fI w<vè oHü
d¥D hc hrNhlHè föÎHv hvckNÍ löHfÆHè ̀Vù fH hsF

[HÊ ;Hv >tVdK [HdæHÍ ,d|Í fVhÏ  j<cdU [<hdC >Ë f<n ;I
aA s<hv;Hv fVjV fH jVjÎF aÂHvÍ v,Ï s¥<Ï htéòHv
rVhv lD =VtéÁN jH cdäHÏ ;Hv hiNhÏ [<hdC löHfÆHè
föÎHv fHa¥<Í , >fV, lÁNhkI hkíHÊ =ÎVn#  hdíHn hdK  s¥<Ï
cdäH , xVhpD hvcaÂÁN fH hl¥HkHè l<[<n f<n ;I fI
a¥G uHgD , ngîöF hkíHÊ aN ,d: v,c o<ã , fHa¥<Í
fVhÏ rÈVlHË hj™HØ htéHn# xVhpD hdK s¥<iH j<sX
lö¶<n sÈVhfD lNdV löHfÆHè , sÎT hg„I
jVhfDlöá<‰ j<cdU [<hdC , d¥D hc t¶ḦË lÎNhË
s<hv;HvÏ w<vè =VtJ ;I jÂHlD s<hv;HvhË ,
oHk<hnÍ iH hc h[VhÏ j<cdU [<hdC hfVhc vqHdJ nhaéÁN#
.

p†<v =VÊ oHk<hnÍ iH fH vuHdJ
V̀,j¥G.iHÏ fÈNhaéD

fVhÏ jÂHaHÏ hdK löHfÆHè aHiN p†<v =VÊ ,
V̀hc a<v oHk<hnÍ iH nv rHgF ̀Nv & lHnv & lHnv fCvø , ̀Nv
fCvø iH f<ndL # hdÁHË nv röÂJ  jÂHaH=VhË  fI a¥G
>fV,lÁNhkI löéÆV aNkN , fI jÂHaHÏ löHfÆHè kúöéÁN

, fI a¥G l¢„<ã l<vn  ̀BdVhdD rVhv  =VtéÁN#.

v;<vn ̀<kD s<hvhË a¥öJ.
. löHfÆHè ̀<kD s<hvÏ d¥D hc hrNhlHè [HgF

löHfÆHè f<n ;I hdK n,vÍ fHa¥<Í jV hc =BaéI hkíHÊ
=VtJ nvhdK n,vÍ hc löHfÆHè  fH j±ù lé<gÎHË
löHfÆHè fH fÎA hc 05s<hv;HvlöHfÆI hkíHÊ =VtJ jH
v;<vn j¶Nhn aV;J ;ÁÁN=HË a¥öéI a<n#j¶Nhn
aV;J ;ÁÁN=HË fI hkNhcÍ hÏ cdHn f<n ;I löHfÆHè hc
sHuJ 51aV,ß ,jH sHuJ 02 d¥öVÍ hnhlI nhaJ#.

[<hdC oÎVÍ  ;ÁÁNÍ
"[HÊ ;Hv >tVdK" fVhÏ k<kÈḦË.

nv [HÊ ;Hv>tVdK fVhÏ h,gÎK fHv fI k™V h,‰ =V,Í k<kÈḦË
03lÎ„Î<Ë vdH‰ hiNh aN , nv líÂ<ß s<hv;HvhË fVjV
h,‰ jH aúL  =V,Í k<kÈḦË31lÎ„Î<Ë j<lHË ;Â: iCdÁI
oVdN g<hcÊ s<hv;HvÏ hiNh aN ;I ;HvÏ uHgD f<n jH
k<kÈḦË hc [<hdC kÎC fVo<vnhv a<kN# .

[<hdC kÆNÏ hvcaÂÁN fVhÏ
k<[<hkHË , [<hkHË.

hdK fHv fVo±́ =BaéI ;I [<hdC hkN;D fI =V,Í
k<[<hkHË , [<hkHË j¶„R lD =VtJ & [<hdC sÎV w¶<nÏ
nhaJ#nv =V,Í k<[<hkHË fI k™V h,‰ 53lÎ„Î<Ë vdH‰  , fI
líÂ<ß k™Vhè h,‰ jH i™éL 051lÎ„Î<Ë vdH‰ hiNh aN#.nv
=V,Í [<hkHË iL fI k™V h,‰ fVhÏ h,gÎK fHv54lÎ„Î<Ë
vdH‰ hiNh aN , fI líÂ<ß k™Vhè h,‰ jH aúL
002lÎ„Î<Ë vdH‰ hiNh aN ;I föÎHv fD k§ÎV f<n#.

[HdCÍ kÆNÏ fI k™Vhè fVjV
 löHfÆHè hsF jV;ÂK .

d¥D hc hrNhlHè hvcaÂÁN ndæV hdK löHfÆHè
hiNhÏ [HdCÍ kÆNÏ fI s<hv;HvhË löHfÆI ̀Vù fHhsF
oHgW jV;ÂK f<n#nvhdK =V,Í fI k™V h,‰ 03lÎ„Î<Ë
hiNh aN#, nvlíÂ<ß fI k™Vhè h,‰ , aúL 58lÎ„Î<Ë
vdH‰ hiNh aN jH s<hv;HvhË hsF jV;ÂK aHn a<kN#.

.552lÎ„Î<Ë vdH‰ fVhÏ
 löHfÆI hsF hdVhkD

löHfÆHè [Bhã ̀Vù fH hsF hdVhkD , chdîI hdVhË
nv [HÊ ;Hv >tVdK fVhÏ s<hv;HvhË ;L fÁÎI [HgF j<[I
f<n# nvhdK ;±õ 522 lÎ„Î<Ë vdH‰ ̀Hnhù hiNh aN
, fVhÏ h,gÎK fHv k™V h,‰55lÎ„Î<Ë vdH‰ nvdHtJ ;Vn#.

h,gÎK p<hgI kÆNÏ fVhÏ löHfÆHè
lHg¥ÎK s<hv;HvÏ

fVo±́ =BaéI ;I iÎ} [HdCÍ kÆNÏ fVhÏ
löHfÆHè lHg¥ÎK )s<hv;HvhË lHg: hsF( nv k§V
=VtéI kÂD aN ,lD =™éÁN hdK =V,Í kÎHc lHgD kNhvkN?!
hgäéI fI ;öD hvjäH£ kNhvn ;I s<hv ;Hv lHg: nhvn  dH
kNhvn#,gD fHdN fVhÏ löHfÆI lHg¥ÎK [HdCÍ kÆNÏ hiNh
lD aN & ;I kÂD aN! hdK fHvnvlíÂ<ß k™Vhè k™Vhè
h,‰ jH aúL =V,Í lHg¥ÎK.( )1O . ..001.lÎ„Î<Ë vdH‰

hiNh aN#k™Vh,‰ hdK löHfÆHè kÎC 03lÎ„Î<Ë vdH‰
hiNh aN#nv=V,Í lHg¥ÎK).2O..( fI k™VfVjV 72lÎ„Î<Ë
vdH‰ hiNh aN , fI k™Vhè h,‰ jH i™éL hdK =V,Í
501lÎ„Î<Ë vdH‰ jÆNdL aN#.

p<hgI kÆNÏ fVhÏ
k™Vhè fVjV ̀<kD s<hvÏ

löHfÆHè ̀<kD s<hvÏ fVhÏ ;<n;HË oVnsH‰
föÎHv uHgD f<n , [<hdC hvckNÍ nhaJ# fVhÏ hdK =V,Í
sÁD 861lÎ„Î<Ë vdH‰ p<hgI oVdN g<hcÊ s<hv;HvÏ
fVhÏ k™Vhè h,‰ jH aúL nvk§V =VtéI aNÍ f<n , hiNh
aN , k™V h,‰ hdK =V,Í 04lÎ„Î<Ë vdH‰ nvdHtJ ;Vn#.

.006lÎ„Î<Ë vdH‰ fVhÏ
löHfÆI [HdCÍ fCvø.

fVhÏ =V,Í fCv=öḦË [Nh hc löHfÆHè hsF hdVhkD
, hsF jV;ÂK & sI n,vÍ löHfÆI räG hc [HdCÍ fCvø hkíHÊ
=VtJ ;I [<hdCÏ hvckNÍ nhaJ nv =V,Í .1C.. lä„Y
101lÎ„Î<Ë vdH‰ & fVhÏ =V,Í.D. fCv=öḦË 37lÎ„Î<Ë
vdH‰ & fVhÏ =V,Í fCv=öḦ1B.lä„Y222lÎ„Î<Ë vdH‰
hiNh aN# .hlH fVhÏ löHfÆI [HdCÍ fCvø ;I [HdCÍ kÆNÏ
hvcaÂÁN nhaJ lä„Y 006lÎ„Î<Ë vdH‰ nv k§V =VtéI
aNÍ f<n ;I hdK lä„Y nv k<ß o<nù hvcaÂÁN , rHfG
j<[I f<n jH [H nhvn fI pHlÎHË hdK löHfÆHè >tVdK
fæ<dÎL #hgñR ;I [<hdC hvcaÂÁN f<n#.

V̀,j¥G iHÏ fÈNhaéD
[NÏ jV hc =BaéI.

V̀,j¥G iHÏ fÈNhaéD nv hdK n,vÍ hc löHfÆHè
föÎHv [NÏ hkíHÊ =VtJ , hc jÂHlD s<hv;HvhË jöJ
;V,kH =VtéI aN jH oNhÏ k¥VnÍ hj™HrD fVhÏ s<hv;HvhË
kÎ™éN#.

,v,ndI hvchkéV hc =BaéI.
fVhÏ aV;J nv hdK löHfÆHè ,v,ndI ;ÂéVÏ

köäJ fI [HlÈHÏ ndæV hc s<hv;HvhË nvdHtJ aN jHiÂI
hvchkéV ,hvn löHfÆHè a<kN#.

hdÂHË ;VdÂD tV& iÂîÁHË
sòé¥<ù , f„ÁN ̀V,hc.

. v,c h,‰ löHfÆHè [HÊ ;Hv >tVdK ]ÁN [<hË aHdöéI
vh fI lÎNhË ;úÎN#nv hdK viæBv hdÂHË ;VdÂD tV
s<hv;Hv ̀VhtéòHv =V,Í [<hkHË , lNh‰ nhv kÆVÍ [HÊ
l¶éäV n,séHvÍ fÎK hgÂ„„D nv lÎNhË zHiV aN ,fH
hsF"f± v,sH" kÂHdA o<fD hc j¥ÁÎ: s<hvÏ o<nvh
uVqI ;Vn ,nv [HdæHÍ n,Ê hdöéHn#.

;Hnv h[VhdD , tÁD löHfÆHè.
lNdVh[VhdD ;G v,dNhn^ lö¶<n sÈVhfD & lNdV

löHfÆHè ̂ uCè hg„I ,[NhkD & l¶H,kJ h[VhdD
löHfÆHè ̂ pHlN sÈVhfD & lNdVdJ hké§HlHè ,
pVhsJ ̂ sÎN vqH sÎN[<hn& sVnh,v^ v,aÁ: [ÂHgD
) fH nrJ fV hl<v nh,vÏ k§Hvè nhaJ( & nh,vhË ̂ hgÈHÊ
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uVã & lö¶<n nsJ ̀ÎÂHË &pHlN u„ÎÂñÂNÏ & hlÎK
tNhdD& u„D niNaéD & sÂÎVh tV[D & >j<aH kûÎVÏ
);HvnhË , ̀Vj<hË f<nkN(& xVhó löÎV löHfÆHè ̂ voúHË
vhn ̀<v) lêG iÂÎúI nv xVhpD uHgD uÂG ;Vn( &nséÎHvhË
xVhó löÎV ̂ pöÎK rÁäVÏ &iHlHË wÂNÏ & u„ÎVqH lÆNÊ
)dHvhkD iÂÎúI iÂVhÍ , ̀V;Hv , ;Hv f„Nf<nkN(& sV;±kéV
^ iNdI lNÏ ) ,v,n , oV,ì hsF iH vh uHgD lNdVdJ  ;Vn
, fV h,qHß lö„X f<n(&;±kéVhË lÎNhË ̂ >vc, lÁé§L &
jHvh wñHtÎHË & xHiVÍ hkÎöD& ;Î<hË s„N,cÏ )oöéæD
kHB̀dV ;Hv ;VnkN#(& nhlåCa¥HË ̂ nléV hpÂN vqH
]VhyD & n;éV i<vk+ ;HjäD )fV s±lJ hsäÈH fH nrJ
kæHÍ ;VnkN#( =<dÁN=HË , =ChvaæVhË ̂ sHpG sÎ™D
, pöÎK aÎV ht¥K ) lö„X , j<hkÂÁN ;Hv o<n hkíHÊ
nhnkN( &]úL hg¥éV,kÎ:^ aÈVchn pÎVhkÎHË ) lêG
iÂÎúI ;Hvù vh uHgD hkíHÊ nhn#(&;Hv ̀Vnhc h[VhdD
iÎHè ̂ >kHiÎéH hsÂHuÎ„D ) iÂ¥Hv o<fD fVhÏ löHfÆHè
f<n#(& u¥HsHË ̀Vj±ù , sòé¥<ù  löHfÆHè^
rHsL pöÎÁD & s¶ÎN hlíN , iHkÎI iÂéD .

lVnhË ̀Vj±ù .
nvhdK n,vÍ hc löHfÆHè j±ù wHnrHkI ]ÁNdK

lVn fH w™H ;I lêG tVtVÍ , >]Hv tVhköI ;HvaHË vh
hkíHÊ lD nhnkN [HgF f<n #fHdN hc j±ù wHnrHkI  wHfV
j<;„D ) lVn ̀Vj<hË ,tÁD löHfÆHè , fHaæHÍ ̀Hvè ( &
v,ó hg„I ;ÎHdD & s„¢HË n,géD & s„¢HË iHaÂD &
s„ÎÂHË lñÂNÏ ) lVnhË V̀;Hv fHaæHÍ >cl<Ë( &
xÈÂ<vë ̀<v lñöÁD & nh,n ,hpNÏ & lÈNÏ ,hpNÏ
&hlÎN s„ÎÂHkD & líÎN eÁHdD &hlÎN ndHkéD , pöÎK
hw®VÏ dHn ;Vn ;I föÎHv sòé¥<ù t¶HgÎJ nhaéÁN#.

fHc=úJ ̀VtV,© "uäHõ lÈH[V "fI
lÎNhË ̀S hc 01sH‰.

uäHõ lÈH[VkHdF  rÈVlHË hsäR s<hv;HvÏ hdVhË
;I nv=BaéI fH hsF " hgäVc "htéòHv >tVdK fHaæHÍ

V̀aHsF , jÎL lÁéòF jÈVhË f<n & ̀S hc =BaJ
01sH‰ n,vÏ hc löHfÆHè pVtI hÏ ,hvn lÎNhË aN ,
nv v,c n,Ê löHfÆHè nv vnÍ .CfCv=öḦË aV;J ;Vn ,fH
hsF " hkVd¥<" d: s<hvÏ aÎ: , ndNkD vh fH jö„X ,
lÈHvè ;HlG v,Ï hsF fI jû<dV ;úÎN jH iÂæHË fH
;T cnË h,vh jú<dR kÂHdÁN#.

."v,Ë ;Hvg<õ" hsF x±dD n,fHvÍ >lN.
hsF "v,Ë ;Hvg<õ " ;I nv =BaéI fH s<hv;HvÏ

lñÂN.kÆHù [HÊ x±dD hdVhË , jÈVhË vh nv uV°
d¥öH‰ ;öF ;VnÍ f<n hdK fHv fH fÁÎHlÎK pöÎÁD
s<hv;Hv hséHË hgäVc ,hvn lÎNhË aN jH n,fHvÍ
fNvoúN#pöÎÁD ]ÁNÏ ̀ÎA nv rÈVlHkD [<hkHË
hséHË hgäVc fI lÆHÊ rÈVlHkD vsÎN#.

p†<v hvcaÂÁN
aä¥I oäV j„<dCd<Ë

fH pöK kÎJ nh,,nuHfNÏ lNdVdJ ,vcù aä¥I oäV
& n,vfÎK , =ChvaæV aä¥I oäVsÎÂH ,hvn lÎNhË
s<hv;HvÏ aN , fH líVÏ j<hkÂÁNù  oVÊ , jû<dVfVnhvhË
o<ã  nv lÎNhË [HÊ ;Hv >tVdK =Chvù jÈÎI ;VnkN jH
s<hv;HvÏ sÈÂD hc ,vcù sÎÂH nhaéI fHaN#.

i<hÏ l¢ä<ß .
iV ]ÁN iÂI  s<hv;HvhË , jÂHaH=VhË fH lHs: nv

lÎNhË löHfÆI f<nkN  i<hÏ fÎV,Ë sHgK fH >téHã ngåBdV
clöéHkD l¢ä<ß f<n .jH ]ÈHv v,c löHfÆI fH =VlD oHü
nkäH‰ a<n#.

v,c h,‰ .
;±õ .D fCv=öH‰

.1-líÎNlÁû<vÏ fH hsF v,dH‰ ;Hù kÂHdA
o<fD nhn , fN,Ë o¢H , clHË 91/81eHkÎI h,‰ aN#.

.2-hdÂHË ;VdÂD tV fH hsF f±v,sH uHgD ,lö„X
s<hvÏ ;Vn , fN,Ë o¢H , clHË 96/91eHkÎI n,Ê aN# .

.3-vhlÎK aÈHfD s<hv;Hv f„ÁN ̀V,hc fH hsF sÎÁéÎH
fN,Ë o¢H nvoúÎN , fHclHË 13/02eHkÎI s<Ê aN#.

.4-hgÈHÊ tVn s<hv j<hkÂÁN , aHdöéI ;I nv clÎÁI jVfÎJ
s<hv;Hv iL ;Hv >lN hsJ fH hsF ",vnÏ f<" nv lÎNhË uHgD
s<hvÏ ;Vn ,fH nrJ , jö„X v,Ï hsF fN,Ë o¢H ̀V,hc
;Vn , fH eäJ clHË 83/02eHkÎI ]ÈHvÊ aN#.

.5-léÎK vqH oHk„< s<hv ;Hv rHfG , >dÁNÍ nhv fH
hsF " fK ;ÎÁ+ " f„ÁN ̀V,hcÏ ;Vn , fN,Ë o¢H ,clHË
04/02eHkÎI ̀ÁíL l¥HË ̀ÁíL vh fI nsJ >,vn#.

;±õ .1O.. lHg¥ÎK .

nvoúA pHlN pöÎÁD
 fH hsF "[<gD".

.1-pHlN pöÎÁD s<hv;Hv hvckNÍ fHaæHÍ tVlHË
>vh hséHË hgäVc ;I fH hsF iÂÎúI ̀VrNvè "[<gD"
uÁ<hË s<Ê vh ;öF ;VnÍ f<n & hdK fHv nv vrHfJ fH
lNuÎHË fCvø jÂHaHdD s<hvÏ ;Vn , fH pÂHdJ ,
jú<dR iHÏ ngö<chkI nd<dN vm<tD fN,Ë o¢H ̀V,hc
;Vn , fH eäJ clHË 87/04eHkÎI h,‰ aN#.

.2-=±vÍ lñÂNÏ s<hv ;Hv ;HvnhË& ;Hv >lN , aH=Vn
o„T lñÂN kÆHù fH hsF n,kHgÎCh nv lÎNhË fN,Ë o¢H
nvoúÎN , fHclHË 11/24eHkÎI fI uÁ<hË n,Ê vsÎN#.

.3- pÂÎN ;±iN,chË ;I nv =BaéI n,v nv fHaæHÍ
Î̀HÊ lÎVuHvtD  nv =VlNvÍ jÂVdÁHè aHdöéI nhaJ ̀S
lNjÈH =VtéHvÏ jñûÎ„D , ;HvÏ hcd¥öH‰ ̀ÎA n,fHvÍ fI
lÎNhË >lN , fH nvoúA t<Ø hg¶HnÍ fH hsF "=öÎNdK"
fN,Ë o¢H kÂHdA nhn , fHclHË 06/34eHkÎI s<Ê aN#.

.4- hlÎVuäHõ =±ã o<hkÁNÍ fH aòûÎJ , ̀V>,hcÍ
hdVhË ;I nv fHaæHÍ aäÁL hséHn [±gD jÂVdK lD ;ÁN
fH hsF " ̀HV̀d¥H" nv lÎNhË zHiV aN , fH lVfÎæVÏ
uäHõ rNdVÏ s<hv;Hv kHÊ >aÁH& s<hvÏ aÎ: ,
jÂHaHdD vh fI jû<dV ;úÎN , fN,Ë o¢H , fH eäJ clHË
81/44eHkÎI nvl¥HË ]ÈHvÊ hdöéHn#.

.5-tHxÂI >dV fH hsF ̀VrNvè tHfÎ„<õ fN,Ë o¢H
, eäJ clHË 16/74eHkÎI ̀ÁíL aN#.

nvhdK ;±õ lñNeI [ÂHgD &pöÎK lñÂNÏ
&kHckÎK r„ÁNv&lñÂNpöÎK ;HaÎHË , hlÎV pöÎK r„ÁNv
fI jVjÎF ̀ÁíL jH niL aNkN#.

;±õ1C.. fCv=öḦË .
.1-lñÂN sÎHÍ lÁû<vÏ [<hË aHdöéI , o<ù

ho±Ø fHaæHÍ lÎêHØ fH jú<dR iHÏ oHk<hnÍ u±rI
lÁNù fH hsF tHv̈ nvlÎNhË fN,Ë o¢H nvoúÎN , fH
s<hvÏ uHgD clHË #####nvoúÎN ,h,‰ aN.#.

.2-vhlÎK aÈHfD fH hsF ̀VrNvè tHfÎ„<õ nv
[HdæHÍ n,Ê rVhv =VtJ#.

.3-líÎN aVd™D s<hv;Hv j<hkH nvhdK ;±õ fH
hsF ;<mÎ: hséHv fN,Ë o¢H s<Ê aN#.

.4-lñÂN pöÎK l¥HvÏ k|hn fH hsF ̀VaK
fN,Ë o¢H nv [HdæHÍ ]ÈHvÊ rVhv =VtJ#.

.5-dCnhË l± ht†G s<hv ;Hv ̀Vj<hË , >dÁNÍ
nhv kÂHdA o<fD hc rNvè s<hvÏ o<nvh >a¥Hv
;Vn , fN,Ë o¢H fI ̀„I  ̀ÁíL nsJ dHtJ#.

;±õ k<kÈḦË ndNkD f<n.
;±õ ̀Vù fH hsF rÈVlHkD k<kÈḦË [HÊ ;Hv

>tVdK föÎHv ndNkD f<n ;I 8s<hv;Hv hlÎVlñÂN
pöÎÁ¶„D&séHdA l±ó& lÈéH aH;VÏ tVn& ;ÎHvhn
aVt¶„D & v,aH v,aK & pÁHkI [<hndHË & fVndH tVdN,kÎHË
& sÎNhf< hg™†G iHaÂD fH d: hsF , >vaH y™HvÏ fH
n,hsF iHvl<kD , hdö¥H fI fHvh\ vsÎNkN#;I nv lÎHË

hdK k<kÈḦË p†<v";ÎHvhn aVt¶„D"nv fHvh\ [HgF
j<[I f<n # ̀öV o<ã aÈV oVlNvÍ nv h,gÎK =HÊ nv"[HÊ
;Hv >tVdK" fH hsF ;HkäVd{  , lVfÎæVÏ pÂÎN nhvséHkD
o<ù kÆA f<n# hdK k<kÈH‰ s<hv;HvÏ  lé<gN niL
tV,vndK sH‰ 8831lD fHaN , >dÁNÍ s<hvÏ lé¶„R
fI h,sJ#.

.1-pÁHkI [<hndHË fH hsF hså„ÎJ ,d: s<hvÏ
ndNkD fH ;öF clHË uHgD 07/42eHkÎI fN,Ë o¢H
h,‰ aN..

.2- >vaH y™HvÏ aH=Vn ̀Vj±ù líÎN aVd™D
nv fHaæHÍ >cl<Ë nv lÎNhË o<ù nvoúÎN , fH hsF
hdö¥H fN,Ë o¢H , clHË 01/72eHkÎI n,Ê aN#.

.3- séHdA l±ó fH hsF h,v=K ,hlÎVlñÂN
pöÎÁ¶„D fH hsF jV;ÂK ;HdH fN,Ë o¢H , clHË
lúéVμ 38/72eHkÎI fI lÆHÊ s<Ê lúéVμ vsÎNkN#.

.4- lÈéH aH;VÏ tVn fH hsF ;ÁéNv, nvoúÎN
, fN,Ë o¢H , clHË 98/03eHkÎI ]ÈHvÊ aN#.

.5-v,aH v,aK fH hsF ;<lHkN, fN,Ë o¢H
,clHË 32/13eHkÎI ̀ÁíL aN#.

rÈVlHkD k<[<hkHË

"[HÊ ;Hv >tVdK".

sVuJ  t<Ø hg¶HnÍ " lHkN=HvÏ"
fVhÏ rÈVlHkD , eäJ
"v;<vnÏ lHkN=Hv"  .

s<lÎK n,vÍ löHfÆHè V̀ù fH hsF rÈVlHkD
k<[<hkHË [HÊ ;Hv >tVdK fVhÏ hlÎV léÎK lHkN=HvÏ
u§ÂJ ,a¥<Í oHwD nhaJ. # hdK  aH=Vn l<nã ,
t¥<v lö¶<n fV[ÎHË nv d: v,c jÂHaHdD aHdöéæD
o<n vh kúHË nhn , s¥<Ï h,‰ vh  nv lÎHË lNuÎHË nv[I
h,‰ téP ;Vn#lHkN=HvÏ nvhdK vhÍ hféNh fH hsF ̀VrNvè
sÎNkD hc l<hkU vhkN h,‰ =BaJ , fHaHdöéæD fI fHvh\
vsÎN#léÎK & nvhnhlI ;HvjÂHÊ jH;éÎ: iH vh lV,v ;Vn
,nvkÈHdJ fVhÏ rÈVlHkD jÂHlD  j<wÎI iHÏ lö¶<n
fV[ÎHË lVfD sHckNÍ o<nvh =<ù ;Vn , fHvndæV fH
p†<vÏ l<tR hc l<hkU fHvh\ =BaJ , fN,Ë o¢H fI
oX ̀HdHË vsÎN ,fH eäJ clHË42/52 eHkÎI& ;HvÏ ;Vn
;HvséHË! h, fH hdK clHË iÂI lNuÎHË vh fI nkäH‰
o<n;úÎN ;I iÎî¥NhÊ l<tR kúNkN fI v;<vn clHË h,
fVsÁN , rÈVlHkD o<n vh >a¥Hv ;Vn#.

.2- hséHjÎVh y™HvÏ s<hv o<ù hséÎG , o<a™¥V
;I n,lÎK löHfÆI [HÊ vh jíVfI lD ;Vn fH lVfÎæVÏ
o<ã líÎNaVd™D ,hvn ;Hvchv aN ,fH hsF
"ndö¥H,vÏ" nvfHvh\ fN,Ë o¢H nvoúÎN , fH eäJ clHË
62/60eHkÎI fI uÁ<hË n,Ê vsÎN#jH nv jNh,Ê htéòHvhè
k<kÈḦË nv k<[<hkHË iL sV>lN fHaN#.

.3- vqHu„D l<̈dD s<hv ;Hv o<ù ho±Ø , t¥<v
fH lVfÎæVÏ pÂÎN pH[D ;ÁNÏ fH hsF ";<hgÎéD f<Ï
cn" fN,Ë o¢H , clHË 72eHkÎI nv [HdæHÍ s<Ê hdöéHn. h,
hdK nvhdK lÎNhË uHgD s<hvÏ ;Vn#.

.4- lÈVhË ,gD hg„I nvd: v,c jÂHaHdD fH lVfÎæVÏ
aVh=ÎL päÎäD lVfD hvckNÍ o<nù ;<̈μ ;Vn , fH

Œ`HvsH niÆHË rÈVlHË oVnsḦË fH ̀Nvù , wHfV j<;„D

Œf„ÁN ̀V,hcÏ pöÎK vqHdD hc tVhc l<hkU
541sHkéD léV.fH hsF ̀V rNvè « i„ÁNdK » ŒpÁHkI [<hndHË )rÈVlHË k<kÈḦË(.ŒhlÎV léÎK lHkN=HvÏ )rÈVlHË k<[<hkHË(.

Œ;Hn, j<gN fI  ;VdL hw®VÏ rÈVlHË
rNdÂD s<hv;HvÏ j<sX líÎN aVd™D
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ihsezrav nahyak

ŒhiNhÏ [HÊ rÈVlHkD fI pöÎK vqHdD j<sX n;éV o„Î„D
vmÎS tNvhsÎ<Ë s<hv;HvÏ hdVhË

hsF t<vkÎ¥H hc fHaæHÍ hsF hdVhË nv lÎNhË fN,Ë o¢H
nvoúÎN ,fH hséÎG o<fA & föÎHvÏ hc lNuÎHË vh ̀úJ
sV=BhaJ , ]ÈHvÊ aN# hdK l<tÆÎJ lñû<‰
jÂVdÁHè löéÂV, o<ã lÈVhË , >l<caÈHÏ aVh=ÎL
päÎäD hsJ#.

.5- l„Î¥H [¶™VdHË noéV wä<v , aíHß ;HaHË ;I
föÎHv fH nrJ s<hvÏ lD ;ÁN fH hsF "hjÎÁH "kÂHdA
cdäHÏ o<nvh fH j¥ÁÎ: iHÏ aÎ:  kúHË nhn , fH nuHÏ
lHnv , ̀Nvù& fN,Ë o¢H hc l<hkU =BaJ , fHclHË
39/72eHkÎI fI uÁ<hË ̀ÁíL vsÎN# nv hdK =V,Í tHxÂI
uÆÎÆD nv vhkN h,‰ o<ã ̀V,hc ;Vn , fN,Ë o¢H fI
fHvh\ vhÍ dHtJ jH fI >dÁNÍ hlÎN,hv fHaN#iÂîÁÎK ̀VdöH
l¶û<lD fH hsF ̈vdöH kÂHdA jñöÎK fVhkæÎC
nvfHvh\ nhaJ , fN,Ë o¢H , eäJ clHË67/83eHkÎI
i™éL aN#dCnhË l±ht†G rÈVlHË [HÊ >cl<Ë nv hdK
[HÊ fH hsF k<vs¥H iúéL aN#.

rÈVlHkD [<hkHË [HÊ ;Hv >tVdK .

lñÂN hlÎK o<h[<dD séHvÍ ;<dV
fHrÈVlHkD nv jÈVhË nvoúÎN

Î̀¥HviHÏ ̀Vù fH hsF rÈVlHkD [<hkHË [HÊ ;Hv
>tVdK fH p†<v =V,iD hc [<hkHË o<ù hséÎG s<hvÏ
fV=Chv aN ;I nvkÈHdJ aA s<hv;Hv l<tR aNkN hcvhkN
h,‰ fI fHvh\ fVsÁN#hlH nvhdK viæBv séHvÍ hräH‰
lñÂNhlÎK o<h[<dD tVckN ;<dV föÎHv ̀VtV,© f<n ;I
l<tR aN hc n‰ lÎNhË ̀VhgéÈHã fHvh\ sVf„ÁN fÎV,Ë >dN#.

1- lñÂN. hlÎK nv fHvh\ fH hsF ̀VrNvè , ̀VhtéòHv
"hï#fD#>v#[Î:" zHiV aN , fH kæHÍ t¥<vhkI fI lÎNhË
j™¥Vhè o<n , lVfD hù lö¶<n fV[ÎHË vh fHiL j„™ÎR
;VnjH v,ckI hÏ fI s<Ï rÈVlHkD fÎHfN# h,nv hdK lÎNhË
sòJ fH hsF [Î: ̀Î} iHÏ ;<jHÍ =VtJ , fHsVuJ t<Ø
hg¶HnÍ ̀V,hc ;Vn jH fN,Ë o¢H , eäJ clHË 13/03eHkÎI
fVr„I htéòHv fV[HÊ rÈVlHkD f<sI fCkN#o<h[<dD tVckN
;VlHË fH hdK rÈVlHkD fVhÏ vrÎäHË oX , kúHË ;úÎN jH
iÂîÁHË fI >dÁNÍ hlÎN,hv fHaN#.

.2-hlÎV hpÂNÏ eHfJ s<hv;Hv iÂNhkD fH
hsF tVó fN,Ë o¢H ,clHË 30/53n,Ê aN#.

.3-hd„ÎH l¶Á<Ï s<hv;Hv fV[öéI ,f„ÁN ̀V,hc fH hsF
¨;<kéÎÁHfH ]ÈHv o¢H , clHË 76/92eHkÎI s<Ê aN#.

.4aÈV,c fHkD aV;H fH hsF ]HvgD fH ]ÈHv o¢H
, clHË13/33eHkÎI ]ÈHvÊ aN#.

.5-u„D uÆÎÆD s<hv;Hv sòé¥<ù , j<hkÂÁN
h=VfH hsF " iHséḦ,döéH" n]Hv ]ÈHv o¢H kÂD
aN aHdN lD j<hköJ s¥<Ï h,‰ vh téP ;ÁN#.

.6- >vlHË htúHv<̀v fH hsF " hgÎ<è"
fHlVfÎæVÏ >vù vpÂéD rNvè kÂHdD ;Vn , fH
]ÈHv o¢H , clHË 94/13eHkÎI aúL aN#.

=V,Í .2O. lHg¥ÎK .
t¥<vdHË fH sVuJ >lN& fH rÈVlHkD vtJ.

löHfÆHè ̀Vù fHhsF rÈVlHkD2O.lHg¥ÎK [HÊ
;Hv >tVdK fH rÈVlHkD ;ÎHkH t¥<vdHË fH hsF aH<̀, ̀Î<kN
o<vn# noéV sòé¥<ù fHaæHÍ >cl<Ë fH lVfÎæVÏ nh,,n

<̀vvqHdD fH sVuJ t<Ø.hg¶HnÍ& ̀Î} iHÏ ;<jHÍ löÎV
löHfÆI vh fN,Ë o¢H  nv fHvh\xD ;Vn,.fHclHË01/
33eHkÎI uÁ<hË rÈVlHkD vh fI nsJ >,vn#.

kéHd{  .2O.. lHg¥ÎK
.2-lÈNÏ k¶ÂéD s<hv;Hv sòé¥<ù fH

j<hkHdD , lÈHvè fḦ fH hsF  gNhv;< fN,Ë o¢H ,
clHË 82/33 eHkÎI fI lÆHÊ n,Ê vsÎN#.

.3- såÈV s±lJ aVdT s<hv;Hv ̈dR , aHdöéI
;I aíHuHkI s<hvÏ lD ;ÁN& fHhsF  kú<dG & fN,Ë
o¢H fH clHË 91/43 eHkÎI nv l¥HË s<Ê hdöéHn#.

.4- pÂÎN ;±iN,chË s<hv;Hv aHdöéI
,j<hkÂÁN fH lVfÎæVÏ aVd™D fH hsF   =öÎNdK
fN,Ë o¢H  , clHË  3/53eHkÎI ]ÈHvÊ aN#.

.5- htúÎK hdVhkÂÁA s<hv;Hv ;VlHkD   fH hsF hdK
[<Ï lD & fN,Ë o¢H , clHË  48/63eHkÎI ̀ÁíL aN#.

.6-  >vù síHnÏ aH=Vn o<ù ho±Ø u„D
vpÂéD o<ã s<hvÏ ;Vn , fH hsF  d<jHv, fN,Ë o¢H
, clHË  48/83eHkÎI l¥HË aúL vh ;öF ;Vn#.

.7- hlÎVuäHõ =±ã o<hkÁNÍ [<hË , o<ù
>iÁ+ fHlVfÎæVÏ uäHõ rNdVÏ nhkHdD vh fH
j<hkHdD ̀Î<kN nhn , s<hvÏ aÎ: nv vhkN h,‰ ,
fHvh\ nhaJ ,fHhsF  ̀HV̀d¥H -,clHË 36/33 fH ]ÈHv
o¢Hnv.[HdæHÍ i™éL hdöéHn# .

.8- pHlN pöÎÁD s<hv;Hv o<ù hséÎG fH hsF
[<gD , clHË  90/43eHkÎI fH ]ÈHvo¢H iúéL aN#.

V̀ù fH hsF jV;ÂK oHgW

séHvÍ k<kÈH‰ s<hv;HvÏ
fH rÈVlHkD nvoúÎN

löHfÆHè ̀Vù fH hsF jV;ÂK oHgW fH aV;J
=V,iD hc s<hv;HvhË uHaR hsF fV=Chv aN ;I nvhdK
viæBvhlÎVlñÂN pöÎÁ¶„D s<hv;Hv k<kÈH‰ , ]ÈVÍ
jÎC ]Á+ , aíHß fH j<hkHÏ fḦ , [öHvè fH hsF  l<hkU
f„ÁN vh fH hsF ;HdH iÂVhÍ Î̀} iHÏ ;<jHÍ ú̀J
sV=BhaJ ,  fN,Ë o¢H ,fHclHË fD k§ÎV 76/42eHkÎI
h,‰ aN jH iÂæHË h,vh jñöÎK kÂHdÁN#.

.2- lVj†D pöÎÁD fH hsF lHiHË fN,Ë o¢H

fH clHË93/52eHkÎI
.3- sÎNÍ v,\dK fÁD iHaÂD fH hsF cdäH wÁL

fN,Ë o¢H , clHË78/52eHkÎI
.4- ;HlÎHv ,[NhkD fHhsF  t<hn haÂ<uÎG

fN,Ë o¢H fHclHË 33/62eHkÎI
.5- hlÎVlñÂN pöÎÁ¶„D fHhsF aÎÁH fN,Ë

o¢H fHclHË45/72eHkÎI
. 6- uVtHË lñÂNÏ fH hsF  >vù fN,Ë.o¢H

fHclHË 47/72eHkÎI
kéHd{ vnÍ .1D.. hsF hdVhkD.

.1-pöÎK vqHdD fHhsF ;Hd„< .

.2- tVhc rÂûVÏ fH hsF l<kHgÎCh .

.3- vhlÎK aÈHfD fH hsF sÎÁéÎH .

.4- sÎNpÂÎNvqH [<cÏ fH hsF sHaH .

.5- dHsÂÎK sHnhè aíHuD fH hsF iÎ¥S cn .

.6- tVhc hg<hkD fHhsF fVn lK.
kéHd{ vnÍ .1B.. fCv=öH‰.

.1- líÎN aVd™D fH hsF iHkéV .

.2- >vù vpÂéD fH hsF ;Hvd¥< .

.3- u„D vpÂéD fHhsF ;<hséH cn .

.4- lö¶<n fV[ÎHË fH hsF ;HtD hséHv .

.5- lñÂN kÆHù fH hsF g¥<kéI .

.6- fÁÎHlÎK h\nvhtúHv fH hsF iÎå< .

.7- nh,n ̀<vvqHdD fH hsF nd<v  .

.8- vhlÎK aÈHfD fH hsF d<vtD

.9- u„D uÆÎÆD fH hsF iHséH ̈,döéH  .

.01- vhnlVn i<aÂÁN fHhsF ;„ÎV hs¥HÏ.

[HdCÍ fCvø.

pöÎK vqHdD  fH hsF ̀VrNvè
"i„ÁNdK " aÎ: , j¥ÁÎ¥D

rÈVlHkD >tVdN .
s<lÎK n,vÍ löHfÆHè ̀Vù fH hsF rÈVlHkD [HdCÍ

fCvø fCv=öḦË nv ;±sD tVhjV hc =BaéI fV=Chv
aN ,pöÎK vqHdD rÈVlHË hdVhË ;<̈μ ;Vn ,lÆHÊ
rÈVlHkD vh nvhdK [HÊ fI nsJ  >,vn#.

. v,c ]ÈHvÊ nv aF ̀HdHkD löHfÆHè [HÊ ;Hv htVdK&
53s<hv;Hv kHlNhv hdVhË nvlöHfÆI pVtI hÏ  [HdCÍ

fCvø aV;J ;VnkN# hdK s<hv;HvhË nvd: aF
ndNkD , fÎHnlHkNkD& vrHféD [Bhã  v,Ï l<hkU f„ÁN
fḦÏ 541 sHkéD léVÏ nhaéÁN ;I nv kÈHdJ 01
s<hv;Hv fVjV hc vhkN h,‰ fN,Ë o¢H fI s<Ï fHvh\

V̀,hc;VnkN ;I nv hgéÈHã , pöHsÎJ lÎNhË fHvh\ hdK
pöÎK vqHdD rÈVlHË hdVhË nvsH‰ 6931f<n  ;I
hcfHaæHÍ fHÊ nvlÎNhË nvoúÎN#.

pöÎK vqHdD fH hsF V̀rNvè , f„ÁN V̀,hc
"i„ÁNdK" fI lHg¥ÎJ "lHiNdS lÎVch[HkD" lHg: ,
s<hv;Hv rÈVlHË# ,hvn lÎNhË vrHfJ aN#h, ̀S hc d:
vhkN nvoúA fN,Ë o¢H fI fHvh\ vhÍ dHtJ#vqHdD nv
hnhlI ;Hv &sä¥äH‰ nv "fHvh\" p†<vdHtJ , fH huéÂHn fI
k™S fḦ & fH j¥ÁÎ: , jH;éÎ: iHÏ fVjV & ̀Î} iHÏ
;<jHÍ , uHgD & fN,Ë o¢H hc tVhc l<hkU f„ÁN ̀V,hc;ÁN ,fH
eäJ clHË 08/33eHkÎI fI uÁ<hË rÈVlHkD , [HÊ x±dD
vhfI  ]Á+ hkNhcn#.

.2-fÈVhÊ ,[NhkD fH hsF nhkJ gÎNÏ föÎHv
V̀rNvè zHiVaN , fN,Ë o¢H nv fHvh\ clHË 55/63eHkÎI
fI uÁ<hË n,Ê nsJ dHtJ#.

.3-u„D vpÂéD s<hv ;Hv l<nã , o<ù
ho±Ø fH hsF "fD lHdK" lé¶„R fI aV;J s™ÎV
hsé<Ë ) fVhnvhË vpÎÂD( ;<̈μ ;Vn , fN,Ë o¢H
, eäJ clHË57/63eHkÎI nv [HdæHÍ s<Ê hdöéHn#.

.4-uäHõ rNdVÏ fHhsF ndÁ< g<kH lé¶„R fI
sÈÎG vdHqD aíHuHkI , ̀V rNvè s<hvÏ ;Vn
,fHclHË 73/76eHkÎI fN,Ë o¢H ]ÈHvÊ aN#.

.5- vhnlVn i<aÂÁN lVn ̀VhtéòHv hséHË hgäVc
fH hsF ;„ÎVhs¥HÏ kÂHdA aÎ: nhaJ , fN,Ë
o¢H ,clHË 38/73eHkÎI ̀ÁíL aN#.

.6-lö¶<n fV[ÎHË s<hv ;Hv o<ù hséÎG fH
hsF ;HtD hséHË ngåBdV , iÁVlÁNhkI s<hvÏ ;Vn
, ]<Ë h,gÎK s<hv;Hv fHvh\ f<n fHclHË93/83eHkÎI
fN,Ë o¢H aúL aN#.

.7- lñÂN.kÆHù ;I nv x<‰ d¥ÂHÍ hoÎV
fHs<hvÏ uHgD dHn [<hkD ;VnÍ hsJ hdK fHv iL fH
hsF g¥<kéI lé¶„R fI lÈÁNõ uÎöD ,kN lHg:
o<ù r„F ̀V,hc iHÏ aÎ: , ndNkD v,Ï l<hkU
nhaJ , fN,Ë o¢H , eäJ clHË01/34eHkÎI nv
[HdæHÍ i™éL hdöéHn#.

.8- líÎN aVd™D nv v,cÏ ;I föÎHv fNaHkS
f<n fH sV fòÎI cnÍ ,hvn lÎNhË aN, fH hsF i<=<
fH ]ÈHv o¢H , eäJ clHË 57/73eHkÎI iúéL aN#nv
vhkN hÉ‰ hdK löHfÆI sÈVhã l¶û<lD lñÂN
fÈVhlD&lñÂ<n ̀<vpÎNvÏ uHgD s<hvÏ ;VnkN#.

kéHd{ löHfÆHè ̀<kD s<hvÏ .
.1- ̀HvsH niÆHË -hsF tVn -fHaæHÍ  ̀Hvè.
.2- lHiHË oNhnhn -hsF séHvÍ - fHaæHÍ ̀Hvè.
.3- uÂHn pöÎK chnÍ -hsF  ;ÎHkÂÈV -fHaæHÍ ̀Hvè.
.4- viHsHnhè y†Á™VÏ - hsF [HkHË -

fHaæHÍ ̀Hvè.
.5- >vhn lÎVchdD -hsF [HkHË - fHaæHÍ ̀Hvè
.6- =„úÎ™éI wHnrÎHË -hsF  lÈéHã - fHaæHÍ ̀Hvè.
.7- ̀HvsH k¥<kHÊ -hsF fV;J - fHaæHÍ >vdH.
.8- ̀Hnvh [ÂHgD -hsF  >;V,[J - fHaæHÍ >vdH

Œk™Vhè h,‰ jH i™éL löHfÆI .2O.. =V,Í lHg¥ÎK hc ]~ ̂ t¥<vdHË )1(& k¶ÂéD )2(&s±lJ
aVdT )3(&pÂÎN ;±iN,chË)4(&hdVhkÂÁA)5(&síHnÏ)6( , hlÎV uäHõ =±ã)7(.

ŒlñÂN hlÎK o<h[<dD )rÈVlHË [<hkHË(.ŒpHlN pöÎÁD rÈVlHË .1O.. lHg¥ÎK , =±vÍ lñÂNÏ )n,Ê( fI hj™HØ nd<dN vm<tD



2
 hs
™ÁN
  9
9
3
1
Œ
  a
ÂHvÍ  6
1
3
 3
 

45

r¢VÍ r¢VÍ fHvhË 

 Œ u„ÎN,sJ hfVr<dD

sòH,è nv v,hdHè

w™J hvcaÂÁN sòH,è d¥D hc ,d|=D.iHdD hsJ ;I nv v,hdHè lé¶Nn fI >Ë haHvÍ aNÍ hsJ#

vs<‰ oNh fI hlHÊ u„D)ß( tVl<nkN^ hÏ u„D sòH,jÂÁN fHù# .

iÂîÁÎK hc ̀ÎHläV v,hdJ aNÍ hsJ ;I sòH,è d¥D hc nvoéHË fÈúJ hsJ ;I aHoI iHÏ >Ë

nv nkÎH >,dChË aNÍ hsJ# iV ;S ;I sòH,jÂÁN fHaN fI d¥D hc aHoI iHÏ >Ë >,dChË aNÍ , >Ë aHoI

h, vh fI xV́ fÈúJ lD ;úHkN# iÂîÁÎK [Â„I l¶V,́ fÈúJ oHkI hiG sòH,è hsJ hc vs<‰

oNhsJ# kÎC kÆG aNÍ hsJ ;I [Â¶D hc hiG dÂK fV vs<‰ oNh ,hvn aNkN , fH >Ë p†Vè fI fñE

, líHngI ̀VnhoéÁN# nv hdK lÎHË lVnÏ f<n ;I föÎHv pV́ lD.cn fI x<vÏ ;I fHuE kHvhpéD ̀ÎHläV

aN# nv hdK pH‰ [äVmÎG kHc‰ aN , =™J ̂hdK lVnÏ sòH,jÂÁN , kHË nÍ hsJ# gBh oúL >Ë p†Vè

tV,kúöJ# ]<Ë >Ë lVn fI hdK r†ÎI ̀D fVn , nhköJ ;I oNhÏ lé¶H‰ sòH,è , sòH,jÂÁN vh

n,sJ lD.nhvn hdÂHË >,vn# hlHÊ u„D)ß( tVl<nkN ̂ ;öD ;I fH nsJ ;<jHÍ sòH,è ,vcn fH nsJ

f„ÁN fI h, hu¢H lD =Vnn# kÎC >Ë p†Vè tVl<nkN^ sòH,è säF fCv=D , sV,vÏ hsJ#.

dHnÏ hc n;éV ]ÂVhË .
d¥D hc tVlHkNiHË [Á+ lD =<dN^ n;éV ]ÂVhË clHkD ;I nv séHn uÂ„ÎHè o<cséHË oNlJ

lD ;Vn cdV d: ̀Á¥I ;ÈÁI fI sV lD.fVn# hc h, o<hséÎL ;I ;<gVÏ fVhdA kûF ;ÁÎL# =™J^ læV
iÂI vclÁN=HË ;<gV nhvkN? d: fHv fI htéòHv h, fVÍ hÏ ;úéÎL ,réD ;I o<hsJ hc >Ë fVÍ fò<vn
gÆÂI vh hc niHË fV=VnhkN , =™J^ læV vclÁN=HË =<aJ fVÍ lD o<vkN ? clHkD ;I séHn [Á+.iHÏ
kHlÁ§L jú¥ÎG aN hféNh [ÂU hkN;D f<nkN ,gD ho±Ø , vtéHv , aÎ<Í fVo<vn aÈÎN ]ÂVhË fI
=<kI.hÏ f<n ;I nv hkNμ lNjD htVhn hdK séHn fI 0007 k™V vsÎNkN péD föÎHvÏ hc >kÈH pÆ<Ø
, l<h[F kÂD =VtéÁN cdVh >kÈH o<n lD ndNkN ;I aÈÎN ]ÂVhË nv iÂI uÂ„ÎHè ̀ÎúéHc hsJ# .

k¥éI ndæV nv l<vn aÈÎN ]ÂVhË hdK ;I ,Ï iúJ sH‰ hc uÂV o<n vh nv gäÁHË =BvhkN lNdV
lNvsI hÏ f<n nv aÈV w<v ,hrU nv [Á<ã gäÁHË ;I aH=VnhË hdK lNvsI vh ;<n;HË , k<[<hkHË déÎL
jú¥ÎG lD nhnkN# d¥D hc ;Hv;ÁHË hdK lNvsI lD =<dN^ clöéHË f<n , lH g<hcÊ ;HtD fVhÏ =VlHÏ
lNvsI kNhaéÎL# iV ,rJ hc fîI iHÏ lNvsI lD ̀VsÎNÊ ndúF i<h x<tHkD , sVn f<n >dH aÂH sVlH
kò<vndN? fH ;ÂH‰ j¶íF lD aÁÎNdL ;I fîI iH lD =™éÁN^ ndúF n;éV ]ÂVhË v,Ï lH vh ̀<aHkN
péD d¥D hc >kÈH =™J^ ndúF ]ÂVhË fI fHgÎK lK >lN nsJ o<n vh fV ̀ÎúHkD lK =BhaJ , =™J
lêG hdK ;I jF nhvÏ# nv hdK lNvsI054 k™V hc fîI iH ckN=D lD ;VnkN , n;éV ]ÂVhË aF ,
v,c o<n vh ,rJ jVfÎJ >kÈH ;VnÍ f<n#.

uNhgJ nv nhn=HÍ .
kCn uVã l¶Â<Ú¨ vsL hsJ ;I ,réD fò<hiÁN ;öD vh fH hpéVhÊ fÎúéV o¢Hã ;ÁÁN h, vh fH ;ÁÎI

lD o<hkÁN& lêÚ± fI [HÏ pöÎK lD.=<dÁN hfH uäNhg„I# .
nv clHË o„Î™I n,Ê aòûD hc p†Vè u„D u„ÎI hgö±Ê a¥HdéD nhaJ# rVhv aN ;I iV n, k™V

kCn rHqD pHqV a<kN jH fI wñäJ iHÏ >kÈH =<ù nhnÍ a<n# rHqD nhn=HÍ kòöJ hc aH;D o<hsJ
;I hnuHÏ o<n vh l¢Vó ;ÁN# >Ë lVn a¥HdJ o<n vh hc p†Vè u„D l¢Vó ;Vn , ̀S hc >Ë rHqD
v,;Vn fI p†Vè u„D =™J^ dH hfHhgñöK ̀È„<Ï lNuD o<n fHdöJ , [<hã vh fNÍ# fH aÁÎNË hdK
pV́ >eHv kHvqHdéD nv w<vè >Ë p†Vè ̀ÎNh aN# rHqD =™J^ dH u„D ]Vh kHvhpJ aNÏ? p†Vè
u„D [<hã nhnkN kHvhpéD lK hc hdK kä<n ;I fHdN ̀È„<Ï h, fHdöéL , [<hã fNiL f„¥I kHvhpéD lK
hc >Ë v, f<n ;I h, vh fH hsL wNh ;VnÏ , lVh fH ;ÁÎI , nv ,hrU hpéVhÊ lVh fÎúéV vuHdJ ;VnÏ , hdK
fH uNhgJ lñ¥ÂI kÂD sHcn#.

ihsezrav nahyak

]ÁN iúNhv .
fI kÆG hc ̀ÎHläV oNh >lNÍ hsJ ;I iV=HÍ ̀S hc lK l™HsN ho±rD cdHn a<n lVø iHÏ

kH=ÈHkD kÎC föÎHv lD =Vnn# iV =HÍ ;L tV,aD =Vnn rñ¢D , ;ÂD hvchË ̀ÎA o<hiN >lN ,
iV=HÍ lVnÊ c;Hè hl<h‰ o<n vh kNiÁN clÎK fV;éA vh hc cvhuJ >kÈH fV lD nhvn , iV clHË ;I nv
hp¥HÊ r†H,è p¥L fI kHpR fNiÁN fI séÂæVÏ n]Hv lD a<kN# .

clHkD ;I hc uÈN , ̀ÎÂHË jò„T a<n oNh,kN naÂÁHË vh fV lVnÊ lö„X lD ;ÁN , iV =HÍ htVhn
r¢U vpL r¢VÍ ;ÁÁN , fI ndNhv d¥NdæV kV,kN oNh,kN hl<h‰ >kÈH vh fI nsJ haVhv lD niN , clHkD
;I hlV fI l¶V,́ , kÈD hc lÁ¥V jVμ a<n , hc hiG fÎJ ̀ÎV,Ï kæVnn oNh,kN haVhv , fNhË vh fV
lVnÊ lö„X lD ;ÁN# ̀S iV]I kÎ¥HË >kÈH kÎC nuH ;ÁÁN nuHdúHË fI h[HfJ kÂD vsN#.

hgéÂHõ nuH

hgéÂHõ nuH d¥D hc ,h\Í iHÏ lV;F hsJ ;I l¶Â<Ú̈ htVhn iÁæHÊ oNhpHt§D fH d¥NdæV

l¢Vó lD ;ÁÁN# hdK ,h\Í hc sV j™ÁK , dH ,h\Í hÏ w<vÏ kÎöJ f„¥I vdúI hÏ rV>kD , v,hdD

nhvn# fI hdK l¶ÁH ;I htVhn fV hdK fH,vkN ;I ,réD ;öD fVhÏ ndæVÏ nuH ;ÁN l¶Â<̈ nuHÏ h,

fI h[HfJ lD vsN# nv s<vÍ läHv;I lñÂN >dI 91 fI hdK k¥éI haHvÍ aNÍ hsJ^ hdK vh fNhË ;I

l¶ä<nÏ [C oNhÏ d¥éH kÎöJ , fVhÏ =ÁHÍ o<n , fVhÏ lVnhË , ckHË fH hdÂHË >l<cù fò<hÍ# ̀ÎHÊ

lÈL hdK >dI >Ë hsJ ;I >l<cù o<hséK htVhn fVhÏ d¥NdæV hvcaÂÁN , ;HvsHc hsJ# .

u±,Í fV rV>Ë nv v,hdHè fI hdK l¢„F haHvÍ aNÍ hsJ vs<‰ oNh tVl<nkN ̂.

iÎ} nuHdD hc nuHÏ aòW nv yÎHã ndæVÏ sVdU.jV fI h[HfJ kÂD vsN# iÂîÁÎK hlHÊ

fHrV)ß( tVl<nkN^ sVdU.jVdK nuHdD ;I fI h[HfJ lD vsN nuHÏ fVhnv l<lK fVhÏ fVhnv l<lÁA

nv yÎHã h,sJ fI x<vÏ ;I ,réD l<lÁD fI nuH fåVnhcn tVaéI hÏ fI h, =ÂHvnÍ lD.a<n ,

lD.=<dN^ fVhÏ j< kÎC n, fVhfV hdK o<hséI lÆVv aN# iÂîÁÎK hlHÊ wHnØ)ß( tVl<nkN^ nuHÏ

hköHË fVhÏ fVhnvù nv yÎHã h, l<[F htChdA v,cÏ , [„<=ÎVÏ hc pHneI kHo<aHdÁN hsJ#.

nvlñ†V gÆÂHË .

hc [Â„I s™Hvù iHÏ gÆÂHË fI tVckNù >Ë hsJ ;I ̀öVÊ iV=C ;HviHÏ o<fJ j< vh fI

o<nö̀ÁNÏ , hc o<n vhqD f<nË ,hkNhvn# ;Hv o<fJ vh fCvø lúÂHv ,=VkI fI i±;J lD

vsD# tVckNÊ iÂ<hvÍ =ÁHiHkD ;I hkíHÊ nhnÍ hÏ [„< ]úÂHkJ fHaN jH >kÈH vh tVhl<ù k¥ÁD hlH

huÂH‰ kÎ: o<n vh hc oHxV fäV# ̀öVÊ =ÁHiJ vh iÂ<hvÍ ̀ÎA ]úÂJ rVhv fNÍ , hc kÎ¥D iHdJ

yHtG a< cdVh oNh,kN ;I ;HviHÏ j< vh lD nhkN , iV=C >kÈH vh tVhl<ù kò<hiN ;Vn# iÂîÁÎK

fI kÆG hc hlHÊ wHnØ)ü( >lNÍ hsJ ;I gÆÂHË fI tVckNù =™J^ hÏ ̀öVÊ hc pöHnè n,vÏ ;K

;I fI hdK ,sÎ„I [C fI o<nè qVv kÂD ckD# hc ndæV s™Hvù iHÏ gÆÂHË fI tVckNù >Ë hsJ

;I ̀öVÊ iV ]ÎC kúHkI.hÏ nhvn , pö<n kÎC sI kúHkI nhvn^ aòW yHdF vh yÎäJ lD.;ÁN ,

aòW pHqV vh ]H`„<sD , kÎC aòûD vh ;I =VtéHv hsJ aÂHjJ , sVckA lD.;ÁN#.

l±μ n,séD , iÂÁúÎÁD
l™Hn fVoD v,hdHè nv clÎÁI l±μ n,séD , ;öHkD hsJ ;I lD j<hË fH >kÈH iÂÁúÎK , iL

wñäJ aN# .
d¥D hc hdK v,hdHè hc p†Vè hlÎV u„ÎI hgö±Ê hsJ ;I lD tVlHdÁN^ tVckNÊ hc n,séD fH aòW

hpÂR n,vÏ ;K cdVh lD o<hiN fI j< s<n fVsHkN hlH nv ,hrU fI j< cdHË lD vsHkN# hc vtHrJ fH
aòW fòÎG fåViÎC cdVh iÁæHlD ;I fI h, kÎHc nhvÏ hc j< v,Ï lD =VnhkN# hc n,séD fH aòW tH[V
, =ÁHi¥Hv n,vÏ ;K cdVh j< vh fI hkNμ ]ÎCÏ lD tV,aN# hc iÂÁúÎÁD fH nv,© ̀Vnhc o<nnhvÏ ;K
cdVh h, lHkÁN sVhã hsJ n,v vh fI j< kCnd: , kCnd: vh fI j< n,v kúHË lD niN# .

v,hdJ lB;<v hc p†Vè hlÎV d¥D hc cdäHjVdK v,hdJ iHdD hsJ ;I l±μ n,sJ , iÂÁúÎÁD
vh fVhÏ lH jVsÎL lD.;ÁN#.



ihsezrav nahyak

pG [N,‰ aÂHvÍ   räG  

htÆD. .
.1 - .;HÎ̀éHË tÆÎN jÎL l„D t<jäH‰ hdVhË - ,hgÎäHgÎöJ l„D ̀<ù 2 - lNhtU sHgÈHÏ n,v l„<hË -

sÎHiD v,Ï ̀Hv]I - t„C sÁæÎK  3 - jÎV ̀Î¥HkNhv - fHvhqHtI - j<î̀D =VhkÆNv fHvsH - v,aÁHdD - ̀öV
fîI vaéD 4 - hcnh,vhË rNdÂD ̀ÎÁ+ ̀Á+ - lñG kæÈNhvÏ líÂ<uI hÏ hc t¶HgÎJ iHÏ iŃ nhv nhkA
>l<c - hco<n vhqD  5 - jÎL hdéHgÎHdD - wHf<Ë oÎHxD - fHk<Ï sV=VnhË sVdH‰ ;VÍ hÏ [<l<k+ -
rN , iÎ¥G 6 - yHv lñG f¶êJ ̀ÎHläV =VhlD - ;úéD =ÎV rNdÂD - u±lJ l™¶<‰ fÎ<hs¢I - fḦjVdK
ndK 7 - vhÍ ;<jHÍ - gÎ+ t<jäH‰ hdéHgÎH - iHtä: fHckúöéI ,V̀xVtNhv hkæ„ÎS - fViÁI , gòJ 8 -
nvoJ hkæ<v - nhvhÏ u„L , nhkúÂÁN - j¥Vhvù kHÊ ̀VkNÍ hdöJ - uNn jV;D 9 - lHi<è ̀Hμ ;K - lHÍ
h,‰ jHföéHË - fD s<hn - fNjVdK tHlÎG cË  01 - vmÎS hsäR tÎ™H - pVhvè fḦÏ fNË - jÁÈH , fD iÂéH
- iÂäHcÏ  11 - hw¢±ó ;HlåÎ<jVÏ - lñG kÂHdA [Hk<vhË - ,vcù ̀VlòHxF - lÎ<Í , eÂV  21 -
,sÎ„I fVrD - xHd™I hÏ nv yVã - y±́ aÂúÎV - kHÊ fòúD j<î̀D sHfR jÎL >vhvhè 31 - chn=HÍ hlHÊ
vhpG - lÈVfHË - r<vfHyI nvoéD - fV=I oV,ì hc ;ú<v  41 - [ÁäÎNË , j¥HË o<vnË - vrÎF sòJ
;<ù lñÂN u„D nv f<;S [ÈHË ;I nv =BaJ - aÈVÏ nv hdHgJ lVd„ÁN >lVd¥H  51 - ;<gV kûT aNÍ
- ̀öJ , tV,lHdI - vhÍ yBh  - hlV fI kVtéK lD ;ÁN - d: ,vØ ;HyB  61 - vaN - pV́ kNhvÏ - j<î̀D
tÆÎN fHaæHÍ aHiÎK , ̀Vså<gÎS 71 - hc,vcaÈHÏ l™Vó - =„CË s<mNÏ >õ lÎ±Ë.#.
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.1 - hw¢±pHè "vdäHkN & sHvÏ & kJ , nvhd<" fI ;NhÊ ,vcaÈH lVf<£ lD a<n? .

.2 - jÎL l„D iÁNfH‰ hdVhË nv fHcdÈHÏ >sÎHdD 6002 n,pI r¢V fI ]I lNhgD nsJ dHtJ? .

.3 - hdéHgÎH , tVhköI jH;Á<Ë ]ÁN fHv rÈVlHË [HÊ [ÈHkD t<jäH‰ aNÍ hkN?

uÂ<nÏ .
.1 - ;HÎ̀éHË fHsHfÆI hlH fHckúöéI l„<hË - d¥D hc sI j™ÁæNhv hsäR , i„ÁNÏ jÎL t<jäH‰ >õ lÎ±Ë

2 - k<uD ]HÏ ;I fÎúéVdK xVtNhv vh nhvn - ;HÎ̀éHË tÆÎN jÎL l„D hkæ„ÎS nv [HÊ 66 [ÈHkD 3 - ̀<‰
\h̀K - ]ÎK , ]V,μ - fVhnv lVø - v,n fCvø - [ÁS lB;V  4 - lÈH[L [<hË , =„CË hséÆ±‰ - [HÊ
uVã - ndNkD clHË v\Í - pVhvè 5 - u†<Ï nv fNË - iÁ<c lH;J kúNÍ - =V,Í ,vcaD - lÈH[L sHfR
, =„CË hkæ„ÎS , gÎ<v<̀‰  6 - lñ„I rNdÂD lV;C aÈV jÈVhË fCvø - l„J iH , räHdG - naÂK nvoJ
- xÁHã  7 - j<hË , vlR - d¥D hc n, aÈV hkéÈHdD aVØ =Î±Ë - kÂHiÁ+ jû<dVÏ - pV́ iÂVhiD
8 - zHiV sHoéÂHË - lÈH[L ]Hg<sD , hsäR aHiÎK jÈVhË - d¥D hc n, k<ß jÁÎS 9 - oÎ„D lñVlHkI
- [HkúÎK qÂÎV yHdF - lñû<‰ wHf<Ë - t„C lVjíU  01 - lÈH[L =„CË , sHfR ̀Vså<gÎS ;I fI gÎ+

V̀j®H‰ v,Ï >,vn - ]<fNséD ̀„ÎS - =G sVsäN [úK j<gN 11 - lÁÆHv;<jHÍ - kHÊ aHiò<vÍ n,kNÍ
sHfR - iHtä: fVjV >gÂHË nv [HÊ 09 hdéHgÎH - pVü , xÂU  21 - uÂ„D nv ;úH,vcÏ - lúéCË fVjV
rVË fÎöéL - lòCË fÁCdK - nvõ k<aéÁD hlH fD sV  31 - pV́ fÎÈ<nÍ - jÎL d<kHkD - hsF ]H`Hv
- k<uD aÁH  41 - v,n ;<]: - s<=ÁN , fÈVÍ - sVsVh - jÎL hdéHgÎHdD  51 - uHlG ,vheJ - cfHkNhv
fD cfHË - x±dD vk+ - ]HÍ [ÈÁL - kûT ;<dJ  61 - j<î̀D hsäR nkÎH - ̀VhtéòHvjVdK ;ú<v t<jäH‰
[ÈHË  71 - hc hk<hß  n,Ï sVuJ  - ;ú<v >vnd„S.#.

 [_________________________________N,‰

.1 - ]ÈHv fHv .

.2 - lVp<Ê hkûHvdHË nv tíV såHsD , lVp<Ê lÎÁH,kN nv ̀Hõ jÈVhË p†<v nhaéI hkN#.

.3 - ;VdL fHrVÏ & jÎÂ<vdHË & ;¶äD & n\h=I & r<]HË k|hn , [ÈHkäòA#.

[<hã  i™éI räG sá<h‰ i™éI  
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ihsezrav nahyak

t<jäH‰

kéHd{ i™éI ̀HkCniL.
k™J. löíNs„ÎÂHË 1 - >g<lÎÁÎ<Ê hvhμ 2 .
lHaÎK.sHcÏ.jäVdC 1 - wÁ¶J k™J >fHnhË w™V.
köH[D rHmÂúÈV 1 - =G =ÈVsÎV[HË 2.
t<̈n  o<cséHË 2 - aÈV o<nv, w™V.
såHiHË hw™ÈHË 2 - hséÆ±‰ jÈVhË w™V .
sHdåH  jÈVhË 1 - jVh;é<v  jäVdC 2.
lS vtöÁíHË 3 - b,ã >iK hw™ÈHË 1 .

V̀så<gÎS  jÈVhË 1 -  ̀Î¥HË jÈVhË w™V.

pV́ h,‰

såHiHË& hséÆ±‰ vh hc wNv ̀HdÎK
;úÎN

xD v,ciHÏ aÁäI )52 fÈÂK( , d¥úÁäI )62
fÈÂK(& fHcdÈHÏ i™éI ̀HdHkD n,v vtJ gÎ+ fÎöéL
fV=Chv aN# hgäéI n,v fV=úJ fN,Ë ,r™I aV,ß
o<hiN aN# nv i™éI ̀HkCniL& aHiN käVn pöHõ
, sVk<aJ sHc fÎK jÎÂÈHÏ hséÆ±‰ , såHiHË
f<ndL# jÎL såHiHË nv hw™ÈHË fV hséÆ±‰ y„äI
;Vn jH qÂK ̀HdÎK ;úÎNË hdK jÎL hc wNv [N,‰&
[HÏ hdK jÎL vh nv wNv [N,‰ fæÎVn# hséÆ±‰ ;I
nv n,v vtJ kHiÂHiÁ+ , fN,Ë jH;éÎ: kúHË nhnÍ
f<n  nv fHcÏ fH såHiHË& q¶ÎT jVdK fHcÏ o<n vh
hkíHÊ nhn jH l¶„<Ê a<n ;I sVlVfD hdK jÎL fVhÏ
nséÎHfD fI jV;ÎF hw„D , jH;éÎ: jÎÂD& iÁ<c
fI hdNÍ >‰ o<n kCnd: kúNÍ hsJ!.

V̀så<gÎS fV Î̀¥HË y„äI ;Vn jH pV;J
sÎÁ<sD hù fI sÂJ wNv [N,‰ hnhlI nhv fHaN#
hdK s<lÎK fVn ̀ÎHD̀ ̀Vså<gÎS fH pNhrG =G
hsJ# .

>g<lÎÁÎ<Ê hvhμ , lS vtöÁíHË ;I hlöH‰
fVhÏ h,gÎK lVjäI p†<v nv gÎ+ fVjV vh jíVfI lD
;ÁÁN& nv i™éI ̀HkCniL wHpF ̀ÎV,cÏ iHÏ o<fD
aNÍ , n,v vtJ vh fH aHnlHkD fI hjÂHÊ vsHkNkN#.

jVh;é<v jäVdC , =G =ÈV sÎV[HË iL lÎÈÂHkHË
o<aäòJ i™éI f<nkN ;I fI jVjÎF hc rHmÂúÈV ,
jÈVhË& sI hléÎHc s<yHè fI ndHv o<n fVnkN# .

nv lûH́ lÈNÏ vpÂéD , [<hn k¥<kHÊ& n, dHv
=BaéI , vrÎF hlV,cÏ& k¥< fÈéV uÂG ;Vn jH t<̈n
wHpF sI hléÎHc pöHõ a<n , jÎVÍ v,cÏ iHÏ
aÈVo<nv, hnhlI ̀ÎNh ;ÁN#.

fÈéVdK iHÏ i™éI ̀HkCniL.
jÎL i™éI.

såHiHË hw™ÈHË^ x±dD ̀<aHË hw™ÈHkD
fH hvhmI d: fHcÏ o<ã , lÁöíL l<tR aNkN jH jÎL
wNvkúÎK hséÆ±‰ vh a¥öJ nhnÍ , [HÏ hdK
jÎL vh nv wNv [N,‰ fæÎVkN# såHiHË ̀S hc ]ÁN
sH‰ nv hw™ÈHË l<tR fI ̀ÎV,cÏ fVhfV hséÆ±‰
aN#.

lVfD i™éI.

vs<‰ o¢ÎäD )>g<lÎÁÎ<Ê hvhμ(^ qÂK
jÆNdV hc lñVÊ k<dN;ÎH sVlVfD jÎL såHiHË& gÆF
fÈéVdK lVfD i™éI ̀HkCniL vh fI vs<‰ o¢ÎäD
sVlVfD jÎL >g<lÎÁÎ<Ê hvhμ nhndL# >g<lÎÁÎ<Ê nv
i™éI iHÏ hoÎV& kéHd{ o<fD ;öF ;VnÍ , vn`HÏ
vs<‰ nv hdK l<tÆÎJ iH ;Hl± >a¥Hv hsJ#.

nh,v i™éI.

vqH uHn‰ )V̀så<gÎS - ̀Î¥HË(^ lûH́
aH=VnhË =G lñÂNÏ , jHvjHv d: fHcÏ nv=ÎVhkI
, sÁæÎK f<n , nv hdK viæBv& rHqD lÎNhË ,zÎ™I
sòéD fV uÈNÍ nhaJ hlH vqH uHn‰& uHn̈kI
r†H,è ;Vn , hc ;HvaÁHsHË nh,vÏ iL kÂVÍ o<fD
=VtJ# s¶ÎN rHsÂD , u„D vuÎJ nv ;Hv r†H,è
fI uHn‰ ;Â: ;VnkN#.

fHcd¥K i™éI.

síHn aÈäHcchnÍ )såHiHË hw™ÈHË(^ qÂK
jÆNdV hc sÎNlÈNÏ pöÎÁD& iHtä: ̀V j±ù jÎL
>g<lÎÁÎ<Ê ;I hdK i™éI n, =G fI jÎL k™J löíNs„ÎÂHË
cn& gÆF fHcd¥K fVjV vh fI aÈäHcchnÍ lÈH[L jÎL såHiHË
nhndL# síHn aÈäHcchnÍ ;I sHfÆI p†<v nv jÎL hséÆ±‰
vh iL nhvn& nv fHcÏ fVhfV >fD ̀<aHË jÈVhkD iL =G cn ,
iL ̀V j±ù , l<eV fHcÏ ;Vn#.

fHcÏ i™éI.
såHiHË hw™ÈHË - hséÆ±‰ jÈVhË^ lûH́

n, jÎL& fVhÏ wNvkúÎÁD nv ̀HdHË n,v vtJ f<n ,
hléÎHchè >Ë föÎHv pöHõ# hséÆ±‰ jÎL h,‰ [N,‰
nv fVhfV såHiHË jÎL n,Ê [N,‰ fI lÎNhË vtJ , nv
kÈHdJ jÎL hw™ÈHkD fVkNÍ lÎNhË vh jVμ ;Vn#.
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jÎL lÁéòF i™éI ̀HkCniL.

.1 - lñÂNhlÎK vqHdD )lHaÎK sHcÏ jäVdC(.

.2 - aHiÎK j<;„D )>g<lÎÁÎ<Ê hvhμ(.

.3 - löÎP chiNÏ )lS vtöÁíHË(.

.4 - wHgP pVnhkD )t<̈n o<cséHË(.

.5 - lñÂNvqH oHkChnÍ )jVh;é<v jäVdC(.

.6 - hpÂN k<vhg„ÈD )V̀så<gÎS jÈVhË(.

.7 - rHmL hs±lD o<hÍ )lS vtöÁíHË(.

.8 - sÎNlÈNÏ pöÎÁD )>g<lÎÁÎ<Ê hvhμ(.

.9 - sV,ù vtÎ¶D )såHiHË hw™ÈHË(.

.01 - =Hn,dK lÁúH )=G =ÈV sÎV[HË(.

.11 - síHn aÈäHcchnÍ )såHiHË hw™ÈHË(.

hséÆ±‰ &wNv [N,‰ vh jÆNdL såHiHË ;Vn.
Œ såHiHË hw™ÈHË)2( 2 - hséÆ±‰ jÈVhË )0( w™V.

=„ÈĤ síHn aÈäHchnÍ)41( , sV,ù vtÎ¶D)53(.
`Hõ =G^ pöÎÁD)41(.
nh,vÏ o<ã ,pÎN ;HzÂD fH;Â: lñÂN u„D ̀<vléÆD , vpÎL pH[Î„<
ho¢Hv^ ;VdÂD& k<vht¥K , hsÂHuÎ„D.tV hc såHiHË&  vqH,kN , dCnhkD hc hséÆ±‰.
fN,Ë jÂHaH=V.                                                                  clÎK^ iÂ<hv i<ĥ sVn.
,vcaæHÍ^ kÆA [ÈHË hw™ÈHË  -aÁäI 52 fÈÂK 9931- sHuJ 01/71.
Œ såHiHË^ Î̀HÊ kÎHclÁN);HÎ̀éHË - 3(& lñÂN k|hnlÈNÏ)3(& uCè.hg„I <̀vrHc)3(& nhkÎH‰

hsÂHuÎ„D.tV)3(& hlÎN k<vht¥K)4(& lñÂN ;VdÂD)3(& [±‰ u„D lñÂNÏ)4(& sV,ù vtÎ¶D)4()18
- dHsÎK s„ÂHkD()2(& lñÂNvqH pöÎÁD)4()47- lñÂNvqH o„¶éäVÏ()3(& lñÂN lñäD)3()28
- vqH lÎVchdD()2( , síHn aÈäHcchnÍ )4()78 - lñÂN vqH lÈNÏ chnÍ(.

                   sVlVfD^ lñVÊ k<dN;ÎH
Œ hséÆ±‰^ lñÂN vaÎN l§HiVÏ)2(& sÎH,ù dCnhkD)2()95 - sÎN hpÂN l<s<Ï()2(& lñÂN

nhkúæV)3(&uHv́ y±lD)1()95-lñÂN kHnvÏ()2(& ,vdH y™<vÏ);HÎ̀éHË - 3()08 - lñÂN pöÎK
t±ó()2(& fHf: lVhnÏ)3(& >vù vqH,kN)2()08 - lö¶<n vdæD()2(& lÈNÏ lÈNÏ ̀<v)2()95 -
lñÂN pöÎK lVhnlÁN()2(& tVaÎN hsÂHuÎ„D)3(& lÈNÏ rHdNÏ)3( , hvs±Ë l¢ÈVÏ)2(.

                    sVlVfD^ lñÂ<n t¥VÏ
.ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ síHn aÈäHcchnÍ hc såHiHË.
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uä<v hc ̀Î¥HË fVhÏ säÆJ hc hséÆ±‰.
ŒV̀så<gÎS)0(1 - ̀Î¥HË)0( w™V.

=G^ hpÂN k<vhg„ÈD)45(.                                            ̀Hõ =G^ uHgÎúHÍ
nh,vÏ o<ã vqH uHn‰ fH;Â: s¶ÎN rHsÂD , u„D vuÎJ
ho¢Hv^ sVg: hc ̀Vså<gÎS                                        fN,Ë jÂHaH=V.
clÎK^ iÂ<hv       i<ĥsVn , cdV k<v.
,vcaæHÍ >chnÏ jÈVhË - d¥úÁäI 62 fÈÂK 9931- sHuJ01/71.
.ŒV̀så<gÎS^ pHlN g:)3(& ;ÂH‰ ;HlÎHfD kÎH)3(& sÎN.[±‰ pöÎÁD);HÎ̀éHË - 4(& s¶ÎN

>rHdD)3(& lÈNÏ aÎVÏ)3(& lÎ±n sVg:)3(& hpÂN k<vhg„ÈD)4(& hpöHË È̀„<hË)3(& sÎHl:
k¶ÂéD)3() 38 - lÈNÏ lÈNdòHkD( & ,pÎN hlÎVÏ)3( , hlÎN uHgÎúHÍ)4()38 - lÈNÏ uäNÏ(.

       sVlVfD^ dñÎD =G.lñÂNÏ
Œ ̀Î¥HË^ lñÂN nvdS)3(& hlÎVpöÎK vkæVc)3(& lÎ±n aÎòD)3(& >vù rHnvÏ)2() 56 - hlÎK

nv,dúD()2(& kHnvlñÂNÏ)3(& hfVhiÎL wHgñD)2(& pöÎK ̀<vhlÎÁD)2(& hlÎV v,séHdD)2()08 -
l¶ÎK uäHsÎHË()2(& tVchn pHjÂD);HÎ̀éHË - 2() 46 - vqH [äÎVÍ()2( , líÎN uÎNÏ)3( ,hsÂHuÎG
fHfHdD)3(.

       sVlVfD^ lÈNÏ jHvjHv.
ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ hpÂN k<vhg„ÈD hc ̀Vså<gÎS

jVh;é<v räG hc kÎÂI n,Ê ;Hv vh jÂHÊ ;Vn.
Œ sHdåH jÈVhË )1( 1 - jVh;é<v jäVdC )2( 2.

=„ÈĤ lÈVnhn pÎNvÏ )7( fVhÏ sHdåH& lñÂNvqH oHkChnÍ )3ÿ09( , pÂÎN f<pÂNhË )5ÿ54( fVhÏ jVh;é<v.
`Hõ =„ÈĤ vqH [¶™VÏ )7( fVhÏ sHdåH , ha¥HË n\h=I )3ÿ54( fVhÏ jVh;é<v.
nh,vÏ lé<sX uäHõ vh;D fH ;Â: [¶™V lÈH[V ,  hlÎK chiNÏ
ho¢Hv^ lHg¥D& vqH u„ÎHvÏ , pHì uÎNÏ hc sHdåH& pHì w™D& oHkChnÍ , jÎ¥NvÏ hc jVh;é<v.
fN,Ë jÂHaH=V.                                        i<ĥ sVn , cdV k<v.                                   clÎK^ iÂ<hv.
,vcaæHÍ^ nséæVnÏ jÈVhË - d¥úÁäI 62 fÈÂK 9931 - sHuJ 51.
.Œ sHdåĤ lñÂNpöÎK h;äVlÁHnÏ )3(& tVdäVc =VhlD )3(& vqH u„ÎHvÏ )3(& vqH [¶™VÏ )3()07 - lñÂNvqH

s„ÎÂHkD )2(& líÎN u„ÎHvÏ )3(& pöÎK lHiÎÁD )3(& lÈVnhn pÎNvÏ )3()07 - pöÎK ;HlÎHã )2(& pöÎK
lHg¥D )2()55 - lñöK lö„ÂHË()3(& hf<hg™†G [±gD )3()97 - ;ÂH‰ kÎ¥ò<Ï()2(& lÈVnhn uäNÏ )3(&
lñÂNwHnØ fHvhkD )2 - ;HÎ̀éHË()55 - uHv́ pH[D uÎNÏ()3(.                             sVlVfD^ hfVhiÎL wHnrD

jVh;é<v^ lñÂNvqH hoäHvÏ )3(& lñÂN lö„ÂD.̀<v )3(& lñÂNvqH oHkChnÍ )4(& iHnÏ lñÂNÏ
)3(& lÈNÏ jÎ¥NvÏ k|hn )3()98 - lñÂN rHnvÏ(& pÂÎN f<pÂNhË )4(& h;äV hdÂHkD )3(& s¶ÎN
lÈVÏ )3()97 - lÎ±n tòVhgNdÁD()2(& ha¥HË n\h=I )4 - ;HÎ̀éHË(& hpöHË pHì.w™D )3( , lñÂN
uäHõ chnÍ )3()97 - hlÎK hsNÏ()2(.                                                            sVlVfD^ lö¶<n aíHuD

ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ lñÂNvqH oHkChnÍ hc jVh;é<v.

`ÎV,cÏ fD nvnsV t<̈n.
t<̈n o<cséHË )2( 2 - aÈVo<nv, )0( w™V.

=„ÈĤ lñÂNcfÎV kÎ: k™S )51( , sHsHË hkûHvÏ )52(.
nh,vÏ lé<sX fÎ|Ë pÎNvÏ fH ;Â:. >vlHË hs¶NÏ , wHnØ vséÂD
ho¢Hv^ >fú:& ;<gD fHgD , lÎVÏ hc t<̈n& h;äV wHnrD hc aÈVo<nv,.
i<ĥ sVn , cdV k<v.                         clÎK^ iÂ<hv.                                fN,Ë jÂHaH=V.
Œ t<̈n^ lñöK tV,chË )3(& uHv́ >rHsD )3(& l<sD ;<gÎäHgD )4(& wHgP pVnhkD )4(& ,pÎN

pÎNvdI )3(& lñÂN >fú: )3( )64 - sÎNlñÂN lÎVÏ()3(& lñÂNcfÎV kÎ: k™S )4()58 - hpÂN
uäNhg„I chnÍ( & >dHkNh ̀Hj<sD )3()56 - s¶Hnè pVnhkD()3(& tVaHn hpÂNchnÍ )3()09 - líéäD
kíHvdHË(& sHsHË hkûHvÏ )4( , g<sÎHk< ̀VdVh )3 - ;HÎ̀éHË()56 - aV,dK fCvø()2(.

        sVlVfD^ [<hn k¥<kHÊ.
aÈVo<nv,^ lÎ±n tVhiHkD )3(& u„D k¶ÂéD )2()78 - lñÂNlñÂNchnÍ()1(& tVaHn tV[D )3(&

lñÂNuVtHË l¶û<lD )3(& vpÂHË [¶™VÏ )2()86 -  hlÎVpöÎK [¶™VÏ()2(& h;äV wHnrD )3 -
;HÎ̀éHË(& hpÂN hgíä<vÏ )2()97- l¶Vhì ̀<vjÆD()2(& pöÎK lÈVfHË )2()97 - u„D xHiVhË()2(&
lñÂNu„D tVhlVcÏ )3(& vqH dCnhË n,sJ )3(& hlÎVpöÎK ;VdÂD )3()86 - hf<bv w™VchnÍ()2(.

         sVlVfD^ sÎN lÈNÏ vpÂéD
Œ fVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ lñÂNcfÎV kÎ: k™S hc t<̈n.

nv n, nrÎÆI ̀HdHkD& ,vØ fV=úJ.
Œ lS vtöÁíHË )1( 3 - b,ã >iK hw™ÈHË )0(1.

=„ÈĤ tVhc hlHl¶„D )43(& rHmL hs±lD o<hÍ )98( , u„ÎVqH kÆD chnÍ )1ÿ09( fVhÏ lS& ,pÎN lñÂNchnÍ
)86 - ̀ÁHgéD( fVhÏ b,ã >iK.            ̀Hõ =„ÈĤ lñöK >bvfHn )43( , lÈVnhn >,ô )1ÿ09( fVhÏ lS.

nh,vÏ lé<sX sÎN u„D.hw®V l<lÁD fH ;Â:. u„D.h;äV u§ÎL.̀<v , nhkÎH‰ fHaÁNÍ.
ho¢Hv^ ;¶äD , lÎêL kÆD chnÍ hc lS& rÁäVÏ& pöÎÁD , lñÂNchnÍ hc b,ã >iK.
i<ĥ sVn , cdV k<v.                                     clÎK^ iÂ<hv.                                   fN,Ë jÂHaH=V.
,vcaæHÍ^ aÈNhÏ vtöÁíHË - d¥úÁäI 62 fÈÂK 9931 - sHuJ 51.
ŒlS vtöÁíHË^ nh,,n k<aD.w<tÎHkD )3(& löÎP chiNÏ )4(& uÆÎG ;¶äD )3(& i<lK vfÎU.chnÍ

)3(& lñöK xVpHkD )3(& lÎêL kÆD.chnÍ )4 - ;HÎ̀éHË(& lÈVnhn vqHdD )27 -  síHn >a<vÏ()2(&
lñöK >bvfHn )3()68 - u„ÎVqH kÆD.chnÍ()3(& rHmL hs±lD.o<hÍ )4(& tVhc hlHl¶„D )4()68 - u„ÎVqH
hv[ÂÁNdHË( , lñÂN rHqD )3()27- lÈVnhn >,ô()2(.          sVlVfD^ lñÂN vfÎ¶D

Œb,ã.>iK^ aÈHã =VnhË )3(& uäNhg„I pöÎÁD )2(& ,pÎN lñÂNchnÍ )3(& tVaHn
lñÂNÏ.lÈV )3(& lö¶<n hfVhiÎL.chnÍ )3(& lñÂN s„¢HkD.lÈV )2()16 - u„D käD.chnÍ()2(&
rHsL pNhnÏ.tV )3 - ;HÎ̀éHË(& lÈVnhn rÁäVÏ )3(& pÂÎN l„¥D )2(& lÎ±n [ÈHkD )3( , hd<hË
lHv;<,d} )2()16 - pöÎK aÁHkD()2(.                                   sVlVfD^ lÎ„Î} [V]Î}

ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ rHmL hs±lD o<hÍ hc lS.

fVn k<fVhkI lHaÎK sHchË.
Œ lHaÎK sHcÏ jäVdC )0(1 - wÁ¶J k™J >fHnhË )0( w™V.

=G^ sÎV,õ wHnrÎHË )58(.                                     ̀Hõ =G^ hf<hg™†G vchØ ̀<v.
nh,vÏ lé<sX lñÂN pöÎK jVhfÎHË fH ;Â: lÈNÏ sÎ™D , lñÂN wHgP uVã >fHnÏ
ho¢Hv^ aHi<hv,rD hc lHaÎK sHcÏ , xÎäD hc k™J.
i<ĥ sVn , cdV k<v.                                 clÎK^ iÂ<hv.                                    fN,Ë jÂHaH=V.
,vcaæHÍ^ aÈÎN s„ÎÂHkD jäVdC - aÁäI 52 fÈÂK 9931 - sHuJ 51.
ŒlHaÎK sHcÏ^ lñÂN hlÎK vqHdD )4(& ,pÎN k¶ÂéD )3(& lÈNÏ vséÂD )3(& sÎV,õ wHnrÎHË

)4-;HÎ̀éHË(& h;äV >tHrD )4(& tVaHn hsNÏ )3(& ̀ÎÂHË fHfHdD )3(& fÈÂK sḦvÏ )3()54 - nh,,n
aHi<hv,rD()3(& lñÂN hlÎK hsNÏ )3( )09 - tVchn lñÂNÏ(& lÁû<v fHrVÏ )3()47 - lÈNÏ
l<lÁD()2( , hjHf: chvuD )3()24 - hf<hg™†G vchØ ̀<v()3(.           sVlVfD^ s¶ÎN hoäHvÏ

Œ wÁ¶J k™J^ tVcdK =V,sÎHË )3(& lñÂN xÎäD )3(& lñÂN hiG aHoI )3(& xHgF vd¥HkD )3 -
;HÎ̀éHË(& lñÂN pöÎK c,hvÏ )3()36 - p¥ÎL kûHvÏ()3(& pöÎK sH;D )3()98 - vqH hlHkD k|hn(&
lÈNÏ pÁ™D )3()98 - u„D >‰ ;êÎV(& uäNhg„I kHwVÏ )3(& lñÂN vqH yäÎúH,Ï )2()65 - hpÂN
aVd¶J chnÍ()2(& pöK fÎJ s¶ÎN )3( , vqH oHgÆD tV )3(.

                                                                                                  sVlVfD^ sÎN sÎV,õ ̀<vl<s<Ï
ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ sÎV,õ wHnrÎHË hc lHaÎK sHcÏ

jNh,Ê l<tÆÎJ iHÏ >g<lÎÁÎ<Ê
Œ k™J löíNs„ÎÂHË )0(1 - >g<lÎÁÎ<Ê hvhμ )1(2.

=„ÈĤ sHsHË pöÎÁD )27( fVhÏ k™J& sÎNlÈNÏ pöÎÁD )34 , 94( fVhÏ >g<lÎÁÎ<Ê
`Hõ =„ÈĤ uäHõ f<uBhv )27( fVhÏ k™J , hlÎN sÎÁ+ )34( fVhÏ >g<lÎÁÎ<Ê
nh,vÏ lé<sX [<hn vpÎL.chnÍ fH ;Â:. pHlN w™HdD , s¶ÎN cdäH
ho¢Hv^ lñäD , hpÂNÏ hc k™J& hkûHvÏ , hdVhË ̀<vdHË hc >g<lÎÁÎ<Ê
i<ĥ sVn , cdV k<v.                              clÎK^ ]ÂK iÂ<hv.                                fN,Ë jÂHaH=V.
,vcaæHÍ^ aÈÎN fÈÁHÊ lñÂNÏ löíNs„ÎÂHË - aÁäI 52 fÈÂK 9931 - sHuJ 51.
Œ k™J löíNs„ÎÂHË^ tViHn líN ;VlHkúHiD )2(& líéäD lÆéNhdD )3(& lû¢™D kHmÎ{.̀<v )2()27

- uäHõ f<uBhv()2(& fÈV,c k<v,cÏ tVn ) 3 - ;HÎ̀éHË(& síHn [¶™VÏ )3()58 -  uäHõ uöæVÏ( & lñÂN f„ä„D
)2()27 - lÈNÏ hdCnÏ()2(& lñÂNlÈNÏ hpÂNÏ )2(& kÎÂH hké§HvÏ )2(& lÎêL jÈÎNsJ )2(& sHsHË pöÎÁD
)2( , lñÂNlÈNÏ lñäD )2()58 - lÈNÏ kÎHdA.̀<v(.                                sVlVfD^ sÎN líéäD pöÎÁD

Œ >g<lÎÁÎ<Ê^ pöÎK ̀<vpÂÎNÏ )4(& hlÎVlñÂN i<aÂÁN )3(& aHiÎK j<;„D )4(& lñÂN hdVhË.̀<vdHË
)3(& ̀<vdH >vdH;ÎH )3(& vhléÎK s„ÎÂHË.chnÍ )3()09 - lÎêL líÎNÏ(& lû¢™D hpÂNÏ )4 - ;HÎ̀éHË(& sÎN
lÈNÏ pöÎÁD )4(& lÎêL >rHdD )3()09 - lÎVlÈNÏ rVdúD(& hlÎN sÎÁ+ )3()46 - pHlN ̀H;N‰()3( ,
kÎÂH nv,nÏ )3()86 - [HfV hkûHvÏ()3(.                                                 sVlVfD^ vs<‰ o¢ÎäD

ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ sÎNlÈNÏ pöÎÁD hc >g<lÎÁÎ<Ê

j¶<dQ x±dD [<hã nhn.
Œ köH[D rHmÂúÈV )0(1 - =G =ÈV sÎV[HË )0(2.

=„ÈĤ pHlN aÎVÏ )94 - ̀ÁHgéD( fVhÏ köH[D& pöÎK o¢ÎV )33 - =G fò<nÏ( , =Hn,dK lÁúH
)58( fVhÏ =G =ÈV.                                                      ̀Hõ =G^ s¶ÎN wHnrD )58( fVhÏ =G =ÈV .

nh,vÏ lé<sX u„D fHÏ fH ;Â:. u„D lÎVchfÎæD , vqH pÎNvÏ
ho¢Hv^ aÎVÏ , nh,,nÏ hc köH[D& c;D ̀<v hc =G =ÈV.
i<ĥ sVn , cdV k<v.                                 clÎK^ iÂ<hv.                                 fN,Ë jÂHaH=V.
,vcaæHÍ^ aÈÎN ,xÁD rHmÂúÈV - aÁäI 52 fÈÂK 9931 - sHuJ 03/51.
Œ köH[D^ pöÎK o¢ÎV )2(& pHlN aÎVÏ )3 - ;HÎ̀éHË(& fÈChn nh,,nÏ )3(& hlÎV lÈNÏ [HkÂ„¥D

)3(& pöK kí™D )3(& lÎ±n ;ÂÁNhkD )3()48 - hlÎVpöÎK lÈí<vÏ& hd<ã ;±kéVÏ )3(& u„D
nh,vhË )2(& pöÎK chlÈVhË )3()1ÿ09 líéäD fÎ|Ë(& ;VdL hs±lD )2()37 - lñÂNpöÎK
fHfH=„D()2( , lû¢™D [<hndHË )2(.          sVlVfD^ líÎN [±gD

Œ =G.=ÈV^ lÈVnhn fúH=VnÏ )3(& >vlÎK sÈVhfÎHË )3(& u„ÎVqH >vjH )4(& lÎ±n c;D.̀<v )3(& hpÂNvqH
ckNÍ.v,ó )3(& fÈÁHÊ fVchÏ )3(& u„D.hw®V uHa<vÏ )3( )98 - hlÎK ̀<vu„D()1(& u„ÎVqH u„ÎChnÍ )3(  vqH
lñÂ<n>fHnÏ )3-;HÎ̀éHË()35 - =Hn,dK lÁúH()4(& s¶ÎN wHnrD )4( , d<kS aH;VÏ )3(.

        sVlVfD^ hlÎV r„¶I.k<dD
ŒfVjVdK fHcd¥K lÎNhË^ s¶ÎN wHnrD hc =G =ÈV.

ŒkÂHdD hc ndNhv jÎL iHÏ ̀Vså<gÎS , ̀Î¥HË
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ihsezrav nahyak

n, ,lÎNhkD 

zHiVh h,qHß n,,lÎNhkD ;ú<v v,fVhÍ hsJ#l„D ̀<aHË nv hvn,iHÏ >lHnÍ sHcÏ nho„D , oHv[D
pHqV iöéÁN , tNvhsÎ<Ë n,,lÎNhkD fI iÂVhÍ iÎHè iH nv aÈVséHË iH ̀ÎæÎV fV=ChvÏ löHfÆHè
hséÆHléD fVhÏ ,vca¥HvhË [<hË hsJ , hc hdK xVdR fVhÏ [<hkHË u±rI lÁN , löé¶N clÎÁI ndNÍ aNË
vh tVhiL lD ;ÁN#hlÎN,hvdL j¶Nhn löHfÆHè nv jÈVhË , aÈVséHË iH fH pÂHdJ tNvhsÎ<Ë n,,lÎNhkD ,
iÎHè iH n,]ÁNhË a<n#.hvn,iHÏ oHv[D fVoD l„D ̀<aHË iL fVrVhv hsJ , tNvhsÎ<Ë n,,lÎNhkD fV
hsHõ hoäHv vsÎNÍ nv hdK oû<ü hrNhlHjD nhaéI hsJ#hpöHË pNhnÏ l„D ̀<ù ̀VjHã fH ndö: ,
kHdF rÈVlHË hgÂåÎ: gÁNË rVhv hsJ vhiD hvn,Ï >lVd¥H a<n#,Ï nvhdK fHvÍ lD =<dN^ u„D.vyL lÎG
fHxÁD fVhÏ ̀ÎæÎVÏ hnhlI jÂVdÁHjL fI >lVd¥H o<hiL vtJ cdVh fI ,hrU nv hdVhË jÂHlD aVhdX , hl¥HkHè
lÁHsF vh fVhÏ jÂVdK ;VnË nhvÊ hlH léHs™HkI fI oHxV hdÁ¥I lVfD lK )l: ,d„¥ÎÁC( 07 sHgI hsJ
, nv aVhdX t¶„D ;I ,dV,õ ;V,kH iÂI nkÎH vh nv fV =VtéI hsJ& hl¥HË s™V fI hdVhË vh kNhvn&  fI iÂÎK
ngÎG  líä<vÊ ;I fI >lVd¥H fV,Ê jH fé<hkL cdV k§V hdúHË jÂVdÁHjL vh hnhlI niL#fHdN fI hdK k¥éI jH;ÎN ;ÁL
;I aVhdX fVhÏ lK nv hvn,Ï oHvì hc ;ú<v föÎHv sòJ , xHrJ.tVsH o<hiN f<n cdVh nv >kíH lK fHdN
nv d: hjHØ ;<]: >Ë iL fH ,[<n d: iL hjHrD ckN=D , jÂVdÁHjL vh ̀ÎæÎVÏ ;ÁL& hlH nv hdVhË lD.j<hkL
nv d: lñG lÁHsF , fH aVhdX hdNÍ.>‰ jVÏ ckN=D , jÂVdK ;ÁL#.

wñäJ iHÏ pNhnÏ ;I [C, fHjíVfI jVdK l„D ̀<aHË ,vcù ̀HdI lñö<ã lD a<n rHfG jHlG hsJ hlH
V̀sA hdÁíHsJ ;I >dH lVfD ndæVÏ nv uHgL n,,lÎNhkD fVhÏ >lHnÍ sHcÏ pNhnÏ ̀ÎNh kÂD a<n? >dH tNvhsÎ<Ë
n,,lÎNhkD xD sHgÈHÏ =BaéI fVhÏ >lHnÍ sHcÏ pNhnÏ ]HvÍ hkNdúD k¥VnÍ hsJ? >dH lVfD [<hË jVÏ fH
,d|=D iHÏ lVfD i™éHn sHgI pNhnÏ nv [ÈHË kÎöJ? jÂHÊ vrÎäHË [ÈHkD pNhnÏ fH ]ÁÎK ,q¶ÎéD jÂVdÁHè

hlÎN,hvdL j¶Nhn löHfÆHè fVhÏ hsé¶NhniH n,]ÁNhË a<n

iCdÁI lD ;ÁÎL& hlH aVhdX ngò<hÍ kÎöJ!.
Œ;Î<hË.

hrNhÊ hvckNÍ rÈVlHË sHfR
rÈVlHË löHfÆHè >sÎHdD n,,lÎNhkD& 2 lNh‰ o<n vh fI oHk<hnÍ.iHÏ aÈNhÏ lNhtU pVÊ hiNh ;Vn#.nv

lVhsÂD fH p†<v löá<̈Ë o<cséHË& vqH f<uBhv rÈVlHË sHfR n, , lÎNhkD >sÎH& lNh‰. iHÏ kÆVÍ , fVkC vrHfJ
iHÏ >sÎHdD 7002 o<n vh fI oHk<hnÍ.iHÏ aÈÎNhË "sÎN uÂHv l<s<Ï" , "sÎN tHqG l<s<Ï" hc aÈNhÏ
lNhtU pVÊ hiNh ;Vn#.

aHË vh ̀ÎæÎVÏ lD ;ÁÁN? pNhnÏ l„D ̀<ù ̀VhtéòHv n,,lÎNhkD hc vk{ hvn,Ï >lVd¥H =™éI , [HgF hdÁíHsJ
;I tNvhsÎ<Ë fVhÏ s™V , hvn,Ï >lVd¥HÏ hdK ,vca¥Hv iCdÁI lD ;ÁN , pNhnÏ fI cuL o<nù nv hvn,Ï
>lVd¥H aVhdX lÁHsäD kò<hiN nhaJ! hlÎN,hvdL tNvhsÎ<Ë n,,lÎNhkD ]HvÍ hkNdúD , l<q<uHè hdK ]ÁÎÁD
vh lNdVdJ ;ÁN#iCdÁI lD ;ÁÎL ,gD aVhdX hvn,Ï oHv[D & ngò<hÍ ,vca¥Hv kÎöJ!.

kHdF.rÈVlHkD pöK
j™éÎHË nv nhoG

sHgK tVhköI
sVdU jVdK lVn hdVhË nv

vrHfJ.iHÏ fÎK.hgÂ„„D
n,,lÎNhkD nhoG sHgK tVhköI&
fI uÁ<hË kHdF.rÈVlHkD nsJ

Î̀Nh ;Vn#.pöK j™éÎHË nv
vrHfJ.iHÏ fÎK.hgÂ„„D nhoG
sHgK ;I fI lÎCfHkD tVhköI
fV=Chv aN& nv lHnÍ 06 léV fH eäJ
pNkûHã 6#96 eHkÎI l<tR fI
;öF uÁ<hË kHdF.rÈVlHkD
aN#.nv hdK vrHfJ.iH n,kNÍ
>lVd¥HdD fH eäJ clHË 6#06 eHkÎI
rÈVlHË aN , ,vca¥HvÏ hc ;ú<v
lÎCfHË nv [HdæHÍ s<Ê rVhv
=VtJ#.̈cÊ fI dHn>,vÏ hsJ ;I
pöK j™éÎHË n,kNÍ hgÂåÎ¥D
hdVhË lNjD hsJ ;I hvn,Ï >lHnÍ.sHcÏ o<n vh nv ;ú<v tVhköI >yHc ;VnÍ jH fVhÏ p†<v nv hgÂåÎ: j<;Î< >lHnÍ a<n#.

nvnn‰.iHÏ v;<vnnhv ̀Vù fH kÎCÍ fHk<hË hdVhË
löHfÆHè n,,lÎNhkD rÈVlHkD nhoG sHgK

fHaæHÍ.iHÏ ;ú<v hs™ÁN 9931 fV=Chv
lD.a<n , n,,lÎNhkD.;HvhË ̀S hc ]ÁN lHÍ
n,fHvÍ fI vrHfJ fH d¥NdæV lD.̀VnhckN#  lÈöH
lÎVch xäÎäD v;<vnhv ̀Vù fH kÎCÍ fHk<hË nv
>séHkI löHfÆHè nhoG sHgK fHaæHÍ iHÏ hdVhË
lD.=<dN fH ,[<n jñVdL.iH oVdN jíÈÎChè ̀Vù
fH kÎCÍ ;I hiÂÎJ nhvkN fH sòéD hkíHÊ
lD.a<n#=CdNÍ wñäJ iHÏ lÎVch xÎäD fI
aVó cdV hsJ^.

.- v;<vnnhv ̀Vù fH kÎCÍ fHk<hË hdVhË nv
l<vn aVhdX jÂVdÁD o<n =™J^ nv hdK lNè jÂVdÁHè o<fD vh ̀úJ sV=BhaéI , v;<vniHÏ o<fD vh eäJ ;VnÍ.hÊ#
iV]ÁN fI oHxV aÎ<ß ;V,kH löHfÆI.hÏ kNhaéÎL hlH n, v;<vn=ÎVÏ fV=Chv aN , 01 sHkéD.léV v;<vn nhoG sHgK
ckHË vh [HfI.[H ;VndL# hgäéI ]<Ë löHfÆI vsÂD kä<n& eäJ kúN# >lHn=D o<n vh p™Z ;VnÍ.hÊ jH nv löHfÆHè lHÍ >dÁNÍ
aV;J ;ÁL# hlÎN,hvÊ v;<vn hdVhË vh hvjÆHM niL#.

.-h, nv l<vn löHfÆHjD ;I rûN aV;J nv >kÈH vh nhvn fÎHË ;Vn^ jÂV;CÊ vh v,Ï löHfÆHè nhoG
;ú<v =BhaéI.hÊ ]<Ë fI ngÎG aÎ<ß ;V,kH l¶„<Ê kÎöJ ;I fI löHfÆHè fV,Ë lVcÏ huChÊ a<dL# hlÎN,hvÊ
aVhdX fI =<kI.hÏ ̀ÎA fV,n ;I nv ]ÁN löHfÆI fÎK.hgÂ„„D iL aV;J ;ÁL#.

.-lÎVch xäÎäD nv l<vn ,q¶ÎJ ̀Vù fH kÎCÍ fHk<hË hdVhË =™J^ hdK vaéI k< ̀H hsJ# jÆVdäH pN,n
6 sH‰ hsJ ;I löHfÆHè >Ë fV=ChvlD.a<n& fH hdK pH‰ noéVhË ̀ÎúVtJ o<fD nhaéI.hkN# clHkD ;I
fI jHc=D ;HvÊ vh aV,ß ;VnÍ f<nÊ& =HiD >kÆNv j¶Nhn aV;J ;ÁÁNÍ.iH ;L f<n ;I löHfÆHè g®< lD.aN
hlH h;Á<Ë j¶Nhn ,vca¥HvhË fÎúéV aNÍ , fÎK.aHË vrHfJ ,[<n nhvn#.

.- n,sJ nhvÊ nv aVhdX lé™H,jD köäJ fI jÈVhË jÂVdK ;ÁL# hc >kíHdD ;I jíÈÎChè ̀Vù fH kÎCÍ tÆX nv líÂ<uI
>téHã hkÆ±ã ,[<n nhvn& hc hféNh nv aVhdX d¥Á<hoéD jÂVdK ;VnÍ.hÊ , n,sJ nhvÊ aVhdX lé™H,jD vh jíVfI ;ÁL#  hc
xVtD n,sJ nhvÊ nv uVwI.iHÏ fÎK.hgÂ„„D lòé„T fH vrÎäHkD nv s¢P o<nÊ , fḦjV löHfÆI fNiL , o<nÊ vh fH >kÈH
föÁíL jH pS vrHfJ fÎúéVÏ nhaéI fHaL& r¢¶H hdÁæ<kI fÎúéV ̀ÎúVtJ lD.;ÁL#.

.-v;<vnnhv ̀Vù fH kÎCÍ fHk<hË hdVhË nv l<vn lú¥±è lHnÍ jòûûD o<n =™J^ kÎCÍ d¥D hc lú¥±jÂHË
hsJ , hc >kíHdD ;I lK sH‰ =BaéI kÎCÍ lÁHsäD kNhaéL& ké<hköéL v;<vn l„D lN k§VÊ vh eäJ ;ÁL hlH  d:
sH‰ hsJ ;I fI ;Â: aV;J ̀„ÂÎV o„Î{ tHvõ d¥öVÏ kÎCÍ jÈÎI ;VnÍ.hÊ , fòúD hc v;<vniHdD ;I lD ckL
fI oHxV hdK kÎCÍ.iH hsJ# hlÎN,hvÊ nv >dÁNÍ iL hdK pÂHdJ.iH hnhlI nhaéI fHaN#.

.-h, fH fÎHË hdÁ¥I ̀Vù kÎCÍ köäJ fI sHdV lHnÍ.iHÏ n,,lÎNhkD fI jíÈÎChè fÎúéVÏ kÎHc nhvn& jH;ÎN ;Vn^ kÎCÍ
, ;™A lÁHsF iV aòW& sHgK lÁHsF , jú: o<ã iÂI  nv uÂ„¥Vn tVn jHeÎV=Bhv iöéÁN hlH fI ngÎG jñVdL.iH
hl¥HË oVdN vhpJ fVoD hc jíÈÎChè vh kNhvdL# lH iL fVhÏ jÈÎI kÎCÍ oÎ„D hbdJ aNdL hlH oÎ„D hc ;ú<viH hdK
lú¥±è vh kNhvkN , fI vhpéD jíÈÎChè l<vn kÎHc o<n vh jÈÎI lD.;ÁÁN fI iÂÎK ngÎG [„<jV hc lH iöéÁN#.

.-lÎVch xäÎäD nv ̀HdHË o<hséHv pÂHdJ fÎúéV löá<̈Ë hc fHk<hË n,,lÎNhkD aN , =™J^ fH hdÁ¥I ,vcù ckHË
köäJ fI lVnhË ndVjV aV,ß aN , v;<vniH lé™H,è hsJ hlH ̀ÎúVtJ noéVhË oÎ„D o<ã hsJ , hlöH‰ ]ÁNdK
v;<vn l„D a¥öéI aN& péD löá<̈Ë ;ÂÎéI l„D.hgÂåÎ: hc ]ÈHv v;<vna¥K jÆNdV ;VnkN ;I iÂI >kÈH oHkL f<nkN&
fÁHfVhdK fHdN löá<̈Ë hdK löHmG vh fäÎÁÁN , fÎúéV j<[I ;ÁÁN ]<Ë ckHË ̀éHköÎG fḦdD nhvkN#.



فوتبال
نقدى بر «داورى» فوتبال ایراننقدى بر «داورى» فوتبال ایران

براى کسانى که بر مسند قضاوت نشسته اند...براى کسانى که بر مسند قضاوت نشسته اند...
بچه که بودیم، «گل کوچیک» جزء جدا ناپذیر روزمرگى هاى 
ما بود؛ همان دروازه هاى یک مترى و آسفالت خیابان و فوتبال 
سه به سه یا چهار به چهار... اغلب، بازى ها بین خود بچه محل 
ها بود. یعنى بر و بچه هاى یک محله، خودشان بساط بازى را مى 
چیدند و «یار» تقسیم مى کردند و یکى هم توپ را دوالیه مى 
کرد و سوت آغاز... البته اغلب سوتى در کار نبود. داور تخصصى هم 
نبود. کال «داورى» یک «عشق» بود. حتى در سطح باشگاهى هم 
داوران ما اغلب از بین فوتبالیست هاى بازنشسته بودند. آن روزها 
اینجورى نبود که بازیکن تا 40 سالگى مثل چى بدود و با کاشت مو 
و بوتاکس و برداشتن موهاى زائد صورت، بگوید 35 ساله ام و کسى 
هم نپرسد این اکسیر جوانى را از کجا پیدا کرده اى! بازیکنان سى به 
باال، اغلب دیگر رویشان نمى شد جاى جوان ها را تنگ کنند. کفش 
ها را مى آویختند و مى رفتند دنبال داورى و مربیگرى و... همین 
بود که مربیان جوان هم فراوان داشتیم... بگذریم. خالصه آنکه، گل 
کوچیک ما داور حرفه اى نداشت. داور بازى اغلب از بین خود بچه 
ها و بصورت چرخشى انتخاب مى شد. طبیعیست، وقتى «جر زنى» 
پاى ثابت بازى بچه ها باشد، داورى هم سرشار از همین جر زدن ها 
باشد؛ اول به نفع تیم خودت، بعد و بخصوص به نفع شخص داور که 
خودش یکى از بازیکنان بود! گاهى این سوت هاى بى صدا ولى بودار، 
حتى منجر به آشوب مى شد و داور مجبور بود پابرهنه و نفس نفس 
زنان از صحنه بگریزد و به خانه اش پناه ببرد... انتظار دور از ذهنى 
بود که توقع داشته باشیم، آن کودك گریزپاى و بازیگوش، لحظه اى 
بیندیشد در جایگاه «قضاوت» نشسته است و سلوك امیرالمومنین 

را چراغ راه قرار دهد...
   

گل کوچیک که فنا شد، اما امروز، داوران فوتبال کامال حرفه 
اى شده اند؛ داوران موفقى که نه تنها فوتبالیست موفقى نبوده اند، 
که حتى فوتبال بازى نکرده اند! اصوال مدارج داورى و محدودیت 
هاى سنى، اجازه نمى دهد تو تا 40 سالگى فوتبال بازى کنى، بعد 
تازه بیایى با یک صدم درآمد زمان بازى، داورى کنى!!! عشق هم 

که کیلویى مفت شده است. پس کال شاکله و فرهنگ داورى تغییر 
یافت. داوران براى «پیشرفت شغلى» ، گوش به جایگاه ویژه دارند: 
«ما اینجا نشسته ایم و تو را رصد مى کنیم. امیدواریم تیم فالن برنده 
بازى باشد و تو سال بعد دربى را سوت بزنى...»(نقل به مضمون). 
قبال نوشته بودیم، با وجود دوربین هاى متعدد تلویزیونى و موبایل 
هاى دوربین دار و تماشاگرانى که سواد فوتبالیشان بیشتر از قبل 
شده، دیگر کمتر داورى مثال توپ را با دست خود براى تیم مورد 
نظر روى نقطه پنالتى مى کارد! اصوال معتقدم، اشتباهات بزرگ و 
عجیب داورى، واقعا «اشتباه» است، نه عمد! در فوتبال حرفه اى 
دنیا، داوران حرفه اى نیازى به انجام این کارهاى «اُورت» و خانمان 
بر انداز ندارند. کافى است همان دقایق ابتدایى، چند تا سوت اشتباه 
ساده با آن ترجیع بند احمقانه «غیر تأثیر گذار» بزنى، تا تیم مقابل 
را کامال عصبى و به زبان بى زبانى حالیشان کنى که «امروز بیچاره 
تان مى کنم»! معموال اگر توان دو تیم خیلى با هم متفاوت نباشد، 

همین کافیست. اما...
رفتار دوگانه داوران در  از  تیم ها  اما مدت هاست، داد همه 
برخورد با بازیکنان به هوا رفته. مثال یک بازیکن این تیم یک فول 
انجام مى دهد، داور با سرعت بیشتر از یک دونده صد متر خود را به 
محل خطا مى رساند و همچون میر غضب، سینه به سینه بازیکن 
خاطى مى شود و چنان دستش را به سمت جیبش مى برد که آدم 
یک لحظه فکر مى کند یا خدا، االن است که از جیبش آلت قتاله در 
آورد! بعد چنان کارت را جلوى چشم و بینى بازیکن خاطى مى گیرد 
که راه نفسش بسته مى شود! بعد هم مى رود باالى سر بازیکنى که 
رویش خطا شده، و با ناز و نوازش او را بلند مى کند و دور و برش 
مى چرخد تا ببیند زخمى چیزى به پوست نازنینش ننشسته باشد، 

و بعد با دست خودش توپ را مى کارد و... 
چند دقیقه بعد عین همین خطا از جانب آن تیم رخ مى دهد؛ 
داور اصال در صحنه نیست. آنقدر دیر مى رسد که خاطى و مصدوم، 
حسابى از خجالت هم در آمده اند. بعد که داور سر مى رسد، ابتدا 
رخ به رخ با بازیکن مصدومى که آش و الش شده، کارت زردى با 

این مضمون نشان مى دهد: «تو حق ندارى خودت بازیکن خاطى را 
جریمه کنى»!!! بعد به سمت بازیکن خطا کار مى رود و ناگهان انگار 
خبر تولد فرزند اولش را به او داده باشند، اخم هایش باز مى شود و 
لبخند بر لب، شروع به نصیحت مى کند و با میمیک پدرانه و اشاره 

دست، مى گوید: «آهسته تر، عزیزم»!!!
   

این مثال اغراق آمیز و طنزگونه، کاریکاتورى از آن چیزیست 
که مدتهاست اکثر قریب به اتفاق تیم ها را آزار مى دهد. بازیکنانى 
داریم که در مقابل کارت زرد داوران رویین تن شده اند! بازیکنانى 
داریم، که مقابل دیدگان داور، در حد «خود زنى» به خود صدمه مى 
زنند! بازیکنانى داریم که با یک «آخ» به نفعشان خطا اعالم مى شود! 
مربیانى داریم که بدون لب خوانى یا دوربین مخفى مى شود بى 
ادبى ها و توهین هایشان را شنید، اما تنها تذکر مى گیرند! داورانى 
داریم که از سى مترى، و پس از اعتراض بازیکن، پرچم کمک خود 
را که در یک مترى صحنه است نغض مى کنند! تیم هایى داریم که 
داوران کم مانده با تک تکشان عکس یادگارى بگیرند! و... گاهى فکر 
مى کنم، این حد از مهربانى را حتى در زمانى که نوبت داورى من 
در گل کوچک محله مان بود، به نفع تیمم و خودم نداشته ام! حتى 
همان داورى هاى «آب زیر کاه» را هم دست به دست مى کردیم 

و «نوبتى» بود.
اما اکنون، «همه» به شکلى مشابه، از داورى ها مى نالند، بدون 
اینکه حداقل «نوبت» رعایت گردد!!! آیا همه «حسود» هستند؟ همه 
«منظور» دارند؟ چرا اینهمه «درد مشترك» در بین تیم هاى ما 

وجود دارد؟
جالب این است، که ما سالى یک بار بیشتر «شهرآورد» نداریم! 
پس نمى شود آن باال نشست و به همه گفت «حواسم به تو هست... 
هم  اى  حرفه  داوران  براى   ! هستى...»  شهرآورد  داور  دیگر  سال 
دلبستگى هاى «رنگى» و تعصبات بچگى زیاد مهم نیست! اما مسائل 
دیگرى مى تواند باعث بروز این مدل قضاوت شود. مدلى که پاك از 

یاد برخى داوران مى برد؛ در جایگاه قضاوت نشسته اند!

 دکتر محمد(شهریار) شفائى 
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u„D kÎH;HkD & fHv,è niI 05 r<Ï såÎN

 .>aÁHdD fH t<jäHgÎöJ iHÏ rNdÂD hséHË sVsäC =Î±Ë)..4.(. .

hc nvõ uÆF fÎ™éN ;I sVhkíHÊ fH pÂHdJ uÂI oHkL  ;I nv vaJ
ckN=D lD ;Vn j<hköJ fH iChv cpÂJ & jñûÎ±jA vh fI hjÂHÊ
fVsHkN# h,gÎK fHv ;I kHlA nv gÎöJ jÎL lÁéòF hkCgD rVhv=VtJ
a<;I aN hlH aÁÎN aòûD fI kHÊ wHgP kÎH lò™ÎHkI iÂI fHcdÈHÏ nv
s¢P hkCgD vh jÂHaH lD ;ÁN jH  fÈéVdK iH vh =„îÎK  ,  fI löHfÆHè
rÈVlHkD ;ú<v huChÊ kÂHdN# h,hoV niI ]ÈG ,réD l„<hË a¥G
=VtJ & h, kÎC fI hdK jÎL tVho<hkNÍ aN#  jÂVdK iVv,c sHuJ 5
aV,ß lD aN hlH kÎH;HkD , ]ÁN k™V ndæV ,zÎ™I nhaéÁN pöF
ḧlV fÈÂK wHgP kÎH n,sHuJ c,njV nv jÂVdÁHè p†<v dHfÁN ]Vh;I
sVlVfD l„<hË nv j±ù f<n fH ;Hv , jÂVdK cdHn kÆH£ q¶T j¶NhnÏ
hc fHcd¥ÁHË hc [Â„I kÎH;HkD vh ;HiA niN , fI pNhrG fVsHkN# lê±
fI h, =ÎV nhnÍ f<n käHdN tÆX fI ̀HÏ vhsJ lé¥D fHaN f„¥I fHdN
rNvè fHcÏ fH ̀HÏ ]~ o<nvhkÎC jÆ<dJ ;ÁN , iÂÎK sòJ =ÎVÏ
fHuE aN ;I kÎH;HkD nv löHfÆI fH ̀Hõ nv hlíNdI n,=G fH ̀HÏ ]~
fCkN# kÎH;HkD lD =<dN ̂ fÈÂK oHË fI k§L , hk†äH£ hiÂÎJ lD
nhn , u±,Í fV hdK fH jÂVdÁHè ,d|Í j<hË fNkD fîI iH vh fḦ lD fVn
& fI =ÂHkL nv >Ë clHË iÎ} ;S  fI hkNhcÍ wHgP kÎH & fH fîI iH ;Hv kÂD
;Vn & fH p<w„I f<n , fI ;Hvù uúR lD ,vcdN # lK hlV,c h=V fI [HÏ
v,sHÏ fHaæHÍ f<nÊ & jÎL l„<hË vh fI fÈÂK oHË , ]ÁN k™V hc rNdÂD
iH lD såVnÊ , fHrD r†HdH #####.

kÎH;HkD nv sH‰ 5531 fH iÂöV =VhkÆNvù oHkL k<vh k§VÏ
hcn,hì ;Vn # iÂöVù hkCgD ]D hlH nv jÁ¥HfK lHckNvhË ckN=D
lD ;Vn fI oHxV iÂÎK n, [úK [Nh=HkI nv jÁ¥HfK , hkCgD fV=Chv
;Vn# v,cÏ ;I rVhvf<n lVhsL uÆN fV=Chv a<n & l„<hË nv [HÊ pBtD
fH aÈäHc nv hkCgD löHfÆI nhaJ & fI uúR i<hnhvhË h,‰ fHcÏ ;Vn
, péD d: =G hc n,=G fVjVÏ jÎÂA vh cn hlH nÍ nrÎÆI fI ̀HdHË hdK

Î̀¥Hv j¶<dQ aN jH fI >vhdúæHÍ , s™VÍ uÆN fVsN & >Ë aF kûT
[Â¶ÎJ pHqV nv ,vcaæHÍ fI líéÂU aHd„< nv ;ÁHv nvdH vtéÁN jH aHÊ
uV,sD vh k<ù [HË ;ÁÁN # iÂHË [Â¶I & l„<hË  lÎCfHË såHiHË f<n
;I fHc kÎH;HkD n,fHv =„CkD ;Vn# .

  fHf: , kÎ<aH nv >gÂHË .

pHwG hdK hcn,hì j<gN d: ̀öV fI kHÊ fHf: , d: noéV fI kHÊ
kÎ<aH f<n & ;I hlV,c fH 14 , 23 sH‰ sK nv >gÂHË ckN=D lD ;ÁÁN#
>rH fHf: fH noéV oHgI hù hcn,hì ;VnÍ ,d: ̀öV =G fI kHÊ fÈVhn
aA sHgI nhvn & kÎ<aH oHkL iL fH ̀öVuÂ< o<n ckN=D lD ;ÁN ;I
d: tVckN uCdC fI kHÊ kÎ¥H oHkL 8 sHgI nhvn#.

  d: oHxVÍ .

xäR nsé<v wHgP kÎH pR kNhaéÎL  l<rU wV́ aHÊ , kHiHv räG
, f¶N hc >Ë hc lHsJ & k<aHfI , iÁN,hkI hsé™HnÍ ;ÁÎL & oV,ì hc lÁC‰
iL 9 aF fI f¶N lÂÁ<ß f<n & d: v,c f¶N hc jÂVdK fH iÂöVÊ nv
pÎH£ lÁC‰ ̀Nv oHkL kúöéI f<ndL ;I lHnv oHkL fVhÏ lH iÁN,hkI
jÈÎI ndN & lNè ;ÂD hc hcn,hì lH =BaéI  f<n & ]úÂHkL fI nv ,v,nÏ
f<n ;I läHnh fÈÂK oHË kÎHn & d: gñ§I yHtG aNÊ & ndNÊ nv pÎH£
fH ;úÎNË >d™<Ë kòD !!  fHc aN ;I kH=ÈHË >rHÏ wHgP kÎH sV,;„I
hù ̀ÎNhaN & lHvh fH uÎH‰ , lHnv oHkL ndN oÎ„D oíHgJ ;úÎN & hlH
=™J fI fI & föH£ iÁN,hkI iL ;I fI vhiI ###! lÁ§<vÊ hdÁI ;I
p<hsA fI iÂI ]ÎC , iÂI ;S f<n , ]ÎCÏ vh hc r„L  kÂD hkNhoJ

& hgäéI fîI iH fH jÂHÊ ,[<n fÈA hpéVhÊ lD =BhaéÁN#.
  =G h,‰ vh l„<hË fò<vn###! .

nv niI 05 , clHË [HÊ jòJ [ÂúÎN i<hnhvhË jÎL iÁæHÊ jÂHaHÏ
fHcÏ fH iVjÎÂD & n,sJ nhaéÁN h,‰ l„<hË =G fò<vn & ]<Ë jÎL  jH
=G lD o<vn jÎL pVdT vh f±tHw„I fI j<ç lD föJ & clÎK iHÏ
wH́ , iÂ<hv & o<vhμ kÎH;HkD fVhÏ =VdCiHÏ jÂHaHdD f<n# nv
sH‰ h,‰ [HÊ jòJ [ÂúÎN v,sHÏ t<jäH‰ h[HcÍ nhnkN  fI oHxV
aVhdX >ã , i<hdD =Î±Ë & l„<hË jÂHÊ fHcdÈHÏ n,v vtJ vh nv hkCgD
fV=Chv ;ÁN ;I nv d¥D hc ̀Î¥HviH & l„<hË j„O jVdK fHoJ o<nvh nv
fÁNv fVhfV hséÆ±‰ jíVfI ;Vn löHfÆI hÏ ;I l„<hË kéÎíI vh 5 - 1
fI pVdT ,h=Bhv ;Vn & ]<Ë h,gÎK jíVfI aHË f<n hc kHÊ pVdT fÎL
nhaéÁN hlH fH =BaJ clHË jÎL v,fVhÍ aN i™éI f¶N fH ̀Vså<gÎS
lûH́ nhnkN fH >k¥I d: fV w™V fHoéÁN ,gD löéñR ̀ÎV,cÏ f<nkN#
kÎH;HkD nv iV n,vÍ [HÊ jòJ [ÂúÎN 8 jH 11 =G lD cn , n, i™éI
nvlÎHË kHlA nv gÎöJ fHcd¥ÁHË lÁéòF ;ÎÈHË ,vcaD , nkÎHÏ
,vcù f<n # .

  fVjVdK =G .

u„D kÎH;HkD & fH n, =„D ;I h,gÎK fHv fH ̀HÏ ]~ fI ̀Hõ cn ,
lé¶HrF >Ë fH n, =„D ;I fI jVh;é<v nv tÎÁH‰ [HÊ pBtD cn hc =„D
;I fH nvdäG  ̀Á{ k™V fI pöÎK vhy™V nv,hcÍ fHË jÎL vhÍ >iK nv
hlíNdI cn iÂÎúI fI kÎ¥D dHn lD ;ÁN & j<ç qVfI kÈHdD ;Hè
o<vn ,fI a¥G uíÎäD ,hvn nv,hcÍ jÎL pVdT aN# iÁ<c ;I iÁ<cÍ
lêG n,vhË =BaéI fH iÂI vhf¢I o<fD nhvn & lòHgT ;N,vè fÎK
fîI iH , nu<h , nv=ÎVÏ hsJ , fH fHkNfHcÏ nv jÎÂÈH lÎHkI o<fD
kNhvn# .

  p†<v nv jÎL l„D , jÎL hvjA.

h=V kÎH;HkD p†<v nvjÈVhË , fHcÏ nv d¥D hc jÎÂÈHÏ ̀HdéòJ
kúÎK vh lD ̀BdVtJ & fI x<v péL ]ÁNsH‰ fHcd¥K eHfJ jÎL l„D
f<n & jÎL hvjA ;I [HÏ o<n nhvn& r„L ;úÎNË fV v,Ï kHÊ kÎH;HkD
nv`HdHË iV hvn, ;Hv na<hvÏ f<n hlH aÈVséHkD iHÏ fD ̀ÁHÍ iVfHv
hchdK l<q<ß qVfI lD o<vnkN , u„D kÎH;HkD d¥D hc >kÈH f<n # n,
hgD sI fHv j<sX h,tHv‰ , >rH púÂJ fI jÎL l„D nu<è aN , péD
fH l„D ̀<aHË fI s<vdI , iÂîÁÎK fI hsåHkÎH vtJ , nv j<vkÂÁJ ]ÈHv
[HkäI lHnvdN j<ç cn , hc xVtD fH jÎL hvjA hdVhË fI lVfÎæVÏ pöK
päÎäD fI ;ú<viHdD ]<Ë ]ÎK & r¢V & hdéHgÎH , >gÂHË vtJ # iÁæHÊ
fHc=úJ hc s™V >gÂHË fI hdVhË h, & l<nè & hw®VaVtD & v,aK &
y™<v , #### iV;NhÊ fH oVdN d: hj<läÎG & clÎÁD fH lHaÎK fI ;ú<v
fV=úéÁN #  kÎH;HkD " ã hÊ , "oVdNÍ f<n#  fH l„<hË nv [HÊ uÂVhË
lÁ¢ÆI hÏ  ̀H;öéHË u„ÎI hdK jÎL , iÂîÁÎK jV;ÎI fHcÏ ;Vn # oÎ„D
hc lVfÎHË hvjA , jÎL l„D , iÂîÁÎK fHcf¥ÁHË l„D <̀ù fI h,

Î̀úÁÈHn fHcÏ nv jÎÂÈHÏ jÈVhkD , o<n vh lD nhnkN & d: fHv uäN,
lNdV ̀Vså<gÎS  d: k™V vh tVséHn hkCgD jH h, vh fVhÏ ̀Î<séK fI jÎL
rVlC<̀ù vhqD ;ÁN hlH lêG sHdV iÂäHcÏ iH fI uúR i<hnhvhË  fI
hdK ̀ÎúÁÈHn iH , ̀<gÈHÏ ;±Ë ̀úJ ;Vn , jV[ÎP nhn nv l„<hË ,
hkCgD fÂHkN & >Ë sH‰ ̀Vså<gÎS >gK ,déG vh oVdN &  v[F tVhlVcÏ
fH ̀ÎúÁÈHn ;Hv nv fHk: l„D , ̀<‰ nvaJ kÎH;HkD vh fI jÈVhË tVh
o<hkN hlH hdK kÎC fD tHdNÍ f<n # h, péD nsJ vn fI sÎÁI jVh;é<v ,

ckN=ÎÁHlI

ngÎG hdÁ¥I hc n‰  clÎK iHÏ wHgP fH© &  xÎHvÍ & [CdVÍ xHgÆHkD
,  hxVh́ i±‰ hpÂV jH fD fD p<vdI lÁ¢ÆI yHcdHË hkCgD  ,vca¥HvhË
, fI ,d|Í t<jäHgÎöJ iHÏ cdHnÏ vaN , zÈ<v ;VnkN & ,[<n clÎK
iHÏ fHdV , t†HÏ föÎHv sVsäC f<n ;I sHgÎHË sH‰ [<̈kæHÍ
k<[<hkHË , [<hkHË  lñö<ã lD aN jH pNÏ ;I kCnd: fI 03 jÎL
fH kHlÈHÏ lòé„T nv>Ë t¶HgÎJ nhaéÁN & hcaHkS , hräH‰ f„ÁN hkCgD
]D iH , fI ,d|Í yHcdHkD iH & fÈÂK wHgP kÎH & ̀Nv t<jäH‰ =Î±Ë & hc
iÂÎK lÁ¢ÆI f<n ;I fH iÂöV oNh fÎHlVcù  kCn ̀NvoHkL ckN=D
lD ;Vn &  l¶„ÂD sòJ ;<ù , ,zÎ™I aÁHõ  ;I 42 sHuéI &
;Hvù ;úT fH hsé¶NhniH f<n qÂK >k¥I nv jVfÎJ k<[<hkHË d:
sV, =VnË hc fÆÎI l¶„L iHÏ ,vcù fḦjV kúHË lD nhn # d¥D hc
t<jäHgÎöJ iHdD ;I jñJ k§V wHgP kÎH fI h,ì vsÎN , kHlA fV sV
cfHkÈH htéHn , péD voJ jÎL l„D & jÎL hvjA hdVhË  , l„<hË vh fVjK
;Vn & u„D kÎH;HkD f<n & d¥D hc sI j™ÁæNhv l¶V,́ r<Ï såÎN ;I
fI oHxV nhaéK sVuJ fḦ & iÎ} lNht¶D vh vrÎF o<n kÂD ndN ,
hy„F =„ÈHÏ y™<v [ÈHkD , uCdC hsåÁNhv & nv oX >jA l„<hË j<sX
h, sHoéI , V̀nhoéI lD aN & fH tVhviH , =VdCiHÏ jÁN , jÎCù
l<r¶ÎJ iH vh lD sHoJ , y™<v , uCdC iL lD k<hoéÁN # .

. >rH b;VdH ) ̀Nv( oHkL w™ÎI htéòHvÏ ) ,hgNÍ ( & hsÂHuÎG & u„D
, rHsL ) tVckNhË (  oHk<hnÍ ̀Á{ k™VÍ kÎH;HkD vh jú¥ÎG lD nhnkN
& >kÈH nv ;<]I =<nvcÏ lÁ¢ÆI hlHlChnÍ s¥<kJ nhaéÁN &  hc k<[<hkD
fH aV;J nv löHfÆHè n,,lÎNhkD  lúòW aN ;I sI tVckN >rH
b;VdH sVuéD iöéÁN , fHviH iL ̀HfViÁI , fH ;éHkD l¶Â<gD c,njV
hc iÂI fI oX ̀HdHË vsÎNkN , [<hdC cdHnÏ iL nvdHtJ ;VnkN# ̀Nv
;I nv hnhvÍ ;úéÎVhkD hkCgD fI ;HviHÏ tÁD lD ̀VnhoJ hc aÁÎNË
hoäHv rÈVlHkD  tVckNhË sVhc ̀H kÂD aÁHoJ & hc[ÂU hsÂHuÎG &
u„D , rHsL & tVckN n,Ê d¶ÁD u„D ;I v,c 81 nÏ lHÍ 9231 ndNÍ
fI [ÈHË =ú<n & hchräH‰ f„ÁN fHfH b;VdH , lHlHË w™ÎI hc kæHÍ wHgP
kÎH ̀ÁÈHË kÂHkN# nvoúA nv;Hç lñ±è & ̀Î¥HviHÏ >l<caæHiD &
rÈVlHkD hséHË   , péD nv löHfÆHè ;ú<vÏ ;Â: ;Vn jH föH£
fV`HdD d: jÎL t<jäH‰ fH kHÊ l„<hË [™J , [<v a<n# kÎH;HkD n,vhË
jñûÎ„D o<n vh nv lNhvõ tHxÂI sÎHó & sÁHdD & nvdHfÎæD ,
f<bv[ÂÈVÏ hkCgD , l„D >dÁNÍ vaJ ̀úJ sV =BhaJ , nv kÈHdJ
ndå„L xäÎ¶D vh hoB;Vn# uúR fI t<jäH‰ fHuE aN u„D >rH d: sH‰

Œ;HläÎC i<aÂÁN 
nv hnhlI s„ö„I l¢HgF ">aÁHdD fH t<jäHgÎöJ iHÏ rNdÂD hséHË =Î±Ë" nv ̀D ]Hç ckN=D kHlI

lVp<Ê [H,dN [ÈHkæÎVÏ & kûVè hdVhkN,sJ & uCdC hsåÁNhv & hdK i™éI aVó pH‰ ckN=D u„D kÎH;HkD

`ÎA v,Ï aÂHsJ & fHcd¥K sVuéD l„<hË & ;I nv niI ̀ÁíHÍ nv ̀Á{ n,vÍ , kû™D hc fHcdÈHÏ [HÊ jòJ

[ÂúÎN & fI uÁ<hË d¥D hc sI j™ÁæNhv r<Ï såÎN & fH =VdCiHÏ jÂHaHdD , hk™íHvÏ o<n &  j<È̀H vh fVhÏ

uCdC , y™<v gÆÂI lD ;Vn , >kÈH iL & r™S iHÏ j<vÏ jÎÂÈHÏ pVdT vh kúHkI lD =VtéÁN # kÎH;HkD & hköHË

föÎHv fH aòûÎJ ;I sHgÈHsJ kHË fHc,Ï o<nvh lD o<vn & fVhÏ h, & iÂöV lÈVfHkA k<vh oHkL & tVckNhË

kHckÎÁA >rH fHf: , kÎ<aH oHkL & uV,õ , nhlHn lñéVlA , fI ,d|Í fVhÏ k<Í iHÏ föÎHv=„A d: nkÎH >vc,Ï

s±léD , l<tÆÎJ v,c htC,Ë nhvdL # ckN=D kHlI u„D kÎH;HkD ̀ÎA v,Ï aÂHsJ..  ̂.



lñÂN fÎHjD cn # d¥D n,fHv iL nu<è fI jÎL l„D vh fI oHxV d:
sVÏ löHdG kHndNÍ =VtJ # h,gÎK fHcÏ u„D nv gäHõ jÎL l„D &
löHfÆI fH ]¥ö„<h;D f<n# .

  ,r<ß hkÆ±ã  .
. f¶N hc hkÆ±ã ;I fHchv t<jäH‰ ;öHn aN lNjD fH ;Â: iÂäHcÏ

iH jÎL l„<hË vh a<vhdD hnhvÍ ;VnkN hlH jûÂÎL =VtJ t<jäH‰ vh
fVhÏ iÂÎúI ;ÁHv fæBhvn & kÎH;HkD nvpHgD ;I 82 sH‰ fÎúéV
kNhaJ c,njV hc l<uN lÆVv ;™A iH vh >,dòJ , nkäH‰ ;HsäD vtJ
& h, fVhÏ hlVhv , l¶Hù ckN=D & jH;Á<Ë aA & i™J k<ß ;Hv vh jíVfI
;VnÍ hsJ & nv f¶†D hc hl<v l<tR f<n hlH nv d¥D n, ;Hv jÎVù fI
sÁ+ o<vn!  hféNh nv d: aV;J sHoéÂHkD , oNlHjD sVlHdI
=BhvÏ ;Vn & såS nkäH‰ oVdN , tV,ù hj<läÎG vtJ , lHaÎK  fI
hdK , >Ë h[HvÍ lD nhn & lé¶HrF >Ë föH£ x±tV,aD vhÍ hkNhoJ
& fH oVdN gÁ{ , h[HvÍ >Ë fI wÎHnhË & wÎN ;Î„¥H vh nv nsé<v ;Hv rVhv
nhn& nv sHgÈHÏ 95 , 06 fH fH[ÁHØ nv=„<fÁNμ jÈVhË j<gÎNÏ ;™A
cn , fHrD r†HdH ###.

  jḦv ,vcaD .
kÎH;HkD sVhkíHÊ fI pVtI hÏ v,Ï >,vn ;I nv >Ë jòûW nhaJ

& fH ;Â: hnhvÍ lö¥K , aÈVsHcÏ nv =<aI hÏ hc hkCgD & [ÁF
nhkúæHÍ >chn lÁ¢ÆI ;„Î<v & lñ„I oNhfÎHlVc sÎV,õ rHdÆVhË &
0072 léV clÎK oVdN , nv >Ë jḦv ,vcaD ]ÁN lÁ§<vÍ , clÎK
]ÂK lûÁ<uD nhdV ;Vn , lNjÈHsJ nv hdK vhÍ j±ù lD ;ÁN # fH
;<aA tVh,hË & n, tVckN o<nvh fI >gÂHË tVséHn # u„D >rH & n‰
vm<́ , lÈVfHkD nhvn fI pÆA vhqD hsJ , lÈÂéV hdÁ¥I iÂöV
föÎHv ̀Vj±aD nhvn , fH pÂHdJ , ;Â: h, f<n ;I j<hköJ tVckNhkA
vh sV , sHlHË fNiN & ;HvÏ fI ;Hv ;öD kNhvn & hc n,v,dD ,
;±iäVnhvÏ fNù lD >dN & uûäHkÎJ h, fH sI s<è ̀HdHË lD dHfN
& lê± fI uÁ<hË ;öD ;I sHgÈH fVhÏ l„<hË o<Ë n‰ o<vnÍ kæVhË
>dÁNÍ hdK fHaæHÍ vdúI nhv hsJ ̂ ]ÁN fHv hc lH nv oû<ü l„<hË
k§Vo<hiD ;VnkN lK pVtL vh vμ , fD ̀VnÍ cnÊ ,gD  huéÆHn nhvÊ
=<ù aÁ<hdD kÎöJ , k§Vo<hiD hc rNdÂD iH ;ú: hsJ , nsJ
hkNv ;HvhË ;Hv o<naHË vh lD ;ÁÁN & fH,v ;ÁÎN h=V wHgP kÎH kä<n &
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Œu„D kÎH;HkD

l„<hË , hdK iÂI fHcd¥K hsÂD , sHgL ,[<n kNhaJ & hkCgD f<n ,
lVnhã , nvdHÏ >Ë ! haéäHÍ fÈÂK oHË hdK f<n ;I nv h,ì fD ̀<gD
jÎL &  fI sÎHsD iH n‰ föJ & ;öHkD ;I hc kHÊ wHgP kÎH , kHÊ l„<hË
s<n fVnkN fI nv[Hè fḦ vtéÁN hlH l„<hË iVsH‰ nv[H cn , ḧË iL
fI nv , nd<hv lD ckN jH nv gÎ+ nséI h,‰ sÈÂÎI hù vh p™Z ;ÁN !
nv w<vjD ;I pR l„<hË fH hdK iÂI hséÆäH‰ , xVtNhv & p†<v nv
gÎ+ fVjV hsJ & fHcd¥ÁHË kHÊ >aÁH nv hv,`H d: aäI ;I vÍ wNsHgI vh
xD kÂD ;ÁÁN >kÈH xäR fVkHlI ̀ÎA lD v,kN & cdNhË sHgÈH lúH,v
tÁD vmH‰ f<n jH aN sVlVfD jÎL & iÂÎK t„Î: lVfD fHdVË & sHgÈH
cdV k§V d<hoÎL g< & nv jÎL l„D >gÂHË j±ù ;Vn # fVhÏ lHcdHv , ̀|lHË
hpéVhÊ oHwD rHm„L & hlH fVhÏ hdK n, k™V rä<‰ ̀öJ lVfÎæVÏ ,
lNdV uHl„D oÎ„D c,n f<n fH >Ë ;I iÂI lH lD nhkÎL kÎéúHË oÎV ,
;Â: fI l„<hË hsJ # .

  sÎV,õ ]ÎC ndæVÏ f<n .
>Ë sHgÈHdD ;I  l„<hË a<vhdD hnhvÍ lD aN jÎL fVhÏ fV=ChvÏ

fHcdÈHÏ n,séHkI fI hdK aÈV >Ë aÈV lD vtJ jH lÁñG kú<n & d¥D
hc fHcd¥ÁHË ;I nv hdK sHgÈH fVhÏ fHcdÈHÏ nséæVlD fI l„<hË nu<è
aN & lVp<Ê sÎV,õ rHdÆVhË f<n# sÎV,õ fH oHk<hnÍ hù fI ,d|Í

V̀,dC oHË & ̀Nvù & ho±Ø oHwD nhaéÁN & lVhÊ , lúéD =VÏ >kÈH
cfHkCn uHÊ , oHü f<n & sH;J , fH píF , pÎH hlH fD hkNhcÍ lÈVfHË
f<nkN # iV ,rJ , nv iV;íH lH vh lD ndN hc lHaÎK ̀ÎHnÍ lD aN [„<
lD >lN fVhÏ hp<hgåVsD & h, iV=C fI pÆA kVsÎN & nv w<vjD ;I
[H nhaJ sHgÈH fVhÏ jÎL l„D fHcÏ ;ÁN hlH aVhdX v,c=Hv hlHË h, vh
fVdN # ,réD ;öD ,vca¥Hv lD a<n , ̀ÎVhiK l„<hË vh fVjK lD ;ÁN
fHdN nv vtéHv & vtJ , >lN , pV́ cnkA nrJ ;ÁN & sÎV,õ & htéHn=D
cdHnÏ nhaJ , ;Hl± oH;D f<n #oNhdA vpÂJ ;ÁN#.

  ;Hv nv kÎV,Ï nvdHdD .
nv x<‰ n,vhË fHcdæVÏ nv l„<hË & kÎH;HkD péD d: fHv ;Hvè

cvn nvdHtJ k¥Vn & ,réD [<hkéV f<n & kÎV,Ï nvdHdD fI h, ̀ÎúÁÈHn
hséòNhÊ nhn hlH kåBdVtJ lÁéÈH ̀S hc sVfHcÏ &  fI zHiV ;HvlÁN
>kíH aN & kI ;Hvè lD cn , kI ,v,n , oV,[A lúòW f<n & ,gD
jñJ k§V kÎV,Ï nvdHdD t¶HgÎJ lD ;Vn & hdK h,hoV ;I ndæV

oöéI aNÍ f<n jûÂÎL =VtJ o<nù vh fHcoVdN ;ÁN hlH iVfHv fH
nv o<hséA l<htÆÎJ kÂD aN  & jH hdÁ¥I ̀S hc 4 , 5 sH‰ j±ù
& d: v,c kCn jÎÂöHv >vdHkå<v tVlHkNÍ ̀HdæHÍ nvdHdD hkCgD vtJ , fH
=VdI , chvÏ vhqD hù ;Vn ;I hc kÎV,Ï nvdHdD [Nh a<n# , hdK
nvsJ nv sHgÈHÏ ,r<ß hkÆ±ã f<n # h,nv aV,ß hcjÎL l„<hË lHiÎHkI
003 j<lHË pÆ<Ø nvdHtJ lD ;Vn , fH j<[I fI rHk<Ë jú<dR ,
jÁäÎI & fVn , fHoJ fHcdÈH & hféNh oÎ„D fI >kÈH sòJ =BaJ hlH
,réD jÎL v,Ï nkNÍ fVn htéHn aVhdX uHnÏ aN & d: fHv ,réD fH
y™<v [ÈHkD  nv hvn,Ï jÎL l„D f<n sV, wNh ;VnkN ;I rûN nhvkN
hc l„<hË [Nh a<kN & sH‰ 45 , 55 f<n , ,réD ̀S hc ̀HdHË hvn, fI
hkCgD fV=úéÁN pöHfNhvÏ h, , j¶NhnÏ ndæV vh o<hsJ , lä„®D
vh hvhmI nhn ;I nv >Ë clHË nvdHtJ 53 iChvj<lHË ]úÂæÎV f<n ;I

Á̀{ j<lHkA vh kNhnkN # hdK h,hoV & kÎH;HkD & y™<v , hsåÁNhv
lHiÎHkI 0021 j<lHË pÆ<Ø lD =VtéÁN# fH hdK pÆ<Ø kH]ÎC fI
uúR i<hnhvhË , fVhÏ aHn ;VnË n‰ lVnÊ hciÎ} ;<aúD nvdY
kÂD ;VnkN# ]ÁN sH‰ ̀ÎA  fVhÏ hkíHÊ ;HvÏ fI hséHkNhvÏ =Î±Ë
vtJ & lVp<Ê rÈVlHkD ]Hf: & hséHkNhv ,rJ & ,réD l<rU hl†H
cnË kHlI & hsL u„D kÎH;HkD vh ndN f±tHw„I hc hjHrA f„ÁN aN ,
kCn h, vtJ ,fI iÂ¥HvhË nv hséHkNhvÏ =™J & ;Hv >rHÏ kÎH;HkD vh
c,njV hkíHÊ fNiÎN ]Vh ;I hdÁÈH "fVkN" ,vcù =Î±Ë , jÎL l„<hË
iöéÁN & hdK pV;J hséHkNhv oÎ„D fI n‰ u„D >rH kúöJ , hc h,
fI kÎ¥D dHn ;Vn#.

kÎH;HkD ,hföéI fI ;öD kä<n v,Ï ̀HÏ o<nù hdöéHn ,  fHviH nv
löÎV ckN=D a¥öJ o<vn hlH f±tHw„I ;Hv ndæVÏ vh aV,ß ;Vn#
fI tÎ„L iHÏ ;ÂNÏ oÎ„D u±rI lÁN hsJ# sVdH‰ iHÏ aä¥I fHvhË
vh iVaF nkäH‰ lD ;ÁN & hc iÁVlÁN hkCgD lVp<Ê  vqH k§VÏ dHn
;Vn , nv =BaJ h,vh fHvndæV fI oHk<hnÍ hù jö„ÎJ =™J # pV́
`HdHkD u„D kÎH;HkD nv  hdK =Chvù hdK f<n ;I› lVnÊ , fI ,d|Í
,vca¥HvhË hpéVhÊ iÂNdæV vh nhaéI fHaÁN & iÂN‰ , iÂHiÁ+ fHaÁN
jH fI kñ< hpöK ;HviH vh o<ã ̀ÎA fäVkN### , ;±Ê >oV ,Ï hdÁ¥I›
hpéVhÊ fÈÂK oHË vh jñJ iV aVhd¢D nhaéI fHaÎN ]<Ë nv pR
iÂI lH ̀NvÏ ;Vn #.

ŒoX >jA l„<hË › u„D kÎH;HkD nv ;ÁHv y™<v [ÈHkD 

ŒkÎH;HkD ) ]~ ( ̀H fI j<ç fH ̀ÎVhiK l„<hË ŒjÎL t<jäH‰ l„<hË nv niI 05 # u„D kÎH;HkD k™V n,Ê hdöéHnÍ hc ]~  



کشتى

انتخابىانتخابى٬٬ معماى این روزهاى کشتى معماى این روزهاى کشتى
تماشاگران به سالن کشتى برمى گردند؟!تماشاگران به سالن کشتى برمى گردند؟!

با توجه به تعیین زمان برگزارى مسابقه حساس و هیجان انگیز دو 
وزن تیم ملى کشتى آزاد، باید دید تماشاگران مى توانند بعد از بیش از 

یک سال دورى از سالن، این رقابت ها را از نزدیک تماشا کنند؟
برگزارى رقابت هاى انتخابى براى تیم ملى کشتى آزاد موضوع روز 
این رشته ورزشى است. نوزدهم بهمن ماه کادرفنى تیم ملى کشتى آزاد 
با انتشار اطالعیه اى شرایط برگزارى رقابت هاى انتخابى را تشریح کرد. 

در این اطالعیه درباره نحوه اجرا آمده بود:
اوزان  در  اردویى  درون  انتخابى  صورت  به  رقابت ها  برگزارى   -1

مدنظر کادر فنى
2- اعزام به رقابت هاى بین المللى و محک کشتى گیران مدنظر در 

این مسابقات
3- مسابقات درون اردویى بر سر وزن قانونى، با آخرین قوانین و 
مقررات اتحادیه جهانى و 3 ساعت پس از وزن کشى برگزار و در صورت 
صالحدید کمیته فنى این امکان نیز وجود دارد که برنده این رقابت ها 

پیروز 2 مسابقه از 3 کشتى باشد.
الف : اوزانى که در آن سهمیه المپیک کسب شده است:

اوزان 57 و 86 کیلوگرم در  انتخابى در  1- برگزارى رقابت هاى 
تاریخ 19 اسفندماه:

- رضا اطرى-رحمان عموزاد خلیلى
- حسن یزدانى-کامران قاسم پور

2- مشخص شدن فرد منتخب اعزامى به المپیک توکیو در وزن 
125 کیلوگرم:

پس از اعزام کشتى گیران مدنظر این وزن به رقابت هاى بین المللى 
فنى  کادر  نحوه عملکرد کشتى گیران،  و  قزاقستان  در  آسیا  قهرمانى  و 
به  را  این وزن تصمیم گیرى و آن  انتخاب ملى پوش  در مورد چگونگى 

اطالع مى رساند.
ب: اوزانى که در آن سهمیه المپیک کسب نشده:

به منظور  انتخابى در وزن 74 کیلوگرم  رقابت هاى  برگزارى   -1
در  قزاقستان  در  آسیا  قهرمانى  و  المپیک  گزینشى  مسابقات  به  اعزام 

تاریخ 27 بهمن ماه:
شد،  برگزار  عبادى  جمال  و  امامى  یونس  بین  که  رقابت  این  در 
یونس امامى حریفش را با نتیجه 6 بر 3 شکست داد. البته با توجه به 
اعزام  براى  گیرى  تصمیم  وزن،  این  در  خانى  حسین  مصطفى  حضور 
کشتى گیران به یکى از این دو مسابقه مذکور توسط کادر فنى انجام 

مى شود.
2- اوزان 65، 74 و 97 کیلوگرم:

- در صورت کسب سهمیه در این اوزان، با توجه به حضور سایر 
از  پس  المپیک،  به  اعزام  براى  ملى پوشان  انتخاب  چگونگى  مدعیان، 

تصمیم گیرى کادر فنى اعالم خواهد شد.
با  المپیک  در  براى حضور  تمامى کشتى گیران  هر صورت  در  ج: 

توجه به توضیحات فوق در نحوه اجرا، انتخاب مى شوند و کشتى گیرانى 
که قبل و یا بعد از رقابت هاى انتخابى در اردو حاضر نشوند، شانسى براى 

حضور در رقابت هاى قهرمانى جهان در سال 2021 ندارند.
بعد از این اطالعیه کادرفنى، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتى 
با حضور در شبکه خبر در خصوص برگزارى رقابت هاى انتخابى گفت: 
با صالحدید کمیته یا کادر فنى شاید 3 بار با هم انتخابى بگیرند. این 
چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وى  دارد.   شرایط  به  بستگى  موضوع 
انتخابى کشتى آزاد فقط در دو وزن 86 و 57 کیلوگرم برگزار مى شود و 
انتخابى کشتى فرنگى در هیچ وزنى برگزار نمى شود، گفت: فعال در دو 
وزن انتخابى داریم. مرحله به مرحله کار انجام مى شود و دوستان عجله 
نکنند. ما در 3 وزن هنوز سهمیه نگرفتیم. در سنگین وزن 2 جوان جلو 
آمدند و باید در رقابت هاى بین المللى تست شوند. خیال همه راحت 

باشد انتخابى به شکل هاى مختلف در همه اوزان انجام مى شود. 
ابهام در شکل برگزارى رقابت هاى انتخابى

هاى  رقابت  است،  مشخص  دبیر  هاى  از صحبت  که  گونه  همان 
انتخابى در تمام اوزان برگزار مى شود اما شکل برگزارى انتخابات براى 
به  توان  مى  کارشناسان  این  جمله  از  است.  مبهم  کارشناسان  برخى 
علیرضا رضایى اشاره کرد که در گفت و گویى با تسنیم اظهار داشت: 
انتخابى شفافیت الزم را ندارد. ماهیت کشتى ما همان چیزى است که 
قبال در موردش صحبت کردیم و قرار بود تغییراتى در آن ایجاد شود اما 
طبق چیزى که دیده مى شود، تغییرى ایجاد نشده و باز همان حرف هاى 
گیج کننده و عدم شفافیت حرف اول را مى زند. در هیچ کدام از اوزان 

شفافیت نداریم.
وى ادامه داد: شاید بگوییم سه سهمیه نگرفته ایم، اما وضعیت در 
آن اوزانى هم که سهمیه گرفته ایم مشخص نیست. اگر قرار است کشتى 
باشد همه باید کشتى بگیرند. نمى شود در وزن 125 کیلوگرم مسابقه 
نباشد و به اعزام و عملکرد بین المللى آنها توجه شود. آیا با یک اعزام 
مى شود عملکرد آنجا را سنجید؟ یعنى قرار نیست در این وزن کشتى 
رودررو داشته باشیم؟ اینها غیرشفاف است و به کشتى ما لطمه مى زند. 
اوزان  تنها 125 کیلو که در همه  نه  نمى داند،  را  برنامه اش  کشتى گیر 

بى برنامگى مشهود است. 
رضایى نامشخص بودن روال انتخابى را نقد دیگرش به مسابقه اخیر 
دانست و گفت: شاید بگویند ما برنامه داریم اما این برنامه شفاف نیست. 
اینکه اعالم کنیم شاید در برخى اوزان دو برد از سه کشتى مالك عمل 
است، درست نیست. شایدى نباید وجود داشته باشد، یا قانون براى همه 
هست یا نیست. همه اینها از جهت گیرى به وجود مى  آید. من 30 سال 
این مسئله دست و پنجه نرم  با  نونهاالن در کشتى بودم و همیشه  از 
کردم. این شرایط کامال برایم مشخص است و مطمئنا عدم شفاف بودن 
در تصمیمات به  کشتى لطمه زده و اعتمادسازى را از بین برده و خیلى 
از کشتى گیران دیگر به کادرفنى اعتماد نخواهند کرد. این مدل انتخابى؛ 

ملى نیست، میلى است.
علیرضا  نمى گذارد»،  انتخابى  مسابقه  ما  مثل  کشورى  «هیچ 
همه  در  روسیه  کرد:  خاطرنشان  جمله  این  بیان  ضمن  رضایى 
آمریکا،  در  مى گذارد.  انتخابى  مسابقه  و  دارد  مدعى   5-4 اوزانش 
این  از  مى کنم  تعجب  است.  همینطور  هم  و...  آذربایجان  ترکیه، 
جدابافته  تافته  و  دهر  عالمه  را  خودمان  داریم.  که  سیستمى 
درو  را  مدال ها  باید  بود  درست  سیستم  این  اگر  که  مى دانیم، 
کشورهایى  همین  مدال  و  ببینید  را  ما  تاریخ  مدال هاى  مى کردیم. 
از  همه  اینها  کنید.  مقایسه  خودمان  مدال  تعداد  با  را  گفتم  که 
بکشیم،  را  درون مان  مِن  اگر  مى گیرد.  سرچشمه  شخصى  امیال 
قرار  ملى  جایگاه  در  روزى  اگر  نوعى  مِن  مى رود.  پیش  بهتر  کار 
بگیرم باید این «من» را از بین ببرم و همه را به یک چشم ببینم، 
هیچ  متاسفانه  اما  مى کند  تغییر  شرایط  خیلى  شکل  این  به  مسلما 
وقت نتوانستیم این نگاه را داشته باشیم و از همان 70 سال پیش 
سال   70 این  در  ملى  تیم  سرمربیان  از  مى توانم  بوده ایم.  همین 

کردند. چه  جوانان  استعداد  با  که  ببرم  نام 
احتمال حضور تماشاگران هست؟

انتخابى مطرح شده، احتمال  موضوع دیگرى که درباره مسابقات 
حضور تماشاگران در سالن است. دبیر رئیس فدراسیون در این باره گفت: 
اگر وزارت بهداشت و وزارت ورزش مجوز بدهند حتما در سالن 12 هزار 
نفرى مسابقات را برگزار مى کنیم و از خدایمان است تماشاگران بیایند. 
اصال کشتى بدون تماشاگر معنى ندارد ولى این موضوع مربوط به رعایت 

پروتکل هاست. 
که  است  رقابتى  دو  قاسمپور  یزدانى-  و  عموزاد  اطرى-  کشتى 
با  البته  باشد.  جالب  کشتى  هواداران  و  مردم  از  خیلى  براى  مى تواند 
توجه به اینکه هنوز هیچ رشته ورزشى در ایران -حتى فوتبال که در 
فضاى باز و در ورزشگاه هاى بزرگ برگزار مى شود- نتوانسته مسابقاتش 
را در حضور تماشاگران برگزار کند، بعید به نظر مى رسد با وجودى که 
کنند،  پیدا  سالن حضور  در  تماشاگران  دارد  فدراسیون کشتى دوست 

این اتفاق رخ دهد.
آن  در  کرونا  از  پیش  ایران  کشتى گیران  که  مسابقه اى  آخرین 
آن  از  پیش  اما  بود،  دهلى  در  آسیا  قهرمانى  مسابقات  کردند،  شرکت 
آخرین رقابتى که در حضور تماشاگران در کشورمان برگزار شد، لیگ 
برتر و باشگاه هاى جهان بود و از اسفند ماه سال گذشته بود که اردوها و 

مسابقات به خاطر کرونا به تعطیلى کشیده شد.
مجوز  فراوان  اصرار  با  توانست  کشتى  فدراسیون  که  آن  از  پس 
انتخابى و همچنین لیگ برتر را  برگزارى اردوهاى تیم ملى، مسابقات 
هزار  سالن 12  در  متمرکز  به صورت  لیگ  مسابقات  از  بخشى  بگیرد، 
نفرى آزادى و بخش دیگر نیز در خانه کشتى شهید ابراهیم هادى به 

انجام رسید که هر دو رقابت نیز بدون حضور تماشاگران بود. 

 محمود محمدى
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شانس باالى جدیدى براى موفقیت در انتخابات شوراى کشتى آسیا 
سخنگوى فدراسیون کشتى گفت: عباس جدیدى با توجه به موقعیتش، شانس زیادى براى موفقیت در انتخابات شوراى کشتى 

آسیا دارد.
محمدابراهیم امامى درباره برگزارى رقابت هاى انتخابى تیم هاى پایه و جام تختى، اظهار کرد: مسابقات انتخابى تیم هاى  کشتى 
آزاد و فرنگى نوجوانان و جوانان براى حضور در رقابت هاى قهرمانى آسیا و جهان فروردین سال آینده در مازندران و فارس برگزار 
مى شود. چهل و یکمین دوره رقابت هاى جام تختى نیز از 27 تا 31 اردیبهشت در شهر چابهار برگزار مى شود از زمانیکه تاریخ و 
مکان مسابقات مشخص شده روابط بین الملل درصدد دعوت از کشورهاى مختلف است و باید ببینیم با توجه به شرایط شیوع کرونا 
کدام کشورها حاضر به حضور در مسابقات خواهند بود. ما تالشمان را مى کنیم اما اهداف کادر فنى تیم هاى ملى در دعوت تیم ها 

باید مد نظر قرار بگیرد که البته به آن توجه خواهد شد.
وى درباره ادامه اردوهاى تیم هاى ملى کشتى گفت: تیم هاى ملى اردوى تدارکاتى خود را براى حضور در رقابت هاى گزینشى 
آسیا و قهرمانى آسیا با قدرت پشت سر مى گذارند و قرار است پیش از آغاز مسابقات به 3 تورنمنت اعزام  شوند. قبل از فرودین تیم 

هاى ملى کشتى به اوکراین اعزام مى شوند و آزادکاران منتخب نیز اسفند ماه عازم تورنمنت ایتالیا خواهند شد.
امامى با اشاره به انتخابات شوراى کشتى آسیا، خاطرنشان کرد: انتخابات شوراى کشتى آسیا نیز همزمان با رقابت هاى قهرمانى 
آسیا برگزار مى شود. در مجموع 7 نفر عضو شوراى کشتى آسیا هستند که 4 نفر اعضایى هستند که در دوره بعد نیز حضور  دارند 
اما 3 عضو دیگر از ایران، هند و ژاپن در این دوره کاندیدا نشدند. 8 کاندیدا در این انتخابات حضور دارند که در این میان عباس 
جدیدى کاندیداى دبیرکلى شوراى آسیا نیز هست و او با توجه به موقعیتش شانس زیادى براى عضویت در شوراى کشتى آسیا دارد.

سخنگوى فدراسیون کشتى در پایان درباره علت عدم حضور مربى بدنساز در تیم هاى ملى کشتى در راه آماده سازى براى حضور 
در المپیک، گفت: بحث مربى بدنساز بحث  فنى است و بهتر است با محسن کاوه مدیر تیم ملى کشتى آزاد یا سرمربیان تیم هاى 

ملى صحبت کنید. آن ها حتما براى آمادگى جسمانى بچه ها برنامه دارند و صحبت آن ها قطعا از هر فرد دیگرى بهتر خواهد بود.

تاکید دبیر بر فعال بودن روساى هیات ها
نهمین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون کشتى اواسط هفته گذشته در محل این فدراسیون واقع در خانه کشتى 
شهید صدرزاده برگزار شد.این جلسه با حضور محمدرضا طالقانى، سید ناصر موسوى الرگانى، دکتر سهراب کیهانى، 
امیر محسنى و علیرضا دبیر، حمید سوریان، فاطمه درخشانى، سید جالل عسگرى رئیس، نایب رئیس، نایب رئیس 
بانوان و دبیر فدراسیون به عنوان اعضاء برگزار شد.رئیس فدارسیون کشتى در این جلسه در مورد برنامه هاى فدراسیون 
ادامه داد: در مورد آموزش مربیان و داوران، فدراسیون از طریق انستیتو کشتى برنامه دارد، ضمن اینکه ضمن اینکه 
فرآیند اعزام داوران به مسابقات نیز در قالب یک اپلیکیشن انجام مى شود.به دنبال این هستیم که تمامى برنامه هاى 
فدراسیون آیتى محور شود و اولویت ما انستیتو کشتى است.وى ادامه داد: در برنامه  ما است که اطالعات مربیان، 
کشتى گیران و داوران را به صورت آنالین در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آمار دقیقى از جامعه کشتى بدست بیاوریم.

دبیر گفت: براى اینکه کشتى در تمامى کشور راه بیافتد به استان ها مى روم و با نهادهاى مهم از جمله استاندارى، سپاه، 
شهردارى، آموزش و پرورش و ... جلسه مى گذارم و پیگیرى خروجى این جلسات توسط روساى هیئت کشتى استان ها 
باید انجام شود.وى در این نشست در مورد فعالیت هاى فدراسیون به جهت حضور عباس جدیدى به عنوان نماینده 
ایران در انتخابات شوراى کشتى آسیا و کسب پست دبیرکلى توضیحاتى را ارائه داد.در ادامه این جلسه گزارش هاى 
مالى فدراسیون از جمله پرداخت ها و بدهى ها تا پایان سال و تغییر ساختار حق الزحمه مدرسان کشتى نیز داده شد. 

همچنین حکم انتصاب مهندس امیر محسنى مدیرعامل سازمان ورزش شهردارى تهران به وى اهداء شد.

طاهرى مسابقات کشتى ایتالیا را از دست مى دهد؟ 
با توجه به پارگى 40 درصدى لگامنت دست نفر اول سنگین وزن انتخابى تیم ملى کشتى آزاد، مشخص نیست این کشتى گیر 

حضور در جام پلیکونه ایتالیا را از دست مى دهد یا خیر.
امین طاهرى که در مسابقات انتخابى 15 آبان ماه عنوان نخست وزن 125 کیلوگرم کشتى آزاد را از آِن خود کرد، در اردوهاى تیم 
ملى از ناحیه دست دچار آسیب دیدگى شد. در نهایت هفته گذشته به دلیل پارگى 40 درصدى لگامنت، تشخیص داده شد که دست 

او بین 3 تا 4 هفته گچ گرفته شود.
این در حالى است که کادر فنى تیم ملى کشتى آزاد، او را براى حضور در جام پلیکونه ایتالیا که اواسط اسفند ماه در ُرم برگزار 
مى شود، انتخاب کرده است. حاال باید ببینیم با توجه به اینکه طاهرى نمى تواند در این مدت تمرین کشتى انجام دهد، آیا تغییرى در 
لیست نفرات اعزامى به این تورنمنت ایجاد خواهد شد یا خیر. پیش از این بهنام احسانپور، علیرضا کریمى و امین طاهرى به عنوان نفرات 

اعزامى به رقابت هاى ایتالیا معرفى شده بودند.

مصاحبه هفته
شعبانى از انگیزه هایش براى حضور در توکیو مى گوید:

هدف دیگرى جز المپیک ندارم
یکى از جذاب ترین رقابت ها در انتخابى تیم ملى کشتى 
آزاد در وزن 97 کیلوگرم بود؛ جایى که سه مدعى به نام هاى 
رقابت  محمدیان  محمدحسین  و  گلیج  مجتبى  شعبانى،  على 
نزدیکى با هم داشتند.  در نهایت این على شعبانى، عضو تیم 
ملى در مسابقات جهانى 2019 بود که رقباى خود را شکست 
داد تا بدون حرف و حدیث صاحب دوبنده تیم ملى شود. حاال 
نفر اول وزن 97 کیلوگرم انتخابى تیم ملى کشتى مى گوید که 
جز المپیک هدف دیگرى ندارد. گزیده اى از تازه ترین صحبت 

هاى این آزادکار مازنى در ادامه مى آید:
را پشت سر گذاشتیم، کارها  تمرینات خوب  * 4 مرحله 
به خوبى زیر نظر کادرفنى پیش مى رود. ان شاءاهللا تا اعزام به 
آمادگى مطلوب  ادامه دارد و  به همین شکل  آلماتى تمرینات 

خواهیم رسید. 
نظر  در  جوانترها  براى  که  را  اوکراین  کشتى  *تورنمنت 
گرفته اند. در مورد مسابقات آلماتى هم نمى دانم کادرفنى چه 
کشتى  آسیا  قهرمانى  در  یا  باالخره  دارد.  نظر  مد  را  نفراتى 
مى گیرم و یا در گزینشى المپیک، هر چیزى که مد نظر مربیان 

تیم ملى باشد. 
*من  هدف دیگرى جز المپیک ندارم. در 7-8 ماهى که 
به خاطر کرونا سالن ها و تمرینات تعطیل بود من با جان و دل 
شب و روز تمرین کردم چون مى خواستم خودم را در انتخابى 
تیم ملى اثبات کنم. خداراشکر که این میدان را با برد پشت سر 
گذاشتم و همه حریفان را با اقتدار و بى حرف و حدیث بردم. 
االن هم منتظر مسابقات پیش رو هستم. ان شاءاهللا ابتدا سهمیه 

المپیک را بگیریم و بعد هم آسیایى و المپیک.
*الحمداهللا شرایط در لیگ نیز بسیار خوب بود. من از تیم 
هیئت کشتى قائمشهر خیلى راضى بودم. حتى از کشتى گیرانى 
که در تیم هاى بزرگ و خوشنام هم حضور داشتند، زودتر پولم 
را گرفتم. روز فینال و رده بندى، قرارداد من کامال تسویه شده 
بود و جا دارد از مهدى تقوى و صادق زاده تشکر کنم که اینقدر 

به موقع قراردادم را پرداخت کردند.
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ihsezrav nahyak

[HkäHchË , l¶„<gÎK

fV=ChvÏ löHfÆHè [HÊ n, pBtD
 fö¥éäH‰ fH ,d„îV fI lÎCfHkD jÈVhË

>rH;<]¥D^ ..2.. fHcÏ jNhv;HjD fH jÎL.iHÏ
l¢Vó nkÎH o<hiÎL nhaJ

jÎL l„D fö¥éäH‰ fH ,d„îV hdVhË räG hc huChÊ fI fHcÏ.iHÏ
`HvhgÂåÎ: j<;Î<& hc oVnhn lHÍ ..0041..  hvn,iHÏ >lHnÍ.sHcÏ. o<n
vh >yHc o<hiN ;Vn , ̀S hc >Ë n, fHcÏ jNhv;HjD fH jÎL.iHÏ l¢Vó
nkÎH hkíHÊ lD niN..#.

uäHõ >rH;<]¥D sVV̀sJ hkíÂK fö¥éäH‰ fH ,d„îV nv
oû<ü fV=ChvÏ hvn,iH , löHfÆHè jNvh;HjD fVhÏ jÎL l„D [ÈJ
aV;J nv fHcÏ.iHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î<& fV=ChvÏ löHfÆHè nho„D
fö¥éäH‰ fH ,d„îV nv s¢P ;ú<v,### fI hzÈHvk§V ̀VnhoJ ;I =CdNÍ
hÏ hc wñäJ iHÏ ,Ï nv hnhlI lD >dN^.

Œ .hvn,Ï hw„D jÎL l„D fVhÏ p†<v nv ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< hc
h,hoV hvndäÈúJ lHÍ >yHc o<hiN aN# ]<Ë g|d<kViHÏ lH nv hdK lHÍ
löHfÆHè.aHË nv gÎ+ ;ú<viHÏ lòé„T fI hjÂHÊ lD vsN# fÁHfVhdK
lD.j<hkÎL jÂHÊ fHcd¥ÁHË o<n vh nhaéI fHaÎL# hvn,iHÏ.lHË hc oVnhn
jH aÈVd<v lHÍ sH‰ >jD , räG hc huChÊ fI fHcÏ.iHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î<
fI w<vè lÁ§L , löéÂV fV=Chv o<hiN aN# iÂîÁÎK nv hdK ]ÈHv
lHÍ s¶D nhvdL n, fHcÏ jNhv;HjD vh fH n, jÎL rNvjÂÁN fö¥éäH‰ fH
,d„îV nkÎH nhaéI fHaÎL.#.

Œh;êV g|d<kViHÏ fö¥éäH‰ fH ,d„îV ;ú<vlHË nv ;ú<v jV;ÎI
p†<v nhvkN# hdK jÎL [C ̀Á{ jÎL fVjV nkÎHsJ , nv hdK ;ú<v hvn,Ï
lúéVμ , fHcÏ jNhv;HjD o<hiÎL nhaJ#.

ŒhlöH‰ löHfÆHjD jñJ uÁ<hË [HÊ pBtD fö¥éäH‰ fH ,d„îV
fVhÏ fHcd¥ÁHË hdK vaéI lÈÎ{ fV=Chv o<hiN aN.#.. nv sH‰ ..99..
h;êV löHfÆHè gÎ+ fHaæHÍ.iHÏ ;ú<v ,vcù.iHÏ [HkäHchË ,
l¶„<gÎK fI oHxV aVhdX fñVhkD , o¢VkHμ ,dV,õ ;V,kH fV=Chv
kúN# fH hdK pH‰ fVoD hc vaéI.iH kÎC fI w<vè >k±dK löHfÆHè
aHË ̀ÎæÎVÏ aN jH ,vca¥HvhË jH pN,nÏ >lHn=D aHË vh líNnÚh fI
nsJ fÎH,vnkN..#.. hc hdK v, jûÂÎL =VtéÎL ;I hlöH‰ vrHféÈHÏ lÈÎ{ ,
ndNkD fö¥éäH‰ fH ,d„îV iL ]<Ë sHgÈHÏ räG fH a<v , pVhvè lêH‰
cnkD fV.=Chv a<n jH fHcd¥ÁHË hdK vaéI fH htJ cdHnÏ l<h[I kú<kN#.

Œ fViÂÎK hsHõ i™éI =BaéI [„öI.hÏ fH hsäÆÎHË vmÎS ,
löá<̈Ë tNvhsÎ<Ë [HkäHchË , l¶„<gÎK nhaéÎL# hc pÂHdJ.iHÏ
vmÎS tNvhsÎ<Ë& ;I hc iÂÎK pḦ ̀ÎæÎV h[Vh , uÂ„ÎHjD aNË
fVkHlI.iHÏ hkíÂK fö¥éäH‰ fH ,d„îV. iöéÁN jú¥V lD.;ÁL# fH hdK
uCdChË nv l<vn ,q¶ÎJ tÁD jÎL l„D& ̀ÎA.fÎÁD hvn,iHÏ >jD ,
fVvsD fVkHlI löHfÆHè [HÊ pBtD ;ú<v läHpêD l¢Vó aN ,
hvcdHfD kÈHdD w<vè =VtJ# fV iÂÎK hsHõ fI lÁ§<v p™Z >lHn=D
l„D.̀<aHË , ndæV fHcd¥ÁHË fö¥éäH‰ fH ,d„îV ;ú<vlHË d: n,vÍ
löHfÆI n, pBtD xVhpD ;VnÍ.hdL.#.

Œ hdK vrHféÈH nv fòA.iHÏ lòé„™D hc [Â„I ̀VjHã ̀ÁHgéD&
fö¥éäH‰ fH ,d„îV , ### fV=Chv o<hiN aN# hdK löHfÆHè fI lÎCfHkD
jÈVhË , xD v,ciHÏ ..2.. jH ..5.. hs™ÁN lHÍ hkíHÊ lD.a<n , nv ̀HdHË iL
fI k™Vhè fVjV nv iV fòA [<hdCÏ hiNh o<hiN aN , jH;Á<Ë ..21..
jÎL hc hséHË.iHÏ lòé„T nv vrHféÈHÏ [HÊ n, pBtD hu±Ê >lHn=D
;VnÍ.hkN#.

vrHfJ.iHÏ fÎK.hgÂ„„D ̀Hvhn,,lÎNhkD - tChß hlHvhè

H̀dHË ;Hv n,,lÎNhkD.;HvhË l¶„<‰& kHfÎÁH , ;L.fÎÁH
 fH ;öF ..6.. x±& ..6.. kÆVÍ , ..3.. fVkC.

nv ̀HdHË löHfÆHè fÎK.hgÂ„„D n,,lÎNhkD l¶„<̈Ë& kHfÎÁHdHË , ;L.fÎÁHdHË ;I nv tChß hlHvhè fV=Chv aN& ,vca¥HvhË ;ú<vlHË l<tR fI
;öF ..6.. lNh‰ x±& ..6.. kÆVÍ , ..3.. fVkC aNkN..#.löHfÆHè fÎK.hgÂ„„D n,,lÎNhkD l¶„<̈Ë& kHfÎÁHdHË , ;L.fÎÁHdHË ;I fI.lÁ§<v ;öF sÈÂÎI
`HvhgÂåÎ: j<;Î< , jHdÎN ;±õ.fÁNÏ fÎK.hgÂ„„D n,,lÎNhkD.;HvhË nv tChß hlHvhè fV=Chv aN& ,vca¥HvhË hdVhË fH ;öF ..6.. lNh‰ x±& ..6..
kÆVÍ , ..3.. fVkC fI ;Hv o<n nv hdK löHfÆHè ̀HdHË nhnkN..#.nv >oVdK v,c hc hdK vrHfJ.iH , nv ̀VjHã ,ckI& pHlN hlÎVÏ fH eäJ v;<vn ..9.. léV ,
..86.. sHkéD.léV& fI lNh‰ x± nsJ dHtJ& n,,lÎNhkD.;Hv d<kHkD fH v;<vn ..8.. léV , ..31.. sHkéD.léV , ,vca¥HvÏ hc hlHvhè fH ..6.. léV , ..23..
sHkéD.léV nv [HdæHÍ n,Ê , s<Ê rVhv =VtéÁN..#.nv ̀VjHã kÎCÍ& s¶ÎN htV,c fH eäJ v;<vn ..43.. léV , ..79.. sHkéD.léV n,Ê aN , kÂHdÁNÍ ;„ÂäÎH
fH v;<vn ..53.. léV , ..47.. sHkéD.léV , n,,lÎNhkD ;Hv lûV fH v;<vn fH ..82.. léV , ..01.. sHkéD.léV fI jVjÎF h,‰ , s<Ê aNkN..#.

iÂîÁÎK nv n,Ï ..004.. léV iH[V w™VchnÍ fH v;<vn ..06.. eHkÎI fI lNh‰ kÆVÍ vsÎN , kÂHdÁNÍ jV;ÎI fH v;<vn ..95.. eHkÎI , ..41.. wNÊ eHkÎI
, kÂHdÁNÍ ;ÁÎH fH v;<vn ..06.. eHkÎI , ..8.. wNÊ eHkÎI nv [HdæHÍ h,‰ , s<Ê rVhv =VtéÁN..#.

nv ̀HdHË hdK löHfÆHè nv fòA kHfÎÁHdHË , ;L.fÎÁHdHË lÈNÏ h,̈n l<tR fI ;öF  ..2.. x±& lÈNÏ lVhnÏ d: x±& fÈChn uCdCÏ d: x±&
sHlHË ̀H;äHc , iH[V w™VchnÍ iV ;NhÊ d: lNh‰ kÆVÍ& ,pÎN kíÎÂD ..2.. fVkC , lö¶<n pÎNvÏ d: fVkC , nv fòA l¶„<̈Ë& pHlN hlÎVÏ
..2.. x± , d: kÆVÍ& s¶ÎN htV,c d: kÆVÍ& u„D.hw®V [<hkÂVnÏ d: kÆVÍ , u„ÎVqH wHnrÎHË d: kÆVÍ aNkN , lñÂN =ÁíD& h;äV hpÂNÏ&
lñÂNvqH hpÂNÏ , vaÎN löíNÏ fI jVjÎF nv [HdæHÍ.iHÏ ]ÈHvÊ& kÈL& kÈL , ̀ÁíL rVhv =VtéÁN.#.

iÂîÁÎK hc pHaÎI hdK löHfÆHè lD.j<hË fI p†<v pHlN pÎNvÏ ̀VjHfæV kÎCÍ nv jÎL [ÂÈ<vÏ >bvfHdíHË , ;öF lNh‰ x± fVhÏ hdK
jÎL haHvÍ ;Vn.#.,Ï nv löHfÆHè ̀HvhgÂåÎ: vd< nv ̀VjHã kÎCÍ fI lNh‰ kÆVÍ nsJ dHtJ , nv rÈVlHkD [ÈHË ..7102.. gÁNË lNh‰ fVkC fVhÏ
;ú<vlHË fI hvl®HË >,vn.# .h, sH‰ =BaéI u†< jÎL ̀Hvhn,,lÎNhkD [ÂÈ<vÏ >bvfHdíHË aN#.

uCdCÏ ̂ fH sòéD fI hlHvhè vtéL hlH fH x± fV=úéL
fÈChn uCdCÏ ̀VjHfæV ;L fÎÁH ̀HvhgÂåÎ¥D ̀S hc ;öF lNh‰ x± löHfÆHè fÎK hgÂ„„D hlHvhè nv ̀VjHã kÎCÍ & hzÈHv ;Vn^ fVhÏ ;öF

lNh‰ x± löHfÆHè fÎK hgÂ„„D hlHvhè d¥öH‰ ̀D nv ̀D fH ,[<n ;V,kH jÂVdÁHè sòéD vh ̀úJ sV =BhaéL jH fVhÏ n,lÎK fHv lNh‰ x±Ï
o<n vh nv hlHvhè j¥Vhv ;ÁL...#.,Ï =™J^ nv löHfÆHè [ÈHkD ..9102.. hlHvhè ̀S hc ;öF x± nv ̀VjHã kÎCÍ& sÈÂÎI ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< vh
;öF ;VnÊ , hc >Ë clHË fH fVkHlI vdCÏ w<vè =VtéI fI nkäH‰ ;öF n,lÎK lNh‰ x±Ï o<n nv hlHvhè f<nÊ.#.

hdK ̀VjHfæV ̀HvhgÂåÎ¥D nv ̀HsO fI hdK ̀VsA ;I ]ÆNv o<n vh fVhÏ ;öF lNh‰ x± ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< >lHnÍ ;VnÍ hdN& oHxVkúHË ;Vn^
iV ]ÁN ;öF lNh‰ x± ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< ;Hv vhpéD kÎöJ hlH fVhÏ vsÎNË fI ]ÁÎK iNtD fI sòéD jÂVdK lD ;ÁL jH p†<v l<tÆD
nv ̀HvhgÂåÎ: nhaéI fHaL.#.uCdCÏ ̀ÎVhl<Ë hdK ̀VsA ;I fVhÏ p†<v nv hlHvhè >dH fH lú¥G oHwD l<h[I f<ndN dH oÎV& jûVdP ;Vn^ ]<Ë
,dCh fVhÏ lK wHnv kúNÍ f<n fH sòéD cdHnÏ uHcÊ hdK löHfÆHè aNÊ& hlH fH ;öF lNh‰ x± iÂI ]ÎC [äVhË aN.#.

,Ï nv ̀HdHË =™J^ iŃ =BhvÏ hw„D lK ;öF lNh‰ x± fHcdÈHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< hsJ ;I hlÎN,hvÊ fH pÂHdJ ;ÂÎéI l„D ̀HvhgÂåÎ:
, tNvhsÎ<Ë kHfÎÁHdHË , ;L fÎÁHdHË fI ]ÁÎK iŃ fCv=D nsJ ̀ÎNh ;ÁL#.

V̀jHfæVÏ ;I fH ,[<n >sÎF ndN=D ..2.. lNh‰ x± nv hlHvhè ;öF ;Vn.
V̀jHfæV ;L fÎÁH ̀S hc ;öF ..2.. lNh‰ x± nv ̀VjHã kÎCÍ , ndö: nv löHfÆHè fÎK hgÂ„„D hlHvhè =™J^ iV ]ÁN fI ngÎG >sÎF ndN=D

l} ̀HdL v;<vn o<fD vh eäJ k¥VnÊ& hlH o<añHgL ;I cpÂHè d: sH‰ jÂVdÁHjL vh fH ;öF n, lNh‰ x± =VtéL..#.
lÈNÏ h,̈n hzÈHv ;Vn^ fVhÏ nséÎHfD fI hdK l<tÆÎJ d¥öH‰ jÂVdÁHè sòéD vh såVÏ ;VnÍ f<nÊ , iNtL ;öF d: v;<vn o<ã nv

V̀jHã kÎCÍ , ndö: f<n ;I hgäéI >sÎF ndN=D l} ̀HdL lHkU vsÎNË fI v;<vn ̀ÎS fÎÁD aNÍ f<n.#.,Ï =ÆJ^ o<añHgL f¶N hc ..81.. lHÍ n,vÏ
hc löHfÆHè fI oHxV aÎ<ß ;V,kH wNhÏ ck+ löHfÆHè fI wNh nv>lN , nv kòöéÎK p†<vÊ l<tR fI ;öF n, lNh‰ x± aNÊ.#.

h,̈n jûVdP ;Vn^ löHfÆHè fÎK hgÂ„„D hlHvhè jíVfI fHhvcaD f<n , lK vh fVhÏ ;öF lNh‰ x± fHcdÈHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< hlÎN,hv
;Vn.#.hdK ̀VjHfæV ̀HvhgÂåÎ¥D hqHtI ;Vn^ ̀S hc fHc=úJ hc hlHvhè f±tHw„I >sÎF ndN=D l} ̀HdL vh jñJ k§V ̀Ca: jÎL nvlHË o<hiL
;Vn jH nv aVhdX o<fD o<n vh fVhÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< >lHnÍ ;ÁL.#

.,Ï iÂîÁÎK nv ̀HsO fI hdK ̀VsA ;I >dH kñ<Í fV=ChvÏ löHfÆHè nv hlHvhè vhqD ;ÁÁNÍ f<n dH oÎV? htC,n^ fH j<[I fI ;V,kH& lÎCfHË
jÂÈÎNhè ,d|Í hÏ vh fVhÏ jÎL iHÏ aV;J ;ÁÁNÍ nv hdK j<vkÂÁJ nv k§V =VtéI f<n , iV jÎL fVhsHõ sHuJ j¶ÎÎK aNÍ nv jÂVdÁHè p†<v

Î̀Nh lD ;VnkN& péD ,v,n , oV,ì ,vca¥HvhË nv nhoG vsé<vhË iH fI =<kI hÏ f<n jH lHkU jíÂU ,vca¥HvhË a<kN.#.,Ï nv ̀HdHË =™J^ hc
hdK ;I löHfÆHè vsÂD f¶N hc d: ,r™I x<̈kD aV,ß aNÍ [HÏ o<añHgD nhvn ;I hlÎN,hvÊ fH jNh,Ê hdK löHfÆHè fé<hkÎL jíVfI iHÏ
fÎúéVÏ vh fVhÏ p†<v nv ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< ;öF ;ÁÎL#.

Œ vs<‰ uö¥VÏ
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=Chvù jû<dVÏ hc hvn,Ï ,ckI fVnhvÏ
[HkäHchË , l¶„<gÎK nv ;ÎA

hvn,Ï >lHn=D jÎL l„D ,ckI fVnhvÏ fI lÎCfHkD [CdVÍ ;ÎA nv
pH‰ fV=ChvÏ hsJ.#.kÈÂÎK lVp„I hvn,Ï >lHn=D jÎL l„D ,ckI
fVnhvÏ fH p†<v ..6.. l„D ̀<ù fI lÎCfHkD [CdV ;ÎA hc h,‰ fÈÂK
lHÍ >yHc aNÍ hsJ , ,vca¥HvhË cdV k§V v,hsD sVlVfD , hlÎÁD ,
tòV>,v lVfÎHË jÎL l„D nv pH‰ jÂVdK iöéÁN#.

t<jäHgÎöJ.iHÏ kHaÁ<h fI hvn,Ï jÎL l„D nu<è aNkN
n,lÎK lVp„I hvn,Ï hvcdHfD jÎL l„D t<jäH‰ kHaÁ<hdHË fVhÏ aV;J nv hkéòHfD hgÂåÎ:& fH p†<v ..12.. ,vca¥Hv hc ..2.. hs™ÁN lHÍ nv

jÈVhË >yHc lD.a<n.#.
n,lÎK lVp„I hvn,Ï hvcdHfD , hkéòHfD jÎL l„D t<jäH‰ kHaÁ<hdHË fH p†<v ..12.. ,vca¥Hv hc n,Ê hs™ÁN nv líÂ<uI ,vcaD aÎV,nÏ >yHc

, jH ..21.. hs™ÁN hnhlI o<hiN nhaJ..#.
hdK hvn,iH fH iŃ >lHn=D fÎA.jV , hsé¶NhndHfD fHcd¥ÁHË [<hË jH aV,ß löHfÆHè hkéòHfD hgÂåÎ: nv ]ÁN lVp„I fV=Chv lD.a<n

, t<jäHgÎöJ.iHÏ kHaÁ<h wäP , uûV jÂVdÁHè o<n vh cdV k§V ;Hnv tÁD nv ]ÂK xäÎ¶D líÂ<uI ,vcaD aÎV,nÏ fV=Chv o<hiÁN ;Vn.#.
lñÂNpöÎK qÎHdD fI uÁ<hË sVlVfD fI iÂVhÍ rHnv jÎÂ<vÏ& rHsL l<htR , rHsL o<vaÎNÏ lVfÎHË jÎL nv hdK hvn, p†<v nhvkN , jÎL

l„D t<jäH‰ kHaÁ<hdHË vh iNhdJ , iÂVhiD lD kÂHdÁN.# .
. .löHfÆHè hkéòHfD hgÂåÎ: kHaÁ<hdHË nv n, vaéI t<jäH‰  , fö¥éäH‰ sH‰ >dÁNÍ fV=Chv o<hiN aN , tNvhsÎ<Ë kHaÁ<hdHË ;ú<vlHË

fVhÏ lÎCfHkD hdK löHfÆHè hu±Ê >lHn=D ;VnÍ hsJ#.

sVlVfD jÎL l„D ̀HvhjÎVhkNhcÏ hc fVkHlI.iHdA =™J

hlÎVÏ^ u±,Í fV ̀HvhgÂåÎ:
 kÎL.kæHiD iL fI ̀Hvh>sÎHdD 2202 nhvdL.

sVlVfD jÎL l„D ̀HvhjÎVhkNhcÏ lD =<dN fHdN nv ;ÁHv j<[I fI ̀HvhgÂåÎ: , jÂV;C fV v,Ï hdK fHcÏ.iH& kÎL.kæHiD iL fI fHcÏ.iHÏ
`Hvh>sÎHdD ..2202.. ]ÎK nhaéI fHaÎL..#.

pöÎK hlÎVÏ  sVlVfD jÎL l„D ̀HvhjÎVhkNhcÏ nvfHvÍ >oVdK aVhdX hvn,Ï jÎL l„D& huChÊ l„D.̀<aHË fI [HÊ [ÈHkD nv hlHvhè & fVkHlI
iHdA fVhÏ fHcÏ.iHÏ ̀Hvh>sÎHdD ..2202.. ]ÎK ,### fI hzÈHvk§V ̀VnhoJ ;I ]¥ÎNÍ hÏ hc >Ë nv bdG lD >dN^.

Œ s<lÎK hvn,Ï o<n nv sH‰ [HvÏ vh ̀úJ sV =BhaéI.hdL , ..5.. l„D.̀<ù ̀HvhgÂåÎ¥D aHlG ..3.. cË fI kHÊ.iHÏ sHvÍ [<hkÂVnÏ& sÂÎVh
hvÊ , vrÎI aíHuD fI iÂVhÍ ..2.. >rH fI kHÊ.iHÏ clHkD , lÎVa™Î¶D p†<v nhvkN# n, l„D.̀<ù lVn l<tR fI ;öF sÈÂÎI ̀HvhgÂåÎ: aNÍ.hkN&
hlH fI v;<vn lNk§V löá<̈Ë ;ÂÎéI ̀HvhgÂåÎ: kVsÎNÍ.hkN , fHdN fVhÏ ;öF lí<c huChÊ fI hdK lÈL nsJ ̀ÎNh ;ÁÁN..#.

Œ o<aäòéHkI iL clHkD , iL lÎVa™Î¶D aVhdX föÎHv o<fD nhvkN# >kÈH nv d: sH‰ =BaéI ̀ÎúVtJ föÎHv cdHnÏ nhaéI.hkN  , fH hkíHÊ
jÂVdÁHè , hgäéI j±ù tVh,hË& j<hköéI.hkN hdVhnhè o<n vh vtU ;ÁÁN# l¶éÆNÊ >kÈH aVhdX vsÎNË fI =V,Í l<vn k§V ;ÂÎéI ̀HvhgÂåÎ: fVhÏ
rVhv =VtéK nv gÎöJ huChÊ fI ̀HvhgÂåÎ: vh nhvkN.#.

. .Œ fVhÏ l<tÆÎJ nv jÎVhkNhcÏ fHdN fI sI ̀HvhléV v,hkD& [öÂHkD , jH;ÁÎ¥D , j¥ÁÎ¥D j<[I cdHnÏ ;Vn# l„D.̀<aHË hdVhË lú¥„D
fI gñH• [öÂHkD , iÂîÁÎK jH;éÎ¥D , j¥ÁÎ¥D kNhvkN#  fI gñH• v,hkD iL s¶D lD.;ÁÎL i<aÂÁNhkI uÂG ;ÁÎL jH ,réD ;I ,hvn löHfÆI
lD.a<kN& fé<hkÁN fÈéVdK aVhdX vh nhaéI fHaÁN , nv kÈHdJ v,Ï s¥< fV,kN# h=V nv d¥D hc hdK sI ̀HvhléV lú¥G fHaN& v,Ï n, l<q<ß
ndæV jHeÎV lD.=Bhvn& ̀S fHdN j±ù ;ÁÎL ;I iV sI l<vn vh o<ã , wñÎP fḦ fäVdL..#.

Œo<aäòéHkI vrHfJ nhyD iL nv jÂVdÁHè ,[<n nhvn , o<aäòéHkI iÂI l„D.̀<aHË hc hdK t†HÏ vrHféD ;I hgäéI n,séHkI hsJ&
hséÆäH‰ lD.;ÁÁN# lH j±ù ;VnÍ.hdL fH hdíHn hdK t†HÏ vrHféD& fI k<uD löHfÆHè hw„D vh fVhdúHË aäÎI.sHcÏ ;ÁÎL jH fH j<[I fI hdÁ¥I
v;<vniHdúHË kCnd: fI iL , fḦ hsJ& fé<hkÁN nv t†HÏ löHfÆI rVhv fæÎVkN.#.

Œ lH fHdN nv ;ÁHv j<[I fI ̀HvhgÂåÎ: , jÂV;C fV v,Ï hdK löHfÆHè& kÎL.kæHiD iL fI fHcÏ.iHÏ ̀Hvh>sÎHdD ..2202.. ]ÎK nhaéI fHaÎL
, fV iÂÎK hsHõ fHdN hc pḦ ̀HdI.iHÏ jÎL huChlD fI >Ë v,dNhn kÎC sHoéI a<n# fI iÂÎK ngÎG hvn,iHÏ 4 v,cÍ.hÏ vh fVkHlI.vdCÏ ;VnÍ.hdL
jH fé<hkÎL aVhdX o<fD vh fI ,[<n fÎH,vdL# fI iV pH‰ >Ë v,dNhn kÎC hiÂÎJ föÎHv cdHnÏ nhvn , fHdN nv ]ÎK iL kéHd{ o<fD ;öF ;ÁÎL.#.

Œ nvoû<ü huChÊ l„D.̀<aHË fI [HÊ [ÈHkD nv hlHvhè fHdN fæ<dL ;I hdK löHfÆHè h,hoV hs™ÁN lHÍ fV=Chv lD.a<n , nv k§V nhvdL
..5.. l„D.̀<ù t¶„D fI iÂVhÍ oNdíI vséÂD , lñÂ<n fHrVk|hn vh huChÊ ;ÁÎL# vséÂD iL h;Á<Ë vk¥ÎÁ+ ..41.. vh nv hoéÎHv nhvn , h=V fé<hkN
fI tÎÁH‰ w¶<n ;ÁN& jH pN föÎHv cdHnÏ l<tR fI ;öF sÈÂÎI lD.a<n# hgäéI l„D.̀<aHË lNè.iHsJ ;I nv d: löHfÆI fÎK.hgÂ„„D vsÂD
aV;J k¥VnÍ.hkN& fH hdK ,[<n hlÎN,hvÊ ;I nv hlHvhè kéHd{ o<fD fæÎVkN#.
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Î̀Á+ ̀Á+ 

. .lVp„I fV=úJ fÎöJ , kÈÂÎK n,vÍ ̀Î¥HviHÏ
gÎ+ fVjV ̀ÎÁ+ ̀Á+ fCv=öḦË  vnÍ >rHdHË fHaæHiÈHÏ
;ú<v ;I fH p†<v ..8.. jÎL nv n, =V,Í ]ÈHv jÎÂD nv jḦv
>;HnlD hlÎV hpéúHÊ chnÍ ,aÈÎN u†NÏ jÈVhË  [VdHË
nhaJ fH w¶<n jÎL iHÏ  tVhsÁ{ jÈVhË hc =V,Í d: ,
aÈVnhvÏ ;Vì  hc =V,Í n,Ê  fI lVp„I kÎÂI kÈHdD ̀HdHË
dHtJ  # rVhvhsJ jÎL iHÏ n,Ê , s<Ê =V,Í iH iL nv
lVp„I ̀„D >́ fI lûH́ iL fV,kN jH ]ÈVÍ n, jÎL ndæV
lVp„I kÎÂI kÈHdD fH fV=ChvÏ hdK fHcdÈH lúòW a<n
qÂK >k¥I lVp„I ̀„D >́ gÎ+ fVjV  sH‰ >dÁNÍ fV=Chv
o<hiN aN.. #.. .nvH̀dHË fHcdÈHÏ n,v vtJ & tVhsÁ{ ,
aÈVnhvÏ ;Vì iV;NhÊ fH ..8.. , ..9.. hléÎHc fḦjV hc
vuNǸhtÁN i<hdD ..6../..5.. hléÎHcÏ , nhkúæHÍ >chn ..5../..5..
hléÎHcÏ wNvkúÎÁHË n, =V,Í gÆF =VtéI f<nkN ;I fI
v,kN v, fI [„<Ï o<n nv n,v fV=úJ iL hnhlI nhnkN jH
c,njV hc sHdV jÎÂÈH & ̀V,hcaHË vh fI kÎÂI kÈHdD [úK
fæÎVkN. # .nv lVp„I fV=úJ & käVn jÎL iHÏ lNuD w¶<n
nv iV=V,Í lÎ„D léVÏ f<n & nv pöHõ jVdK ̀Î¥HviH
iÂHkÁN lVp„I vtJ &  lûH́ jÎL iHÏ tVhsÁ{ fH vuN

ǸhtÁN i<hdD ;HaHË , aÈVnhvÏ ;Vì fH nhkúæHÍ >chn
hs±lD fHp†<v fHcd¥ÁHË kHÊ >aÁH , l„D ̀<ù k§ÎV
fVhnvhË uHgÂÎHË & htúÎK k<v,cÏ & hlÎK hpÂNdHË &
hlÎVpöÎK iNhdD & hw„ÂÁN & hlÎVÏ kÎH & o¢Î<Ë &
aÂS & hlÎVÏ & uäHsD , ###  fH jöH,Ï ..3.. - ..3.. oHjÂI
dHtJ # nv löHfÆI tVhsÁ{ fH vuN & nv pHgÎ¥I  tVhsÁ{ sI
fV d: ̀ÎA f<n nv n, fHcÏ ̀HdHkD hdK lûH́  hféNh  hlÎK
hpÂNdHË , såS pÂÎN aÂS fVhfV iNhdD , o¢Î<Ë
n, fVn lúHfI ..3.. - ..2.. ;öF ;VnkN jH ;™I jVhc, löH,Ï
a<n &  jÎL tVhsÁ{ ;I fH [Bã fVhnvhË uHgÂÎHË )k<aHn
,kÎÂH( & hlÎV pöÎK iNhdD & lñöK o¢Î<Ë  , lñÂN
hlÎK wÂNÏ fI viäVÏ líéäD wHfVÏ fVhÏ sHdV jÎÂÈH
oX , kúHË ;úÎNÍ hsJ nv h,gÎK käVn n,v fV=úJ
lÆHfG jÎL o<ã aHnv,hË g¢T hg„I köäD ;VnséHË  fH
lVfÎæVÏ  lÎNdH g¢T hgI köäD  , fH fHcd¥ÁHkD  ]<Ë hlÎV
vqH uäHsD  & >vdH hlÎVÏ , léÎK pÎNvÏ wHpF ̀ÎV,cÏ
..4.. - ..2.. aN # vh;J fI nséHË jÎL lVp<Ê hräH‰ & nv d:
fHcÏ n, k™VÍ , d: lûH́ hk™VhnÏ o<nvh fI aH=VnhË
wHfVÏ jñÂÎG ;VnkN# aÈVnhvÏ ;Vì kÎC nv =V,Í lÆHfG
& aV,ß hdK ]ÁÎÁD fVhfV pVdT hw™ÈHkD d¶ÁD ̀HnlH dNμ
nhaJ )..4.. - ..2..( , ### aÈVnhvÏ iL  fI [<hkHË [<dHÏ kHÊ
ndHv o<n lD fHgN ) niöéHkD & s¶ÎN hpÂNdHË & l¶NË ;K
& l<s<Ï & vchØ kÎH & xHiVoHkD (..#.

nv lVp„I ̀„D >́ gÎ+ fVjV jÁÎS v,Ï lÎC & jÎL
n,Ê =V,Í d: fH jÎL s<Ê =V,Í n,Ê , jÎL n,Ê =V,Í n,Ê

gÎ+ fVjV jÁÎS v,Ï lÎC - vnÍ lVnhË.. .

. .̀V,hc löéÆÎL ;V[D.iH , tVhsÁíD.iH & vhÍ dHfD ]ÈHv jÎL fI lVp„I ̀„D >́.. .
Œ.. .i<aÂÁN. .

fH jÎL s<Ê =V,Í h,‰ löHfÆI lD niÁN , jÎL iHÏ ̀ÎV,c
fI lVp„I kÈHdD fVhÏ lÆHf„I fH jÎL iHÏ w¶<n;ÁÁNÍ  vhÍ

Î̀Nh o<hiÁN ;Vn.. #.

[N,‰ vnÍ fÁNÏ kÈHdD.   .
=V,Í h,‰.. .
. 1 -  .tVhsÁ{ jÈVhË fH ..6.. fHcÏ  ..5/51.. hléÎHc. ..2 -

.vuN ̀NhtÁN i<hdD ;HaHË fH ..6..  fHcÏ  ..41.. hléÎHc. .
.3 - .aHnv,hË hräH‰ g¢T hg„I köäD ;VnséHË

fH ..6.. fHcÏ  ..5/01.. hléÎHc. .
.4 -  .nhkúæHÍ dCn fH ..6.. fHcÏ  kÎL hléÎHc. .
. .=V,Í n,Ê.. .
.1 - .aÈVnhvÏ ;Vì fH ..6.. fHcÏ  ..5/61.hléÎHc. .
.2 - .nhkúæHÍ >chn hs±lD fH ..6.. fHcÏ  ..5/01.. hléÎHc. .
.3 -  .̀HnlH dNμ hw™ÈHË fH ..6.. fHcÏ  ..5/9.. hléÎHc
.4 - .̀ḦdA k™J >fHnhË fH ..6.. fHcÏ  ..4.. hléÎHc
lVp„I fV=úJ .

kéHd{ =V,Í h,‰ .

n,v h,‰ .
.Œ.. vuN ̀NhtÁN i<hdD ;HaHË ..6.. -  nhkúæHÍ dCn w™V .
.)hlÎVlñÂN wHnrD , hlÎVpöÎK wHnrÎHË w™V -

htúÎK k<v,cÏ , hlÎK hpÂNdHË ..3.. & hpÂN nhlHn ,
pöÎK ckNù ..2.. - lñÂN hw„ÂÁN , sV,ù hlÎVÏ kÎH
..3.. & hlÎV pöÎK wHnrÎHË w™V - htúÎK k<v,cÏ ..3.. &
hpÂN nhlHn ..2.. - sV,ù hlÎVÏ kÎH ..3.. & hlÎV lñÂN
wHnrD w™V - hlÎK hpÂNdHË ..3.. & pöÎK ckNù w™V
- u„D a¥HvÏ ..3..(.

lVfD nhkúæHÍ dCn ̂ lñÂN pöÎK lÁé§VÏ .
lVfD vuN ̀NhtÁN i<hdD ;HaHË ̂ lÈVnhn

wHgñÎHË .
..Œ. tVhsÁ{ jÈVhË ..4.. - hräH‰ g¢T hg„I köäD

;VnséHË ..2.. .
.)hlÎVvqH uäHsD , léÎK g¢T hgI köäD w™V -

k<aHn , kÎÂH uHgÂÎHË ..3.. & >vdH hlÎVÏ , léÎK pÎNvÏ ..3..
- hlÎVpöÎK iNhdD , lñÂNhlÎK wÂNÏ ..2.. & léÎK
pÎNvÏ d: - k<aHn uHgÂÎHË ..3.. & >vdHhlÎVÏ d: - kÎÂH
uHgÂÎHË ..3.. & uäHsD d: - iNhdD ..3.. & g¢T hgI köäD
..3.. - wÂNÏ d:(.

lVfD aHnv,hË hräH‰ ̂ léÎK g¢T hgI köäD
lVfD tVhsÁ{ jÈVhË ̂ líéäD wHfVÏ .
n,v n,Ê .
. .Œ.. tVhsÁ{ jÈVhË ..3.. - vuN ̀NhtÁN i<hdD

;HaHË ..2.
.)kÎÂH , k<aHnuHgÂÎHË ..3.. - hw„ÂÁN , hlÎVÏ kÎH d: &

iNhdD , wÂNÏ w™V - k<v,cÏ , hpÂNdHË ..3.. & k<aHn ..3..

- k<v,cÏ w™V & kÎÂH ..3.. - hlÎVÏ kÎH w™V & iNhdD ..2.. - hlÎK
hpÂNdHË ..3.. & lñöK o¢Î<Ë ..2.. - pÂÎN aÂS ..2.. ( .

.Œ.. aHnv,hË hräH‰ g¢T hg„I köäD  ..5.. -
nhkúæHÍ dCn d:

.) nhlHn , ckNù w™V - uäHsD , g¢T hgI köäD ..3..
& wHnrD , wHnrÎHË w™V - hlÎVÏ , pÎNvÏ ..3.. & nhlHn ..3..
- hlÎVÏ d: & ckNù w™V - g¢T hgI köäD ..3.. & wHnrD
d: - pÎNvÏ ..3.. & wHnrÎHË w™V - uäHsD ..3.. ( .

lVfD dCn ̂ lñÂN pöÎK lÁé§VÏ .
n,v s<Ê.
..Œ.. tVhsÁ{ jÈVhË ..6.. -  nhkúæHÍ dCn w™V.
.)nhlHn , ckNù w™V - k<aHn uHgÂÎHË  , iNhdD ..3.. &

wHnrÎHË , wHnrD w™V - kÎÂH uHgÂÎHË , wÂNÏ ..3.. &
nhlHn d: - kÎÂH uHgÂÎHË ..3.. & ckNù w™V - k<aHn uHgÂÎHË
..3.. & wHnrD d: - iNhdD ..3.. & wHnrÎHË w™V - lñöK
o¢Î<Ë ..3.. ( .

..Œ. vuN ̀NhtÁN i<hdD ;HaHË ..4.. -
aHnv,hË g¢T hg„I köF ..2

.. )hw„ÂÁN , hlÎVÏ kÎH w™V - hlÎVÏ , pÎNvÏ
..3.. & k<v,cÏ , hpÂNdHË ..2.. - uäHsD , g¢T hgI
köäD ..3.. & hlÎVÏ kÎH ..3.. - hlÎVÏ d: & k<v,cÏ ..3..
- uäHsD w™V & pÂÎN aÂS ..3.. - pÎNvÏ d: &
hpÂNdHË ..3.. - g¢T hgI köäD ..2.. (.

lVfD ̀NhtÁN ̂ pöK vpÎÂD .
lVfD aHnv,hË hräH‰ ̂ lÎNdH g¢T hgI köäD.

kéHd{ =V,Í n,Ê.

n,v h,‰ .
.Œ.. nhkúæHÍ >chn hs±lD ..4.. -  ̀ḦdA k™J

>fHnhË ..2.
.)sÈVhfD , uÁHdJ chnÍ d: - g¢™D , v,mÎK jK..3 .. &

;äÎVÏ , nhkúÎHv w™V - hpNÏ , hpÂNÏ tV ..3.. & sÈVhfD
..3.. - g¢™D ..2.. & ;äÎVÏ d: - v,dÎK jK ..3.. & y™HvÏ ..3.. -
hpÂNÏ tV w™V & uÁHdJ chnÍ w™V - hpNÏ ..3.. (.

.Œ.. aÈVnhvÏ ;Vì ..4.. -  ̀HnlH dNμ
hw™ÈHË ..2.. .

.) niöéHkD , hpÂNdHË ..3.. - ̀<nÍ , aÂS d: &
xHiVoHkD , l<s<Ï ..3.. - pöÎÁD , uHfNdÁÎHË d: &
k<dN aÂS  ..3.. - l¶NË ;K ..2.. & l<s<Ï ..3.. - uHfNdÁÎHË
d: & pöÎÁD w™V - xHiVoHkD ..3.. & ̀<nÍ ..3..  -
niöéHkD ..2.. ( .

n,v n,Ê .
.ŒaÈVnhvÏ ;Vì ..3.. - nhkúæHÍ >chn

hs±lD ..3.
.) g¢™D , v,dÎK jK ..3.. - xHiVoHkD , l<s<Ï ..2.. &

hpÂNÏ tV , hpNÏ ..3.. - niöéHkD , hpÂNdHË w™V & g¢™D
d: - xHiVoHkD ..3.. & v,dÎK jK ..2.. - niöéHkD ..3.. & haVtD
w™V - &hpÂNdHË ..3.. & hpNÏ ..3.. - l<s<Ï w™V ( .

.Œ.. ̀HnlH dNμ hw™ÈHË ..4.. -  ̀ḦdA k™J
>fHnhË ..2.

.)<̀nÍ , aÂS ..3.. - nhkúÎHv , uÁHdJ chnÍ d:
& uHfNdÁÎHË , pöÎÁD d: - ;äÎVÏ , sÈVhfD ..3..
& ̀<nÍ ..3.. - sÈVhfD w™V & aÂS ..3.. - y™HvÏ ..2..
& uHfNdÁÎHË ..3.. - uÁHdJ chnÍ w™V ( .

n,v s<Ê .
.Œ aÈVnhvÏ ;Vì ..6.. -  ̀ḦdA k™J >fHnhË

w™V.
.) niöéHkD , s¶ÎN hpÂNdHË ..3.. - uÁHdJ chnÍ

, nhkúÎHv w™V & l¶NË ;K , l<s<Ï ..3.. - ;äÎVÏ
, =„I nhvÏ ..2.. & hpÂNdHË ..3.. - ;äÎVÏ d: &
niöéHkD ..3.. - uÁHdJ chnÍ ..2.. & l<s<Ï ..3.. - =„I
nhvÏ w™V & vchØ kÎH ..3.. - nhkúÎHv d: (.

lVfD ;Vì ̂ hlÎV fòúD lVfD k™J ^
hlÎVlVtH,Ï  .

.Œ.. nhkúæHÍ >chn hs±lD ..2.. -  ̀HnlHdNμ
hw™ÈHË ..4.

.) g¢™D , v,dÎK jK ..3.. - pöÎÁD , uHfNdÁÎHË d: &
haVtD , hpÂNÏ tV ..3.. - x®VgÎHË , vsHdÎHË ..2.. & g¢™D
w™V - uHfNdÁÎHË ..3.. & tV[D ..2.. - ̀<nÍ ..3.. & hpÂNÏ tV
w™V - aÂS ..4.. & haVtD w™V  -  pöÎÁD ..3..( .

lVfD ̀HnlHdNμ ̂ lñÂN tVrNhkD lVfD
nhkúæHÍ  ̂ lÈVhË hpNÏ

.                          l¶VtD ;Hnv nh,vÏ .
sVnh,v ̂ nhvd<ù qVyHlå<v , u„ÎVqH

píHcdHË .
nh,vhË ̂ >vhcoHkD & dH,vÏ & ̀HvsHlÆNÊ & pÂÎN

hkéúHvÏ & lVj†D lÎVchoHkD , lñÂN lûäHpD
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n,v lÆNlHjD vtJ , fV=úJ  gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰
fHaæHÍ.iHÏ fH hkíHÊ .. 281.̀Î¥Hv léÂV;C nv
jḦviHÏ ,vcaæHÍ  >chnÏ , oHkI ,hgÎäH‰ jÈVhË ̀HdHË
dHtJ , nvkÈHdJ .. 8.jÎL såHiHË hw™ÈHË & aÈVnhvÏ
hv,lÎI & t<̈n sÎV[HË & sHdåHÏ jÈVhË & aÈVnhvÏ
,vhlÎK & gäÁÎHè iVhc >lG & aÈNhã dCn ,aÈVnhvÏ
=ÁäN fH w¶<n fI lVp„I `„D >́ d: =HÊ f„ÁN
fVnhaéÁN..#.w¶<n =ÁäN ;L iCdÁI , kH;HlD ̀Î¥HË
fH fHcd¥ÁHË  ̀V hnuH.nvhdK lÎHË jÎÂÈHÏ w¶<n ;ÁÁNÍ
& p†<vaÈVnhvÏ  =ÁäN fH u§ÎL [CdNÍ föÎHv uHgD
f<n & tVckN v,séHÏ fD fD aÎV,hË , aH=Vn l¥éF
wÁHÊ nv lVfÎæVÏ i<aÎHv , ;HvnhË  f<n jH =ÁäN ;L
iCdÁI  ,gD  fH dHvhË [ÁæÁNÍ , fH j¶ûF fI ̀„D >́

V̀,hc ;ÁN# hlH nv hdK viæBv& jÎL ̀Î¥HË jÈVhË ;I
V̀htéòHvjVdK jÎL löHfÆHè gÎ+ fVjV hdVhË fI
pöHã lD >dN& fI ngÎG q¶T fVoD hc fHcd¥ÁHË ̀V
hnuH , kHj<hË o<nù& ké<hköJ fI n,v ̀„D >́ vhÍ
dHfN.#.

fHcd¥ÁHË ;L zVtÎJ , kHj<hË ̀Î¥HË
[VdÂI lD a<kN?..!.

nv jÎL Î̀¥HË fI [C aHdHË aHiö<kN& u„ÎVqH
aHÍ.u„D & vqHw™HdD & ,gD u„Îå<v lHfÆD nv hkNhcÍ gÎ+
fVjV kä<nkN , fHcd¥ÁHË oHv[D hdK jÎL , hlÎVpöÎÁD
iL ké<hköéÁN nv n,v fV=úJ p±‰ lú¥±è ̀Î¥HË
fHaÁN..#.

fVoD fHcd¥ÁHË fI ̀Î¥HË
qVfI cnkN..!.

léHs™HkI Î̀¥HË hc fVoD fHcd¥ÁHË o<n
qVfI o<vn› >kÈH ;I cdV>ã lVfD o<n vh cnkN
,.o<naHË iL ;HvÏ k¥VnkN !?]I fÈéV hsJ

Î̀¥HË  hdK fHcd¥ÁHË q¶ÎT vh fÎV,Ë hkNhcn jH
V̀,kNÍ fVoD hc hdK fHcd¥ÁHË kH;Hv>lN nv ̀Î¥HË
föéI a<n jH nv >dÁNÍ jÎL ndæVÏ vh sVkæ<Ë
k¥ÁÁN! léHs™HkI iÂÎK fHcd¥ÁHË ;L zVtÎJ
fI =<kI hÏ nv lÎNhË fḦ , ̀HdÎK lD ;VnkN ;I
=<dD "chgéHkT" nv lÎNhË hsJ ! hdK jÎL péD
fI fHcd¥ÁHË jÎL iHdD fHoJ ;I föÎHvÏ hc >kÈH
;ÂéV hchdK fHcd¥ÁHË ̀Î¥HË rVhv nhn nhaéÁN!
fI fHcd¥ÁHË =ÁäN kæHÍ ;ÁÎN ;I ]ÆNv <̀‰
=VtéÁN , fHcd¥ÁHË `Î¥HË ]ÆNv =VtéI
hkN?!léHs™HkI h=VfI fHcd¥K ;L zVtÎJ
=ÁäNÏ ̀Î¥HË kæHÍ ;ÁÎN&  ;I ]ÆNv nv lÆHfG
iÂÎK aÈVnhvÏ =ÁäN ;HvhdD nhaJ l¶„<Ê
lD a<n ;I iÎ} ;HvhdD kNhaJ! léHs™HkI
nv,vcù föÎHvÏ uÂ„¥Vn q¶ÎT fHcd¥K ̀Î¥HË
vh kÂD.fÎÁÁN , lVfD vh  fI jÎY =Î<jÎK lD
såHvkN# ̀Î¥HË fHdN fHcd¥ÁHË o<n vh [VdÂI ;ÁN
jH nvõ uäVjD fVhÏ ndæVhË a<n! léHs™HkI
fHcd¥ÁD nvÎ̀¥HË f<n ;I fH rVhvnhn >kîÁHkD &
nv hdK jÎL d: fHcÏ ;HlG iL  hkíHÊ kNh!.. .

n̈‰ fHcd¥ÁHË oHv[D ̀Î¥HË
;ÎöJ?

. .fHcd¥ÁHË q¶ÎT oHv[D ̀Î¥HË hc ;íH fI
hdK jñÂÎG aNkN ;I fH iCdÁI sÁæÎK
ké<hköéÁN fVhÏ hdK jÎL ;HvsHc fHaÁN? kHÊ
iV;S  ;I hdK oHv[D iHÏ q¶ÎT vh fI ̀Î¥HË

gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ fHaæHÍ.iHÏ hdVhË fI ̀„D >́ vsÎN

Œ jVhfD.

iúJ jÎL w¶<n ;VnkN& ̀Î¥HË , hvn;HË pB́ aNkN..!.
tV,oéI hsJ fHdN htúH a<n , l<vn l<hoBÍ
rVhv =ÎVn# h;äV lñÂNÏ lNdV uHlG ,vcaD
hdK fHaæHÍ  hc iÂÎK hlV,c fHdN j¥„ÎT o<nvh
fH ,hgÎäH‰ v,aK ;ÁN , nv hdK fHaæHÍ föÎHvÏ
vh yVfH‰ ;ÁN&;I föÎHvÏ hchdK htVhn ndæV
;HvhdD kNhvkN#hc hlV,c jÎL Î̀¥HË vh fVhÏ
tûG >dÁNÍ ̀VrNvè xVhpD ;ÁN#;I hdK ;Hv
vh fH k§Hvè ;HvaÁHsHË hkíHÊ o<hiN nhn jH

Î̀¥HË ndæV qVfI lÈ„¥D kò<vn..#.

>fV,Ï jÎL >sÎHdD hvn;HË
 fV fHn vtJ!.

oHjL hvn;HË kÎC fH j®ÎÎV lVfD ;Hvù fI tV[HÊ
kVsÎN#hdK jÎL fH fHcd¥ÁHË q¶ÎT pÎêÎJ ,hgÎäH‰
hvn;HË ;I nv >sÎH rÈVlHË aNÍ f<n vh cdV s<h‰
fVn jH iV]I vh uäHs¶„D lÎVpöÎÁD ;HaéI f<n
fVfHn v,n!

.. .i<vsHË vhlöV nvh,gÎK rNÊ
o<nkÂHdD ;Vn.

.  .fHhdK h,wH́ jÎÂÈHÏ  >bvfHjVÏ hv,lÎI &
aÈVnhvÏ rC,dK & i<vsHË vhlöV, vhiÎHã l„G
lVd<hË jÎL iHÏ kH;HÊ gÎ+ fVjV f<nkN ;I nvkÈHdJ
jÎL >bv fHjVÏ hv,lÎI , vhiÎHã l„G hc vsÎNË fI
`„D >́ lñV,Ê aNkN hlH nv líÂ<ß j±ù ,
cpÂHè jÎL i<vsHË sé<nkD , fH hvcù f<n jH fI
lVfD [<hË hdK jÎL &uHv́ fHrV chnÍ >tVdK jÆNdL
;ÁÎL#.

kéHd{ i™éI fÎöJ , iúéL  gÎ+ fVjV
fHaæHiÈHÏ hdVhË

aÁäI ..52.. fÈÂK..9931 .
Œ aÈVnhvÏ hv,lÎI ..3.. - gäÁÎHè iVhc >lG

w™V.
nh,v h,‰^ lVj†D h;VlD& nh,v n,Ê^ hlÎN

t<̈nÏ.,kNh& kHzV tÁD^ d<kS pöK.chnÍ , kHzV
nh,vÏ^ hlÎV wNhrJ &r†H,è ̂ uHgD

Œt<̈n läHv;I såHiHË d: - t<̈n
sÎV[HË ..3.

nh,v h,‰^ lñÂN aHiÂÎVÏ& nh,v n,Ê^
hsÂHuÎG vcrD& kHzV tÁD^ lö¶<n rHvÏ , kHzV
nh,vÏ^ lñöK jVhfD& r†H,è ̂ uHgD

ŒaÈNhã dCn.3 .. - i<vsHË vhlöVd:
nh,v h,‰^ lÈNÏ k<dNÏ& nh,v n,Ê^ hpÂN

sVlöJ& kHzV tÁD^ hlÎK fVØ.gúæVÏ , kHzV
nh,vÏ^ lö¶<n dCnhË.̀ÁHÍ& r†H,è ̂ uHgD

. ŒaÈVnhvÏ ,vhlÎK.2.. - sHdåH jÈVhË..3..
.

nh,v h,‰^ ,pÎN ̀<v;HaÎHË& nh,v n,Ê^ lÎêL
`HvsI& kHzV tÁD^ lñÂNpöK o<aN‰ , kHzV
nh,vÏ^ u„D dH,vÏ& r†H,è ̂ uHgD

ŒoHjL hvn;HË w™V - ̀Î¥HË jÈVhË ..3.
. nh,v h,‰^ ;Î<hË uHfN.chnÍ& nh,v n,Ê^ lñÂN

>rHdD& kHzV tÁD^ o„ÎG dæHkI.líN , kHzV nh,vÏ^
hsÂHuÎG wäH©& r†H,è ̂uHgD

ŒaÈVnhvÏ =ÁäN..3 .. - aÈVnhvÏ rC,dK
d:

nh,v h,‰^ lñÂN uúR.n,sJ& nh,v n,Ê^
u„D.h;äV ̀H;NË̈& kHzV tÁD^ lö¶<n rHvÏ , kHzV

nh,vÏ^ u„D.hw®V pHì.;HzÂD& r†H,è ̂uHgD

jÎL lÁéòF i™éI fÎöJ , iúéL
gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰

hc kæHÍ ";ÎÈHË ,vcaD".
fÈéVdK jÎL ̂ t<̈n sÎV[HË & fÈéVdK lVfD

^ lñÂNvqH jÁNv,hË)sÎV[HË ( & fÈéVdK fHcÏ
ŝÎV[HË ..3..- såHiHË d: & fÈéVdK

`Hs<vû„ÎVqH fÈä<nÏ)sÎV[HË(& fÈéVdK
hså¥V .

sVuéD ntHß ,sX ̂u„ÎVqH [„<Í)=ÁäN(&
s¶ÎN lû¢™D ,kN)hv,lÎI(& fÈéVdK hså¥V
.rNvjD nvdHtJ ;ÁÁNÍ^ lÎêL wHgñD)hv,lÎI(&
vpÂHË nh,,nÏ) sÎV[HË(& fÈéVdK .r¢V ̀Hs<v^
lÎ¥HdÎG jH[V)aÈNhã dCn(& fÈéVdK gÎäV,^>vlHË
wHgñD)=ÁäN(& fÈéVdK fHcd¥K.̂vpÂHË
nh,,nÏ)t<̈n sÎV[HË(& ̀NdNÍ i™éI^ hpN
vqHdD &hléÎHc >,v i™éI ̂ hlÎK hsÂHuÎG
k|hn)sHdåH ( fH ..72 .hléÎHc& fÈéVdK  nh,v h,‰ ̂
,pÎN <̀v ;HaÎHË , fÈéVdK nh,v n,Ê ̂lÎêL

H̀vsI#.

jÎL lÁéòF i™éI fÎöJ , iúéL
 gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ fHaæHÍ.iHÏ hdVhË

hc kæHÍ ";ÎÈHË ,vcaD".
u„ÎVqH [„<Í ) =ÁäN( & vpÂHË nh,,nÏ

)sÎV[HË ( & u„ÎVqH fÈä<nÏ )sÎV[HË(&lÎêL
wHgñD )hv,lÎI( & lÎ¥HmÎG jH[V) =ÁäN( &hlÎK
hsÂHuÎG k|hn) sHdåH (& s¶ÎN lû¢™D
,kN)hv,lÎI(&<̀vdH tÎHqD) hv,lÎI( &>vlÎK
jú¥VÏ)sÎV[HË( &hnvdS nhkú™V) =ÁäN(&hlÎV
pöÎÁD) ̀Î¥HË(& [<hn l¶Á<Ï k|hn)sHdåH(& gÎäV,
i™éI^ >vlHË wHgñD ) =ÁäN( & lVfD i™éI ̂ lñÂN
vqH jÁNv,hË)sÎV[HË(.

kéHd{ i™éI fÎöJ , kÈL gÎ+ fVjV
,hgÎäH‰ hdVhË

n,aÁäI ..72.. fÈÂK..9931.
.Œi<vsHË vhlöV d: - sHdåH jÈVhË..3.
nh,v h,‰^ nh,n kHt¶D& nh,v n,Ê^ lñÂNvqH

nvtA.;H,dHË& kHzV tÁD^ d<kS pöK.chnÍ , kHzV
nh,vÏ^ u„D.hw®V pH[D.;HzÂD& r†H,è

ûHgD
ŒaÈNhã dCn ..3..- aÈVnhvÏ ,vhlÎK d:
nh,v h,‰^ ;Î<hË uHfNchnÍ& nh,v n,Ê^ rHnv

wHnrD& kHzV tÁD^ o†VhgI jVhfD , kHzV nh,vÏ^
fÈVhÊ s„ÎÂHkD& r†H,èûHgD

ŒoHjL hvn;HË ..3.. - aÈVnhvÏ rC,dK d:
nh,v h,‰^ hlÎN t<̈nÏ.,kNh& nh,v n,Ê^ fÈV,c

pÎNvÏ& kHzV tÁD^ hlÎK fVØ.gúæVÏ , kHzV
nh,vÏ^ líÎN lñöÁD. a<aéVÏ&r†H,è ̂uHgD

ŒaÈVnhvÏ =ÁäN..3.. - ̀Î¥HË jÈVhË d:
nh,v h,‰^ lVj†D h;VlD& nh,v n,Ê^ lÈNÏ

k<dNÏ& kHzV tÁD^ hw®V nvtA ;H,dHË , kHzV
nh,vÏ^ hlÎV wNhrJ& r†H,è ̂uHgD

nh,v h,‰^ lö¶<n b,rD& nh,v n,Ê^ lñÂN
uúR.n,sJ& kHzV tÁD^ o„ÎG dæHkI. líN , kHzV
nh,vÏ^ lñÂN. pöÎK a™ÆD& r†H,è ̂uHgD

ŒaÈVnhvÏ hv,lÎI ..3..- t<̈n läHv;I

såHiHË d:
nh,v h,‰^ hpÂN sVlöJ & nh,v n,Ê^ hw®V

lÎVchdD& kHzV tÁD^ hpÂN nhl®HkD k|hn , kHzV
nh,vÏ^ u„D dH,vÏ& r†H,è^ uHgD

fÈéVdK.iHÏ i™éI fÎöJ kÈL
 gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ hdVhË
hc kæHÍ ";ÎÈHË ,vcaD".

fÈéVdK jÎL^ aÈVnhvÏ hv,lÎI & fÈéVdK
lVfD ̂ ̀ÎÂHË h;äVÏ )aÈVnhvÏ hv,lÎI(&u§ÎL
[CdNÍ )aÈVnhvÏ =ÁäN( fÈéVdK fHcÏ ̂i<vsHË
vhlöV - sHdåHÏ jÈVhË & fÈéVdK
`Hs<vi™éI^lñÂN xHiV ,hnÏ)aÈV nhvÏ
hv,lÎI(&fÈéVdK hså¥VsVuéD ntHß ,sX

l̂äÎK l§„<Ê )gäÁÎHè iVhc >lG(&vl†HË wñäéD
)aÈV nhvÏ =ÁäN(& fÈéVdK hså¥VrNvjD
nvdHtJ ;ÁÁNÍ rNvjD^ lÎêL wHgñD)aÈV nhvÏ
hv,lÎI(& aÈV,c iÂHd<k™V lÁA)gäÁÎHè iVhc(&
fÈéVdK r¢V ̀Hs<v^ hlÎK hsÂHuÎG k|hn)sHdåH(&
fÈéVdK gÎäV,û„D hw®V lÎVpöÎÁD)aÈNhã
dCn(& fHcd¥K i™éI^lÎêL wHgñD )hv,lÎI(&

ǸdNÍ i™éI^>vù fNhrD& ]ÈVÍ i™éI^ vhtU
xäVÏ)>lG (& lÈNÏ vqHdD) dCn(.hléÎHc
>,vjVdK fHcd¥K i™éI^ wHfV ;HzÂD )sÎV[HË(
fH ..22.. hléÎHc& fÈéVdK nh,v h,‰ ̂nh,n kHt¶D &
nh,vn,Ê ̂ lñÂNvqH nvtA ;H,dHË#.

jÎL lÁéòF i™éI fÎöJ , kÈL
gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ hdVhË
 hc kæHÍ ";ÎÈHË ,vcaD".

vl†HË wñäéD ) =ÁäN( & läÎK l§„<Ê )>lG (
& lÎêL wHgñD ) hv,lÎI ( &aÈV,c iÂHd<Ë tVlÁA
) >lG ( & hlÎK hsÂHuÎG k|hn )sHdåH(& hpöHË nhkA
n,sJ)=ÁäN (&hlÎK u„<Ï)>lG( &u„D
vl†HkD)>lG( &s¶ÎN lû¢™D ,kN)
hv,lÎI(&lö¶<n y±lD) hv,lÎI(& gÎäV, i™éI ̂
hw®V lÎV pöÎÁD ) dCn( & lVfD i™éI ̂ u§ÎL
[CdNÍ ) =ÁäN(.

kéHd{ i™éI sD hÊ gÎ+ fVjV
,hgÎäH‰ hdVhË .

]ÈHvaÁäI ..92.. fÈÂK.
ŒÎ̀¥HË jÈVhË ..3..- aÈVnhvÏ rC,dK d:
nh,v h,‰^ líéäD fÎNhvdHË& nh,v n,Ê^ [<hn

lV>jD& kHzV tÁD^ d<kS pöK.chnÍ& kHzV nh,vÏ^
lñöK jVhfD& r†H,è ̂ uHgD#.

ŒoHjL hvn;HË d: - aÈVnhvÏ =ÁäN..3.
nh,v h,‰^ hw®V lÎVchdD& nh,v n,Ê^ lÈVnhn

a<aéVÏ& kHzV tÁD^ lñÂN hfVhiÎL.chnÍ& kHzV
nh,vÏ^ lö¶<n dCnhË.̀ÁHÍ& r†H,è^ uHgD#.

Œt<̈n sÎV[HË.2.. - aÈVnhvÏ hv,lÎI.3.
nh,v h,‰^ lñÂNvqH nvtA.;H,dHË& nh,v

n,Ê^ ,pÎN ̀<v;HaÎHË& kHzV tÁD^ lñÂN.pöK
o<aN‰& kHzV nh,vÏ^ lñÂNpöÎK a™ÆD&
r†H,è ̂ uHgD

ŒgäÁÎHè iVhc >lG d: - t<̈n läHv;I
såHiHË ..3.

nh,v h,‰^ nh,n kHt¶D& nh,v n,Ê^ u„ÎVqH
rVdF& kHzV tÁD^ hpÂN nhl®HkD.k|hn& kHzV
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nh,vÏ^ fÈVhÊ s„ÎÂHkD& r†H,è ̂uHgD#.
ŒaÈNhã dCn.3.. - sHdåH jÈVhË d:
nh,v h,‰^ lñÂN aHiÂÎVÏ& nh,v n,Ê^

pHlN >rHfVhvÏ& kHzV tÁD^ o„ÎG dæHkI.líN& kHzV
nh,vÏ^ hsÂHuÎG wäH©& r†H,è ̂ uHgD#.

ŒaÈVnhvÏ ,vhlÎK d:- i<vsHË
vhlöV..3.

nh,v h,‰^ lö¶<n b,rD& nh,v n,Ê^ lVj†D
pöK.u±dD& kHzV tÁD^ lñÂN hfVhiÎL.chnÍ& kHzV
nh,vÏ^ fÈV,c [¶™VÏ r†H,è ̂uHgD#.

fÈéVdK.iHÏ i™éI sD hÊ gÎ+ fVjV
,hgÎäH‰ hc kæHÍ ";ÎÈHË ,vcaD".

fÈéVdK `Hs<vi™éI ^ V̀,dC
C̀a¥D)såHiHË(&  hså¥V sVuéD ntHß lÎHkD
^vqH uHfNdÁD)aÈNhã dCn(& hw®V
líVn)såHiHË(& fÈéVdK hså¥V rNvjD
nvdHtJ ;ÁÁNÍ ^ s„ÎL ]åVgD )aÈNhã
dCn(&rHsL ;Hv oHkI)aÈVnhvÏ hv,lÎI(& fÈéVdK
r¢V ̀Hs<v^ lñÂ<n vs<gD )såHiHË(& fÈéVdK
gÎäV, i™éI ̂>vlHË wHgñD )aÈVnhvÏ =ÁäN(&
lñÂNvqH p†Vè <̀v)aÈVnhvÏ hv,lÎI (&
fÈéVdK fHcd¥K i™éI^ rHsL ;HvoHkI )aÈVnhvÏ
hv,lÎI (& ̀NdNÍ i™éI^ sÎÁH kÎ: ̀<v)aÈNhã
dCn(&hléÎHc >,v i™éI ̂wHfV ;HzÂD ) sÎV[HË -
;öF  ..72 .hléÎHc(& nh,v h,‰ i™éI ̂ tViHn
aHiÂÎVÏ & fÈéVdK nh,v n,Ê ̂ pHlN >rHÏ fVhvÏ#

jÎL lÁéòF i™éI sD.hÊ gÎ+ fVjV
,hgÎäH‰ ";ÎÈHË ,vcaD".

. s„ÎL.]åVgD) dCn(& vqH uHfNdÁD )såHiHË (
& lñÂ<n vs<gD ) såHiHË ( &hw®V líVn )såHiHË(&

V̀,dC ̀Ca¥D )såHiHË( & rHsL ;HvoHkI ) aÈVnhvÏ
hv,lÎI (& lñÂN,hnÏ )aÈVnhvÏ hv,lÎI (& hnvdS
nhkú™V)=ÁäN( & fÁÎHlÎK hdæNvÏ)=ÁäN(&vqH
w™HdD ) ̀Î¥HË(& gÎäV, i™éI ̂ >vlHË wHgñD )
=ÁäN( & lVfD i™éI ̂ vpÂHË lñÂNÏ vhn)såHiHË(
, ̀ÎÂHË h;äVÏ )aÈVnhvÏ hv,lÎI(#.

u§ÎÂD vmÎS ;ÂÎéI v,dNhn iHÏ

,hgÎäH‰^.

;öD nv ;HvlH noHgJ kNhvn› ;Hl±
löéÆG iöéÎL .

. aÈVhÊ u§ÎÂD nvoû<ü j¶„ÎR d: [„öI
hc lñV,lÎJ n, [„öI.hÏ ̀<vdH d„D fI ngÎG vtéHv
jÁN , oúK fH d¥D hc jû<dVfVnhvhË fHcÏ jÎL
,hgÎäH‰ aÈVnhvÏ hv,lÎI , aÈVnhvÏ ,vhlÎK ;I
nv ]Hv]<ã i™éI fÎöJ , i™éL vô nhn& hzÈHv
nhaJ^ lK iÂHË v,cÏ ;I hdK hj™HØ htéHn nv sHgK
f<nÊ , ]<Ë hc kCnd: iÂI löHmG vh ndNÊ f±tHw„I

S̀ hc ̀HdHË fHcÏ fÁH fI hoéÎHvhjD ;I fV hsHõ
>mÎK kHlI nhaéL lñV,lÎJ d„D vh jH jú¥ÎG [„öI
;ÂÎéI hk†äHxD hu±Ê ;VnÊ# o<aäòéHkI [„öI
hk†äHxD kÎC n,aÁäI iÂHË i™éI jú¥ÎG aN ,
léòòûûHË pHqV nv [„öI p¥L lñV,lÎJ ..2..
[„öI.hÏ fVhÏ d„D fI iÂVhÍ ..03.. lÎ„Î<Ë [VdÂI
kÆNÏ , n, [„öI lñV,lÎJ j¶„ÎÆD fVhÏ tViHn
sH‰ htC,Ë , ..52.. lÎ„Î<Ë j<lHË [VdÂI kÆNÏ vh
wHnv ;VnkN#.

fVo<vn caJ "d„D" vh o<nÊ
=Chvù ;VnÊ

. vdÎS ;ÂÎéI löHfÆHè tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰ nv
,h;ÁA fI hdK hdÁ¥I >dH lñV,lÎJ n, [„öI.hÏ

fVhÏ hdK vtéHv caJ ;HtD f<n& jûVdP ;Vn^ lK
>kîI vh ;I ndNÍ f<nÊ nv [„öI ;ÂÎéI hk†äHxD
kÎC =™éL , iÎîæHÍ aVhtJ o<nÊ vh fI oHxV tVn
oHwD g¥I.nhv kÂD.;ÁL , iÂ<vhÍ nv ckN=D
wNhrJ nv h,g<dJ ;HviHdL f<nÍ hsJ# péD h=V
lK iL ]ÎCÏ kÂD.=™éL& tÎ„L hdK vtéHv ̀òA aNÍ
f<n , iÂI fI w<vè ;HlG hj™HrHè vh ndNÍ f<nkN#
fI k§VÊ jûÂÎÂHjD ;I nv [„öHè ;ÂÎéI
hk†äHxD =VtéI lD.a<n ;Hl± löéÆG f<nÍ ,
käHdN hj™HrHè vaéI.iHÏ lòé„T , k<ß fVo<vn fH
htVhn vh fH iL lÆHdöI ;Vn#.. ,Ï htC,n^ tVoD fI
uÁ<hË vdÎS ;ÂÎéI hk†äHxD tVnÏ föÎHv fH hdÂHË
hsJ , fHciL jH;ÎN lD.;ÁL ;I nv [„öHè
hk†äHxD tVn jûÂÎL =ÎVkNÍ kÎöJ , p¥L r¢¶D
pHwG oVn [Â¶D hsJ# nv hdK [„öI hk†äHxD
fHrVÏ , wäHyD fI uÁ<hË kÂHdÁN=HË ,chvè ,vcù
kÎC p†<v nhvkN , fH aÁHoéD ;I hc hdK htVhn nhvÊ
l¢ÂáÁH iÂI [<hkF vh nv hu±Ê hp¥HÊ hk†äHxD
nv k§V lD.=ÎVkN#.

."<̀vdH d„D" l¶Bvè o<hiD ;Vn.
vdÎS ;ÂÎéI löHfÆHè tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰ nv

oû<ü [„öI ;ÂÎéI hséÎÁH́ =™J^ S̀ hc
wN,v p¥L& fHaæHÍ aÈVnhvÏ hv,lÎI köäJ fI hdK
lñV,lÎJ huéVh° ;Vn , [„öI ;ÂÎéI hséÎÁH́
fVhÏ vsÎN=D fI huéVh° hdK jÎL jú¥ÎG aN ,

<̀vdH d„D kÎC nv hdK [„öI p†<v nhaJ , fI aNè
hc vtéHvÏ ;I nv [VdHË fHcÏ nhaJ hzÈHv ̀úÎÂHkD
lD.;Vn , ]ÁNdK fHv fI oHxV ;HvÏ ;I ;VnÍ f<n&
l¶Bvè o<hiD ;Vn# fḦoVÍ ;öHkD ;I nv
[„öHè ;ÂÎéI hk†äHxD p†<v nhvkN hköHË
iöéÁN , iÂI l<hvn vh nv k§V lD.=ÎVkN#.

. u§ÎÂD nv `HsO fI hdK s<h‰ ;I >dH
nsJ.iHdD hc ̀úJ ̀VnÍ , htVhn yÎV,vcaD nv
jûÂÎL.=ÎVÏ.iHÏ tNvhsÎ<Ë jHeÎV=Bhv hsJ dH
oÎV? oHxVkúHË ;Vn^ fH jÂHÊ hpéVhlD ;I fI iÂI
n,séHË rHm„L ;Hl± hdK hzÈHvhè vh j¥BdF
lD.;ÁL , lH nv jûÂÎÂHjÂHË nv tNvhsÎ<Ë ;Hl±
löéÆG uÂG lD.;ÁÎL , iÎ} jHeÎVB̀dVÏ kNhvdL#
aHdN u„J hdK p<haD ;I fI ,[<n >lNÍ fVoD
kHiÂHiÁæD.iHÏ vsHkI.hÏ f<nÍ fHaN ;I vsÎN=D

fI >kÈH nv pÎ¢I ,zHdT lK kÎöJ#.
. vdÎS ;ÂÎéI löHfÆHè tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰ nv

,h;ÁA fI uNÊ hkéúHv oäV jú¥ÎG [„öI ;ÂÎéI
hséÎÁH́ , fI j¶„ÎR nv>lNË d: [„öI hc
lñV,lÎJ d„D& hzÈHv ;Vn^ vsÎN=D fI kñ<Í ;Hv
v,hfX uÂ<lD nv pÎ¢I ,zHdT lK kÎöJ# lK iL
hx±uD hc hkéúHv dH uNÊ hkéúHv hdK oäV nv sHdJ
tNvhsÎ<Ë kNhvÊ# kI jÁÈH lK f„¥I iÂI hiHgD
,hgÎäH‰ , péD ;Hnv tÁD , lNdVdJ fHaæHÍ
aÈVnhvÏ hv,lÎI kÎC fI aNè hdK pV;J vh
lñ¥<Ê ;VnkN& ,gD fHdN nvk§V nhaJ ;I d„D kÎC
fHcd¥K hvcaÂÁNÏ hsJ , käHdN fH d: haéäHÍ iÂI
]ÎC fVhÏ d: fHcd¥K fI >oV fVsN# d„D , iÂîÁÎK
sH‰ htC,Ë nv jÂHlD vnÍ.iHÏ sÁD , nv fḦjVdK
s¢P hc vrHfJ.iHÏ lòé„T fHcÏ ;VnÍ.hkN , fI
iÂÎK oHxV hké§Hvhè hc hdK fHcd¥ÁHË fḦjV hsJ#.

. ,Ï nvl<vn >yHc lVp„I ̀„D.>́ hc i™éI kòöJ
hs™ÁN lHÍ& hzÈHv nhaJ^ fH ,[<n iÂI
lñN,ndJ.iHÏ ;I fòHxV ;V,kH nhaéÎL gÎ+ fVjV
,hgÎäH‰ fI i™éI ̀HdHkD o<n nv n,v =V,iD vsÎNÍ
hsJ , rVhv hsJ lVp„I ̀„D.>́ hc ̀ÁíL hs™ÁN
lHÍ , fH p†<v iúJ jÎL fVjV fV=Chv a<n# xäR

fVkHlI iÂI löHfÆHè nv sHgK tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰
o<hiN f<n , iV v,c n, fHcÏ nv sHuJ ..41.. , ..71..
fV=Chv o<hiN aN , fVhÏ vuHdJ uNhgJ fÎK jÎL.iH&
sHuJ fV=ChvÏ rVuI ;úD o<hiN aN#.

. u§ÎÂD nv ̀HdHË nvl<vn =VtéK jöJ hc iÂI
fHcd¥ÁHË sHdåH nv hkéÈHÏ fHcÏ fH i<vsHË vhlöV
=™J^ hdK hlV ;Hl± xäÎ¶D f<n , nv i™éI.iHÏ
=BaéI hc jÎL.iHÏ ndæV kÎC ]ÁÎK jöJ.iHdD fVhÏ
;V,kH =VtéI aNÍ hsJ# hdK jöJ.iH ;Hl±
jûHntD =VtéI lD.a<n , fHc iL hc fVoD jÎL.iHÏ
ndæV jöJ ;V,kH =VtéI o<hiN aN jH läHnh aHiN
jò„™D nv hdK oû<ü fHaÎL# hdK jöJ.iH fI hdK
ngÎG =VtéI lD.a<n ;I fI fVoD aHmäI.iH nv l<vn
`HsO jöJ.iHÏ ;I jÎL.iH hvhmI lD.niÁN& ̀HdHË
niÎL#.

fVkHlI , sHuJ ndNhviHÏ lVp„I
`„D.>́ gÎ+ fVjV,hgÎäH‰ hdVhË

sHgK tNvhsÎ<Ë ,hgÎäH‰) ,vcaæHÍ
>chnÏ (.

n,v vtJ.

sI.aÁäI ̀ÁíL hs™ÁNlHÍ. 9931 .
sHuJ ..00..̂..41.
Œt<̈n sÎV[HË.- .. sHdåH jÈVhË.
sHuJ ..00..̂..71.
ŒsåHiHË hw™ÈHË ..-.. aÈVnhvÏ ,vhlÎK
. ]ÈHvaÁäI &aúL hs™ÁNlHÍ..9931.
sHuJ ..004̂1.
ŒaÈNhã. .dCn.- .. gäÁÎHè iVhc >lG.
sHuJ ..00..̂..71.
ŒaÈVnhvÏ hv,lÎI ..-.. aÈVnhvÏ =ÁäN.
. .n,v fV=úJ.

Á̀{.aÁäI ..7.. hs™ÁNlHÍ..9931.
sHuJ ..00..̂..41.
ŒaÈVnhvÏ ,vhlÎK ..-.. såHiHË hw™ÈHË.
sHuJ ..00..̂..71.
ŒsHdåH jÈVhË ..-.. t<̈n sÎV[HË
. .[Â¶I iúéL hs™ÁNlHÍ.9931.
sHuJ ..00..̂..41.
ŒaÈVnhvÏ =ÁäN..- .. aÈVnhvÏ hv,lÎI
sHuJ ..00..̂..71.
ŒgäÁÎHè iVhc >lG .. -.aÈNhã dCn
. .nv w<vè kÎHc fI löHfÆI s<Ê& jÎL.iH fV

hsHõ fVkHlI n,v vtJ nv v,ciHÏ aÁäI ,
d¥úÁäI kÈL , niL hs™ÁNlHÍ fI lûH́ d¥NdæV
o<hiÁN vtJ#.

ŒkÂHdD hc ndNhv ̀Î¥HË , sHdåH , u„ÎVqH aHÍ u„D fHcd¥K [<hË , >dÁNÍ nhv ̀Î¥HË hchvj™Hß
fḦÏ ntHß líéäD r„ÎChnÍ )21( , u„D a™Î¶D )61( hcsHdåH pÂ„I lD ;ÁN.

 [N,‰ vnÍ...fÁNÏ
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jÁÎS 

hdK fI d: uHnè jäNdG aNÍ ;I v,sHÏ
tNvhsÎ<Ë.iH hkN;D f¶N hc hdÁ¥I nv vrHfJ
hkéòHfHjD ̀ÎV,c aNÍ , vmÎS tNvhsÎ<Ë lD.a<kN&
=±dI.iH , a¥HdHè o<n vh hc ,q¶ÎJ kHföHlHË >Ë
tNvhsÎ<Ë jñJ k§V vh aV,ß lD.;ÁÁN , iÂI
lú¥±è =BaéI& [HvÏ , >dÁNÍ vh fI =VnË
fD.̀<gD , uNÊ nhaéK f<n[I ;HtD fVhÏ

Î̀HnÍ.sHcÏ fVkHlI.iHdúHË lD.hkNhckN#
fVkHlI.iHdD ;I fH >kÈH j<hköéI f<nkN fI iV a¥„D
k§V vhÏ.niÁN=HË vh [„F , fI ;VsD vdHsJ
tNvhsÎ<Ë fVsÁN# nv hdÁ¥I ,q¶ÎJ lHgD
tNvhsÎ<Ë.iHÏ ,vcaD [HgF kÎöJ , >kÈH fH
lú¥±è cdHnÏ nsJ , ̀ÁíI kVÊ lD.;ÁÁN& a¥D
kÎöJ , iÂI lD.nhkÎL ;Âä<n f<n[I fHuE uÆF
vtJ ,vcù nv sHgÈHÏ =BaéI aNÍ hlH hdÁ¥I ]ÁN
lHÍ ̀S hc vsÎNË fI wÁNgD.iHÏ tNvhsÎ<Ë.iHÏ
lòé„T& pV́ hc hdK löHgI fI lÎHË fÎHdN ,
kH;Hv>lNÏ.iH vh fI >Ë köäJ nhn& fI k§V u<hÊ
tVdäD lñQ hsJ# iÂI htVhnÏ ;I räG hc
hkéòHfHè s<nhÏ vsÎNË fI vdHsJ tNvhsÎ<Ë vh
nhvkN fI o<fD fI aVhdX pH;L kI jÁÈH fV d: vaéI
,vcaD oHü f„¥I ;„ÎJ ,vcù ;ú<v >=HÍ
iöéÁN , lD.nhkÁN fH `H =BhaéK nv ]ÁÎK
uVwI.hÏ& o<n vh fI lÎHkI ;NhlÎK ]HgA fCvø
;úHkNÍ.hkN# >kÈH fH u„L fI hdK l<q<uHè ,
lú¥±è ;I iÂHkH lÈÂéVdK.aHË hréûHnÏ hsJ&
jK fI ̀<aÎNË hdK [HlI ̀VcvØ , fVØ lD.niÁN
hlH pHaH ;I S̀ hc lClCÍ ;VnË x¶L vdHsJ&
fD.>k¥I dHn>,v fVkHlI.iHÏ =BaéI o<n a<kN , hc
v,dHiHdD ;I fVhÏ vaéI ,vcaD léä<ß o<n fHtéI
f<nkN& fæ<dÁN löéÆÎL fI sVh© lú¥±jD lD.v,kN
;I hc räG fI >Ë haVh́ nhaéÁN# hdK fHcÏ kI n,sV
fHoJ f„¥I tÆX d: fHckNÍ nhvn , >Ë iL Î̀¥V
kñÎT ,vcaD ]<Ë jÁÎS dH fö¥éäH‰ , hlêHgÈL
hsJ ;I =VdäHkA vh lNdV ndæV lD.=ÎVn , fD.>k¥I
fVhÏ jK vkí<vù& nvlHkD fHaN f„¥I fV nvniHdA
lD.htChdN , ̀ÎúHÎ̀A k<dN =BvhË v,ciHÏ sòéD
vh hc iÂHË hféNh lD.niN# .

hdK iÂÎK p¥HdJ hdK v,ciHÏ jÁÎS hsJ
;I ̀S hc lHÍ.iH sVnvn=ÂD fI sVh© hkéòHfHè
vtJ , nh,n uCdCÏ hc n‰ >Ë p¥L vdHsJ o<n vh
hc ,chvè ,vcù =VtJ hlH ]I tHdNÍ ;I fHciL vk{.iH
, nvniHÏ rNdÂD ;I nv hdK ,vcù vdúI n,hkNÍ&
sV fÎV,Ë lD >,vn , hdK ̀ÎHÊ vh lD.niN ;I rVhv
kÎöJ jÁÎS v,c o<ù fäÎÁN# fHdN fæ<dÎL
[ÂHuJ ,vca¥Hv , ,vcaD k<dS =<aA ̀V hsJ
hc lVeÎI.sVhdD.iHÏ rNdÂD , fI nkäH‰ ;öD
hsJ ;I uÂG ;ÁN , ,uNÍ.iHÏ ̀<ï ;I sHgÈHsJ
hc s<Ï htVhn lòé„T =<ù ,vcù vh ̀V ;VnÍ&
n,fHvÍ j¥Vhv k¥ÁN# wñäJ.iHÏ hoÎV >rHÏ uCdCÏ
iÂHË pV́.iHÏ iÂÎúæD v,sHdD hsJ ;I
lD.nhköéÁN ,hvn ]I lÎNhkD aNkN , pḦ iL
lD.nhkÁN nvn ]ÎöJ hlH ]<Ë iŃ uÂG ;VnË
kä<nÍ , rVhv kä<nÍ lú¥±è fH uÂ„¥Vn >kÈH fVxV́
a<n& líNnh iÂHË pV́.iHÏ rNdÂD j¥Vhv
lD.a<n#.

nh,n uCdCÏ vmÎS tNvhsÎ<Ë jÁÎS
nvoû<ü aVhdX t¶„D hdK vaéI , lú¥±è >Ë
lD.=<dN^ huéäHvhè lû<ã lH hc ,chvè ,vcù ,
[<hkHË ..3.. lÎ„ÎHvn , ..003.. lÎ„Î<Ë j<lHË , hc
;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: ..042.. lÎ„Î<Ë j<lHË hsJ

fHcÏ rNdÂD v,sHÏ jHcÍ..;Hv.› huéäHvhè tNvhsÎ<Ë jÁÎS fH n, sI huChÊ oHv[D jÂHÊ lD.a<n!.

;I vrL oÎ„D ;ÂD hsJ# fH wHgñD hlÎVÏ vmÎS
;ÂÎéI l„D hgÂåÎ: wñäJ ;VnÊ , hdúHË iL fI
hdK huéäHv q¶ÎT hbuHË nhaJ# fH lHiD ..02.. lÎ„Î<Ë
j<lHË nv tNvhsÎ<Ë hgÂåÎ¥D lêG jÁÎS iÎ}
hj™HrD nv p<cÍ rÈVlHkD vrL kÂD.o<vn# fI iÂÎK
ngÎG ̀ÎæÎV =VtéK hsåHköV iöéL› hgäéI hsåHköV
iL aVhdX oHwD nhvn# >kÈH fI nkäH‰ ndNÍ aNË
iöéÁN ;I o<aäòéHkI nv löHfÆHè jÁÎS ;ÎA
j¶Nhn nkäH‰ ;ÁÁN=HË hdÁöéH=VhÊ , t†HÏ líHcÏ
jÁÎS htChdA dHtJ.#.. tNvhsÎ<Ë jÁÎS clHkD
cdVsHoJ.iHÏ o<fD nhaJ hlH ḧË ]ÎCÏ kNhvn#
lK iL oÎ„D j±ù ;VnÊ , nv pH‰ ̀ÎæÎVÏ iöéL
jH fé<hkL cdVsHoéD fVhÏ jÁÎS tVhiL ;ÁL# ,chvè
,vcù , aV;J j<s¶I , jíÈÎChè hlH;K ,vcaD
fHdN fI lH ;Â: ;ÁÁN# nv líÂ<ß f<n[I tNvhsÎ<Ë
jÁÎS fH hdK aVhdX hvcÏ oÎ„D ;L hsJ fI uäHvè
ndæV fH sI lÎ„ÎHvn j<lHË iÎ} hj™HrD fVhÏ vaéI
jÁÎS kÂD.htéN læV hdÁ¥I ,chvè ,vcù , ;ÂÎéI
l„D hgÂåÎ: kæHÍ oHwD nhaéI fHaÁN#.. .[C,
tNhsÎ<Ë.iHdD iöéÎL ;I sHgD ..042.. lÎ„Î<Ë
j<lHË d¶ÁD ;ÂéVdK ̀<‰ vh hc ;ÂÎéI l„D hgÂåÎ:
nvdHtJ lD.;ÁN# hdK lä„Y fVhÏ huChÊ d: rÈVlHË
;ú<vlHË fI d: j<vkÂÁJ kÎC [<hfæ< kÎöJ# .

H̀dHË [HÊ pBtD lVnhË , ckHË
hdVhË nv ;ÎA

löHfÆHè jÁÎS [HÊ pBtD fHaæHÍ.iH , nséI
[Hè >chn ;ú<v ) [HÊ tíV( nv n, fòA >rHdHË ,
fHk<hË hc h,hdG fÈÂK lHÍ fI lÎCfHkD tNvhsÎ<Ë
jÁÎS nv clÎK iHÏ jÁÎS líÂ<uI hgÂåÎ: [CdVÍ
;ÎA >yHc ,. i™éI =BaéI fH hkíHÊ ndNhv kÈHdD fI
`HdHË vsÎN# fNdK jVjÎF nv fòA >rHdHË jÎL hlÎK
nhv, l<tR aN fH y„äI fV >;HnlD hpÂN,kN rÈVlHkD
vh hc hË o<n ;ÁN , nv fòA fHk<hË kÂHdÁN=HË
iVlC=HË fI rÈVlHkD vsÎNkN#.

. .fòA fHk<hË› rÈVlHkD kÂHdÁNÍ
iVlC=HË

hdK n,vÍ hc vrHfJ iH nv clÎK jÁÎS líÂ<uI
,vcaD hgÂåÎ: ;ÎA fV=Chv aN , nv ̀HdHË kÂHdÁNÍ
iVlC=HË fH uä<v hc sN pVdT o<n uÁ<hË rÈVlHkD

hdK n,vÍ hc löHfÆHè vh fI nsJ >,vn.#.. lÈéH oHk„<
hc jÎL >;HnlD jÁÎS iVlC=HË nv kòöéÎK ndNhv
hk™VhnÏ l<tR aN fH ;öF kéÎíI ..2.. fV w™V
lÆHfG v,lÎÁH cdÁHgD hc jÎL oHkI nhË )hgT( fI
fVjVÏ fVsN , nv n,lÎK ndNhv kÎC nvsH ]VhyD hc
jÎL >;HnlD jÁÎS hpÂN,kN fH j¥Vhv iÂÎK kéÎíI
lÆHfG lHkN=Hv fI Î̀V,cÏ nsJ dHtJ jH hdK
löHfÆI nv kÈHdJ fI s<n kÂHdÁNÍ iVlC=HË fI ̀HdHË
fVsN.#.. fI hdK jVjÎF jÎL >;HnlD jÁÎS iVlC=HË
nv [HdæHÍ kòöJ hdöéHn& oHkI nhË )hgT( n,Ê
aN , jÎL iHÏ.. .. j<;H)hgT( , `HdH ]<ã jäVdC
[HdæHÍ s<Ê lúéVμ vh jûHpF ;VnkN.#.. nv
löHfÆHè hdK n,vÍ& fÎA hc ..002.. aV;J ;ÁÁNÍ
hc hséHË iHÏ >bvfHdíHË aVrD& hgäVc& hw™ÈHË&
jÈVhË.& oVhsHË vq<Ï& oVhsHË aÂHgD& tHvõ&
;VlHË & lHckNvhË & iVlC=HË & iÂNhË& dCn , [CdVÍ

;ÎA p†<v nhaéÁN.#.. sVnh,vÏ hdK n,vÍ hc
löHfÆHè fV uÈNÍ l<kH =G käD f<n , lÈNdI ;VdÂD
tVn kÎC fI uÁ<hË lNdV p†<v nhaJ.. #.

fòA lVnhË› rÈVlHkD j<s¶I hlÎK
nhv,

nv >oVdK v,c löHfÆHè pBtD jÁÎS ;ú<v nv
fòA lVnhË jÎL.iHÏ >;HnlD jÁÎS hpÂN,kN ,
j<s¶I hlÎK nhv, nv fHcÏ kÈHdD fI lûH́ d¥NdæV
vtéÁN# nv kòöéÎK ndNhv fòA hk™VhnÏ& iHqL lñÂN
k<h hc jÎL >;HnlD jÁÎS hpÂN,kN fH kéÎíI lÆHfG hlÎN
s<vÏ hc jÎL j<s¶I hlÎK nhv, fI ̀ÎV,cÏ vsÎN# nv
n,lÎK fòA hk™VhnÏ kÎC pÂÎNvqH kNh́ fI lûH́
l¶ÎK lñÂNÏ vtJ , nv kÈHdJ hdK fHcÏ fH kéÎíI ..2..
fV d: fI s<n kÂHdÁNÍ jÈVhË fI ̀HdHË vsÎN# nv fòA
n,.k™VÍ kÎC jÎL >;HnlD jÁÎS hpÂN,kN iVlC=HË fH
jV;ÎF hlÎVpöÎK fHnÏ , iHqL k<h fI lûH́ jÎL
j<s¶I hlÎK nhv, jÈVhË fH jÎL jÁÎS j<s¶I hlÎK nh,v
fH fVjVÏ lÆHfG >;HnlD hpÂN,kN iVlC=HË fI
rÈVlHkD [HÊ pBtD jÁÎS vsÎN.#.. ndNhv tÎÁH‰ hdK
n,vÍ hc vrHfJ.iH fI lNè ..9.. sHuJ fI x<‰ hkíHlÎN
jÎL.iHÏ ,göV,döC hdVhË , aHkG >lG kÎC uÁH,dK s<Ê.
lúéVμ vh fI o<n hoéûHü nhnkN..#.. nv hdK n,vÍ hc
löHfÆHè ..381.. jÎL hc hséHË.iHÏ lòé„T sVhsV
;ú<v aV;J ;VnkN# iL ]ÁÎK nv ndNhv kòöJ
tÎÁH‰ löHfÆHè fVhÏ h,gÎK fHv nv jHvdO jÁÎS ;ú<v
hc d: nh,v cË fVhÏ r†H,è hsé™HnÍ aN..#.. =™éÁD
hsJ ;I nv ̀HdHË hdK vrHfJ.iH , nv lVhsL hoééHlÎI
löHfÆHè [HÊ pBtD jÁÎS fHaæHÍ.iHÏ ;ú<v& fI
jÎL rÈVlHË lä„Y ..52.. lÎ„Î<Ë j<lHË hiNh aN# jÎL.iHÏ
n,Ê , s<Ê lúéVμ kÎC [<hdCÏ kÆNÏ nvdHtJ ;VnkN..#..
sVnh,vÏ hdK n,vÍ hc vrHfJ iH fV uÈNÍ pöK
¨]ÎÁHkD nh,v kúHË s™ÎN ;ú<vlHË hsJ , sÂÎVh
rNsD fI uÁ<hË lNdV löHfÆHè p†<v nhvn# =™éÁD
hsJ fVhÏ h,gÎK fHv r†H,è fHcÏ tÎÁH‰ lVnhË d:
nh,v cË fI uÈNÍ nhaJ ;I l<vn jÂíÎN ;HvaÁHsHË
rVhv =VtJ#.
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t<jäH‰ 

i™éI =BaéI aHiN n, n,v hc vrHféÈHÏ gÎ+ nséI
n,Ê t<jäH‰ ;ú<v f<ndL ;I nv j¶NhnÏ hc fHcdÈH kéHd{ yÎV
lÁé§VÍ hÏ vrL o<vn #u„L , hnã jäVdC , aÈVnhvÏ iÂNhË
fH n, fVn ̀ÎHD̀ ;HvkHlI o<fD nhaéÁN & fVjVÏ n, fV d:
iÂNhkD iH nv vaJ fVhfV såÎNv,n pHmC hiÂÎJ f<n &
såÎN v,n nv lûH́ räG nv hi<hc lÆHfG l„D p™HvÏ jK
fI fHoJ ndæV nhnÍ f<n , uÂ± hc ;<võ w¶<n uÆF htéHn
& ,döéH fH viäVÏ ̀Î<õ hféNh 4-1 t<̈nk<dK vh fVn  hlH
nv=HÊ f¶NÏ sI fV d: fI >,ḧË fHoJ & fÁNvuäHsD iH
fH iNhdJ haíHvÏ d: fVn , d: jöH,Ï nhaéÁN & >kÈH nv
j±aÁN fH lVfD aÂHgD haéäHiHè hféNhÏ tûG vh [äVhË
;ÁÁN & iV]ÁN k™J hlÎNdI nv =V,Í n,Ê tHw„I hù fH
j¶ÆÎF ;ÁÁN=HË cdHn hsJ hlH nv =V,Í h,‰ nv fḦÏ
[N,‰ &  aA jÎL fH iL vrHfJ lÎ„D léVÏ nhvkN#jÈVhkD
iH ;I fÎúéVdK kÂHdÁNÍ vh nv n, =V,Í l¶VtD ;VnÍ hkN fI
nkäH‰ [HdæHÍ lÁHsF lD =VnkN# aÈV>,vn >kÈH hy„F
ndNkD hsJ & lêG lûH́ uÆHã fH lÎ±nlÈV ;I fI vyL
pÂ±è cdHn & n,jÎL fI jöH,Ï fN,Ë =G vqHdJ nhnkN#
nv rC,dK & jÎL aÂS >bv fH iChvcpÂJ =G o<vnÍ vh
[äVhË ;Vn hlH nv nrHdR ̀HdHkD  n,=G ndæV hc jÎL aÈÎN
rÁNÏ o<vn jH sI fV d: fHcÏ oHkæD vh ,h=Bhv ;ÁN &
lVfD jÎL aÂS >bv d<sT fòúD chnÍ hsJ # nv
aÈV>,vn jäVdC & u„L , hnã o<n vh fH d: =G fI jÎL lñéúL
jñÂÎG ;Vn# lñéúL nv lûH́ ndæV nv fVhfV jÎL o<ã
hlÎN =ÁH,Í 2-2 ;Vn & n,fHcÏ fI n̈d„D fV=Chv kúN hlH
v,c [Â¶I nv nsé<v ;Hv rVhv=VtJ. #.

kéHd{  i™éI iúéL. .
=V,Í h,‰
Œ.. .u„L , hnã jäVdC 3 - hdVhkí<hË f<aÈV  w™V. .
.- .uNÊ p†<v kÂHdÁNÍ f<aÈV
Œ.. .lS k<dK ;VlHË d: - k™J , =Hc

=îöHvhË w™V
=G ̂ hlÎVpöÎK wHgñD lÁA )5(.
Œ.. .aÈVnhvÏ fÁNvuäHõ 2 - hsåHn jÈVhË w™V
=G ^ t<hn kíHiD)55( - iHnÏ

niÆHkD)57(.
Œ .,döéH j<vfÎK jÈVhË 4 - t<̈nk<dK

hi<hc d:
=G ̂ [ÈHkæÎV uöæVÏ)Á̀HgéD 72 & 43( -

p¥ÎL pCfH,Ï ̀<v)37( - lVj†D pöÎÁD)09(
fVhÏ ,döéH  lñÂNhlÎK pCfH,Ï)82( fVhÏ hi<hc

Œ. .aÈVnhvÏ iÂNhË 2 - hjñHn ;HlÎHvhË  w™V
=G ̂ hlÎVpöÎK s<vÏ)84( - hlÎVpöÎK

<̀vrHsÂD)85(.
.Œ .l„D p™HvÏ hi<hc d: - såÎNv,n vaJ w™V
=G ̂ ;<aH fòéÎHvÏ chnÍ.(")43P.
.Œ. .hlÎN=ÁH,Í 2 - lñéúL jäVdC 2.. .
=V,Í n,Ê
Œ.. .sVnhv f<;HË w™V - uÆHã jÈVhË d:

gÎ+ nséI n,Ê t<jäH‰ hdVhË. .

i™éI hÏ o<ù dÂK fVhÏ fḦkúÎÁHË. .

.ŒaHiÎK fÁNvuHlVÏ 3 - aÂS >bv rC,dK w™V
=G ̂ u„ÎVqH rÁäVÏ )2=G( & lÎ±n nvdH k<vnÏ. .
.Œ.. .lS aÈV fHf: w™V -  ̀Hõ iÂNhË w™V
.Œ.. .aÈÎNrÁNÏ dCn 2 - hjVμ fíÁ<vn 2.
=G ̂ hfVhiÎL hsÂHuÎ„D tV)75( - sÈVhã

tòV>fHnÏ)07( fVhÏ dCn & [<hn a™Î¶D <̀v -
lVj†D pÎNvÏ fVhÏ hjVμ

ŒlÎ±nlÈV jÈVhË w™V - aÈVnhvÏ lHiúÈV 2.
=G ̂ wHnØ >gä<wäÎP)95( - kûVhg„I

nvtúD)67(.
Œ .aÈNh fHf„öV w™V -  kÎV,Ï clÎÁD jÈVhË w™V
Œk™J hlÎNdI 3 -  aÈVnhvÏ fL w™V
=G ̂ lVj†D uäNÏ)12( - kHnv lñÂNk|hn)88(

- kÎÂH hs¥ÁNvchnÍ) 09 - ̀ÁHgéD(.
=V,Í n,Ê
Œ .sVnhv f<;HË w™V - uÆHã jÈVhË d:
Œ .aHiÎK fÁNvuHlVÏ 3 - aÂS >bv

rC,dK w™V
=G ̂ u„ÎVqH rÁäVÏ )2=G( & lÎ±n nvdH k<vnÏ. .
Œ.. .lS aÈV fHf: w™V -  ̀Hõ iÂNhË w™V
.Œ.. .aÈÎNrÁNÏ dCn 2 - hjVμ fíÁ<vn 2.
=G ̂ hfVhiÎL hsÂHuÎ„D tV)75( - sÈVhã

tòV>fHnÏ)07( fVhÏ dCn & [<hn a™Î¶D <̀v -
lVj†D pÎNvÏ fVhÏ hjVμ

.ŒlÎ±nlÈV jÈVhË w™V - aÈVnhvÏ
lHiúÈV 2.

=G ̂ wHnØ >gä<wäÎP)95( - kûVhg„I
nvtúD)67(.

Œ. .aÈNh fHf„öV w™V -  kÎV,Ï clÎÁD jÈVhË w™V
Œ.. .k™J hlÎNdI 3 -  aÈVnhvÏ fL w™V
=G ̂ lVj†D uäNÏ)12( - kHnv lñÂNk|hn)88( -

kÎÂH hs¥ÁNvchnÍ) 09 - ̀ÁHgéD(.
=V,Í n,Ê. .
.Œ .hjVμ fíÁ<vn d: - aÈNhÏ fHf„öV  d:
.Œ.. .aÈVnhvÏ fL 2  - sVnhvf<;HË 2.
Œ. .kÎV,Ï clÎÁD d: - lS aÈVfHf:  w™V
Œ. .̀Hõ iÂNhË - k™J hlÎNdI )ndV,c

fV=ChvaN(.
Œ .aÂS >bv rC,dK d: - aÈÎN rÁNÏ dCn 3.
=G ̂ a™Î¶D ̀<v & pÎNvÏ , htú<Ë fVhÏ dCn
ŒuÆHã jÈVhË w™V - lÎ±nlÈVjÈVhË w™V
ŒaÈVnhvÏ lHiúÈV 2 - aHiÎK

fÁNvuHlVÏ 2.
=G ̂ xHp<kD , >gä<wäÎP fVhÏ lHiúÈV &

rÁäVÏ , w™VÏ fVhÏ aHiÎK
vnÍ fÁNÏ =V,Í h,‰ ̂ 1 - hlÎN=ÁH,Í , aÈVnhvÏ iÂNhË

81 hléÎHc 3 - u„L , hnã jäVdC 71 hléÎHc 4 - ,döéH j<vfÎK , l„D
p™HvÏ hi<hc 61 hléÎHc 6 - >,ḧË ;HlÎHvhË , hsåHn jÈVhË 31
hléÎHc 8 - såÎNv,n vaJ 21 hléÎHc ,###.

.- .fN,Ë hpéöHã kéÎíI fHcÏ ndV,c k™J , =Hc
, l„D p™HvÏ. .

=V,Í n,Ê ̂ 1 - k™J hlÎNdI 02 hléÎHc 2 - lS aÈVfHf:
, kÎV,Ï clÎÁD 61 hléÎHc  4 - aHiÎK fÁNvuHlVÏ 31 hléÎHc  5
- uÆHã jÈVhË & aÈVnhvÏ lHiúÈV & hjVμ fíÁ<vn , aÈNhÏ
fHf„öV 21 hléÎHc ,. ..##..#.

löHfÆHè gÎ+ nséI s<Ê t<jäH‰ hdVhË. .

sVhkíHÊ ",Ë ̀Hvõ" nsJ iH vh fḦ fVn. !.
nv i™éI i™éL ̀Î¥HviHÏ gÎ+ nséI s<Ê t<jäH‰ hdVhË

& aVd¶J lúÈN nv wNv =V,Í d: nsJ kÎHtéÁD aN
qÂK >k¥I jÎL lHckNvhkD nvdHÏ pVfNÍ hclñÂ<n>fHn &
fHjñÂÎG o<n fI nhlHù hcj¶„G , fHoJ ;ÎHË fVhfV
lÆH,lJ fÈVÍ fVn , jHvnÍ n,Ê fḦ >lN & nv =V,Í n,Ê jÎL
hgäVcÏ lVnhkåHaH fH y„äI fV aÈVnhvÏ tVdN,k¥ÁHv hc
hséVhpJ hs±lúÈVÏ iH s<n fVn ,o<nvh fHwNvkúÎK
nv hléÎHc 31 aVd: ;Vn & s<iHË lñÂN rL fH a¥Hv
aÈV,kN vhlöV fI [ÂU lNuÎHË w¶<n ̀Î<sJ & nv =V,Í
s<Ê jÎL aÈNhÏ =V,õ fÎíHv , k™J hdVhkÎHË fH uä<v hc
pVd™HË v,c fH 61 hléÎHc ;ÂH;HË aHkI fI aHkI iL nv wNv
[N,‰ ̀ÎA lD v,kN # nv=V,Í ]ÈHvÊ lHiúÈVÏ iH fH
cnË aA =G fI jÎL aÈNhÏ fÈÂáD hcj<rT o<vl<ì nv
oVÊ >fHn hsé™HnÍ ;Vn , fI iÂVhÍ tViÁ+ vhlÈVlC nv wNv
j¥ÎI cnkN & tViÁæD iH iL fH fVjVÏ n, fV d: lÆHfG

V̀så<gÎS nct<‰ fI sHpG >vhlA vsÎNkN# nv=V,Í
Á̀íL & ,Ë ̀Hvõ wNvkúÎK & h,gÎK fHoJ tûG vh lÆHfG
t<̈nÏ iHÏ iVlC=HË jíVfI ;VnkN fH hdK a¥öJ ndæV
lNuÎHË fI >kÈH kCnd: jV aNkN.#.

kéHd{ i™éI i™éL gÎ+ 3.. .
=V,Í h,‰. .
Œ.lÆH,lJ [<däHv w™V - aVd¶J k<dK lúÈN w™V. .
Œ. .lÆH,lJ jÈVhË 2 - ;ÎHË hvhμ d:
Œ.. .fHnhl: rHmK d: - hséÆ±‰ u„D >fHn d:. .
Œ .sÎÂHË aHiV,n d: - aÈV,kN k<v d:. .
Œ>sÂHË lúÈN 3 - hké§Hv fíÁ<vn w™V. .
Œ. .nvdHÏ pVfNÍ lñÂ<n >fHn 2 - nhlHù jÈVhË d:. .
=V,Í n,Ê. .
Œs<gN,c kÆNÍ w™V - >g<lÎÁÎ<Ê ̀Hvõ sH,Í w™V

Œ.. .sÎÂV© hgäVc 2 - sVnhv [ÁæG w<l¶I sVh d:. .
Œ.. .aÈV,kN tVdN,k¥ÁHv w™V - lVnhkåHaH hgäVc d:. .
Œ.. .;ÎH ̀Hvõ jÈVhË 2 - s™ÎV k<dK >fÎ: 2.. .
Œ. .lÎÁ< oVlNvÍ 2 - aHiÎK jÈVhË w™V. .
Œ.. .s<iHË lñÂN rL d: - aÈV,kN vhlöV w™V. .
=V,Í s<Ê. .
Œ. .;ÎH jÈVhË d: - o<vaÎN lÈV rV,Í w™V. .
ŒaÈNhÏ =V,õ fÎíHv 2 - b,ã >iK hvnfÎG w™V. .
.Œ.. .;HkÎH, haÁ<dI d: - uÆHã jäVdC w™V. .
Œ.. .=VdK ;úH,vc kÈH,kN w™V - k™J hdVhkÎHË d:. .
Œ.. .séHv=HË >\kN >bvfHdíHË 2 - h,pNÏ lVhyI d:. .
Œ.. .[HÊ [L fÎ„I s<hv 3 -  ;H,dHË kÆNÍ 2.. .
=V,Í ]ÈHvÊ. .
Œ.. .vcl<;J fV,[K d: - séHv=HË ;VlHkúHÍ d:
ŒaÈNhÏ ]<hv hd±Ê w™V - aÈVnhvÏ fV,[Vn w™V. .
Œ.. .̀Vså<gÎS fVhc[HË w™V - aHiÎK gVn=HË d:. .
Œ.. .tViÁ+ vhlÈVlC 2 - ̀Vså<gÎS nct<‰ d:. .
Œ. .̀VndS oVÊ >fHn w™V - Î̀V,cÏ kæÎK

o<vl<ì w™V. .
Œ.. .o„Î{ tHvõ lHiúÈV 6 - aÈNhÏ hdG fÈÂáD w™V
=V,Í ̀ÁíL. .
.Œ. .̀Vså<gÎS aÎVhc 2 - hlÎN>,vhË lúÎC ;VlHË d:. .
Œo„Î{ tHvõ lÎÁHã 3 - hsé<μ lV,naJ d:. .
Œvq<hkD hw™ÈHË 2 - wÁ¶J t<̈n hw™ÈHË 2.
Œ.. .hséÆ±‰ ;ÎA d: - sÁ+ >iK fHtR 3.
Œ.. .t<̈n iVlC=HË  d: - ,Ë ̀Hvõ kÆA [ÈHË w™V

vnÍ fÁNÏ =V,iÈHÏ ̀Á{ =HkI. .
=V,Í h,‰ ̂ 1- aVd¶J k<dK lúÈN 71 hléÎHc 2

- nvdHÏ pVfNÍ lñÂ<n >fHn 41 hléÎHc 3 - ;ÎHË hvhμ
& nhlHù jÈVhË , lÆH,lJ jÈVhË 21 hléÎHc 6 - aÈV,kN
k<v 11 hléÎHc ,###.

=V,Í n,Ê ̂ 1 - h,v;D hs±lúÈV , lVnhkåHaH hgäVc
31 hléÎHc 3 - s<iHË lñÂN rL 21 hléÎHc 4 -
sVnhv[ÁæG w<l¶I sVh 11 hléÎHc 5 - aÈV,kN vhlöV
01 hléÎHc 6 - ;ÎH ̀Hvõ jÈVhË , aHiÎK jÈVhË 9 hléÎHc
,..#######.

=V,Í s<Ê ̂ 1 -aÈNhÏ =V,õ fÎíHv , k™J
hdVhkÎHË 61 hléÎHc 3 - ;HkÎH, haÁ<dI 41 hléÎHc 4 -
>;HnlD ;ÎH jÈVhË 21 hléÎHc 5 - ̀Î¥HË lÈV jÈVhË 11
hléÎHc 6 - ;H,dHË kÆNÍ 01 hléÎHc ,.. ..###.

=V,Í ]ÈHvÊ ̂ 1 - o„Î{ tHvõ lHiúÈV , tViÁ+

vhlÈVlC 31 hléÎHc 3 - ̀ÎV,cÏ o<vl<ì 21 hléÎHc 4

- a<ù nhkÎH‰ , ̀Vså<gÎS fVhc[HË 01 hléÎHc 6 -

V̀så<gÎS nct<‰ 9 hléÎHc  ,. ..###.
=V,Í ̀ÁíL ̂ 1 - ,Ë ̀Hvõ kÆA [ÈHË 31 hléÎHc

2 - iVk+ [<hË sÁ+ iVlC=HË 11 hléÎHc 3 - o„Î{
tHvõ lÎÁHã & uÆHã aÎVhc & wÁ¶J t<̈n hw™ÈHË ,

V̀så<gÎS aÎVhc 01 hléÎHc ,. ..###.

Œ  kÎV,Ï clÎÁD )gÎ+ 2 (Œ aÈNhÏ lÆH,lJ [<däHv ) gÎ+ 3 (
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ihsezrav nahyak

t<jäH‰ oHv[D 

nv >yHc n,v pBtD lVp„I vtJ ̀Î¥HviHÏ gÎ+
rÈVlHkHË hv,H̀ & jÎÂÈHÏ gÎ<v<̀‰ & ̀HvÏ sK \vlK &
n,vjÂ<kN , ̀<vj< hc sN pVd™HË =BaéÁN , ]ÈHv löHfÆI
fHrD lHkNÍ iL i™éI >jD hkíHÊ o<hiN aN & nv ,vcaæHÍ
kÎ<;Â~ aÈV fHvs„<Ë & jÎL tVhkö<Ï ̀HvÏ sK \vlK fH
nvoúA "hläH ̀I" , nvyÎHã kÎÂHv lûN,Ê fH o„R fVjVÏ
..4.. -..1.. ha: löD , iÂäHcÏ iHdA vh nv >,vn# f¶ÎN
hsJ fHvsH fé<hkN fH j<[I fI >a™éæD oX ntHuD hù &
hdK fHoJ sÁæÎK vh nv ndNhv fV=úJ nv ̀Hvμ n ̀VkS

H̀vdS [äVhË , o<n vh hc pB́ aNË c,n iÁæHÊ kíHè
niN # hläHÌ ckÁNÍ sI =G hc ]ÈHv =G kÂHdÁNÍ tVhköI f<n
# nv >gÂHË & sVhkíHÊ jÎL gÎ<v<̀‰ k<hv uNÊ kéÎíI =ÎVÏ
o<nvh r¢U , fH n,=G lñÂN w±ó , sHnd< lHkI jÎL o<ã
¨dåCd+ vh a¥Hv ;Vn jH fI ndNhv fV=úJ nv >k™Î„N hlÎN,hv
a<n # ̀<vj< nv oHkI o<n  d<,ké<õ vh fH o„R ̀ÎV,cÏ n,
fV d:a¥öJ nhn hlH käHdN fVhÏ w¶<n fI n,v f¶N fI hdK
kéÎíI n‰ fäÁNn & ]Vh;I nv löHfÆI fV=úJ & jÎL d<,Í fH
gÆF fHk<Ï ̀ÎV fVhÏ w¶<n & o<nvh fI >ã , >jA o<hiN
cn # k¥éI [HgF hdK fHcÏ =„CkD lÈNÏ xHvlD lÈH[L
aHdöéI ;ú<vlHË fVhÏ ̀<vj< f<n ;I nv eHkÎI ..26.. nvD̀
haéäHÍlNhtU , =„V  d<,ké<õ nv vn ;VnË j<ç & =G h,‰
jÎÂA vh fI hvl®HË >,vn# nv hsåHkÎH & u±,Í fV fHvsH jÎL
s<dH iL fI chk< nv >lN & vrÎF s<dH jÎL n,vjÂ<kN >gÂHË
f<n ;I fH nvoúA iHgÁN & ..3..-..2.. hc ;ÁHv pVdT hsåHkÎHdD
uä<v ;Vn & hgäéI sÎHÍ , cvniHÏ >gÂHË iL käHdN fI hdK
kéÎíI n‰ fäÁNkN ]<Ë s<dH lÂ¥K hsJ péD nv oHμ
>gÂHË dÆI =ÎVÏ ;ÁN.#.

nvgÎ+ hv,H̀ fHdN fI ndNhv >ké<vç f„|d: fH vkíVc
hs¥Hj„ÁN haHvÍ nhaéI fHaÎL ;I i™J =G nhaJ , sÈL

.".. .hläH`I " hc " löD " ciV ]úL =VtJ. ! .
pVdT hs¥Hj„ÁNÏ ..4.. =G f<n & n, =G hc ]ÈHv=G pVdT
vh u„ÎVqH fÎVhk<kN nvdHtJ ;Vn & ;öD ;I nv eäJ =G
n,Ê pVdT lÆûV f<n ,nvnrÎÆI 77 iL fI ngÎG
lûN,lÎJ [HÏ o<nvhfI "nÍ ,,gJ" nhn ;I h,iL n,=G
o<vn# aH=VnhË hséÎ<Ë [Vhvn hkæ„ÎöD j<î̀D hsäR
gÎ<v<̀‰ & fH hdK fVjVÏ n,v hc oHkI fI >dÁNÍ hlÎN,hvaNkN
#  fVjVÏ ..4.. -..0.. lÁîöéV fH n, =G tVkHkNc , vha™<vn ,
[ÎÂC nv oHkI s<sÎI nhn ]úÂæÎV f<n & hc[ÂU hsåHkÎHdD
iH jÁÈH hdK =VhkHnh , ,dH vmH‰ f<nkN ;I fH uä<v hc kH<̀gD ,
sHgCf<vø >fV,nhvÏ ;VnkN# ̀ÎV,cÏ n, fV d: >\h;S nv
tVhköI , lÆHfG gÎG [HgF f<n#lÎ±Ë kÎC nv clÎK séHvÍ
sVô ..2.. - ..2.. jVlC ;Vn.#.

kéHd{. .
Œ.. .fHvs„<kH d: - ̀HvÏ sK \vlK ..4 .
=G ̂ gÎ<kG löD )Á̀HgéD - ..72..( fVhÏ fHvsH

& hläHÌ ) ..23.. &  ..56.. & ..58..( , l<dC ;ÎK ) ..07.. (
fVhÏ ̀HvÏ sK \vlK.. .

nh,v ̂ ;<mÎåVõ hc i„ÁN. .
Œ.. .̈dåCd+ w™V - gÎ<v<̀‰ ..2 .
=G ̂ lñÂN w±ó )..35..( & sHnd< lHkI )..)85.
nh,v ̂ ,dÁöÎ} hc hs„<,kD. .
Œ.. .̀<vj< ..2.. - d<,ké<õ  d:.. .
=G ̂ lÈNÏ xHvlD )..2..( , lHv =H )..64..( fVhÏ

<̀vj< tNvd¥< ;ÎI ch )..28..( fVhÏ d<,ké<õ.
nh,v ̂ =VhkNÍ hc hsåHkÎH. .
Œ. .s<dH  ..2.. - n,vjÂ<kN  ..3 .
=G ̂ s<s< ) ..7.. ( , nÏ d<k+ )..48..( fVhÏ s<dH & lñÂ<n

nhi<n ) ..91..( & iHgÁN  ) ..72.. & ..34..( fVhÏ n,vjÂ<kN. .
nh,v ̂ lH;I gD hc i„ÁN. .

nvo<hsJ ;H,hkD hc lÁîöéVd<kHdéN
lÈH[L hv,=<mI hÏ lÁîöéVd<kHdéN fI nkäH‰ p†<v d:

sHgI ndæV nv hdK jÎL hsJ# nvo<hséD ;I fI hpéÂH‰ cdHn
B̀dVtéI a<n#hndÁö<Ë ;H,hkD & lÈH[L lÁîöéVd<kHdéN
u±rI lÁN fI hnhlI fHcÏ nv  aÎHxÎK sVô  hsJ# rVhvnhn hdK
fHcd¥K ..43.. sHgI nv jHföéHË hlöH‰ fI ̀HdHË lD vsN hlH
lÈH[L hv,=<mI hÏ hké§Hv nhvn rVhvnhn jÂNdN a<n#  hndÁö<Ë
;H,hkD ̀HdÎC =BaéI fI uÁ<hË fHcd¥K >chn fI lÁîöéVd<kHdéN

Î̀<sJ# rVhvnhn ,Ï räG hc ̀HdHË tûG fH hpéÂH‰ jÂNdN
fVhÏ d: sH‰ ndæV fI hl†H vsÎN#nv hdK tûG & lÈH[L
tÎCd¥D lÁîöéVd<kHdéN ..42.. löHfÆI nv jÂHÊ löHfÆHè
fHaæHiD hkíHÊ nhn ;I xD >Ë h, l<tR aN  ..7.. =G , ..2.. ̀Hõ
=G eäJ ;ÁN# .

tV=<sK^ lD jVsÎNÊ pHt§I hÊ vh hc nsJ fNiL!.
sVlVfD sHfR lÁîöéVd<kHdéN hc fCv=éVdK jVõ

o<n iÁæHÊ [VhpD l®C =™J# >g¥S tV=<sK
V̀htéòHvjVdK sVlVfD jHvdO t<jäH‰ [ÈHË ;I ..94..
uÁ<hË rÈVlHkD ;öF ;VnÍ hsJ& nv lHÍ lD ..8102..
fI ngÎG ,[<n gòéI o<kD nv sVù fI sVuJ fI
fÎÂHvséHË fVnÍ aN# jVõ hc ckN=D h, ,[<n nhaJ ,
h, v,ciH nv fÎÂHvséHË s„¢ÁéD sHg™<vn jñJ lVhräJ
iHÏ ,d|Í f<n# >g¥S tV=<sK ..97.. sHgI fH dHn>,vÏ
v,ciHÏ sòJ fÎÂHvÏ o<n =™J^. hc nsJ nhnË
pHt§I fCv=éVdK jVõ lK iÁæHÊ o<kVdCÏ l®CÏ nv
sH‰ ..8102.. f<n#  fI iÂÎK oHxV tÎ„ÂD hc hdK hj™HØ
sHoéI aNÍ hsJ# nv sHoJ hdK tÎ„L & j<hköéL
lÈÂéVdK gñ§Hè ckN=D lK & o<ã , fN vh lV,v ;ÁL#

fVkHlI sHdV fHcdÈH. .
sI aÁäI - ..5.. hs™ÁN.. .
Œ.. .̈jCd< - fHdVË l<kÎO & >j„éÎ¥< lHnvdN - ]„öD. .
]ÈHvaÁäI - ..6.. hs™ÁN.. .
Œ. .l<kúK =±nfHô - lÁîöéV sÎéD & >jḦkéH

- vmH‰ lHnvdN
kéHd{ [HÊ hv,H̀. .

Œ,,g™öäV=V d: - jHjÁÈHÊ  ..4.
Œ. .ndÁHl<;ÎT d: - h́ ë fV,\ d:.. .
Œs<sÎI nhn w™V - lÁîöéV d<kHdéN ..4.
Œ.. .séHvÍ sVô ..2.. -  >õ lÎ±Ë ..2.

Œhs±,dH ̀Vhø w™V - göéV sÎéD w™V
Œ.. .hså<vjÎÁ+ fVh=H w™V - vÊ ..2.
Œ;VhsÁ<nhv ..2.. - ndÁHl< ch=Vã ..3.
Œ.. .d<k+ f<dC ..3.. - gI ,v ;<cË ..4.
Œ.. .h,gÂåÎH;< ..4.. - >dÁN i<,Ë ..2.
.Œ.. .fÁ™Î¥H  d: - >vsÁH‰ d:
Œ.. .>ké<vç ..3.. - vkíVc ..4.
ŒsHgCf<vø w™V - ,dHvmH‰ ..2.
Œ.. .l<gNÍ ..3.. - iHtK iHdL ..3.
Œ.. .=VhkHnh ..2.. - kH<̀gD w™V.
Œ. .l¥HfD w™V - aHoéHv ..2 .
Œ. .gÎG d:  - >\h;S ..2.

p†<v ̀öVÊ fI uÁ<hË ;Hv=VnhË& d: =Chvù wHnrHkI , wÂÎÂD vh j†ÂÎK ;VnÍ hsJ#hdK tÎ„L ;I nv
sÎÁÂH , >lHc,Ë fVhdL fI kÂHdA nv o<hiN >lN aHlG jûH,dV fHdæHkD ndNÍ kúNÍ hsJ#fHcd¥ÁHË sHfR h,
hvd: ;Hké<kH & vhdHË =ÎæC , =<vn,Ë hséVh]HË nv hdK tÎ„L fHcÏ lD ;ÁÁN & , iÂîÁÎK >v]D kH;S -
;I fI uÁ<hË nséÎHv lNdV o<n nv >fVndK , lÁîöéV d<kHdéN ;Hv lD ;Vn & nv hdK tÎ„L fHcÏ lD
;ÁN#.tV=<sK xD iúJ sH‰ p†<v nv >fVndK & sI uÁ<hË rÈVlHkD gÎ+ fVjV hs¥Hj„ÁN , [HÊ fVkN=HË
[HÊ hv,`H vh hc >Ë o<n ;Vn#,Ï såS fH ;öF ..83.. [HÊ nv ..62.. sH‰ p†<v nv lÁîöéVd<kHdéN  hc [Â„I
..31.. rÈVlHkD nv gÎ+ fVjV , n, fHv  rÈVlHkD nv gÎ+ rÈVlHkHË & fI x<̈kD jVdK lVfD jHvdO lÁîöéVd<kHdéN
, d¥D hc ̀VhtéòHvjVdK sVlVfD iHÏ jHvdO jäNdG aN#.

[VdÂI nv hké§Hv h,fHlÎHk+ .
lÈH[L =HfÁD >vsÁH‰ fI oHxV vuHdJ k¥VnË

V̀,j¥G iHÏ fÈNhaéD [VdÂI o<hiN aN#lHd¥G
>vjéH & sVlVfD >vsÁH‰ nv l<vn lÈH[L ̀ÎV hlVd:
h,fHlÎHk+ ;I l§Á<Ë fI kÆQ ̀V,j¥G iHÏ fÈNhaéD
,dV,õ ;V,kH hsJ& wñäJ ;Vn#nv ..01.. t<vdI &
,dNm<dD nv aä¥I iHÏ h[éÂHuD zHiV aN ;I nv >Ë
lúòW aN ;I h,fHlÎHk+ fVhfV ]ÁN k™V ndæV lHs:
kCnÍ hsJ#>vjéH =™J^ iV ;HvÏ ;I fH fHcd¥ÁHË o<n
hkíHÊ niÎL & nv nhoG fHaæHÍ fHrD lD lHkN# nv ,hrU
& föÎHvÏ hc t<jäHgÎöJ iHÏ lH nv oHkI &oHk<hnÍ nhvkN
, h=V fHcd¥ÁD ;HvÏ vh hkíHÊ niN ;I ;HlÚ± oHvì hc
r<hkÎK fHaN & fHaæHÍ f±tHw„I hlH iÂÎúI lñVlHkI
uÂG lD ;ÁN# lH s¶D lD ;ÁÎL fI fHcd¥ÁHË j<wÎI
;ÁÎL ;I iÂÎúI hc hdK r<hkÎK ̀ÎV,Ï ;ÁÁN# hgäéI h=V ;öD o±́ hdK ;Hv vh hkíHÊ niN & f±tHw„I
,h;ÁA kúHË lD niÎL# ,réD iÂI ;HvÏ vh hkíHÊ lD niÁN ;I käHdN hkíHÊ a<n , lH hc >Ë >=HÍ lD a<dL&
u<hräD nv ̀D o<hiN nhaJ#nv tûG [HvÏ gÎ+ fVjV h,fHlÎHk+ fI n̈dG oHk<hn=D ]ÁNdK löHfÆI
>vsÁH‰ vh hc nsJ nhn ,gD nv fHcÏ >oV fVhfV gÎNc,kHdéN j<hköJ h,gÎK iJ jVd: o<n vh fVhÏ hdK jÎL
hkíHÊ niN#.
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=ChvaD ;<jHÍ hc fHcjHã nvoúA lÈH[L hdVhkD ̀<vj< nv vsHkI.iHÏ [ÈHË

xHvlD [<hiV hdVhkD
h,gÎK =G lÈH[L hdVhkD ̀<vj< ̀Vj®H‰ nv gÎ+

rÈVlHkHË hv,`H fH fHcjHã =öéVnÍ hÏ nv vsHkI iH
iÂVhÍ f<n#.nv hnhlI ndNhviHÏ vtJ d: iúéL
kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H ]ÈHvaÁäI aF ̀<vj< fI
lûH́ d<,ké<õ vtJ , ..2.. fV d: lÈÂHkA vh
a¥öJ nhn# nv aV,ß fHcÏ lÈNÏ xHvlD  nv
nrÎÆI d: nv,hcÍ d<,ké<õ vh fHc ;Vn# .nv cdV =CdNÍ
f¶†D hc fHcjHã iHÏ nvoúA lÈNÏ xHvlD
fVhfV d<,ké<õ vh lD o<hkÎN^.

hdK hdVhkD hc ;íH ̀ÎNh aN? .
;Hgî<j<nÏ k<aJ^ lÈNÏ xHvlD j<hköJ nv

nrÎÆI d: v,Ï haéäHÍ fÁéH;<v nv,hcÍ d<,ké<õ vh fHc
;ÁN jH n,lÎK hdVhkD fHaN ;I nv hdK vrHfJ iH fI
d<,ké<õ =G lD ckN# h,gÎK fHv lÈNÏ lÈN,Ï ;ÎH
clHkD ;I nv iHlä<vø f<n nv [VdHË jöH,Ï.4-4..
j<hköéI f<n nv,hcÍ d<,ké<õ vh fHc ;ÁN..# .h, jH sH‰
..8102.. iÂÎúI nv gÎ+ hdVhË fHcÏ lD ;Vn# h,

Î̀VhiK aHiÎK f<aÈV & hdVhkí<hË , ̀Vså<gÎS vh
fI jK ;Vn# nv ̀Vså<gÎS h, n, fHv uÁ<hË fÈéVdK
=„CË gÎ+ hdVhË vh nv sH‰ iHÏ ..6102.. , ..7102..
fNsJ >,vn# nv ..6102.. iÂîÁÎK fI uÁ<hË fÈéVdK
t<jäHgÎöJ gÎ+ hkéòHã aN.#..8102 .d: kÆ¢I
u¢T fVhÏ h, f<n# [HÊ [ÈHkD vh fH ̀ÎVhiK hdVhË
jíVfI ;Vn# h, nv iÂI löHfÆHè p†<v nhaJ fN,Ë
hdÁ¥I iV=C =G fCkN# såS s™V o<n vh fI oHvì hc
;ú<v >yHc lD ;ÁN & hféNh fH r¢V , sVhkíHÊ nv n,
tûG =BaéI nv ̀Vj®H‰ & hféNh fH vd< >,Í , såS

<̀vj<.#.nrÎÆÚH nv [HÊ [ÈHkD ..8102.. & xHvlD hdK
tVwJ vh nhaJ ;I nv >oVdK löHfÆI =V,Í fH

v;<vnÏ oHü fVhÏ iHgÁN
lÈH[L kV,\Ï f<v,sÎH n,vjÂ<kN fH n, =„D ;I nv

ndNhv fVhfV s<dH fI eÂV vsHkN& d: v;<vn [NdN nv
gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H eäJ ;Vn#hvgÎÁ+ iHgÁN séHvÍ
f<v,sÎH n,vjÂ<kN nv ndNhv fVhfV s<dH f<n#hdK lÈH[L
kV,\Ï j<hköJ nv hdK fHcÏ nfG ;VnÍ jH clÎÁI vh fVhÏ

Î̀V,cÏ jÎÂA lÈÎH ;ÁN#iHgÁN fH n, =„D ;I nv hdK
fHcÏ fI eÂV vsHkN d: v;<vn [NdN vh fI kHÊ o<n fI
eäJ vsHkN# h, fI kòöéÎK fHcd¥K nv jHvdO gÎ+
rÈVlHkHË hv,`H jäNdG aN ;I j<hköéI nv 31 fHcÏ 71
=G fI eÂV vsHkN#xäR hu±Ê aä¥I >lHvÏ h,féH iHgÁN
02 sHgI nv 31 fHcÏ kòöJ o<n nv gÎ+ rÈVlHkHË
hv,`H 71 =G fI eÂV vsHkNÍ hsJ ;I räG hc h, iÎ}

fHcd¥ÁD l<tR fI eäJ ]ÁÎK v;<vnÏ kúNÍ hsJ#iHgÁN kÂHdA oÎVÍ ;ÁÁNÍ hÏ nv n,vjÂ<kN nhaéI
hsJ# h, l<vn j<[I jÎL iHÏ fCvø hv,`HdD hc [Â„I vmH‰ lHnvdN rVhv =VtéI , hpéÂH‰ [NhdD h, cdHn
hsJ#.

wñäJ iHÏ sVlVfD ̀<vj<& ̀S hc a¥öJ d<,Í
sVlVfD <̀vj< jÎÂA vh aHdöéI Î̀V,cÏ fVhfV

d<,ké<õ nhköJ hgäéI h, fVhdK fH,v hsJ ;I ̀<vj<
péD lD j<hköJ fH =G iHÏ fÎúéVÏ iL fI ̀ÎV,cÏ
fVsN#.

<̀vj< nv ndNhv vtJ fVhfV d<,ké<õ nv d: iúéL
kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀ fH kéÎíI n, fV d: fI ̀ÎV,cÏ
nsJ ̀ÎNh ;Vn#;<köÎöHm< nv kúöJ oäVÏ f¶N hc
fHcÏ =™J^ lH hc v,Ï jûHń =G kCndL , fI ̀ÎV,cÏ
nsJ ̀ÎNh k¥VndL# fHcÏ fH fVkHlI lH fHuE aN jH ̀ÎV,c
hdK ndNhv a<dL# fHcd¥ÁHË lH túHv cdHnÏ v,Ï oX

ntHuD d<,ké<õ >,vnkN , fI o<fD nsé<hvè tÁD vh h[Vh ;VnkN#.sVlVfD ̀<vj< hnhlI nhn^  lH fH k§L
;HlG fHcÏ ;VndL# hc uÂ„¥Vn fHcd¥ÁHË vhqD iöéL# >kÈH fHcÏ o<fD vh fVhÏ d<,ké<õ fI kÂHdA
=BhaéÁN , [HkHkI läHvcÍ ;VnkN# lH o<ã f<ndL , lD j<hköéÎL fH kéÎíI sI fV w™V d<,ké<õ vh a¥öJ
niÎL# hdK ̀ÎV,cÏ iL aÎVdK hsJ , iL j„O# lH löéñR nvdHtJ =G nv nrHdR ̀HdHkD kä<ndL# =„D ;I
nv nrHdR ̀HdHkD nvdHtJ ;VndL kHhlÎN ;ÁÁNÍ f<n# ..17.. nrÎÆI fV d<,ké<õ lö„X f<ndL , h[HcÍ kNhndL
;I >kÈH o¢VkHμ zHiV a<kN#fHdN j¥Vhv ;ÁL ;I ̀<vj< ;Hl± fH fVkHlI , pöHã aNÍ fHcÏ ;Vn# lH fHdN nv
ndNhv fV=úJ iL lÆéNvhkI zHiV a<dL jH fI n,v f¶N vhÍ ̀ÎNh ;ÁÎL# fVhfV d<,ké<õ ;<]¥éVdK haéäHÍ
=G fI nkäH‰ o<hiN nhaJ , fI iÂÎK oHxV fHdN nv fHcÏ fV=úJ fH kÈHdJ jÂV;C fHcÏ ;Vn# d<,ké<õ
..07.. nrÎÆI iÎ} tVwéD kNhaJ# l<sD lHv=H h[HcÍ kNhn ;I vhfÎ< nsJ fI fHcdöHcÏ ckN# ndæV fHcd¥ÁHË
d<,ké<õ vh iL hc ;Hv hkNhoéÎL#.;<köÎöHm< nv ̀HdHË =™J^ fHdN nv fHcÏ fV=úJ iL nv nv[I kòöJ
ntHß ;ÁÎL hgäéI ntHß wV́ nv nsé<v ;Hv lH kÎöJ ]Vh ;I iL d<,ké<õ , iÂI lH fI =G kÎHc nhvdL# lH
jö„ÎL kÂD a<dL , fI j±ù o<n  hnhlI lD niÎL# fH fHc=úJ ;<hnvhn, , ndäḦ d<,ké<õ r<Ï jV o<hiN
aN#.

`ÎVg<^ huéÂHn fI k™S lH fH =G xHvlD hc fÎK vtJ
sVlVfD d<,ké<õ fVhdK fH,v hsJ ;I =G lÈNÏ

xHvlD fHuE aN jH jÎL h, ké<hkN uÂ„¥Vn o<fD hc
o<n kúHË niN#.d<,ké<õ nv ndNhv vtJ d: iúéL
kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H fH kéÎíI n, fV d: fVhfV

<̀vj< jK fI a¥öJ nhn#.>kNvh ̀ÎVg< sVlVfD d<,ké<õ
f¶N hc hdK fHcÏ =™J^ ,réD fH d: haéäHÍ uíÎF nv
nrÎÆI kòöJ =G lD o<vdN xäÎ¶D hsJ ;I
fHcd¥ÁHË huéÂHn fI k™S o<n vh hc nsJ niÁN# lH
fVhfV jÎÂD =G  o<vndL ;I vhÍ ntHß ;VnË vh oÎ„D
o<ã f„N f<n , l¶Â<̈ fVhfV ]ÁÎK jÎL iHÏ =G cnË
sòJ hsJ#.h, hnhlI nhn^ ̀<vj< fI >Ë aVhd¢D ;I
n,sJ nhaJ nsJ ̀ÎNh ;Vn# fHcd¥ÁHË =HiD h,rHè
fI oHxV túHv cdHnÏ ;I v,Ï >kÈH hsJ jÂV;C ̈cÊ vh
kNhvkN , hdK fHuE lD a<n jH ké<hkÁN iÂHiÁ+ , fHfVkHlI fHcÏ ;ÁÁN fH hdK pH‰ lH käHdN nv gÎ+ rÈVlHkHË

;VdöéÎHk< v,kHgN, ndNhv ;ÁN# hdVhË l<tR fI
jöH,Ï d: - d: aN , nv nrÎÆI >oV kÎC hdK tVwJ
uHgD vh nhaJ jH fVhÏ h,gÎK fHv fI lVp„I d: iúéL
kÈHdD vhÍ dHfN..#.xHvlD ;I iÎíHË aÈV>,vn jÈVhË
vh jíVfI ;VnÍ f<n nv nrÎÆI >oV >vhlA kNhaJ ,
qVfI o<n vh fI fÎV,Ë cn , hdK tVwJ vh hc nsJ
nhn..#.xHvlD [<hiV [NdN ̀<vj<. .lÈNÏ xHvlD ;I
nv i™éI iHÏ hoÎV nvoúA o<fD nv gÎ+ ̀Vj®H‰
nhaJ pḦ. .nv gÎ+ rÈVlHkHË kÎC l<tR fI =„CkD
aN jH kúHË niN [<hiV hw„D hdK jÎL hsJ# ,Ï
nv lVp„I =V,iD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H péD d:
=G iL fI eÂV kVsHkN# fH hdK pH‰& lÈNÏ xHvlD
l¢ÂáÁÚH lD nhkN ;I fVhÏ aV,ß j<hkHdD iHÏ o<n&
fHdN tVwJ fHcÏ fVhfV d<,ké<õ vh l®éÁL aÂVn.#
.. .l„D <̀ù hdVhkD tÆX ..92.. nrÎÆI nv lVp„I
=V,iD fHcÏ ;VnÍ f<n , nv hféNhÏ tûG nv ̀<vj<
tVwJ cdHnÏ fVhÏ nvoúA kNhaJ ,gD  vtéI
vtéI o<nù vh fI jV;ÎF hw„D hqHtI ;Vn , h;Á<Ë
sVlHdI hw„D jÎL ̀Vj®HgD hsJ..#.

hkéÆH‰ kHtV[HÊ xHvlD fI jV;ÎI. .
vsHkI jV;ÎI hÏ kÎC fI hj™HrD ;I nv sH‰

..7102.. vô nhnÍ f<n , lHkU hc ̀Î<séK xHvlD fI
vdCÍ hså<v ̀VnhoJ#  lÈNÏ xHvlD ;I ..011..
fHcÏ nv ̀Vså<gÎS & d¥D hc jÎL iHÏ fCvø gÎ+
hdVhË 55 =G fI eÂV vsHkNÍ , ..12.. ̀Hõ =G  nhnÍ
f<n fI vdCÍ hså<v ̀Î<sJ ,gD f¶N hc lNjD j<sX
tÎ™H lñV,Ê aN ]Vh ;I h, fI rVhvnhn o<n ̀HdäÁN
kä<n#  hdK hj™HØ fHuE aN ̀Vså<gÎS hc n, ̀ÁíVÍ
kÆG , hkéÆḦjD lñV,Ê a<n  , fHaæHÍ ..987.. iChv

d<v, [VdÂI nvdHtJ ;Vn , hdK fHcd¥K kÎC ..4.. lHÍ hc
fHcÏ ;VnË lñV,Ê aN# pḦ xHvlD fI fHcd¥ÁD
jäNdG aNÍ hsJ ;I nv gÎ+ rÈVlHkHË l<tR fI
=„CkD lD a<n..# .
=G xHvlD fI d<,Í& n,lÎK =G sVdU

lVp„I pBtD gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀
=G lÈNÏ xHvlD fVhÏ ̀<vj< fVhfV d<,ké<õ

n,lÎK =G sVdU lVp„I pBtD gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀
aN#xHvlD lÈH[L jÎL t<jäH‰ hdVhË , jÎL ̀<vj<

V̀j®H‰ nv hnhlI v,kN o<ã o<n nv hdK tûG
j<hköJ nv nrÎÆI d: fHcÏ nv,hcÍ d<,ké<õ vh fHc
;ÁN#nh,dN >̈fH hc fHdVË l<kÎO j<hköJ nv sH‰
..3102.. nv lVp„I pBtD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H
=„CkD ;ÁN , =G xHvlD nv eHkÎI ..36.. n,lÎK =G
c,niÁæHÊ lVp„I pBtD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H
aN#hdK =G iÂîÁÎK h,gÎK =G lÈNÏ xHvlD
lÈH[L jÎL t<jäH‰ hdVhË nv gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H
hsJ#.



jö„ÎJ fI iÂ¥Hv
fH;ÂH‰ jHsT , jHeV fHoäVaNdL ;I  pöK jVpÂD & iÂ¥Hv ̀Vj±ù , rNdÂD ;ÎÈHË ,vcaD nv >lG

nv yL hcnsJ nhnË o<hiV o<n s<=<hv hsJ & lûÎäJ ,hvnÍ vh fI >rHÏ jVpÂD , oHk<hnÍ l¶CÏ jö„ÎJ
lD =<dÎL. #.
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t<jäH‰ oHv[D 

hv,`H , nv ]ÁÎK aVhd¢D hdÁæ<kI haéäHÍ ;ÁÎL#.̀ÎVg< nvfHvÍ >sÎF ndN=D ;ÎI gÎÁD =™J^ léHs™HkI nÏ
gÎòJ hc kHpÎI u†„I fI lú¥G o<vn , ;ÎI gÎÁD iL ké<hköJ fI fHcÏ hnhlI niN# l<vhjH f¶N hc hfé±Ï
fI >k™„<hkCh ,q¶ÎJ o<ã fNkD kNhaJ# líä<v aNdL hc h, hsé™HnÍ ;ÁÎL# h, f¶N hc fHcÏ hpöHõ
fÎÈ<aD lD ;Vn , fI iÂÎK oHxV fHdN föéVÏ lD aN#.

h, nv hnhlI =™J^ fHdN huéVh́ ;ÁL ;I nv hdK fHcÏ ké<hköéÎL j<ç vh fI sVuJ fI =Vnù nv>,vdL
, hc i<ù ̈cÊ fVo<vnhv kä<ndL# iŃ lH ̀òA ;VnË j<ç fH sVuJ , nrJ ̈cÊ f<n ;I fI >Ë kVsÎNdL#
fHcÏ ;VnË fVhfV jÎÂD ;I fH ..11.. fHcd¥K ntHß lD ;ÁN >sHË kÎöJ#.

Î̀Vg< nv ̀HdHË =™J^ fI o<fD >lHnÍ hdK fHcÏ aNÍ f<ndL hlH =„D ;I fI >kÈH iNdI nhndL iÂI ]ÎC
vh fVhÏ lH sòJ ;Vn#.

[CmÎHè nv=ÎVÏ g™§D ̀Î¥I , =VdClHË .

fHvs„<kH nv n,v vtJ d: iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H lÆHfG ̀HvdS a¥öJ o<vn , uÂÚ±
;Hvù fVhÏ w¶<n yÎVlÂ¥K aN#nv nrÎÆI 83  hdK löHfÆI , clHkD ;I fHcÏ d: - d: f<n&
nv=ÎVÏ fÎK .̀Î¥I. , =Vd|lHË nv dHv=ÎVÏ ";Î„ÎHË .hläHÌ." w<vè =VtJ ;I s<\Í vsHkI.iH
aN#.̀Î¥I. fH tñHaD , hnfÎHjD jÁN fI =VdClHË hc kñ<Í fHcÏ.hù hkéÆHn ;Vn , sV hdK fHcd¥K tVdHn
;úÎN# hgäéI séHvÍ tVhkö<Ï kÎC hdK hj™HØ vh fD.̀HsO kæBhaJ , h, kÎC fH hnfÎHè jÁN ̀HsO .̀Î¥I.
vh nhn#.̀Î¥I. fI =VdClHË =™J^ lH c[V lD.;úÎL , j< 5 nrÎÆI hsJ ;I hdK =<kI fHcÏ lD.;ÁD#
cdHnÏ lHg¥ÎJ nhvÏ#hdK hj™HØ l<vn s<\Í vsHkI.iH rVhv =VtJ , nu<hÏ .̀Î¥I. fH =VdClHË fI s<\Í
l¢ä<uHè hsåHkÎH fN‰ aN#lHv;H nv oû<ü hdK hj™HØ qÂK k<aéK [CmÎHè pV́.iH& hc pV;J
o<ã .̀Î¥I. wñäJ ;Vn , k<aJ^ hdK fHcd¥K nv fHcÏ föÎHv t¶H‰ f<n , lD.o<hsJ iL.jÎÂD.iHÏ
o<n vh fÎNhv ;ÁN#.

n,vÏ h[äHvÏ , 2 i™éI hÏ
;H`ÎéHË d<,ké<õ

;HÎ̀éHË fH jíVfI jÎL d<,ké<õ nvndNhv
fH ̀<vj< lûN,Ê aN#d<,ké<õ nv ndNhv vtJ
fH <̀vj< hc lVp„I d: iúéL kÈHdD gÎ+
rÈVlHkHË hv,`H 2 fV d: fHoJ#iÂîÁÎK fH
>sÎF ndN=D [Î<v[Î< ;ÎI gÎÁD l<h[I
aN#hdK lNhtU 63 sHgI j<sX fòA

C̀a¥D fHaæHÍ ;Hl± l¶HdÁI aN# xäR
oäVÏ ;I j<j<hså<vè lÁéúV;Vn& n,vÍ
kÆHiJ ̀HÏ ;ÎI gÎÁD pN,n 2 i™éI o<hiN
f<n#hdK fHcd¥K nv tûG [HvÏ 51 fHcÏ
fVhÏ d<,Í ;VnÍ ;I =„D kCnÍ hsJ#.

H̀vdöD.iH fHfJ hläHÌ 002
lÎ„Î<Ë lD o<hiÁN

lÈH[ÂD ;I lÆHfG fHvs„<kH o<ù
nvoúÎN nv d: w<vè j<sX ̀HvÏ sK \vlK ,h=Bhv lD a<n#.;Î„ÎK .hläHÌ. nv fHcÏ ̀HvdöD iH
lÆHfG fHvs„<kH nv ndNhv vtJ lVp„I d: iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H o<ù nvoúÎN# h, ckÁNÍ
sI =G jÎÂA f<n#v,ckHlI g<`HvdCdK nv =ChvaD fI ,q¶ÎJ hdK fHcd¥K ̀VnhoJ# hdK kúVdI
k<aJ jÁÈH nv d: w<vè sK \vlK .hläHÌ. vh lD tV,aN#]ÁHkîI hdK fHcd¥K jûÂÎL fI jÂNdN
rVhvnhnù kæÎVn& ̀HvdöD iH h, vh nv gÎöJ tV,ù lD =BhvkN hlH fHféA 002 lÎ„Î<Ë d<v, x„F
o<hiÁN ;Vn#.hläHÌ. 22 sHgI jH jHföéHË 2202 rVhvnhn nhvn# nv lHÍ iHÏ =BaéI hc u±rI .fHaæHÍ
vmH‰ lHnvdN. fI ,Ï oäViHÏ nv l¢ä<uHè nvì aNÍ hsJ#nv tûG [HvÏ ,Ï nv 92 fHcÏ p†<v
nhaéI ;I 12 =G cnÍ , 9  ̀Hõ =G kÎC nhnÍ hsJ#.

g<`éæD^ iHgÁN j™H,è vh vrL cn.
sVlVfD jÎL t<jäH‰ s<dH l¶éÆN hsJ lÈH[L

kV,\Ï f<vsÎH n,vjÂ<kN nv fHcÏ n, jÎL j™H,è vh vrL
cn.# .

o<gK g<é̀æD ;I aH=VnhkA fH rä<‰ a¥öJ
oHkæD 3-2 lÆHfG f<vsÎH n,vjÂ<kN nv n,v vtJ hc
lVp„I d:.iúéL kÈHdD gÎ+ rÈVlHkHË hv,H̀&  ;HvaHË
fVhÏ fHcÏ fV=úJ sòJ aN& S̀ hc hdK fHcÏ
=™J^ kéÎíI o<fD fI nsJ kÎH,vndL# a¥öJ nv
oHkI lÆHfG jÎÂD iÂî<Ë n,vjÂ<kN iÎîæHÍ o<ã
kÎöJ ]<Ë hdK kéÎíI fNÏ ̀ÎA hc fHcÏ fV=úJ
hsJ& hlH iÁ<c d: fHcÏ ndæV fHrD lHkNÍ , j<[I.lHË
fI >Ë fHcÏ hsJ#lH sCh,hv a¥öJ o<vnË nv hdK
ndNhv kä<ndL hlH nv kÈHdJ n,vjÂ<kN d¥D hc fÈéVdK
fHcd¥ÁHË [ÈHË )hvgÎÁ+ iHgÁN( vh nv hoéÎHv nhvn , h,
j™H,è vh nv l<r¶ÎJ.iHdD vrL cn ;I lH fHdN fÈéV ;Hv lD.;VndL# hdK kéÎíI& jÁäÎI fNÏ fVhÏ lH f<n#
pḦ fHdN jÎL vh hc k< föHcdL , fVhÏ fHcÏ fV=úJ >lHnÍ a<dL# fHcd¥ÁHË lH j±ù cdHnÏ ;VnkN , pḦ
fHdN o<nlHË vh fI o<fD fVhÏ fHcÏ f¶NÏ )h,sHs<kH nv ̈gÎæH( >lHnÍ ;ÁÎL..#.

lNhtU tVhkö<Ï fHdVË fI
rVk¢ÎÁI vtJ

lNhtU tVhkö<Ï fHdVË l<kÎO fI
,dV,õ ;V,kH läé± aN..# .fHaæHÍ fHdVË
l<kÎO hu±Ê ;Vn jöJ ;V,kHÏ fÁíHlÎK
`H,hvn lêäJ hu±Ê aNÍ , hdK lNhtU
tVhkö<Ï xäR ̀V,j¥G.iHÏ fÈNhaéD nv
rVk¢ÎÁI oHkæD fI sV lD.fVn# ̀H,hvn 42
sHgI ;I nv sH‰ 9102 hc haé<jæHvè fI
[ÂU sVoå<aHË l<kÎòD Î̀<sJ&
jH;Á<Ë nv 17 fHcÏ fVhÏ hdK jÎL fI
lÎNhË vtéI , 6 =G kÎC fI eÂV vsHkNÍ
hsJ..#.

;<lHË^ w¶<nlHË nv gÎ+ rÈVlHkHË sòJ hsJ .
sVlVfD fHvs„<kH ̀S hc a¥öJ sÁæÎK lÆHfG

sK \vlK nv oû<ü kÂHdA fHcd¥ÁHË& j¶<dQ
Î̀¥I& fHcÏ fV=úJ nv ̀HvdS , >dÁNÍ jÎL wñäJ
;Vn#nv ]Hv]<ã vtJ d: iúéL kÈHdD gÎ+
rÈVlHkHË hv,`H& fHvs„<kH nv oHkI lÆHfG `HvdS fH
kéÎíI 4 fV d: a¥öJ o<vn#v,kHgN ;<lHË ̀S hc
fHoJ nv oHkI lÆHfG ̀HvdS hzÈHv nhaJ^ nv kÎÂI
n,Ê >kÈH jÎL fVjV lÎNhË f<nkN# >kÈH jHeÎV=Bhv fHcÏ
;VnkN ,gD fI k§VÊ nv kÎÂI h,‰ kÂHdA.iH fVhfV f<n#
nv kÎÂI n,Ê lH ]ÁNdK lú¥G nhaéÎL , >kÈH ;HlÚ±
kúHË nhnkN ;I jÎL fVjV iöéÁN , iL hc gñH•
tÎCd¥D , iL ;Hv fH j<ç& fÈéV hc lH ;Hv ;VnkN#lH
fHdN nv ]ÁNdK hj™HØ nv fHcÏ lHË fÈéV a<dL# lD

nhköéÎL ]ÁÎK hj™HrD lÂ¥K hsJ fVhÏ lH vô fNiN# lH 4 fV d: nv oHkI fHoéÎL , lD nhkÎL ;I
hpéÂH‰ w¶<n fI lVp„I f¶NÏ föÎHv ̀HdÎK o<hiN f<n# fHdN ;ÂD ,hrU fÎK iL fHaÎL#.

sVlVfD fHvs„<kH =™J^ .̀Î¥I. kúHË nhn ;I pHgA o<ã hsJ cdVh j<hköJ fN,Ë nvn nv lÎNhË
fHcÏ ;ÁN# fH j<[I fI kéÎíI fI k§VÊ vsÎN kÎHcÏ kNhvn v,Ï h, vdö: ;ÁÎL , 09 nrÎÆI h, nv lÎNhË
p†<v nhaéI fHaN# fI iÂÎK ngÎG h, vh j¶<dQ ;VnÊ#lH kúHË nhndL ;I fVhÏ vsÎNË fI fÈéVdK kÂHdA
]ÁNdK ]ÎC ;L nhvdL# lH tÈÂÎNdL ;I fòû<ü nv gÎ+ rÈVlHkHË hv,`H nv fVoD ]ÎCiH lú¥G
nhvdL#,réD d: fV w™V ̀ÎA f<ndL& nlä„I d: tVwJ uHgD nhaJ ;I lH vh 2 fV w™V ̀ÎA hkNhcn ,gD
hdK hj™HØ vô kNhn# ̀S hc >Ë lú¥G lH >yHc aN , ̀HvdS jÎL fVjV lÎNhË kHÊ =VtJ#.sVlVfD fHvs„<kH
=™J^ t¥V kÂD ;ÁL hdK fHoJ kéÎíI oÎ„D fNÏ fVhÏ lH fHaN cdVh lH nv pH‰ j®ÎÎVhè nv hdK fHaæHÍ
iöéÎL# l¶éÆN iöéL ;I lD j<hkÎL fI s¢P lN k§V o<n nsJ ̀ÎNh ;ÁÎL ,gD clHË o<hiN fVn , zV́
2 lHÍ hdK j®ÎÎV vô kò<hiN nhn# nv ]ÁNdK ̀öJ jÆ<dJ aNdL , ̀ÎúVtJ ;VndL , hsé™HnÍ lH hc ̈lHsÎH
fÎúéV aNÍ hsJ# vhiD x<̈kD nv ̀ÎA nhvdL ,gD lH lD j<hkÎL fI >Ë s¢P nsJ ̀ÎNh ;ÁÎL#.
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ihsezrav nahyak

aÈVséHkÈH 

lNdV líÂ<uI aÈÎN u†NÏ vaJ nv=BaJ.. .
.  .uCè >tVdK chnÍ ;„NiD lNdV líÂ<uI aÈÎN u†NÏ vaJ nv d: sHkñI jûHń

hj<läÎG nv nÊ [HË fHoJ# ,Ï hc ;Hv;ÁHË wNdR hnhvÍ ;G ,vcù , [<hkHË =Î±Ë f<n ,
fÎA hc sD sH‰ oNlHè tVh,hkD vh fI ,vcù =Î±Ë f<d|Í fI [Hl¶I t<jäH‰ hkíHÊ nhn # nv
lVhsL jNtÎK , jVpÎL ckNÍ dHn >tVdK chnÍ hrúHv lòé„T nv >vhlöéHË vaJ p†<v nhaéÁN#
hc uCè >tVdK chnÍ sI ̀öV , n, noéV fI dHn=Hv lHkNÍ hsJ..#.

d¥I jHcÏ n, o<hiV l<tR nv nh,vÏ t<jäH‰ .
l|nÍ , lVdL w™HfòA

nh,vhË l„D hséHË =Î±Ë nv
t<jäH‰ , t<jöH‰ ;ú<v d¥I
jHcÏ lD ;ÁÁN #l|nÍ
w™HfòA lé<gN i™NiL
>bvlHÍ ..85.. , ;HvaÁHõ
jVfÎJ fNkD , u„<Ê ,vcaD
nv d: oHk<hnÍ ,vcaD fI
nkÎH >lN ;I nv n,vhË
nfÎVséHË nv vaéI iHÏ
fö¥éäH‰ , aÁH t¶HgÎJ
nhaéI , rÈVlHË fö¥éäH‰
>l<caæHiÈHÏ =Î±Ë f<n#  ,Ï hc >kíHdD ;I u±rI cdHnÏ fI vaéI t<jäH‰ nhaJ nv sH‰ ..38.. ,hvn nkÎHÏ nh,vÏ
t<jäH‰ aN , nh,v vsÂD hséHË =Î±Ë gÆF =VtJ ̀S hc sH‰.iH r†H,è nv t<jäH‰ , t<jöH‰ nv sH‰ ..49.. fI nv[I
l„D nh,vÏ vsÎN , fI lNè ..01.. sH‰ r†H,è nv gÎ+ iHÏ hséHkD , ;ú<vÏ , gÎ+ fVjV vh jíVfI ;Vn , nv ;ÁHv
>Ë kÎC lVfD aÁH , kíHè yVdR nvdHdD vh nv ;HvkHlI hù  nhvn , nv nhkú¥NÍ jVfÎJ fNkD , u„<Ê ,vcaD vaJ lú®<‰
fI ;Hv aN , fH ;ÁHv =BhaéK nh,vÏ ..5.. sH‰ fI uÁ<hË kHzV löHfÆHè fVhÏ fV=ChvÏ vrHfJ iH nv gÎ+ fVjV t<jäH‰
fHk<hË lú®<‰ lD.fHaN , nv hlV jNvdS nh,vÏ , >lHn=D [öÂHkD nh,vhË t<jäH‰ ;ú<v u†< ;ÂÎéI >l<caD
t<jäH‰ tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ lD fHaN# lVdL w™HfòA lé<gN sÎCniL nÏ lHÍ sH‰ ..86.. & nh,v l„D t<jäH‰  , sH‰.iH nv
hlV r†H,è t¶HgÎJ nhvn & hdK nh,v hféNh fHcd¥K t<jöH‰ lNvsI o<n f<n  , nv löHfÆHè >l<caæHiD aV;J lD.;Vn
, nv sH‰ ..68.. fH =BvhkNË n,vÍ ;±õ nh,vÏ nv[I ..3.. t<jäH‰ rNÊ fI nkÎHÏ nh,vÏ kÈHn , aV,ß fI r†H,è nv gÎ+ iHÏ
hséHkD , ;ú<vÏ , gÎ+ fVjV vh ;Vn , nv kÈHdJ nv sH‰ ..59.. nv ;±õ nh,vÏ l„D t<jäH‰ fI lNvsD lö¶<n lVhnÏ
aV;J  , nv[I l„D vh ;öF kÂ<n # lVdL w™HfòA ;HvaÁHsD l¶ÂHvÏ  , nv pH‰ pHqV l¶„L hsJ #.

a¢Vk{ niI  tíV nv v,séHÏ söÂS.
. vrHféÈHÏ a¢Vk{ v,séHÏ

söÂS fÂÁHsäJ ]ÈG ,
s<lÎK sHgæVn ̀ÎV,cÏ hkÆ±ã
hs±lD ,.niI läHvμ tíV fH
aV;J fÎöJ fHcd¥K nv ;„<ç
a¢Vk{ hdK v,séH fH iÂJ ,
j±ù ngö<chkI h;äV rHkU ,
vuHdJ aÎ<Í kHlI fÈNhaéD
fV=Chv =VndN ;I nv ̀HdHË & lÈNÏ
lÈV fòA & u„ÎVqH aíHß ̀öÁN
, [¶™V hfVhiÎÂD lÆHlÈHÏ h,‰
jH s<Ê hdK löHfÆHè vh fNsJ >,vnkN# fI k™Vhè h,‰ jH s<Ê lä„Y ̀Á{ lÎ„Î<Ë vdH‰ [HdCÍ kÆNÏ hiNh aN#  rHkU lö<‰
a¢Vk{ ;„<ç v,séH söÂS fH jÂíÎN hc aV;J jÂHlD a¢Vk{ fHchË =™J ̂ fH j<[I fI ngò<aD hiHgD hdK v,séH
fI jÁÈH vaéI hÏ ;I hl¥HkHè köäD fV=ChvÏ löHfÆHè nv >Ë l<[<n f<n jûÂÎL fI h[VhÏ hdK vrHfJ.iH fI
lÁHsäJ.iHÏ lòé„T ;VndL ;I hdK löá„I fVhÏ [<hkÈH  , htVhn lÎHköH‰ hdK v,séH ;Hl± [ÁäI ̀V ;VnË h,rHè
tVhyJ vh nhvn & hlÎN,hvÊ lö<gÎK ,vcaD aÈVséHË w<l¶I sVh =<aI ]úÂD fI hdK lÁ¢ÆI n,v htéHnÍ ;I hc
;Âä<n aNdN hl¥HkHè ,vcaD vk{ lD.fVn fÎÁNhckN jH k<[<hkHË , [<hkHË fÎúéVÏ fI a¢Vk{ v,.Ï >,vkN#.

Œ vaJ - h;äVjÂÎC;HvlöéÆÎL

löHfÆHè jÎVhkNhcÏ nv hv,lÎI
d: n,vÍ löHfÆI jÎVhkNhcÏ fH j™Á+ fI lÁHsäJ =VhlÎNhaJ niI läHvμ tíVhkÆ±ã hs±lD nvsHgK

lí„G , hoéûHwD aV;J >ã lÁ¢ÆI hÏ hv,lÎI  fV=Chv aN , fH rÈVlHkD síHnsíHnÏ fI ̀HdHË vsÎN# lÎVhs±Ê
w™VÏ , lñÂNu„D =„úK nv vnÍ iHÏ n,Ê ,s<Ê hföéHnkN# löHfÆHè fHvuHdJ ;HlG nsé<vhg¶ÂG iHÏ lVf<xI
, jÂHlD hgChlHè fÈNhaéD , ̀V,j¥G iHÏ séHn lÆHf„I fH;V,kH , fH k§L  , jVjÎF o<fD hkíHÊ aN# jÎVhkNhcÏ fH j™Á+

, ;„J [HdæHÍ o<fD nvfÎK ,vca¥HvhË hv,lÎI
nhaéI ;I oÎ„D iH xD sHgÈHÏ =BaéI fI
;öF lÆHÊ kHdG >lNÍ hkN#.fÁV , <̀séV ,
hx±uÎI löHfÆHè j<sX jVfÎJ fNkD ,
v,hfX uÂ<lD sV=V,Í vaéI jÎVhkNhcÏ fI
a¥G cdäHdD xVhpD aNÍ f<n#.

.Œ hv,lÎI - vqHdD

H̀dHË vrHfJ hs¥ÎJ fHchË hséHË lV;CÏ .
. löHfÆHè hs¥ÎJ sVuJ >rHdHË , fHk<hË hséHË lV;CÏ nv sI lHnÍ ..001.. & ..002.. , ..005.. léV fH aÁHoJ k™Vhè

fVjV nv hvhμ ̀HdHË dHtJ# löHfÆHè hs¥ÎJ =VhlÎNhaJ niI tíV fH p†<v ..052..  hs¥ÎJ fHc nv ..52..  vnÍ sÁD
nv ̀ÎöJ hoéûHwD hs¥ÎJ ,vcaæHÍ hlHÊ oÂÎÁD)vÍ( hvhμ fV=Chv aN , kéHd{ cdV fI nsJ >lN ̂ .

.  ..001.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..3931..( ̂  sÂH ,e<Ø kÎH& lÈÁH t†Hm„D , döÁH clHkD .

. ..001.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..2931..( ̂ séHdA uöæVÏ & i„ÁH löæVh́ , sHvdÁH vfH£ lÎ„D .

. ..001.léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..1931..( ̂  tHxÂI vqHdD& ,kNh >‰ dHsÎK , ̀VséA aÎ¶I

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..0931..( ̂  >tVdÁA lñÂNÏ& séÎH aÈäHcÏ , >vdÁ¥H lúHdòD .

.002.. léV )lé<gNdK ..9831..( ̂  eÁH sVg: & eÁH j<;„D , viH jÎÂ<vÏ .

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..8831..( ̂   ̀VdÂH vqHdD& lñNeI s„ÎÂD , döÁH aÈäHcÏ

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..7831..(^ vhpÎG vqHdD& aHdöéI w™HdD , yC‰ lÎVchdD

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..6831.. ..-.. ..5831..( ̂ séHdA t†„D &  fÈHvè uVtHkD , >döH ;VdÂD .

.  ..002.. léV ) vnÍ sÁD [<hkHË( ̂  sHvh [NdNḧs±Ê& sHgÎÁH rVfHkD , tHxÂI fÈVhlD .

. ..002.. léV )vnÍ sÁD fCv=öḦË( ̂  lÈöH o¢ÎäD tVn &  hköÎI o„íD , tHmCÍ wHgñD .

.005..  léV sVuJ =V,iD )vnÍ sÁD lé<gNdK ..0931..( ̂ >tVdÁA vmÎS lñÂNÏ& séÎH aÈäHcÏ , >vkÎ¥H lúHdòD

. ..005..  léV =V,iD )vnÍ sÁD lé<gNdK ..9831..( ̂  v,lÎÁH aíHuD& eÁH sVg: , eÁH j<;„D .

.005.. léV =V,iD )vnÍ sÁD lé<gNdK ..7831..(  ̂aHdöéI w™HdD& vhpÎG vqHmD , yCh‰ lÎVchdD .

.  ..005.. léV =V,iD )lé<gNdK ..68.. -..58..( ̂  séHdA t†„D & >döH ;VdÂD  , yCh‰ [<hiV x„F.

.  ..005.. léV )vnÍ sÁD [<hkHË( ̂ sHvh [NdNḧs±Ê& sHgÎÁH rVfHkD , tHxÂI fÈVhlD .

.  ..005.. léV )vnÍ sÁD fCv=öḦË( ̂ lÈöH o¢ÎäD tVn & tHmCÍ wHgñD ,  hköÎI o„íD

. ..005.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..8831..( ̂  ̀VdÂHvqHdD& döÁH aÈäHcÏ , döÁH j<;„D .

.  ..001.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..3931..( ̂   hlÎVlÈNÏ l<]HkD & u„D hw®V vmÎS lñÂNÏ  , ̀ViHÊ tVhiHkD .

.001.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..2931..( ̂ vhndK >fHrVÏ&  >vdK vpÂHkD , vhdHË vpÂHkD .

. ..001.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..1931..( ̂ lñÂN pöÎK sÈÎ„D& hlÎVpöÎK w<tD , lñVhã k<vÏ .

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..0931.. - ..9831..( ̂pöHÊ oNlD& ̀HvsH wHgñD , lHiHË uöæVÏ .

.002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..7831..( ̂ >vlHË ;VlD & l¶ÎK fÈChnÏ , kÎÂH kÎ: l„¥D .

. ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK  ..68.. -..58.. ..-.. ..48.. ( ̂ uHv́ hséHn h;äV& hlÎK vqH oöV, fÎæD , kVdÂHË oöV,Ï chnÍ .

.002.. léV )vnÍ sÁD [<hkHË( ̂ lÈNÏ s„ÎÂHkD & lHkD dHn=HvÏ ,  säñHkD [H,dNhË tVn .

.  ..002.. léV )vnÍ sÁD lé<gNdK ..8831..( ̂  viäV yVdF& lÈäN nsé<vÏ chnÍ , u„D ;HaHkD .

.  - hdK löHfÆHè cdV k§V iÎHè hs¥ÎJ hséHË lV;CÏ fV=Chv aN#.
Œ hvhμ - dNhg„I vpÂé¶„D
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aÈVséHkÈH 

ihsezrav nahyak

gÎ+ fVjVt<jäH‰ =Î±Ë - [HÊ =ÎG .

fñVhË nv jÎL ;±]HÏ & ̀V,hc gÁæV,n fI wNv .

nvi™éI iúéL gÎ+ fVjV t<jäH‰ =Î±Ë n, hj™HØ j„O , aÎVdK fVhÏ n, jÎL aVØ hdK hséHË vrL o<vn ;I [H
nhvn fI >Ë fåVnhcdL & ;±]HdD iH ;I d¥D hc rNdÂD jVdK jÎL gÎ+ =Î±Ë lñö<ã lD a<kN jH tûG =BaéI n,v
hc iÎHi< , jÁA fHcdÈHÏ gÎ+ vh ̀úJ sV =BhaéÁN hlH nv tûG hoÎV & ;I löHfÆHè d: n,vÍ hÏ aNÍ , n,v fV=úéD
,[<n kNhvn hdK jÎL fH hkéòHã k™Vhè jHcÍ nv ;Hnv tÁD , lÈÂéV hc iÂI l¶VtD kÂHdÁNÍ [NdN lÁéòF lVnÊ fI lí„S
, iÂîÁÎK l¶VtD aÈVnhv [NdN & n]Hv n, nséæD , p<haD cdHnÏ aNÍ ;I sI fHoJ hdK jÎL nv ̀D hdK hj™HrHè
vrL o<vn & s<lÎK a¥öJ >kÈH hdK i™éI nv hkCgD fVhfV jÎL l„<hË ã fI jû<dV ;úÎNÍ aN & nvhféNh & nsJ
hkNv;HvhË fHaæHÍ ;ÈÁI ;Hv ;±]HÏ hc rÈVlHkD tûG lD =™éÁN hlH h;Á<Ë [ÂU ;VnË p<haD fVhÏ >kÈH lú¥G
sHc aNÍ hsJ & fNjVdK ;Hv nv aF räG hc fHcÏ fH l„<hË ã nv ;±]HÏ & j®ÎÎV k™Vhè iÎHè lNdVÍ f<n ;I jV;A
>Ë fI ̀Î¥V jÎL hwHfJ ;Vn & hgñÂNhg„I hdK aÈV hc ̀Îú¥ö<jHË o<ã , ngö<c cdHnÏ fÈVÍ lD fVn hlH h;Á<Ë yÎV
,vcaD iH fV sV ;Hv >lNÍ hkN & nv hdK aVhdX fV uÈNÍ ̀Îú¥ö<è iHÏ fHaæHÍ , hu†HÏ a<vhÏ aÈVhsJ ;I fH
,v,n , ̀HnvlÎHkD o<n & hc=öéVn=D hdK p<haD [„<=ÎVÏ , jÎL vh hc fñVhË kíHè niÁN & hdK oäV j„O nv aVØ
=Î±Ë f<n hlH oäV aÎVdK hdÁ¥I & jÎL aÈÎN hl±;D gÁæV,n ndæV hdK jÎL lÁ¢ÆI fH ;öF ]ÈHvlÎK fVn tûG wNv
[N,‰ vh lúéV;H fH aÈVnhvÏ , l„<hË ã fÁNv hkCgD sÁN cn , fI kHÊ o<n ;Vn & h;Á<Ë sI jÎL fH 51 hléÎHc nv ;<võ
rÈVlHkD iöéÁN qÂK >k¥I jÎÂÈHÏ hfVdúL vaJ , aÈVnhvÏ lHsH‰ & sHdI wNvkúÎÁHË vh fH jÎV lD ckÁN#.

kéHd{ i™éI iúéL .

.Œ.. aÈVnhvÏ lHsH‰ ..3.. - hfVdúL vaJ d: .

.Œ.. l„<hË ã hkCgD ..3..#################################################################### aÈVnhvÏ ;±]HÏ w™V .

.Œ.. sVoå<aHË ̈iÎíHË w™V################################################################# hl±;D gÁæV,n ..3.. .

.Œ.. aÈVnhvÏ vq<hkúÈV w™V ############################################################# aÈVnhvÏ hkCgD w™V .

.Œ. aHiN hsHgL jHgA w™V #################################################################### ̀Hvõ ;ÎHaÈV w™V.

.Œ l¶„L aHkNvlK d:############################################################## lÎVch;<]: w<l¶I sVh d:
vnÍ fÁNÏ ̂ ..1.. - aÈÎN hl±;D gÁæV,n & aÈVnhvÏ hkCgD , l„<hË ã hkCgD ..51.. hléÎHc ..4.. - hfVdúL vaJ

..41.. hléÎHc ..5.. - aÈVnhvÏ lHsH‰ ..21.. hléÎHc ..6.. - ̀Hvõ ;ÎHaÈV ..11.. hléÎHc ..7.. - aHiN a™Hv,n , aÈVnhvÏ
;±]HÏ ..01.. hléÎHc ,###.

Œ.. ;±]HÏ - sÎH,ù pöÎÁD

fI lÁHsäJ  sHgæVn ̀ÎV,cÏ hkÆ±ã hs±lD

iÂHdA fV́ , aHnÏ nv hgÎæ<nvc
fI iÂJ iÎHè ,vcù iHÏ iÂæHkD aÈVséHË hgÎæ<nvc. , fI lÁHsäJ =VhlÎNhaJ ]ÈG , n,lÎK

sHgæVn ̀ÎV,cÏ hkÆ±ã hs±lD , dHn,hvÍ.0036.. aÈÎN gVséHË iÂHdA fV́ , aHnÏ fH aV;J  lVnÊ
,vcù n,sJ hgÎæ<nvc nv lñG ̀ÎöJ hs¥D jÂÁNv v,séHÏ tVsA fV=Chv aN# nv hdK iÂHdA ;I fH
p†<v aHÍ kûÎVÏ vmÎS hnhvÍ ,vcù , [<hkHË& htúHv , lñÂ<nÏ vmÎS , nfÎV iÎHè iÂæHkD , ndæV
löá<gÎK hkíHÊ aN nv ̀HdHË  fI rÎN rVuI fI nÍ k™V hc aV;J ;ÁÁN=HË [<hdCÏ hiNh =VndN.#.

;H`ÎéHË kòöéÎK jÎL. l„D ,hjV`„< nv=BaJ.
. ;HÎ̀éHË kòöéÎK jÎL .l„D ,hjV„̀<Ï hdVhË nv niI ..03..  nhv tHkD vh ,nhß =™J # hdVì pÎHè nh,,nÏ& ̀Îú¥ö<è

aÁH , ,hjV„̀<Ï o<cséHË v,c )]ÈHvÊ fÈÂK lHÍ( ̀S hc lNè iH nsJ , ̀ÁíI kVÊ ;VnË fH fÎÂHvÏ nv ..59..  sHgæD&
nv=BaJ #.lVp<Ê pÎHè nh,,nÏ& ;HÎ̀éHË kòöéÎK jÎL .l„D ,hjV„̀< hdVhË nv niI ..03.. aÂöD f<n # h, nv iÂHË
n,vhË nv h,gÎK löHfÆI l„D jÎL ,hjV„̀< hdVhË lÆHfG jÎL jV;ÎI p†<v nhaJ # lVp<Ê pÎHè nh,,nÏ ̀S hc n,vhË
fHcdæVÏ & nv ;ö<è lVfÎæVÏ rÈVlHkHË cdHnÏ nv vaéI iHÏ aÁH , ,hjV„̀< fI nkÎHÏ rÈVlHkD l¶VtD ;Vn #.;ÎÈHË
,vcaD& nv=BaJ hdVì pÎHè nh,,nÏ vh fI oHk<hnÍ hdK lVp<Ê , [Hl¶I aÁH , ,hjV„̀<Ï ;ú<v jö„ÎJ lD.=<dN#
v,pA aHn , dHnù =VhlD fHn .

>yHc n,v fV=úJ gÎ+ fVjV o<cséHË .

jNh,Ê wNvkúÎÁD k<dN nhkI , aÈNhÏ n, ;<iI
i™éI =BaéI nv ̀D htChdA aÎ<ß ,dV,õ ;V,kH nv o<cséHË , hu±Ê ,q¶ÎJ rVlC nv h;êV aÈViHÏ hséHË&

gÎ+ fVjV t<jäH‰  )[HÊ aÈNh( fV=Chv kúN # nv hnhlI fV=ChvÏ löHfÆHè hdK gÎ+. föéæD fI aVhdX hdK fÎÂHvÏ
o<hiN nhaJ & n, i™éI ̀ÎA& )v,c n,aÁäI ..02.. fÈÂK(& ck+ i™éI niL , n,v fV=úJ hdK vrHfJ iH  fI wNh >lN
# nv i™J fHcÏ fV=Chv aNÍ& jÎL iH 41 fHv j<hköéÁN =„CkD ;ÁÁN # )d¶ÁD iV fHcÏ n, =G nhaJ( #.iÂîÁÎK nv
aVhd¢D i™éI niL hkíHÊ aN ;I fHcÏ aHiÎK hi<hc lÆHfG aÈNhÏ n, ;<iI hkNdÂú: hc =V,Í hgT fI ngÎG p†<v
hkNdÂú¥D .iH nv [HÊ pBtD hdVhË fI j¶<dR htéHn # j<rT hséÆ±‰ cdN,Ë& ̀ÎV,cÏ ̀V =G k<dN nhkI vhlÈVlC&
a¥öJ ̀HvsÎHË nv oHkI , ### & hc lÈÂéVdK p<hnë i™éI niL f<nkN # .

l¶VtD fVjVdK .iHÏ ̀<löI o<cséHË .
fVjVdK .iHÏ löHfÆHè ̀<löI líHcÏ >rHdHË , fHk<hË o<cséHË l¶VtD aNkN # löHfÆHè ̀<löI líHcÏ

j¥<hkN,Ï o<cséHË nv n, fòA ;ÂVfÁN säC , >fD , iÂîÁÎK rVlC , lú¥D fI lÁHsäJ =VhlÎNhaJ niI
läHvμ tíV hkÆ±ã hs±lD v,c [Â¶I& ..42.. fÈÂK .lHÍ nv a<ù fV=Chv aN # nv =V,Í ;ÂVfÁNÏ säC , >fD
vnÍ sÁD cdV ..21.. sH‰ vdñHkI [ÈHkäòA& nv vnÍ sÁD ..21.. jH ..41.. sH‰ yC‰ s¶ÎNdHË , nv vnÍ sÁD ..51..
jH ..71.. sH‰ kæHv v,hË .tV fI uÁ<hË rÈVlHkD vnÍ .iHÏ sÁD o<n nsJ ̀ÎNh ;VnkN # iÂîÁÎK nv =V,Í ;ÂVfÁN
rVlC , lú¥D vnÍ sÁD cdV ..21.. sH‰ jHvh ;ÎÈHkD& nv vnÍ sÁD ..21.. jH ..41.. sH‰ cdÁF r„D .g<dÁI& nv vnÍ
sÁD ..51.. jH ..71.. sH‰ iHkH l<rV uûHvÍ& nv vnÍ sÁD ..81.. jH ..03.. sH‰ w™H hv[ÂÁNÏ& nv vnÍ sÁD ..13.. jH
..04.. sH‰ vhqÎI vqHmD , nv vnÍ sÁD ..14.. jH ..05.. sH‰ cdÁF kHzVtV nv vnÍ .iHÏ sÁD o<n uÁ<hË kòöJ
vh fI nsJ >,vnkN # nv fòA lVnhË kÎC nv =V,Í ;ÂVfÁNÏ säC , >fD vnÍ sÁD cdV ..21.. sH‰ läÎK wNhrJ
.o<hÍ& nv vnÍ sÁD ..21.. jH ..41.. sH‰ pöÎK g: , nv vnÍ sÁD ..51.. jH ..71.. sH‰ hlÎV vqH f¶Á<kD& nv vnÍ .iHÏ
sÁD lVf<xI fI rÈVlHkD vsÎNkN # nv =V,Í ;ÂVfÁN rVlC , lú¥D vnÍ sÁD cdV ..21.. sH‰ >vaHÊ aÈHfD&
nv vnÍ sÁD ..21.. jH ..41.. sH‰ hlÎV pöÎK oHË fHfH& nv vnÍ sÁD ..51.. jH ..71.. sH‰ lñÂN d<s™D rÁN u„D&
nv vnÍ sÁD ..81.. jH ..03.. sH‰ lñÂN aÎHkD& nv vnÍ sÁD ..13.. jH ..04.. sH‰ hlÎK rHdN fHvÍ& nv vnÍ sÁD ..14..
jH ..05.. sH‰ aHiÎK fH,dHË , nv vnÍ sÁD ..15.. jH ..06.. sH‰ lñÂN vqH w™HdD .̀<v nv vnÍ .iHÏ sÁD o<n nv
[HdæHÍ kòöJ rVhv =VtéÁN #.

H̀dHË n,Ï wñVhk<vnÏ ̀öVhË nv hdBÍ
löHfÆHè n,Ï wñVhk<vnÏ ö̀VhË& nv fòA s<sK aÈVséHË hdBÍ fV=Chv aN # fI lÁHsäJ

=VhlÎNhaJ niI läHvμ tíV , ̀ÎV,cÏ hkÆ±ã hs±lD& fÎA hc ..05.. ,vca¥Hv hc aÈVséHË hdBÍ nv hdK
löHfÆHè aV;J ;VnÍ f<nkN #nv ̀HdHË aHdHË lVhnÏ& hsÂHuÎG lVhnÏ , k<bv oöV,Ï& fI jVjÎF uÁH,dK
h,‰ jH s<Ê vrHfJ .iH vh hc >Ë o<n ;VnkN # hdK löHfÆHè fH vuHdJ aÎ<Í kHlI. iHÏ fÈNhaéD fV=Chv , hc
k™Vhè fVjV& fH hiNhÏ g<ó jÆNdV , [HdCÍ jí„ÎG aN #.

Œ.. s<sÁæVn - lÈNÏ qHlÁD [±gD

kéHd{ i™éI i™éL.

Œ [Á<ã s<sÁæVn ..2..  - aHiÎK hi<hc w™V.
Œ hséÆ±‰ cdN,Ë w™V - >fD ̀<aHË pÂÎNdI d: .
Œ =öéVù r„¶I jG ..3.. - ̀Vså<gÎS ,dS ..2.
Œ H̀vsÎHË a<aéV d:  - aÈNhÏ n, ;<iI

hkNdÂú: ..6.
.Œ ̀<̈n h;öÎK hdBÍ w™V - >kChË hdBÍ d:
Œ aÈVnhvÏ fÁNv hlHÊ w™V - hdVhkÂÈV oVlúÈV w™V.
Œ sVô >fD wÎN,Ë w™V - k<dN nhkI vhlÈVlC d:
Œ V̀så<gÎS a<ù d: - hséÆ±‰ [<hË

s<sÁæVn d:
i™éI iúéL.

Œ>fD ̀<aHË pÂÎNdI ..6.. - [Á<ã s<sÁæVn ..2.
.Œhv=HË fÈäÈHË d: - =öéVù r„¶I jG d:
ŒV̀så<gÎS ,dS d: - ̀HvsÎHË a<aéV d:
ŒaÈNhÏ n, ;<iI ..2.. - hséÆ±‰ cdN,Ë w™V.
Œ>kChË hdBÍ w™V - aÈVnhvÏ fÁNv hlHÊ w™V.
ŒfÈÂáD vhlÈVlC ..2.. - ̀Vså<gÎS a<ù d: .
ŒhdVhkÂÈV oVlúÈV ..2.. - sVô >fD wÎN,Ë d:
ŒhséÆ±‰ [<hË s<sÁæVn d: - ̀<̈n h;öÎK hdBÍ d:

i™éI kÈL.

Œ aHiÎK hi<hc d: - >fD ̀<aHË pÂÎNdI ..3.
Œ ̀HvsÎHË a<aéV ..3.. - hv=HË fÈäÈHË ..4.
Œ hséÆ±‰ cdN,Ë ..2.. - ̀Vså<gÎS ,dS d:
Œ [Á<ã s<sÁæVn w™V - aÈNhÏ n, ;<iI

hkNdúÂ: ..2.
Œ aÈVnhvÏ fÁNv hlHÊ ..2..- hséÆ±‰ [<hË s<sÁæVn ..2.
Œ k<dN nhkI vhlÈVlC d: - hdVhkÂÈV oVlúÈV w™V.
Œ sVô >fD wÎN,Ë ..3.. - >kChË hdBÍ w™V.
.Œ<̈̀n h;öÎK hdBÍ w™V - fÈÂáD vhlÈVlC w™V.

. i™éI niL.

Œ [Á<ã s<sÁæVn d: - ̀Vså<gÎS ,dS w™V.
Œ hséÆ±‰ cdN,Ë w™V - hv=HË fÈäÈHË w™V.
Œ ̀HvsÎHË a<aéV w™V - =öéVù r„¶I jG ..2.
Œ aHiÎK hi<hc - aÈNhÏ n, ;<iI hkNdÂú:
. )fI j¶<dR htéHn(.
Œ k<dN nhkI vhlÈVlC ..4.. - >kChË hdBÍ ..3.
Œ sVô >fD wÎN,Ë ..3.. - hséÆ±‰ [<hË s<sÁæVn d:
Œ ̀<̈n h;öÎK hdBÍ d: - ̀Vså<gÎS a<ù w™V.
Œ aÈVnhvÏ fÁNv hlHÊ w™V - fÈÂáD vhlÈVlC w™V.
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ihsezrav nahyak

gÎ+ fVjV t<jäH‰ ̀Îú¥ö<jHË lHckNvhË .

. sHvÏ ,  fHf„öV.. .hc lÁ¢ÆI lV;CÏ  w¶<n ;VnkN .
S̀ hc vhÍ dHfD jÎL.iHÏ  k<aÈV , nvdHÏ fHfG hclÁ¢ÆI

yVã& jÎL.iHÏ lÁéòF sHvÏ , lÁéòF fHf„öV kÎC fH
ú̀J sV =BhaéK sHdV vräHÏ o<n fI [ÂU jÎÂÈHÏ
w¶<n ;ÁÁNÍ fI lVp„I kÈHdD ̀Î<séÁN#.

nvlÁ¢ÆI lV;CÏ ndNhv pöHõ jÎL.iHÏ lÁéòF
fHf„öV , sHvÏ n,jÎL lNuD hdK =V,Í nvfHf„öV fHjöH,Ï
fN,Ë =G fI ̀HdHË vsÎN# jÎL lÁéòF sHvÏ fH hdK jöH,Ï
,;öF ..03.. hléÎHc fN,Ë fHoJ  fHrNvè wNvkúÎK aN
jHfI uÁ<hË lNuD h,‰ fI lVp„I kÈHdD vhÍ dHfN& jÎL lÁéòF
fHf„öV ;I fVhÏ w¶<n fI lVp„I f¶N tÆX kÎHc fI d: hléÎHc
nhaJ& fH jöH,Ï  nv oHkI ..22.. hléÎHcÏ aN ,fH [HÏ =VtéK
nv vnÍ n,Ê [N,‰& fÈÂVhÍ jÎL sHvÏ hclÁ¢ÆI lV;CÏ fI
lVp„I f¶N w¶<n ;Vn#.jÎL aÈÎN vl†HË kÎH l<cdVì fHfG
ndæV lNuD hdK =V,Í nvoHkI o<n u„ÎVyL j±ù cdHn
fHcd¥ÁHË& l<tR fI a¥öJ jÎL aHiÎK [<däHv kúNkN , fH
jöH,Ï d: fV d: o<nvh wHpF ..91.. hléÎHc ;Vn# jÎL
l<cdVì fHrVhv=VtéK nv vnÍ s<Ê [N,‰ aHkS w¶<n fI
lVp„I f¶N vh hc nsJ nhn# aHiÎK [<däHv fHhdK jöH,Ï ,
;öF ..21.. hléÎHc nvvnÍ aúL [N,‰ [HÏ =VtJ# nv
>lG ndNhv jÎL.iHÏ aÈÎN tVchn hlG , oCv lñÂ<n>fHn fH

Î̀V,cÏ ..2.. fV d: fI s<n jÎL aÈÎN tVchn oHjÂI dHtJ# jÎL
aÈÎN tVchn hlG fH;öF hdK Î̀V,cÏ& iÂHkÁÌN jÎL
oCvlñÂ<nfHn ..41.. hléÎHcÏ aN , fI oHxV j™HqG ;ÂéV
köäJ fI jÎL oCv lñÂ<n>fHn nv vnÍ ̀ÁíL [N,‰ hdöéHn
# jÎL oCv lñÂ<n>fHn fH  ..41.. hléÎHc fḦ jV hc jÎL tVchn >lG
vnÍ ]ÈHvÊ [N,‰ vh hc>Ë o<n sHoJ#jÎL lÁéòF ÛG̀ s™ÎN
nvhdK i™éI hséVhpJ nhaJ #.nvlÁ¢ÆI aVØ ;I j¥„ÎT
rÈVlHkD fI v,c >oV ;úÎNÍ aN& h=V ]I w¶<n jÎL.iHÏ
köH[D rHmÂúÈV , aHiÎK fÈúÈV fI lVp„I f¶N löíG
aN hlH fVhÏ aÁHoJ jÎL.iHÏ h,‰ , n,Ê hdK =V,Í d:
fHcÏ pöHõ fVhÏ iVn, jÎL fHrD lHkNÍ  ;I kéÎíI v,c

H̀dHkD lD.j<hkN j¥„ÎT jÎL.iHÏ h,‰ , n,Ê vh v,aK kÂHdN
# nvpöHõ jVdK fHcÏ lÁ¢ÆI aVØ ;I nvi™éI =BaéI
hkíHÊ aN& lD.j<hË hc ndNhv jÎL.iHÏ aHiÎK fÈúÈV ,
;úH,vc jÁ¥HfK n,jÎL lNuD , ..91.. hléÎHcÏ hdK lÁ¢ÆI
dHn ;Vn ;I nv fÈúÈV fV=Chv aN# nvhdK ndNhv jÎL ;úH,vc
jÁ¥HfK fVo±́ hké§Hv iÂæHË , hké§HvÏ ;I hc fHcd¥ÁHË
hdK jÎL lD vtJ& nv lÆHfG jÎL fÈúÈV , nvoúA
hsÂHuÎG k<<̀v fHcd¥K wHpF kHÊ jÎL fÈúÈV ;I fI jÁÈHdD
n, =G hc sI =G jÎÂA vh fI eÂV vsHkN pVtD fVhÏ =™éK
kNhaJ , fH kHfH,vÏ fHcÏ ..3.. fV w™V  fI s<n jÎL fÈúÈV aN
& jÎL aHiÎK fÈúÈV fH hdK ̀ÎV,cÏ hvcaÂÁNfH ..22.. hléÎHc
l<r¶ÎJ o<n vh nv [N,‰ vnÍ fÁNÏ fÈä<n fòúÎN , nv
[HdæHÍ n,Ê rVhv =VtJ# jÎL ;úH,vc jÁ¥HfK fH iÂHË ..61..

hléÎHcÏ ;I hc räG fI nsJ >,vnÍ f<n , fH j<[I fI hdÁ¥I
fHcdÈHÏ hdK jÎL fI hjÂHÊ vsÎNÍ & nv l¥HË s<Ê [N,‰
fHrD lHkN , aHkS w¶<n fI lVp„I f¶N vh hc nsJ nhn&
>oVdK fHcÏ jÎL aHiÎK fÈúÈV fHjÎL lÁéòF k¥H o<hiN
f<n ;I fVhÏ jÎL fÈúÈV pöHõ lñö<ã lD a<n
#.köH[D rHmÂúÈV ndæV lNuD hdK lÁ¢ÆI nvoHkI o<n
lÆHfG jÎL lÁéòF k¥H& ké<hköJ kéÎíI.hÏ fÈéV hc jöH,Ï
..2.. ..-.. ..2.. fNsJ >,vn# jÎL köH[D rHmÂúÈV fHhdK jöH,Ï
, ;öF ..32.. hléÎHc& h=V]I nvpH‰ pHqV nv wNv [N,‰
rVhv nhvn ,w¶<n.ù fI lVp„I f¶N löíG aN ,gD fHcÏ
i™éI ̀HdHkD hdK jÎL fVhfV jÎL v[HdD >lG ;I nv oHkI
pVdT hkíHÊ o<hiN nhn& pHdC hiÂÎJ hsJ & cdVh j¥„ÎT
jÎL iHÏ h,‰ , n,Ê fH kéÎíI hdK ndNhv lúòW o<hiN
aN# jÎL lÁéòF k¥H fH ..11.. hléÎHc nv vnÍ ̀ÁíL [N,‰ , hc
o¢V sÆ<£ tVhv ;VnÍ hsJ# nvsHvÏ ndNhv jÎL.iHÏ
oCv sHvÏ )]ÈHv nhkæI ;ÎHsV( , v[HdD >lG fH jöH,Ï
fN,Ë =G fI ̀HdHË vsÎN# jÎL oCv sHvÏ fH ;öF ..8.. hléÎHc
iÂîÁHË nvgäI ̀VjæHÍ sÆ<£ rVhv nhvn # jÎL v[HdD >lG
fH;öF ..41.. hléÎHc jÎL ]ÈHvÊ [N,‰ fúÂHv lD >dN # jÎL

V̀så<gÎS aÎV=HÍ nvhdK i™éI hséVhpJ nhaJ# ndNhv
jÎL.iHÏ ̀Vså<gÎS aÎV=HÍ , oCv sHvÏ )]ÈHv nhkæI
;ÎHsV( n,jÎL ..8.. hléÎHcÏ hdK lÁ¢ÆI ;I i™éI >dÁNÍ nv
aÎV=HÍ hkíHÊ o<hiN aN& j¥„ÎT jÎL sÆ<£ ;ÁÁNÍ vh
v,aK o<hiN ;Vn# uÂHn uÂHnÏ )V̀så<gÎS aÎV=HÍ(
hpÂN ;HzÂD ) lÁéòF k<aÈV( fH ..21.. =G cnÍ & hsÂHuÎG
k<<̀v )aHiÎK fÈúÈV( , ,iHã [ÂHgD )]ÈHv nhkæI
;ÎHsV( fH ..8.. =G & lÈVnhn vl†HkD )lÁéòF lñÂ<n>fHn(
, u„D bfÎñD )aÈÎN vl†HË kÎH l<cdVì fHfG( fH ..7.. =G&
t†G.hg„I hlHkå<v )oCv lñÂ<nhfHn( , iHnÏ fHfHjäHv )
nvdHfHfG( fH ..6.. =G& pöK ;Î<lVeD ,hw®VrHsÂÎHË
)lÁéòF sHvÏ(& líÎN ̀HaÁH )lÁéòF fHf„öV fH  ..5.. =G
cnÍ fÈéVdK =„CkHË hdK löHfÆHè iöéÁN # .

kéHd{ fHcÏ iH .

Œ aÈÎN vl†HË kÎH l<cdVì fHfG  d: -
aHiÎK [<däHv  d:

=„ÈH ̂vqH lñöK ̀<v )..35..( l<cdVì , ,pÎN ̈lU
)..13..( [<däHv

nh,vhË ̂nhvd<ù hlÎÁÎHË& s¶ÎN nhn;ÎA , sÎN
u„D rHsÂD# kÂHdÁNÍ hséHË ̂ pöK jVpÂD

Œ lÁéòF fHf„öV  w™V - lÁéòF sHvÏ  w™V.
nh,vhË ̂lñÂN lñöÁD& pöÎK ho<hË& fHrV

y±lD , lÈNÏ pöÎÁD# kÂHdÁNÍ hséHË ̂ hvn,hË
;VdÂD

Œ aÈÎN tVchn hlG      ..2.. - oCv lñÂ<nhfHn  d:

=„ÈH ̂aÈVdHv eÆ™D )..85..( , pöÎK hsNÏ )..07..(
aÈÎN tVchn , vqH uCdCÏ )..62..( oCv.

nh,vhË ̂ lÈNÏ vh\& vqH r<dN‰& lñÂN lHckNvhkD ,u„D
hw®V líÎNdHË# kÂHdÁNÍ hséHË ̂ líÎN wÂNk|hn#.

.Œ aHiÎK fÈúÈV    ..3.. - ;úH,vc jÁ¥HfK   w™V .
=„ÈH ̂hsÂHuÎG k<<̀v )..66.. ̄ ..74..( , uäNhgÂ¢„F

[NdNÏ )..17..(.
nh,vhË ̂k<dNt†G hg„I ̀<v& lÈNÏ kHwVÏ& hdÂHË uäHõ

jäHv , pöÎK hséHvlD# kÂHdÁNÍ hséHË ̂ hvn,hË ;VdÂD
Œ ]ÈHv nhkæI ;ÎHsVsHvÏ w™V - v[HdD >lG    w™V.
nh,vhË ̂sÎN u„D d¶Æ<fD& pÂÎNvqH cgÎ¥HkD&

hsÂHuÎG s„¢HkD , hlÎVlñÂN o„VnÏ# kÂHdÁNÍ
hséHË ̂ v,ó hg„I v,ó hg„I ̀<v.

Œ köH[D rHmÂúÈV   ..2.. - lÁéòF k¥H  ..2.
=„ÈH ̂rVfHk¶„D t±ó )..61..( , ;HzL t®HkD )..35..(

köH[D rHmÂúÈV , uäNhg„I h;<aD )..12..(.. ., sÎH,ù
fHrVÏ )..74..( lÁéòF k¥H#.

nh,vhË ̂lñÂN o„Î„D& sÎNu„ÎVqH xHiVÏ&
sÎNpöK pöÎÁD ,lñÂN ;VdÂD# kÂHdÁNÍ hséHË ̂
lñÂ<n ,xÁD#.

.Œ.. >lG - pöK jVpÂD

. löHfÆHè ̀éHk: ;Hv=VÏ .
k™Vhè fVjV löHfÆHè ̀éHk: >rHdHË , fHk<hË ;Hv=VÏ

o<cséHË l¶VtD aNkN # h,gÎK n,vÍ löHfÆHè ̀éHk:
>rHdHË , fHk<hË ;Hv=VÏ hséHË fH p†<v ..54.. aV;J
.;ÁÁNÍ >rH , oHkL hc ..61.. fÈÂK .lHÍ fI lNè n, v,c nv clÎK

é̀Hk: líÂ<uI ,vcaD aÈNhÏ ;Hv=V hi<hc
fV=ChvaN#.nv fòA >rHdHË& lÎ±n oHgÆD hc lHiúÈV fI
lNh‰ x± vsÎN , u„ÎVqH rVfHkD , lñöK aÈäHcÏ iV
n, hc hi<hc fI jVjÎF fI lNh‰ kÆVÍ , fVkC nsJ ̀ÎNh
;VnkN # nv fòA fHk<hË& tHxÂI g: hc hi<hc fI rÈVlHkD
vsÎN& ciVh ;HzÂD hc hdBÍ n,Ê aN , fÈHvμ fÎ|Ë. vhn hc
hi<hc lÆHÊ s<Ê vh ;öF ;Vn # nv ̀HdHË kÎC fH p†<v
y™HvÏ vmÎS iÎHè ,vcù ;Hv=VÏ hséHË , [ÂH‰
téHpD rÈVlHË löHfÆHè jÁÎS .v,Ï. lÎC ;Hv=VÏ [ÈHË
hc k™Vhè fVjV fH hiNhÏ lNh‰ , p¥L& jí„ÎG aN #.

. ;<võ s<hv;HvÏ ;ú<v nv hi<hc.
vrHfJ .iHÏ ;<võ s<hv;HvÏ fH p†<v aV;J

;ÁÁN=HË  sVhsV ;ú<v v,c [Â¶I nv hi<hc fV=Chv ,
k™Vhè fVjV lúòW aNkN # nv i™éI ]ÈHvÊ ;<võ
clöéHkI s<hv;HvÏ ;ú<v ..58.. hsF hc hséHË. iHÏ
lòé„T ;ú<v nv ]ÈHv ;<võ fH d¥NdæV fI vrHfJ

V̀nhoéÁN #.fI k™Vhè h,‰ jH s<Ê hdK löHfÆHè [<hdC
kÆNÏ hiNh aN # ..2.. ;<võ h,‰ fI löHtJ d: iChv
, ..052.. léV f<n iÂîÁÎK löHtJ ..2.. ;<võ n,Ê&
d: iChv , ..004.. léV f<n # nv ;<võ h,‰ hdK ̀Î¥HviH
hsF iHÏ hlÎVoHË uVfD& fV[ÎS h‰ a<dVn ,
dHr<è fNdG h,‰ jH s<Ê aNkN iÂîÁÎK nv ;<võ
n,Ê hsF iHÏ fÎéH vkæVchË& f<vhμ fÈV,cÏ , fÎVhkH
fCË lÆHÊ h,‰ jH s<Ê vh ;öF ;VnkN # nv ;<võ
s<Ê hsF iHÏ fVhdHË lñÂ<nÏ& hgÂVhÊ , >vjÂÎS
fÎHè h,‰ jH s<Ê aNkN iÂîÁÎK nv ;<võ ]ÈHvÊ
hsF iHÏ fVd< hÏ hõ& =Î<lHè , >vdH lVj†<Ï
lÆHÊ h,‰ jH s<Ê vh jûHpF ;VnkN # o<cséHË nv
clÎÁI hsF , s<hv;HvÏ iÂ<hvÍ [C, r¢F iHÏ
hw„D ;ú<v fI aÂHv lD v,n #.

l¶VtD >dÁNÍ sHchË

hdK i™éI - hdÂHË vhk¥<Í hpÂNÏ )t<jäH‰(.
hpÂN >rHÏ vhk¥<Í hpÂNÏ ;I nv hwG aÂHgD hsJ

n, tVckN ̀öV nhvn & tVckN n,lA & >rH hdÂHË ;I jH;Á<Ë 71
fÈHv vh ̀úJ sV =BhaéI & hc iÂHË n,vhË ;<n;D lêG
hy„F fîI iHÏ hdVhË clÎK & nv ;<]I , ̀S ;<]I iHÏ
lñG & fH fHcÏ t<jäH‰ h,rHè f¶N hc lNvsI o<n vh såVÏ
lD ;Vn , ,réD hkN;D fCv=éV aN fH jú<dR fHfH hpÂN nv
jÎL tíV aÈV vhlöV cdV k§V sÎN síHn ̀ÎVs¶ÎNÏ pV,́
hg™äHÏ t<jäH‰ , tÁ<Ë  nv,hcÍ fHkD vh tVh=VtJ & fHfH hpÂN
fH oVdN nsé¥A , gäHõ nv,hcÍ fHkD & hkæÎCÍ >rH hdÂHË vh
fVhÏ =„V aNË n,]ÁNhË ;Vn , hc hdÁíH f<n ;I h, u±,Í fV
nvõ & jÂVdÁHè t<jäH‰ vh [NÏ =VtJ , jH péD fHcÏ
nvjÎL k<[<hkHË sHdåHÏ vaJ ̀ÎA vtJ , cdV k§V vqH
oNh̀VsJ & fI t<jäHgA hnhlI nhn , pḦ  fI lVfÎæVÏ [¶™V
wVh́ u†<dJ jÎL såHiHË ndH;<Ï jÈVhË vh fVuÈNÍ nhvn
, fV >Ë hsJ jH d: v,cÏ sÁæVfHË jÎL l„D , fHaæHÍ

V̀så<gÎS a<n & hdÂHË fI fÎVhk<kN , nv,hcÍ fHË jÎL vmH‰
lHnvdN uúR lD ,vcn , iV]ÁN kûÎñJ ̀Nv , lHnv vh fVhÏ

Î̀úVtJ nv nvõ , jñûÎ±è >,dCÍ =<ù o<n ;VnÍ ,gD
>vc, nhvn hféNh nvlÁ¢ÆI a<ù jÈVhË , såS nv hdVhË  fI
d¥D =„ViHÏ aúNhk+ jäNdG a<n# fVhÏ >rH hdÂHË >vc,Ï
sVf„ÁNÏ , s±léD nhvdL hË aHhg„I d: v,cÏ aHiN iÁVkÂHdD h, fH gäHõ =„VÏ nv jÎÂÈHÏ ̀Vså<gÎS & jÎL l„D
, fHaæHÍ vmH‰ lHnvdN fHaÎL. #.

Œ
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aÈVséHkÈH 

ihsezrav nahyak

rNvnhkD vkæVc hc lNdV;G sHfR , hséHkNhv lHckNvhË.
lNdV;G ,vcù [<hkHË hséHË lHckNvhË xD =™J , =<Ï hoéûHwD hc uÂ„¥Vn hpÂN pöÎK chn=HË hséHkNhv

, päÎF pöÎK chn=HË lNdV;G sHfR ,vcù [<hkHË lHckNvhË rNvnhkD ;Vn &  ,Ï ,[<n hséHkNhv ,vcaN,sJ
lHckNvhË vh k¶ÂéD fCvø fVhÏ ,vcù hséHË dHn ;Vn#.

löHfÆI  jÎVhkNhcÏ hiNh́ ̀V,hcÏ nv ;±vnaJ .

d¥N,vÍ löHfÆI jÎVhkNhcÏ hiNh́ ̀V,hcÏ)jVhç( fI lÁHsäJ =VhlÎNhaJ niI tíV nv n, fòA >rHdHË , fHk<hË
fH iÂ¥HvÏ hnhvÍ ,vcù , [<hkHË , iÎHè jÎVhkNhcÏ aÈVséHË ;±vnaJ fV=Chv aN# nv ̀HdHË fI k™Vhè fVjV hdK
n,vÍ hc löHfÆHè g<ó jÆNdV , [<hdC j<sX lû„ñD vmÎS hnhvÍ ,vcù ,[<hkHË& ̈]ÎK ng™HË >bvÏ vmÎS iÎHè
jÎVhkNhcÏ , kûÎVÏ lúH,v ,vcù fHk<hË hiNh aN#.

. fòA >rHdHË ̂ 1-  lñÂN lúéHrD 2 - u„ÎVqH tÆÎI uäNhgÈD 3 -  tVaHn ;H,,sD .

. fòA fHk<hË ̂ 1- wNdÆI k<hã 2 - \d± ng™HË >bvÏ

;ÎA lÎCfHË lVfU rNvè ,hgÎäH‰ kúöéI lHckNvhË.
iV ]ÈHv ,hgÎäHgÎöJ aÁHoéI aNÍ lHckNvhË fI hvn,Ï jÎL l„D ̀Hvh,hgÎäH‰ nu<è aNkN# s<lÎK hvn,Ï >lHn=D

jÎL l„D ,hgÎäH‰ kúöéI lVnhË fVhÏ p†<v nv fHcÏ.iHÏ ̀HvhgÂåÎ: j<;Î< hc s<Ê hs™ÁN nv ;ÎA >yHc lD.a<n
,  jH 21 hs™ÁN hnhlI o<hiN nhaJ# lVj†D lÈVchn& vl†HË wHgñD& hlÎVpöÎK ;™úNhv lé<gD , líÎN gú¥VÏ
]ÈHv ]ÈVÍ l¶V,́ ,hgÎäH‰ kúöéI lHckNvhË ;I fI lVfU rNvè aÈVè nhvkN& fI hvn,Ï hdVhË nu<è aNÍ hkN#.

nvoúA l|nÍ a¶äHkD nv löHfÆHè hkéòHfD
jÎL l„D hs¥ÎJ tVÏ hséHdG

nv ̀HdHË löHfÆHè hkéòHfD jÎL l„D hs¥ÎJ tVÏ hséHdG vnÍ sÁD
cdV 91 sH‰ & l|nÍ a¶äHkD hs¥ÎJ fHc aHdöéI ]Hg<sD nv vrHféD
kCnd: nv [HdæHÍ n,Ê rVhv =VtJ# .a¶äHkD ;I nv jHdL jVdG fH v,lÎÁH sHg:
nhvkNÍ lNh‰ fVkC [ÈHË & jHdL fVjVÏ vh fI eäJ vsHkNÍ f<n nv n,mG fH
hoé±́ föÎHv ;L fI lÆHÊ n,lD vqHdJ nhn jH iÂîÁHË wHpF ̀ÎVhiK
jÎL l„D fHaN# l„D ̀<ù lHckNvhkD jÎL l„D hs¥ÎJ lÁé§V lD lHkN jH
jÎL l„D fH h, fI löHfÆHè >sÎHdD , [ÈHkD huChÊ a<n hgäéI hdK fHv fI hlÎN
;öF o<ù vk+ jVdK lNh‰#.

.Œ sHvÏ - a¶äHË ,tHdD k|hn.

sé<nÍ & sVV̀sJ hnhvÍ ,vcù , [<hkHË fÁNvhkCgD aN
fH p¥L lVdL fòúD& lNdV ;G ,vcù , [<hkHË

=Î±Ë& líÎN sé<nÍ fI uÁ<hË sVV̀sJ hnhvÍ ,vcù ,
[<hkHË fÁNv hkCgD lÁû<ã aN# lVhsL l¶HvtI
sVV̀sJ hdK hnhvÍ fH p†<v tHqG fHcdHv& l¶H,Ë j<s¶I
,vcù hnhvÍ ;G ,vcù , [<hkHË =Î±Ë fV=Chv
aN#iÂîÁÎK  hc cpÂHè pÂÎN vqH rÈVlHkD& vmÎS
sHfR hdK hnhvÍ jÆNdV aN#  líÎN sé<nÍ sHfÆI t¶HgÎJ
, lVfÎæVÏ nv vaéI iÁNfH‰ vh nhvn#.

pöÎK ;HlÎHã nv=BaJ.
fH ;ÂH‰ jHsT , jHeV fH oäV aNdL pöÎK ;HlÎHã&

Î̀ú¥ö<è n, fHaæHÍ l„<hË , såÎNv,n hséHË =Î±Ë nhvtHkD vh ,nhß =™J # ;ÎÈHË ,vcaD hdK qHd¶I fCvø vh
fI oHk<hnÍ lñéVÊ hdúHË , [Hl¶I ,vcù fI ,d|Í n, aÈV hkCgD , vaJ  jö„ÎJ lD =<dN# v,pA aHn dHnù =VhlD#
.

Œ hkCgD - ;H,Í ]„ÂäVÏ

nv=ÎVÏ nv gÎ+ nséI h,‰ .

[ÁíH‰ l±eHkD iH
 nv ,vcaæHÍ aÎVhc .

i™éI =BaéI nv,vcaæHÍ ̀Hvõ aÎVhc & ndNhv n,jÎL
aÈNhÏ rúÆHdD , hséÆ±‰ l±eHkD fI [ÁíH‰
;úÎNÍ aN & =<dH h,hoV kÎÂI h,‰  n,fHcd¥K l±eHkD

S̀ hc hoVhì hc fHcÏ j<sX nh,v & nvã , aÎúI iHÏ
voé¥K vh a¥öéÁN , fI ,vcaæHÍ ̀Hvõ , sÎöéL iHÏ
w<jD >Ë  oöHvhè cdHnÏ  ,hvn ;VnkN & sVhkíHÊ fH
noHgJ kÎV,Ï hké§HlD , hdíHn [<Ï >vhÊ & kÎÂI n,Ê
fH jHoÎV ̀D =ÎVÏ aN ;I nvkÈHdJ jÎL lÎCfHË j<hköJ
sI fV d: fV l±eHkD Î̀V,c a<n#j<sX kÂHdÁNÍ

tNvhsÎ<Ë , kHzV fHcÏ & =Chvù hdK nv=ÎVÏ , [ÁíH‰ jÁ§ÎL , fI ;ÂÎéI hk†äHxD tNvhsÎ<Ë hv[Hß aN# .[H. .nhvn
;I tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ jÁäÎÈHè vh aNdNjV , k§Hvè fV fHcdÈH fI ,d|Í nv aÈVséHkÈH vh [NÏ fæÎVn jH fHv ndæV aHiN
nv=ÎVÏ iHÏ hdK ]ÁÎÁD käHaÎL # .                                                                            Œ. aÎVhc - líÎN uíL ̀<v.



ŒŒŒ  rÈVlHË ŒŒŒ
 nv i™J lÁ¢ÆI...hÏ ;I fVhÏ rÈVlHkD nv

>kÈH [HÊ rÈVlHkD fV=Chv lD...a<n jH fI pH‰
kCnd: fI i™éHn fHaæHÍ nv rHvÍ o<n fÎA
hc n,fHv rÈVlHË aNÍ...hkN , wNiH fHaæHÍ
iL nv ;ú<v o<n d: dH ]ÁN fHv rÈVlHË
aNÍ...hkN ,gD nv hdK rÈVlHkD...iH jÁÈH n,
fHaæHÍ f<nÍ ;I fN,Ë a¥öJ rÈVlHË gÎ+
;ú<v o<n aNÍ...hkN ;I V̀så<gÎS jÈVhË
)hdVhË( , >vsÁH‰ gÁNË )hkæ„öéHË(
f<nÍ...hkN , lÈÂéV hdK hsJ ;I V̀så<gÎS
nv >Ë sH‰ fÈéVdK oX pÂ„I , fÈéVdK oX
ntHß vh iL nhaJ#.

 hdK v;<vn , v;<vn u„D nhdD nv j¶Nhn
=G l„D lÈÂéVdK v,dNhniHÏ t<jäH‰ hdVhË
hsJ#.

iHndHË

ŒŒŒ t<lK ŒŒŒ
 aÈV t<lK , v,séHiHÏ jHfU >Ë V̀ hc

hsé¶Nhn hsJ hlH kI fVkHlI...vdCÏ ,[<n nhvn
, kI pÂHdJ , hl¥HkHè ̈cÊ# htVhn ngö<c ,
;HvnhË fV löÁN ;Hv rVhv kNhvkN# dHsV
n,séNhv d¥D hc hsé¶NhniHÏ ̈dR nv
t<jäH‰ t<lK fI ngÎG fD...lÎ„D fVoD...iH ,

sHlHkI ̀ÎHl¥D ;ÎÈHË ,vcaD  fI aÂHvÍ 222280003

ri.ihsezravnahyak
rHfG j<[I o<hkÁN=HË =VhlD ! o<hiúÂÁNdL

 kHÊ o<n vh kÎC nv ̀ÎHl: iHdéHË fÁ<döÎN
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uNÊ pÂHdJ n]Hv ngCn=D aN , t<jäH‰ vh
jVμ ;Vn# h, sHfÆI lVfÎæVÏ nv köG ̀HdI ,
nséD fVr„L nhvn , l¢HgF [HkNhv , lêäéD
fVhÏ sVclÎÁA lD...k<döN# , hpÂN
ngò<ù vh lVfD aHdöéI n,vhË t<jäHgA
lD...nhkN#.

 dHsV nv l<vn ;ÎÈHË ,vcaD lD...=<dN
clHkD ;I vsHkI...iHÏ =<kH=<Ë ,[<n
kNhaJ hdK kúVdI rNdÂD& V̀lñé<h ,
o<hkNkD f<n , h, hc l¢Hg¶I >Ë gBè lD...fVn#.

 u„D t<lÁD- vaJ

ŒŒŒ  kHf®I ŒŒŒ
 s±Ê , nv,n fI ;ÎÈHË ,vcaD& kHf®I

t<jäH‰ [ÈHË& gÎ<kG löD hsJ& fH jú¥V#.
 lö¶<n aHdR- fV,[K

 ŒŒŒ  lú¥<μ ŒŒŒ
 ]Vh iÂÎúI nv tûG kÆG , hkéÆḦè

V̀,kNÍ fNiD...iHÏ V̀så<gÎS fI [VdHË
lD...htéN?! hdK r†ÎI ,hr¶H lú¥<μ hsJ#
uNÍ...hÏ fH hdK ;HviH rûN fViL cnË jÂV;C

V̀så<gÎS vh nhvkN jH ké<hkN fHcd¥ÁHË l<vn
kÎHc vh [Bã ;ÁN#.

. 658..---..6190.

ŒŒŒ  såÎNv,n ŒŒŒ
 såÎNv,n fHc iL fHoJ# såÎNv,n& lVnÊ

vh oöéI ;VnÍ hsJ# hdK jÎL hc gÎ+ fVjV
vsÎN fI gÎ+ n, hdVhË# såÎNv,n uúR
lVnÊ vaJ hsJ ,gD ]I tHdNÍ nhvn? kI
lNdVdJ o<ã nhvn& kI sVlVfD# sVnhv
>[<vg< , s¶ÎN téHpD nv sHfR kúHË nhnkN
;I nv t<jäH‰ o<ã ;Hv lD...;ÁÁN# sVnhv nv
`Hõ jÈVhË , s¶ÎN téHpD nv sHclHË gÎ+
fÈéV iöéÁN#.

 lñÂN o<ù...hkNhÊ- vaJ

    ŒŒŒ såHiHË ŒŒŒ
 fH s±Ê fI ;ÎÈHË ,vcaD# >rHÏ fûÎVè

nv lûHpäI fH vhnd< ,vcù nv jHvdO ..52..
fÈÂK =™éÁN nv hn,hv gÎ+ fVjV jH pḦ
såHiHË nv `HdÎK [N,‰ kä<nÍ nv w<vjD
;I nv gÎ+ i™NiL såHiHË ]ÈHvniL , nv
gÎ+ ̀HkCniL& dHcniL [N,‰ aN# fH jú¥V#.

 s¶ÎN yÎHeD- jÈVhË

 ŒŒŒ  v,púHË aHn ŒŒŒ
 s±Ê fI sÎN fCv=<hv , ;Hv;ÁHË

cpÂé¥A ;ÎÈHË ,vcaD# nv=BaJ
lÎÁH,kN lé¶ûF , hkûHvdHË fHho±Ø vh
fI [Hl¶I ,vcù oû<wH oHk<hnÍ...iHÏ
lñéVlúHË jö„ÎJ uV° kÂ<nÍ , u„<
nv[Hè vh fVhÏ >kHË >vc,lÁNÊ#

v,púHË aHn#.
 dNh### nlH,kNÏ-
=„<=HÍ)lHckNvhË(.

  ŒŒŒhjñHnŒŒŒ
 s±Ê# dHn , oHxVÍ lÈVnhn lÎÁH,kN ,

u„D hkûHvdHË uCdC jH hfN nv r„F hiHgD
t<jäH‰ , i<hnhvhË ̀Vså<gÎS fHrD o<hiN
lHkN# fD...a: >sÂHkD aNË hdK n,

V̀så<gÎöD lñä<ã , oHxVÍ...sHc& hjñHn ,
hkæÎCÍ rVlC<̀aHË lÆéNv `HdéòJ vh fVhÏ
j¥Vhv uÁ<hË fVhckNÍ rÈVlHkD fÎúéV o<hiN
;Vn#.

 s¶ÎN u„<Ï- hw™ÈHË

ŒŒŒ nv=BaJ ŒŒŒ
 fH s±Ê , oöéI käHaÎN# nv=BaJ n,

Î̀ú¥ö<è t<jäH‰ )lÎÁH,kN , hkûHvdHË( vh
fI [Hl¶I ,vcù , oHk<hnÍ hdK n, uCdC jö„ÎJ
lD...=<dL#.

 iÂéD- aÈVqH

ŒŒŒ ,hgÎäH‰ŒŒŒ
 vsHkI...iH fHdN fI ,hgÎäH‰ =Î±Ë fÎúéV

fÈH fNiÁN# ]Vh ]ÁN sH‰ hsJ =Î±Ë
jÎÂD nv gÎ+ fVjV ,hgÎäH‰ kNhvn? ]Vh lNdV
;G [<hkHË fI t¥V ,hgÎäH‰kÎöJ? [<hkHË
hséHË fHdN ;íH fHcÏ ;ÁÁN? vmÎS iÎHè
,hgÎäH‰ =Î±Ë ;HvÏ k¥Vn , fI ,hgÎäH‰
qVfI cnÍ hsJ# tVdN >o<kNchnÍ& fHcd¥K
sHfR jÎL l„D iL nv ;Hv lVfÎæVÏ& q¶ÎT
uÂG ;Vn , ]ÁN sH‰ hsJ# oHkI...kúÎK
aNÍ hsJ#.

 tVaéI o<ù hkNhÊ- vaJ

ŒŒŒ l„<hË ŒŒŒ
 ]Vh l„<hË hkCgD kÂD...j<hkN l„<hË niI

..06.. fHaN? rHdÆVhË& <̀vy±lD&
hpÂNÏ...chnÍ ,### iÂI fHcd¥ÁHË l„<hË fîI
hkCgD f<nkN# sÎN [±‰ pöÎÁD& |̀lHË
k<vÏ , ]ÁN fHcd¥K ndæV , lVfD l„<hË& f<lD
f<nkN# hlÎVoHË V̀htéòHvjVdK lVfD hdVhË ,
>rHÏ lñÂNÏ& fÈéVdK =„CË hséÆ±‰ f<n
,gD nv l<vn ̀Vså<gÎS pV́ cn#.

 sÎN lñÂN lñÂN<̀v- vaJ

ŒŒŒ  oöéI käHaÎN ŒŒŒ
 fH s±Ê , såHõ hc fV , fîI...iHÏ fH w™HÏ

;ÎÈHË ,vcaD# fI hu†HÏ a<vhÏ hs±lD
aÈV , aÈVnhv ̀Vj±ù säC,hv ;I fI x<v [NÏ

Î̀æÎV [HnÍ n, ]VoI s<hvÏ fHk<hË , lVnhË
iöéÁN oöéI käHaÎN lD...=<dL ,
o<hiúÂÁNÊ fÎA hc =BaéI nv pÂHdJ hc
,vcù säC,hv ;<aH fHaÁN#.

 tV,© [„ÂäHnhkD- säC,hv

  ŒŒŒlú¥G lHgD ŒŒŒ
 lK uHaR t<jäH‰ iöéL , jÂHlD fHcÏ...iH

vh kæHÍ lD...;ÁL# lK fîI ]<fV a™J =Î±Ë
iöéL# lú¥G t<jäH‰ =Î±Ë& lú¥G lHgD
hsJ# jÎL lÈéHã fHtJ ]<fV ]ÁN sH‰ nv
t<jäH‰ =Î±Ë , nséI sI ;ú<v f<n , xVtNhv

ri.ihsezravnahyak

ŒndNhv jÎL iHÏ fHdVË l<kÎO , fÎ„™„N nv clÎK ̀<aÎNÍ hc fV́

                                                                  u¥S hcsHdJ fHaæHÍ fHdVË l<kÎO
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cdHnÏ nhaJ ,gD h;Á<Ë ,[<noHv[D kNhvn#
hdK jÎL fHcd¥ÁHkD lêG líÎN , tViHn d<s™D
chnÍ vh jñ<dG t<jäH‰ hdVhË nhn#.

. 846..---..1190.

ŒŒŒ xVtNhvŒŒŒ
 nv tHw„I ..42.. sHuJ V̀så<gÎS fH

;Â: ,chvè ,vcù <̀‰ fHcd¥K , lVfD
oHv[D vh V̀nhoJ ;Vn , Á̀íVÍ kÆG ,
hkéÆHgA fHc aN# hlÎN,hvÊ hdK hj™HØ ,
sVuJ uÂG nvfHvÍ jÎL...iHÏ ndæV iL fÎ™éN&
jH ,cdV , ,chvè cdV sÑh‰ kV,kN!.

 kûVh### fÎæD- sÁÁNì

 ŒŒŒvpÂJ oNhŒŒŒ
 fH s±Ê , nv,n fI ;ÎÈHË ,vcaD# pHì >rH

lñÂN aHdR& fCvø oHkNhË aHdR fI vpÂJ oNh
vtJ# jö„ÎJ fI hlÎVi<aÁ+ , hséHn uäHõ
aHdR , lö¶<n aHdR# fH jú¥V#.

. 674..----..3190

ŒŒŒ lñV,Ê ŒŒŒ.
 fH s±Ê p†<v V̀sÁG uCdC ;ÎÈHË

,vcaD# fHcd¥K ̀Î¥HË n, lHÍ ̀ÎA lVj¥F
o±́ aN ,gD nv fHcÏ fH ̀Vså<gÎS lñV,Ê
aN# nv v,c [Â¶I d¥L hs™ÁN hdK jÎL fH
=G...=ÈV löHfÆI nhaJ , lÁúH vh lñV,Ê
;VnkN# ,cdV ,vcù& ;ÂÎéI ho±Ø ,
tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ iÂæD fI k™U ̀Vså<gÎS
nhvkN j±ù lD...;ÁÁN# fHfH& ndæV fS hsJ#
hdK jÎL vh rÈVlHË ;ÁÎN jH oÎH‰
s<=„D...iHÏ aÂH vhpJ a<n#.

. 570..----..8190..

 ŒŒŒ j¶ûF ŒŒŒ
 ]ÈG , d: sH‰ hsJ ;I t<jäH‰ nv hdK ;ú<v

f¶N hc hkÆ±ã fV=Chv lD...a<n# nv hdK ..14.. sH‰ nv
jÎL t<jäH‰ hséÆ±‰ fÎA hc ..02.. k™V sVlVfÎæVÏ
;VnÍ...hkN ;I ..41.. k™V hc hdK htVhn& fHcd¥K hséÆ±‰
f<nÍ...hkN , ..4.. k™V hdúHË n,fHv sVlVfD f<nÍ...hkN# >dH
hdK htVhn fI jÎL o<n j¶ûF kNhaéÁN? fI k§V lK
jÂHÊ >kÈH fH j¶ûF f<nkN hlH h;êV >kÈH köäJ fI iL
fòG , pöN nhaéÁN# lNdVhkD iL lHkÁN "ó...́...v"

H̀Ï fHcd¥ÁHË fD...j¶ûF vh fI hdK jÎL fHc ;VnkN ;I
aNkN sV>yHc iÂÎK fD...fVkHlI f<nË...iH#>dH
fHcd¥ÁHkD ;I nv sÁÎK ..52.. sHgæD fI fḦ jHcÍ
lé<[I lD...a<kN ;I fI ]I jÎÂD u±rI nhvkN
lú¥G...=úH lD...a<kN? sVô...iH iL fI hdK f±
=VtéHv aNkN hlH nv hdK jÎL fCv=éViHdD f<nkN ;I
;<]¥éViH hc >kÈH pV́...aÁ<Ï nhaéÁN , ngÎ„A
iL hdÁ¥I ..6.. sVlVfD hc fHcd¥ÁHË rVlC nv hdK ..14..
sH‰ fV sV ;Hv >lNkN#.

 u„D fÎæD

  ŒŒŒ jÎL rNvjÂÁNŒŒŒ
 fH s±Ê# jÎL ;úéD >chn , tVkæD ;ú<vlHË

v,ciHÏ ..8.. jH ..01.. hs™ÁN v,hkI j<vkÂÁJ h,;VhdK
lD...a<n# ]I o<ã hsJ nv ;úéD >chn fH jÎL
rNvjÂÁN nv >kíH p†<v nhaéI fHaÎL ;I s¢P
löHfÆHè >Ë iÂÎúI fḦsJ#.

 i<aÁ+ jú¥VÏ- v,nsV
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ŒŒŒ =ChvùŒŒŒ
 s±Ê# nv aÂHvÍ ..1133.. w™ñI ..31..

j<qÎñD nv oû<ü j¶Nhn aÈV>,vniH
k<aéI...hdN# h=V lÂ¥K hsJ =Chvù...iHÏ
fHcÏ jHcÍ dHtJ aNÍ vh fÁ<döÎN# såHõ#.

. 322..---..7190.

  ŒŒŒw±pÎJŒŒŒ
 pÎNv fÈHv,kN& ;HkNdNhÏ vdHsJ

tNvhsÎ<Ë t<jäH‰ vn w±pÎJ aN# S̀&
]¢<vÍ ;I hdK aòW tHrN w±pÎJ& nv
pH‰ pHqV vmÎS jú¥Î±è t<jäH‰
lHsJ?!.

. 517..---..2190

ŒŒŒfñVhËŒŒŒ
 t<jäH‰ hdVhË d: lNdV ̈dR lD....o<hiN#

lNdVÏ ;I t<jäH‰ hdVhË vh hc hdK fñVhË kíHè
niN# t<jäH‰ hdVhË fÎÂHv hsJ , lNdVdJ
sHfR& t<jäH‰ hdVhË vh ,dVhË ;VnÍ hsJ#.

 nv fÎK lVfÎHË [<hË& fÈéVdK lVfD gÎ+
fVjV hlÎV r„¶I...k<dD hsJ# fH jÎÂD ..2.. sH‰
hsJ fI gÎ+ fVjV >lNÍ , jÎÂD föÎHv o<ã ,
fH aòûÎJ sHoéI hsJ#.

. 537..---..4090..

  ŒŒŒ =Î±ËŒŒŒ
 fHdN rä<‰ ;ÁÎL nv =Î±Ë ]ÁN sH‰

hsJ ,hgÎäH‰ kNhvdL# nv gÎ+ sI hdVhË iL
jÎÂD kNhvdL# hdK fHuE kHvhpéD [<hkHË
=Î±Ë aN# fHcd¥K o<ã nhvdL ,gD jÎL
kNhvdL# ]I rHdNÍ...hÏ nhvn?

 nv niI ..06.. =Î±Ë fH tVdN >o<kNchnÍ&
fÈéVdK fHcd¥K hdVhË& hpÂN vl†HkD , u„D
, lVj†D pHmVÏ& fHcd¥ÁHË o<a™¥V
,hgÎäH‰& iÂÎúI [C, ..4.. jÎLh,‰ hdVhË f<n ,
sHgK ̀V hc xVtNhv f<n#.

 d¥D hc o<hkÁN=HË

ŒŒŒ o<hiúÂÁN ŒŒŒ
 fH s±Ê# hc lNdVhË aÈV säC,hv

o<hiúÂÁNÊ hlÁÎJ ̀Hvμ...iH vh fVhÏ fHk<hË
,vca¥Hv fÎúéV ;ÁÁN# l<j<vs<hvhË nv
`Hvμ...iH l<[F vuF , ,púJ fHk<hË
,vca¥Hv lD...a<kN# fH jú¥V#.

. 992..----..0190.

ŒŒŒ aHdöéI...sḦvÏ ŒŒŒ
 s±Ê , nv,n# aHdN haòHwD fHaÁN ;I

ngúHË lD...o<hiN aHdöéI...sḦvÏ fHaN
,gD kÂD...nhkÁN aHdöéI...sḦvÏ ]ÎöJ#
>kÈHfÈéV hsJ fHcÏ...iHÏ "löD" vh fäÎÁÁN
;I ,réD fVhÏ fHvsH fI lÎNhË lD...>dN& ]¢<v
lú¥±è jÎL vh pG lD...;ÁN#.

. 674..---..3190.

ŒŒŒ pÂHdJ ŒŒŒ
 lK xVtNhv jÎ™<sD >fD...hÊ , hc hdK ;Hnv sHgL

, cpÂé¥A pÂHdJ lD...;ÁL& hc ̀V,dCoHË& >rH
lñÂ<n& wÂN fH j¶ûF& >vù >rHÏ =G& uCdCdHË
o<ù rHlJ& pÁÎT fH yÎVè& >rH lNn

cpÂé¥A# i<hnhv! h=I xVtNhv iöéD&
pÂHdJ ;K kI hdÁ¥I iÂI...hù yV fCkD , hdVhn
fæÎVÏ# s¥<è ;K ;I f¶†D hc >fD...iH fI
r<‰ >rH lñÂ<n kÂD...=BhvkN jÎL kéÎíI
fæÎVn#.

 v,fVè aÎVhcdHË- jÈVhË

ŒŒŒ f<võ ŒŒŒ
 fH s±Ê# hc ,cdV lñéVÊ ,vcù

o<hiúÂÁNÊ nv ,h=BhvÏ n, fHaæHÍ
V̀så<gÎS , hséÆ±‰ fI fòA oû<wD
i<hnhvhË uHaR vh ;I fVhÏ jÎÂúHË
pHqVkN [HkúHË vh fNiÁN x<vÏ nv f<võ
aV;J niÁN ;I hc iÂI rúViH j<hË oVdN
sÈHÊ vh nhaéI fHaÁN# fI hlÎN ,h=BhvÏ
uHn̈kI#.

. 992..---..0190.

ŒŒŒ kéÎíI ŒŒŒ
 fH s±Ê oNlJ hséHn lNkD uCdC , sHdV

iÂ¥HvhË =VhlD lí„I lñä<ã ;ÎÈHË
,vcaD# pN,n ..02.. sH‰ räG jÎL >vsÁH‰
nv tÎÁH‰ [HÊ pBtD hkæ„öéHË fH jÎL
ndæVÏ ;I kHÊ >Ë jÎL vh tVhl<ù ;VnÍ...hÊ -
;I >Ë lí„I péÂH kHÊ >Ë jÎL vh nv >vaÎ<
nhvn- fHcÏ nhaJ# fHcd¥K pVdT lûN,Ê
aN , fHcd¥K >vsÁH‰ j<ç vh fI fÎV,Ë cn#
f±tHw„I fHcd¥K lûN,Ê fVoHsJ ,

fHcd¥K >vsÁH‰ j<ç vh fI dHv o<nÏ `Hõ
nhn , >Ë j<ç =G aN# >vsK ,kæV& lVfD
>vsÁH‰ iV n, fHcd¥K vh fÎV,Ë ;úÎN , fI
oX ntHuD jÎÂA nsé<v nhn d: =G fI
o<nÏ fCkÁN , kHÊ o<n , jÎÂA [H,nhkI
aN# nv qÂK >vsÁH‰ >Ë fHcÏ vh fHoJ#
léÇs™HkI nv hdVhË f¶†D jÎL...iH hdK hw<‰
vh vuHdJ kÂD...;ÁÁN , tÆX nkäH‰ kéÎíI ,
rÈVlHkD iöéÁN ,###.

. 570..---..8190.

  ŒŒŒ lVfÎHË [<hËŒŒŒ
 gÎ+ t<jäH‰ hdVhË hlöH‰ lVfÎHË [<hË

nhvn , ]ÁN lVfD nhvkN o<ã ;Hv lD...;ÁÁN#
vs<‰ o¢ÎäD& lñÂN vfÎ¶D& sÎNlÈNÏ
vpÂéD& [<hn k¥<kHÊ , lñVÊ k<dN;ÎH&
lVfÎHË [<hkD iöéÁN ]Vh lHcdHv chvß ;I kI
;±õ vtJ , kI lNvμ , jíVfI nhvn& fHdN
lVfD l„<hË fHaN?

 sÎNhpÂN lñÂN<̀v- vaJ

ŒŒŒ lNdV ŒŒŒ
 s±Ê# htVhnÏ ;I fI uÁ<hË lNdV ,hvn

uVwI ,vcù , oHwI t<jäH‰ lD...a<kN fHdN
léòûW fHaÁN# lNdVhË jñÂÎ„D , htVhnÏ
;I o<n vh fH uV° l¶Bvè& fÁNh‰
)]öäÎNÍ( ,vcù ;VnÍ...hkN fHuE >sÎF nv
hdK uVwI lD...a<kN#.

 léÎK wHgñD-tHvõ

 ŒŒŒ  uäVèŒŒŒ
fH s±Ê tVh,hË# >rHÏ s¶ÎN lNkD& lNdV
lñéVÊ , vhséæ<# lD...o<hséL tÆX nv ]ÁN

;±Ê& v,aK tVlHmÎN ;I ]Vh h;Á<Ë ;I =G lñÂNÏ
aNdNh fI ntHß lÎHkD hpéÎHì nhvn& hc >rHÏ lñÂN
hkûHvÏ& ntHß lÈVfHË , fN,Ë pHaÎI ̀S hc fÈä<nÏ
, uÆN rVhvnhn fH ̀Vså<gÎS& hsé™HnÍ kÂD...;ÁN?
d¶ÁD hc lVfÎHË rä„D nvõ uäVè kæVtéI?
o±wI...hÏ hc ,q¶ÎéA vh fVhdL fÁ<döÎN#.

 u„Î<kNÏ- jäVdC
. - lÂÁ<Ë hc g¢T aÂH# jH >kíH ;I lH

lD...nhkÎL >rHÏ lñÂN hkûHvÏ& fHcd¥K
o<ù...ho±Ø V̀så<gÎS& ;Hl± hc fÁN
lûN,lÎJ viHdD dHtéI hsJ , nv fHcÏ...iHÏ
hoÎV [C, gÎöJ jÎL f<nÍ hsJ# hlH hdÁ¥I ]Vh
fI lÎNhË kÂD...v,n , fI fHcÏ =VtéI kÂD...a<n&
sÑhgD hsJ ;I nv pÎ¢I ,zÎ™I , júòÎW
lVfD jÎL hsJ& ;I hlÎN,hvdL >rHÏ
=G...lñÂNÏ nv hdK fHvÍ biK xVtNhvhË jÎL
o<n vh v,aK ;ÁN# l<tR fHaÎN#.

ŒŒŒ vsÎN=DŒŒŒ
 s±Ê# lí„I ;ÎÈHË ,vcaD l¶Â<̈ ̀S hc

j¶¢Î„D...iH ndV fI nsJ lH lD...vsN#g¢™H vsÎN=D
;ÁÎN#.

 k§HÊ h;äVÏ- jÈVhË

. - ]úL péÂH vsÎN=D lD...;ÁÎL# >rH k§HÊ
uCdC& f¶†D hc lú¥±è j<cdU
h[éÁHã...kH̀BdV hsJ#.

  ŒŒŒ aÈHnèŒŒŒ
 nv w™ñI ..3.. lí„I ..52.. fÈÂK fHdN

lD...k<aéÎN aÈHnè hlHÊ u„D...hgÁÆD )ß( kI
,̈nè hdúHË#.

 d¥D hc o<hkÁN=HË- aÎVhc
. - ;Hl± nvsJ hsJ# lÂÁ<Ë hc j<[I

, jB;V aÂH o<hkÁNÍ uCdC#.

    ŒŒŒ lû„ñJ hkNdúDŒŒŒ
 fHs±Ê# lû„ñJ hkNdúD fD...l<rU >rHÏ

t¥VÏ fH fòúÎNË ,vdH y™<vÏ fCv=éVdK qVfI vh
fI jÎL cn , kúHË nhn jH jäNdG aNË fI d: lVfD
fCvø oÎ„D tHw„I nhvn# fHcd¥ÁD ;I fH >Ë pHgJ
fI j¶<dQ o<n ,h;ÁA kúHË lD...niN , rÈV
lD...;ÁN , ]ÁN v,c sV jÂVdK pHqV kÂD...a<n ,gD
d¥äHvÍ nv jV;ÎF hw„D rVhv lD...=ÎVn# ]I tVrD fH
lÎ„Î} , fHrVÏ nhvn ;I fVhÏ d: huéVh° kHf<n aNkN
, ndæV heVÏ hc >kÈH kÎöJ? hdK tÆX kúHkI lû„ñJ
hkNdúD lVfD iöJ , fI [C ngöVnÏ fVhÏ ndæV
fHcd¥ÁHË ]ÎCÏ fI iÂVhÍ kNhvn# >dH fHoJ fI
såHiHË kúHkI hdK n,=HkæD...iH kÎöJ? fH jú¥V#.

 [¶™V hpÂNÏ- >fÎ:



. - >rHÏ hpÂNÏ uCdC& lVfÎæVÏ vhÍ , vsL
, hw<gD nhvn& l<tÆÎJ dH uNÊ l<tÆÎJ
lVfÎHË  föéæD fI lÎChË ̀HdäÁNÏ , h[VhÏ
hdK hw<‰ nhvn# hdK hw<‰ fI iV fÈHkI ,
lû„ñéD kHndNÍ =VtéI a<n péÂH ̀ÎHlNiHÏ
lÁ™D nv ̀D o<hiN nhaJ# haHvÍ , lêH‰ aÂH
;Hl±fíH , nrÎR hsJ#.

 ŒŒŒ haéäHÍ ŒŒŒ
 n, haéäHÍ ]HD̀ nhaéÎN# h,‰& nv fHcÏ ,pNè

, nhvhdD k<aéÎN ,pNè t<̈n ;I haéäHÍ hsJ ,
n,Ê& clHË n, fHcÏ lD...fHaN ;I d¥úÁäI ..82.. lVnhn
, d¥úÁäI ..72.. lVnhn ..96.. hsJ#.

 hf<hg™†G kÎ¥ÁHÊ k|hn- aÈVvÏ
. - lÂÁ<Ë hc aÂH# nv lÆ¢¶D ;<jHÍ kHÊ jÎL

,pNè& fI",pNè t<̈n" j®ÎÎV dHtJ#.
ŒŒŒ hvhnÍ ŒŒŒ

  fH s±Ê# hÏ ;Hù hc sH‰ ..07.. fI f¶N d: hvhnÍ [NÏ
nv l<vn ,h=BhvÏ n, fHaæHÍ ̀VxVtNhv ̀Vså<gÎS ,
hséÆ±‰ w<vè lD...=VtJ# pḦ ̀S hc ..04.. sH‰ fI a¥G
läÈÂD lD...o<hiÁN hc aV hdK n, fHaæHÍ vhpJ a<kN , hdK
a¥G ,h=BhvÏ k<fV hsJ# ̀S sÈL ̀Îú¥ö<jHË ,
xVtNhvhkúHË ]I lD...a<n?!.

 lñÂNvqH [„ÂäHnhkD- säC,hv
. - nv ,vcù lH ]ÎCÏ ;I nv kCn yHgF

lNdVhË &;L dHtJ lD...a<n iÂÎK "hvhnÍ"
hsJ ;I [ÁHf¶HgD haHvÍ ;VnÍ...hdN#.

  ŒŒŒ pHaÎIŒŒŒ
 s±Ê# zHiVh nv jÎL hséÆ±‰ iV fHcd¥ÁD

pHaÎI dH fD...ho±rD nhaéI fHaN dH lÆHfG lNdV dH
sVlVfD fHdöéN fI [HÏ hdÁ¥I jÁäÎI a<n uCdCjV
lD...a<n! ,vdH y™<vÏ& l§HiVÏ , rHdNÏ hc hdK
nsJ fHcd¥ÁHË iöéÁN#.

 lVkNÏ- hvhμ
. - kéÎíI hdK jú<dR , j<fÎO...iHÏ

kHfíH iL l¶„<Ê hsJ ;I ]ÎöJ!.
 ŒŒŒ haéVhμŒŒŒ

 fH s±Ê oNlJ lí„I n,sJ...nhaéÁD
;ÎÈHË ,vcaD& lÎúI g¢T ;ÁÎN fæÎN fVhÏ
aÈVséHË...iH iL haéVhμ nhvdN dH kI ;I
fVhÏ jÈÎI...hù ndæI oÎHgÂ<Ë vhpJ fHaI?
lÂÁ<kL#.

 htúÎK ,gD...chnÍ- fV,[K
. - f„I& tVÊ haéVhμ iL fVhÏ jÈVhË hsJ

, iL fVhÏ o<hkÁN=HË uCdC aÈVséHkD#
=ÈæHÍ iL iV n, tVÊ )jÈVhË , aÈVséHË(
nv lí„I ]Hç lD...a<n#.

 ŒŒŒ jHvdòîI ŒŒŒ
 s±Ê# qÂK jäVd: p„<‰ lHÍ vpF& fNdK

,sÎ„I rÈVlHkD jÎL fHdVË l<kÎO nv [HÊ
fHaæHÍ...iHÏ [ÈHË )iÂHË fÎK rHvÍ...hÏ sHfR( vh
fI iÂæD xVtNhvhË lñéVÊ fHdVË jäVd: uV°
lD...;ÁL# o<hiúÂÁNÊ ̀<séV rÈVlHkD hdK jÎL nv
hdK löHfÆHè , jHvdòîI hdK löHfÆHè )rÈVlHkHË(
vh fI iÂVhÍ sHdV >lHv lVf<xI ]Hç ;ÁÎN# fH jú¥V#
hgéÂHõ nuHÏ tVh,hË#.

 vqH a¶äHk¶„D- aÈVvÏ
. - iÂÎK i™éI ̀<séV jÎL fHdVË

l<kÎO nv lí„I ]Hç aNÍ hsJ#.
ŒŒŒ heV fHséHkD ŒŒŒ
 fH s±Ê# >rHÏ ,cdV ,vcù fI lÁHsäJ niI

tíV ]ÁNdK ̀V,\Í ,vcaD vh htééHó ;VnkN# lH nv
v,nsV hséòVÏ sV<̀aÎNÍ nhvdL ;I hc sH‰
..58.. uÂ„ÎHè sHoJ >Ë aV,ß aNÍ ;I kÎÂI...;HvÍ
viH aNÍ# fI >rHÏ vmÎS lÎVhë tViÁæD

Î̀úÁÈHn lD...;ÁL fI uÁ<hË heV fHséHkD hdK ̀V,\Í
vh fI eäJ fVsHkÁN# pḦ ;I ,chvè ,vcù
kÂD...j<hkN hséòV v,nsV vh htééHó ;ÁN pNhrG
d: heV jHvdòD nhaéI fHaÎL#.

 vqH r<hlD- v,nsV
. - hÏ ;Hù pNhrG >rHdHË fI hdK

`ÎúÁÈHn aÂH uÂG kÂHdÁN!.
ŒŒŒl„:...g<ŒŒŒ

 i<aÁ+ l„:...g< ;íHsJ? i<aÁ+
l„:...g< fHcd¥K , ;HÎ̀éHË hsäR jÎL l„D
,hgÎäH‰ lVnhË hdVhË hsJ# h, nv jÎL...iHÏ jHì
sHfR& ̀Vså<gÎS& iÂH , hdVhkH sHfÆI u†<dJ
nhvn , pöK ;Vn fÈéVdK hså¥V ,hgÎäH‰ hdVhË
, ;HÎ̀éHË hsäR jÎL l„D ,hgÎäH‰ hdVhË f<nÍ
hsJ# lK fV sV lChv fÈéVdK u¥Hõ rNdÂD ,

Î̀ú¥ö<è , fHcdæV sVdH‰ aF v,fHÍ& lVp<Ê
[ÂúÎN nhi<‰ vtéL , tHjñI...hÏ rVhmJ ;VnÊ#
lK hc aÂH , hséHn sÎT...h### jVhfD uCdC jú¥V
lD...;ÁL , fVhÏ iÂæD aÂH hvc,Ï s±léD ,
jÁNvséD nhvÊ#.

 vqH pÎNvÏ
. - i<aÁ+ oHË l„:...g< nv hdVhË

hsJ , ;ÎÈHË ,vcaD , >rHÏ sÎT...hg„I
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o<hkÁN=HË lñéVÊ  !  qÂK hséÆäH‰ hc ̀ÎHÊ iHÏ aÂH hc ]Hç  l¢HgäD ;I iÂVhÍ fH j<iÎK ,  fD pVléD fI haòHü , jÎL iH , ###
>Ë iL   fN,Ë sÁN fHaN l¶B,vdL #

Œ lNdVhË jñÂÎ„D fI ,vcù lH >sÎF lD...ckÁN  Œ t<jäH‰ hdVhË fI d: lNdV ̈dR kÎHc nhvn      Œ hc hdK iÂI kNhkL...;HvÏ oöéI aNÍ...hdL Œ fI hlÎN ,h=BhvÏ uHn¨kI hséÆ±‰ , ̀Vså<gÎS   Œ vsHkI...iH fHdN fI ,hgÎäH‰ =Î±Ë fÈHÏ fÎúéVÏ fNiÁN Œ ]Vh =G...lñÂNÏ hc lñÂN hkûHvÏ hsé™HnÍ kÂD...;ÁN?

Œ w™ñI vsÂD ";ÎÈHË ,vcaD" nv hdÁöéH=VhÊ

vhÍ...hkNhcÏ aN# lí„I ";ÎÈHË ,vcaD" fI uÁ<hË

rNdÂD...jVdK kúVdI ,vcaD hdVhË t¶HgÎJ o<n nv

hdÁöéH=VhÊ vh >yHc ;Vn#. >nvõ w™ñI ;ÎÈHË

,vcaD nv hdÁöéH=VhÊ ri.ihsezravnahyaK hsJ#.

  nv hdK w™ñI qÂK hkéúHv l¢HgF lí„I , sHdJ ,

hoäHv , jñ„ÎG...iHÏ v,c& jûH,dVÏ ndNÍ kúNÍ hc ,vcù

hdVhË nv niI...iHÏ lòé„T vh lÁéúV lD ;ÁÎL#. nv

hdÁöéH=VhÊ& ;ÎÈHË ,vcaD vh iÂVhiD ;ÁÎN#.

jVhfD =ÈæHÍ hoäHv , l¢HgäD hc hdúHË fI
]Hç lD...vsHkÁN# aÂH iL sHgL ,
jÁNvsJ fHaÎN#.

   ŒŒŒ ,sX i™éI ŒŒŒ
 fH s±Ê# ]Vh tNvhsÎ<Ë fHcÏ...iHÏ gÎ+

vh ,sX i™éI fV=Chv lD...;ÁN? [Â¶I...iH fI
oHxV ;V,kH kÂD...j<hkÎL fÎHmÎL fÎV,Ë# ,sX
i™éI iL sV;Hv iöéÎL , fHcÏ...iH vh
kÂD...fÎÁÎL# lÂÁ<Ë#.

. 727..---..3190.
. - jH >kíH ;I lD...nhkÎL nv ;ú<viHÏ

nhvhÏ gÎ+ ̀ÎúVtéI hc ndVfHc v,ciHÏ
fV=ChvÏ gÎ+ t<jäH‰ eHfJ f<nÍ hsJ#
hdK vsL nv t<jäH‰ lH )]I nv n,vhË
[HÊ...jòJ...[ÂúÎN , ]I f¶N hc hkÆ±ã(
iL vuHdJ lD...aN v,ciHÏ ̀Á{...aÁäI ,
[Â¶I )f¶†D...,rJ...iH d¥úÁäI...iH( v,c
fV=ChvÏ gÎ+ f<n hlH léHs™HkI ]ÁN
sHgD hsJ ;I hdK vsL ̀öÁNdNÍ nvfHvÍ
gÎ+ fVjV vuHdJ kÂD...a<n ,###
iÂHË...x<v ;I oÎ„D  ndæV hc vsL...iHÏ
kÎ: , v,ù...iHÏ l<eV nv hnhvÍ t<jäH‰ ,
fV=ChvÏ löHfÆHè vuHdJ kÂD...a<n , fI
k§V lD...vsN >rHdHË fÎúéV fI t¥V
fV=ChvÏ fI iV a¥G , w<vè iöéÁN&
jH hvhmI ;Hv fH ;Î™ÎJ!.

  ŒŒŒ oöéI ŒŒŒ
 fH s±Ê# ,réD k™VhjD vh fN,Ë iÎ}

jòûûD nv t<jäH‰ nv vhõ fHaæHiD lêG
hséÆ±‰ rVhv lD...niÁN& ;Hv fI hdÁíH ;úÎNÍ
lD...a<n ;I iV v,c aHiN nséI =G fI >ã
nhnË hdK >rHdHË fHaÎL# ,réD iL ;Hvn fI
hséò<hË fHcd¥ÁHË lD...vsN& >kHË  fN,Ë
iÎîæ<kI l±p§I...hÏ iV ]I ;I ngúHË
lD...o<hiN [„<Ï n,vfÎK vsHkI fI cfHË
lD...>,vkN , hdK lD...a<n d: s<\Í l¢ä<uHjD
o<ã fVhÏ n,sJ , naÂK# fI oNh hc hdK iÂI
kNhkL...;HvÏ oöéI aNdL hc . t<jäH‰ cnÍ
aNÍ...hdL# t<jäHgD ;I fHdN fHuE kúH£ , aHnÏ
=Vnn& fHuE sV;<tJ , o™J fVhÏ lK i<hnhv
aNÍ#. fH jú¥V#.

. 747..---..9190.
. - iÂI hc hdK ,q¶ÎJ ;I nséåòJ

lNdVhË u<qD...>lNÍ hsJ& kHvhpJ , ;±tI

iöéÁN# ;Hv t<jäH‰ , jÎL...iHÏ fCvø ,
V̀xVtNhv lH fI hdÁíH ;úÎNÍ ;I fHcd¥ÁHË
[„<Ï n,vfÎK j„<dCd<Ë hc ";Âä<n l<hn
yBhdD" , =<aJ lV© , =<aJ =<s™ÁN!
,### hkéÆHn , =±dI lD;ÁÁN# hgäéI hdÁÈH fVhÏ
yVdäI...iHdD ;I tÆX lD...o<hiÁN nv ,vcù
"fHaÁN" , "ndNÍ a<kN"& hwÚ± lÈL
kÎöJ### hlH ,qU hdK =<kI kò<hiN lHkN#
a: k¥ÁÎN!.

 ŒŒŒ jö„ÎJ ŒŒŒ
 nv=BaJ pHì hsÂHuÎG& v,ckHlI...kæHv

rNdÂD sV>sÎHã n,̈ã vh fI iÂ¥HvhË hdúHË
jö„ÎJ lD...=<dL#.

 hw®V kHnvÏ
  . - oNh hdúHË vh vpÂJ ;ÁN#.

 ŒŒŒ ngÎG ŒŒŒ
 s±Ê# hséÆ±‰ fI såHiHË iL fHoJ!

hdK iÂI hléÎHc hc nsJ nhnË nv kÎL...tûG
fI ]I ngÎG hsJ?

 [ÂH‰ fÁHvÏ - fÁNvlHiúÈV
. - hdK vh fHdN lVfÎHË , ;Hnv tÁD hdK

jÎL ̀HsO niÁN ;I >kÈH iL fI [HÏ
`Hsòæ<dD iÂI vh fI "[<sHcÏ" ,
"j<xáI...]ÎÁD" u„ÎI o<n léÈL
lD...;ÁÁN , ;Hv o<n vh ;Hl± fD...uÎF ,
kÆW lD...nhkÁN#.

     ŒŒŒ oHkI...j¥HkD ŒŒŒ
 fÁNÍ iÂÎúI hc iÂHË v,c h,‰ =™éI f<nÊ

;I hdK ;úéD hséÆ±‰ vh >rHÏ t¥VÏ
kÂD...j<hkN fI sHpG fVsHkN# iÂI k™Vhè vh
yVØ , lH jÂHaH=VhË vh uChnhv lD...;ÁN , fHdN
pöVè rÈVlHkD pḦpḦiH nv ngÂHË
fÂHkN# >oI d: lVfD uûäD ;I péD fH
fHcd¥ÁHkA lú¥G nhvn ]¢<v lD...j<hkN kéÎíI
fæÎVn nv pHgD ;I hxVhtÎHkA iÎ} nhkúD hc
t<jäH‰ v,c kNhvkN? fÁNÍ fI...uÁ<hË d:
hséÆ±gD lD...=<dL iÂÎK hlV,c fHdN >rHÏ
t¥VÏ hsé¶™H fNiN , jH ndV kúNÍ d:
oHkI...j¥HkD ;„D nv hséÆ±‰ hkíHÊ a<n#.

 fÈÂK uHa<vÏ - oú¥äÎíHv
)=Î±Ë(.

. - t¶± ;I k§V lNdVhË lNfV hdK jÎL
]ÎC ndæVÏ hsJ!



خورشيدى  شصت  دهه  قديمى  سواركار  كالهدوزان،  حميد 
دورى  از  پس  كرد،  مى  سوارى  «پيام»  باشگاه  در  گذشته  در  كه 
سواركارى  ورزش  به  دوباره  عاليه،  تحصيالت  واسطه  به  طوالنى 
با  بار  اين  سوارى،  ميدان  در  مجددش  حضور  اودر  بازگشت. 
در  و  گذاشت  ركاب  در  پاى  شريفى  مجيد  ارزنده  مربيگرى 
كند. جبران  خودرا  غيبت  درخشيدتا  مالكين   مسابقات  عرصه 

كالهدوزان در طول يكسال اخير در اكثر جام ها نتايج خوبى كسب 
اسب  با  آفرين  كار  سوم  جام  مالكين   O۱ مسابقات    در  و  كرد 

«گسيدين»بدون خطا وثبت  زمان 43/28 ثانيه مقام سوم را كسب 
كرد و در روز پايانى مسابقات در گروه O۲ مالكين مجدد با اسب 
پرقدرت «گسيدين» بدون خطا  درخشيد و با توصيه هاى فنى مجيد 
شريفى و دعاى همسر و  دخترش آالء در ميدان نمايش بدون خطا 
داشت و با ثبت زمان 35/38 ثانيه در جايگاه چهارم ايستاد. تا با كسب 

دو عنوان ارزشمند، در ميدان پرفروغ باشد.
كالهدوزان حاال باكسب مدرك فوق ليسانس صنايع و بهره 
مندى ازدانش علمى  استادان ومدرسين  بزرگ مثل دكتر رسول 

حجى و دكتر آزاده با كارنامه موفق تحصيلى بازگشت موفق در 
استمرار  گذشته  مثل  خودرا  افتخارات  تا  است  داشته  سوارى 
و  دخترش  تا  شد  موجب  آفرين،  كار  جام  اودر  موفقيت  بدهد. 
اينكه  نمايند.جالب  سپرى  كنارش  در  را  شادى  روز  همسرش 
برگزارى   كميته  دعوت  به  همسرش  جوايز،  توزيع  مراسم   در 
حضور داشت و جوايزو كادوى  عنوان چهارم ايشان را اهدا كرد.

با اين اوصاف، اين آغازى بر افتخارات كالهدوزان است  تا نام او را 
روى سكوى افتخاربيشتر بشنويم.

نفرات اول تا هفتم ...از چپ كالهدوزان نفر چهارمنفرات اول تا هفتم ...از چپ كالهدوزان نفر چهارماهدا جايزه توسط فائزه غروى (قهرمان سواركارى)اهدا جايزه توسط فائزه غروى (قهرمان سواركارى)

پرش زيباى كالهدوزان

كالهدوزان و مجيدشريفى (مربى)كالهدوزان و مجيدشريفى (مربى)
همسر و دختر گلشهمسر و دختر گلش

خانواده پرافتخار كالهدوزانخانواده پرافتخار كالهدوزان

خورشيدى شصت دهه قديمى سواركار كالهدوزان، كسبحميد را سوم مقام ثانيه 43/28 زمان وثبت خطا بازگشت«گسيدين»بدون تحصيلى موفق كارنامه با آزاده دكتر و حجى

رش زيباى كالهدوزاننرش زيباى كالهدوزانن



پيكارهاى پرش با اسب قهرمانى جوانان «جام كار آفرين» با 
حضور گروهى از جوانان خوش استيل سوارى برگزار شد كه درنهايت 
شش سواركار موفق شدند ازراند اول به باراژ برسند. اما دراين 
رهگذر ستاره اقبال محمدامين خواجويى فرزند كوير بسيار پرفروغ 
بود كه موفق شد از دل ميدان پرالتهاب باراژ سربلند بيرون آيد.

پرافتــخار  و  پرقدرت  اسب  با  باراژ  در  امين»  «محمد 
ميدان  به  فكورانه  نگاه  با  و  شد  ظاهر  «اچ .بى.آر.جيك» 
باهم  را  برجيان  مسعود  اش  مربى  و  خود  تفكرات 
اين اودر  بيابد.  قهرمانى  سوى  به  اى  روزنه  كردتا  تلفيق 
 ميدان سخت با اسب«اچ .بى.آر.جيك» پيچ هاى كوتاه گرفت و 

باسرعت فوق العاده پرواز كرد تا بدون خطا و ثبت زمان 30/31 
ثانيه به خط پايان برسد و برقله افتخار قرار گيرد و برجام قهرمانى 
با  اين قهرمانى براى رقيبان  بوسه بزند.خواجويى فرزندكرمان 
خط و نشان كشيد تا همچنان پر قدرت و پرتوان نام خانواده و 

سواركارى كرمان را مطرح سازد و به آينده اميدوار باشد.

با آفرين» «جامكار جوانان قهرمانى اسب با پرش پرافتــخاركارهاى و پرقدرت اسب با باراژ در امين» ز«محمد ثبت و خطا بدون تا كرد پرواز العاده فوق باسرعت
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«محمد امين خواجويى» و برجيان (مربى)«محمد امين خواجويى» و برجيان (مربى)

نفرات برتر گروه جوانان از چپ :نفرات برتر گروه جوانان از چپ :«خواجويى» ، برجيان (مربى) و استاد حبيبى«خواجويى» ، برجيان (مربى) و استاد حبيبىسكوى قهرمانى محمد امين خواجويىسكوى قهرمانى محمد امين خواجويى
 خواجويى( خواجويى(11)، احمدى ()، احمدى (22 )، معنوى ( )، معنوى (33) ، بانى شركا() ، بانى شركا(44))

عقيقى (عقيقى (55) و افشار پور () و افشار پور (66))



نوجوانان  قهرمانى  اسب  با  پرش  مسابقات  دوره  سومين 
«جام كار آفرين» براى امير متين ماندگارى عظمت وشكوه خاصى 
روز  در يك  برجيان  فكور مسعود  و  مودب  اين شاگرد  داشت . 
تماشايى شايستگى خود را نشان داد و سكوى اول را  در ميان 
مدعيان درجه اول فتح كرد. امير متين ماندگارى كه يكماه پيش 

در جام آزمون عنوان سوم را فتح كرده بود، اين بار با تمرينات 
بيشتر، ضعف هاى خودرا درمان كرد تا با شجاعت بيشترى دل به 
درياى قهرمانى بكوبد. ماندگارى دراين راه ابتدا با اسب پرقدرت 
«سيدنى» از موانع راند اول گذشت و باشايستگى به باراژ رسيد.
براى  تاكتيك ها را مرور كردو درنهايت  متين، درادامه كارتمام 

قهرمانى تمامى  توصيه هاى مسعود برجيان مربى سازنده خودرا 
به جان خريد و بارديگر با حضورى موفق از موانع باراژ گذشت و 
بدون خطا به خط پايان رسيد وبا ثبت زمان 25/24 ثانيه، كارى 
كرد كارستان! اوبااين زمان همه مدعيان را به دنبال خودكشيد كه 

هيچكدام موفق نشدند به ركورد زمان او برسند.

نوجوانان مان قه اسب با يناتش تم با بار اين بود ده ك فتح را سوم عنوان آزمون جام سازندهدر ب م جيان ب عود م هاى توصيه تمام مان قه

برادران ورزشكارخانواده ماندگارىبرادران ورزشكارخانواده ماندگارى
امير متين سواركار ....عرفان فوتباليست

يكى از نكات برجسته «خانواده ماندگارى» كه نبايد آن را فراموش كرد، حضور فرزندان در عرصه ورزش است. امير متين 
از كودكى عاشق اسب وسواركارى است كه در ميدان سوارى مى درخشد و ديگر پسراين خانواده  عرفان است كه دورتر از ايران 
در كشور كانادا در ميدان فوتبال خوش نقش ظاهر مى شود.حاال به واسطه اين مهم بايد  به هر دوبرادر نمره بيست تقديم كنيم.
بدون شك، در هركجاى اين كره خاكى، نام فرزندان  ايران مى درخشد تا به جوانان ايرانى و استعدادهاى ناب ايران عزيزافتخار 

كنيم و به جوانان اين كشور با نگاه ويژه نظر اندازيم.

يت
ــا

ر س
را د

ـا 
 مـ

ka
yh

an
va

rz
es

hi
ka

yh
an

va
rz

es
hi
..irir

 
يد

ــن
ل ك

ــا
دنب

  

عرفان ماندگارىعرفان ماندگارى

«اميرمتين ماندگارى» و برجيان(مربى)«اميرمتين ماندگارى» و برجيان(مربى)

«اميرمتين ماندگارى» ، برجيان(مربى)، مادر و پدرش«اميرمتين ماندگارى» ، برجيان(مربى)، مادر و پدرش

«اميرمتين ماندگارى» با همراهش «غيب اهللا جان رضايى»«اميرمتين ماندگارى» با همراهش «غيب اهللا جان رضايى»

اهداى جام به«اميرمتين» توسط استاد نور محمد حبيبىاهداى جام به«اميرمتين» توسط استاد نور محمد حبيبى

اهداى روزت توسط پدر به پسراهداى روزت توسط پدر به پسر
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